
  Праліси та старовікові ліси є чи не найбільшою цінністю Карпатського біосферного 
заповідника. Саме з метою збереження їх останніх осередків в Українських Карпатах і було 
створено нашу установу в далекому 1968 р. За час, що минув, територія заповідника неодноразово 
збільшувалася, а разом і охоронювані нею площі незайманих людиною лісів. На сьогодні на 
заповідній території охороняється понад 25 тис. гектарів пралісів і старовікових лісів, із яких майже 
21 тис. га формують ядро Пан’європейського об’єкта всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи». Серед них і найбільший у світі 
суцільний масив букових пралісів  – складова частина «Уголька-Широкий Луг». Саме тому 
біосферний заповідник докладає усіх зусиль для вивчення і збереження цих останніх свідків 
прадавніх епох і задля цього співпрацює з десятками вітчизняних та закордонних наукових і 
природоохоронних інституцій. 
 Торік, у складі великого міжнародного консорціуму, працівники Карпатського біосферного 
заповідника взяли участь у підготовці та поданні спільної проєктної заявки на престижний 
міжнародний конкурс у рамках програми Life, яка фінансується Євросоюзом. Нещодавно стало 
відомо, що наша проєктна пропозиція виграла конкурс і це рішення відкриває зелену вулицю для 
реалізації проєкту. 

Тепер власне про сам проєкт. Він називається «LIFE - Збереження старовікових лісів у 
Європі: природна спадщина, загальний опис, синтез та екосистемні послуги» і, як свідчить назва, 
націлений на захист пралісів та старовікових лісів у Європі.  Пілотними територіями проєкту 
слугуватимуть складові частини уже згаданого вище об'єкта всесвітньої природної спадщини 
ЮНЕСКО. В Україні це буде Чорногірська ділянка, яка найкраще відповідає визначеним критеріям. 
Проєкт є одночасно і науковим, і природоохоронним, і промоційним. Адже його основними цілями 
визначено: 
1. Розробку критеріїв і методів оцінки та картування старовікових лісів в Європі.  
2. Оцінку екосистемних послуг пралісів і старовікових лісів. 
3. Комунікацію та підвищення обізнаності для забезпечення збереження старовікових лісів, а 

також роз’яснення важливості та цінності їх екосистемних послуг шляхом інформування як 
ключових зацікавлених сторін, так і місцевих громад та широкої громадськості. 

 Загалом, у проєкті беруть участь 16 організацій із 8-ми європейських країн, які прагнуть 
поєднати свій досвід та знання для збереження та популяризації старовікових лісів Європи. Серед 
них університети, природоохоронні території, наукові установи, громадські організації тощо. До 
країн-учасниць проєкту належать Австрія, Болгарія, Словенія, Україна, Бельгія, Чехія, Німеччина та 
Італія. Координатором виступає Фонд Сонячного лісу (SOFO) із Бельгії. Проєкт 
реалізовуватиметься протягом 4 років – із 2021 по 2024 рік. 

Ми негайно розпочинаємо спільну роботу з нашими партнерами і сподіваємося на хороші 
результати. Головними виконавцями від нашої установи у проєкті визначено Василя Покиньчереду 
як наукового координатора, та Ірину Йонаш в якості менеджера із комунікацій. До речі, саме вони 
доклали найбільше зусиль для підготовки проєктних пропозицій. Про всі заходи та результати ми 
повідомлятимемо на сторінках наших друкованих та електронних ЗМІ, тож слідкуйте! 
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