
Зміст

1

Еко-парламент

Еко-пропаганда

Карпатам – спільну турботу

Екологічна мода продовжить 
нам життя

Рубати за законом чи по совісті

Щиро вітаємо переможців 
конкурсу «Друге життя 
побутових відходів»

І Карпатський молодіжний 
екологічний форум

Еколого-освітня робота з 
молоддю

Відпочинок у мальовничому краї

ПОТІК в Інтернеті

ст.1

ст.1

ст.2

ст.3

ст.5

ст.7

ст.8

ст.9

ст.10

ст.11

Випуск 10, лютий 2011

«Збереження та стале використання природних Вресурсів Українських Карпат» (за фінансування уряду 
Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю 
природоохоронних територій – Ужанського національного 
природного парку, Карпатського національного природного 
парку та природного заповідника «Г . 

У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про 
заходи, які відбулися у лютому у цих природохоронних 
територіях та в регіонах, в яких вони розташовані.

рамках проекту Всесвітнього фонду природи 

органи»

Шано ні колеги!в

Новини

Еко-парламент

3 лютого в приміщенні Надвірнянського районного еколого-
натуралістичного центру для дітей та юнацтва (НРЕНЦ) відбулося 
чергове засідання районного дитячого екологічного парламенту. У 
засіданні взяли участь учні шкіл району, представники райради, 
природного заповідника «Горгани» та керівники НРЕНЦу. Було 
обговорено екологічні проблеми району, висловлено ідеї щодо 
покращення екологічної ситуації в нашому краї, на запитання 
присутніх відповідав представник Надвірнянської районної ради. 
Захід було висвітлено телерадіокомпанією «Надвірна», з інтерв'ю 
виступили голова депутатської комісії районної ради, голова 
дитячого парламенту, працівник сектору екологічної освіти 
заповідника. На завершення заходу відбулося змагання команд 
Клубу Веселих і Кмітливих на тему «Зимуючі птахи».

Еко-пропаганда

3 лютого працівники сектору екологічної освіти природного 
заповідника «Горгани», Світлана Лахва та Людмила Кравчук, 
провели бесіду з учасниками Прикарпатського воєнно-спортивного 
ліцею-інтернату. Присутнім було представлено заповідник та 
подаровано друковані видання. Було обговорено подальшу 
співпрацю і можливість спільної участі в різних природоохоронних 
акціях та заходах.

Світлана Лахва, Людмила Кравчук, працівники ПЗГ
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Карпатам – спільну турботу

26 лютого у польському місті Перемишль відбулася 
міжнародна конференція «Розвиток Карпат у період головування 
Польщі в Раді Європейського Союзу», присвячена проблемам 
збереження Карпат за участі України, Словаччини, Румунії і 
Польщі. У її роботі взяла участь також українська делегація на чолі 
з Миколою Шершуном, депутатом Верховної ради України, 
співголовою Комісії з питань транскордонного співробітництва та 
охорони довкілля Міжпарламентської асамблеї Польщі та України. 
До складу делегації входив і директор Ужанського НПП Василь 
Копач.

 Вступним словом зібрання відкрив віце-маршалек сейму РП, 
Голова Парламентської Карпатської Групи, ініціатор конференції 
Марек Кухцінскі. У своїх виступах представники Словаччини, 
України інформували присутн іх  про х ід  реал ізац і ї  
природоохоронними структурами положень Карпатської та 
Альпійської конвенцій. Розглянуто питання «Головування Польщі в 
Раді ЄС – шанс для Карпат» (доповідав депутат Едвард Сярка) та 
«Карпатська програма» (сенатор Владислав Ортиль). На підбитті 
підсумків форуму відзначено важливе значення таких спільних 
обговорень для подальшого розвитку всього карпатського регіону.

-Учасники конференції,- розповів В.Копач,- вирішили 
підтримати ініціативу Карпатського Єврорегіону «Стратегічна 
Концепція «Карпатський Горизонт-2020» і звернутися до урядів 
України та Республіки Польща з проханням внести її на розгляд під 
час процесу планування наступної фінансової перспективи ЄС. 
Карпатський Єврорегіон підготує проект звернення до урядів обох 
держав щодо підтримки Стратегічної Концепції «Карпатський 
Горизонт-2020» до кінця березня 2011 року. Рекомендовано 
Урядам України та Республіки Польща підписати угоди щодо 
відкриття пунктів перетину через державний кордон у 
карпатському транскордонному регіоні («Нижанковичі – 
Мальховіце» та «Мшанець – Бистре»).

Наступне засідання міжпарламентської комісії вирішено 
провести 27-28 серпня 2011 року у смт.Нижанковичі (Україна) під 
час Європейських Днів добросусідства «Кордон 480». Підтримано 
пропозицію УНПП, Парку народового «Бещади» рекомендувати 
Міністерствам охорони довкілля України, Республіки Польща та 
Словаччини під час ІІІ Конференції сторін Карпатської Конвенції, 
що відбудеться у Братиславі (Словаччина) у травні 2011 року, 
підписати Угоду про співробітництво в рамках першого в Європі 
тристороннього Міжнародного біосферного резервату «Східні 
Карпати». Внесено також пропозицію рекомендувати Уряду 
Республіки Польща сприяти фінансуванню проекту щодо переходу 
біосферного резервату «Східні Карпати» на засади сталого 
розвитку.

Іван КУЗОВИЧ, редактор газети «Східні Карпати»

Транскордон
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Є сподівання, що головної 
мети – визначення 
інфраструктурних потреб 
Карпат для їх швидкого 
суспільно-економічного 
розвитку, встановлення у 
фінансовій перспективі 2014-
2020 спеціальної програми 
розвитку Карпат, у тому 
числі, в рамках ініціативи 
«Східне партнерство» 
конференція, досягла. А далі 
буде наповнення планів 
конкретним змістом.
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Екологічна мода продовжить нам життя

опоки грім не вдарить, людина не перехреститься. На 
початку третього тисячоліття людству все більше загрожує Декологічна катастрофа, а тому рятувати планету беруться 

всі. Зараз усе більше дизайнерів долучається до захисту 
навколишнього середовища. Зокрема, модні критики 
передбачають, що у 2011 році саме «екологічна мода» стане 
лідером серед трендів. Однак ідея рятувати природу за допомогою 
моди не нова: в європейських державах «зеленому стилю» віддає 
перевагу все більше й більше молоді. 

Штани – з пляшок, ґудзики – з кокоса
Уперше тема екології набула розголосу в 70-х роках минулого 

століття. Незабаром зацікавлення захистом природи 
відобразилось в колекціях і одягу, й інтер'єру. Старання дизайнерів 
не були марними. Як зазначає «Пошті» заступник директора з 
наукової роботи Інституту екології Карпат НАН України Оксана 
Марискевич, загроза для навколишнього середовища з боку 
модної індустрії однозначно існує, оскільки зміна напрямів моди 
пов'язана із тим, що зростає використання природних ресурсів, які 
далеко не безмежні. «Враховуючи те, що ми живемо в суспільстві 
надмірного споживання, індустрія моди займає у цьому одну з 
ключових позицій», – каже Оксана Марискевич. 

Визначними представниками «еко-стилю» є Донна Каран, 
Стелла Маккартні, Marks&Spencer, H&M. Так, Донна Каран 
використовує для створення своїх речей органічну бавовну, 
вирощену без хімічних добрив. Стелла Маккартні відмовилась від 
усіх тканин тваринного походження: шовку, шерсті, хутра тощо. 
H&M популяризує «зелену моду» серед прихильників мас-маркету. 
Марка «Marks&Spencer» теж належить до екологічно спрямованих 
брендів. Зокрема, дизайнери цієї марки виготовили штани зі 
спеціального волокна з перероблених пластикових пляшок. До 
слова компанія «Marks&Spencer» відмовилась від пакетів із 
поліетилену, розкладання якого триває 400 років. 

Модельєри бренда Levi`s створили еко-джинси. Денім – це на 
100% бавовна, до того ж фарбники природні. Навіть ґудзики 
екологічно чистих штанів виготовлено зі шкарлупи кокоса. 

Намагаються обмежити втрати вичерпних ресурсів і ювеліри. 
Гері Птек, до прикладу, створює коштовності зі штучно 
синтезованих діамантів, адже запаси алмазів обмежені. 
Створюють штучно і перли. 

Рятувати планету – модно 
Однак, цілком можливо, що невдовзі й українські модельєри 

приєднаються до когорти захисників природи. Скажімо, львівська 
дизайнерка Олеся Гринь створила свою магістерську роботу саме 
у екостилі. Запевняє, що надихнули до такого експерименту шати 
предків: наші бабусі і дідусі органічно співіснували з природою і 
вбрання було відповідним.

«Сьогодні можна говорити про становлення екологічного

Екостиль

4

Аби уникнути використання 
поліетиленових пакетів, 
дизайнер Аня Хіндмарч 
створила бавовняні 
торбинки з промовистим 
написом: «Я не пластиковий 
пакет!». Згодом ідея 
привернула увагу, і тепер 
такі сумки можна знайти 
навіть у Львові. 



Випуск 11, лютий

стилю, тому я обрала саме цю тему. Крім цього, напрями захисту 
довкілля зараз є і в архітектурі, і в дизайні інтер'єру, і в 
автомобілебудуванні. Тому ми намагаємось приєднатись, адже 
тканини займають досить велику частку в забрудненні 
середовища. Суттєво й те, що матеріал повинен бути не просто 
природного походження, а й рослини потрібно вирощувати на 
екологічно чистому ґрунті, без пестицидів і хімічних добрив. В нас 
такі тканини знайти вкрай важко. Власне, свою дипломну роботу я 
створила з натуральних тканин, пофарбувала природними 
барвниками кольору землі. Головний акцент був на складності 
крою та формах», – розповідає Олеся Гринь. 

Знана львівська дизайнерка Марія Костельна до екологічно 
чистої моди ставиться прихильно. 90% речей із колекцій 
модельєрки – з натуральних тканин. Мама, яка вболіває за своїх 
трьох синів і доньку, акцентує «Пошті», що синтетика надто 
шкідлива, особливо для дітей. І хоч для України переробка відходів 
– доволі дороге задоволення, все ж Марія Костельна переконана – 
перспектива для «зеленого стилю» є. «Земля засмічена, тому рано 
чи пізно ми будемо змушені переробляти ресурси», – додає 
дизайнерка, яка створила не одну успішну колекцію. 

Підтримує ідею допомогти планеті по-модному і організатор 
Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько. На думку дизайнера, 
все, що відбувається у світі, найшвидше відбивається у моді. 
«Дизайнери закцентувалися на цій темі близько п'яти років тому. 
Вже була створена колекція одягу з відходів, аби привернути увагу 
людей до захисту навколишнього середовища. Важливо, щоб була 
реакція, аби кожен долучився і підтримав такі акції та заходи. 
Сподіваюся, що невдовзі тема екологічних проблем відійде на 
другий план, і ми будемо думати про природу як про щось 
приємне», – зазначив «Пошті» Петро Нестеренко-Ланько. 

Ваше зайве вбрання – чиясь мрія 
Популярним серед прихильників екостилю є й секонд-хенд. 

Однак не завжди такий, яким ми його уявляємо. Та ж Стелла 
Маккартні використовує для своїх колекцій залишки тканин зі 
старих речей. Як-не-як, перегнивання решток одягу триває доволі 
довго, а тому не кваптеся викидати зайве вбрання. Британський 
проект Visa Swap заохочує людей віддавати непотріб зі свого 
гардероба на продаж. Можливо, про речі, які вам набридли, хтось 
довго мріяв. 

До того ж необхідно пам'ятати, що справді екологічно чисті 
тканини доволі дорогі. Тому вірити напису на ярлику «100% – 
бавовна» не завжди можна. 

Щоправда, не слід думати, що екомода – це лише 
використання вторинної сировини чи натуральні тканини. 
Насамперед екомода – це дбайливе ставлення до того, що нас 
оточує, і гармонія з природою. Отож, слід вкотре замислитись над 
фразою: «Думай глобально, дій локально». Починати варто з себе, 
аби стати прикладом для інших. 

Оля Никорак, Львівська Пошта Субота, 22 січня, 2011 року,
№ 7 (1039) http://www.lvivpost.net/content/view/9323/395/ 

Екостиль
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Проте й стереотип, що 
екоодяг безбарвний чи 
непривабливий, необхідно 
забути. Переконатись у 
цьому легко, але й ціна буде 
відповідна. Але хіба ж можна 
заощаджувати гроші на 
власному здоров'ї, а потім 
витрачати останні копійки, 
аби повернути його? 
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«Законодавство, що регулює рубки в Україні треба міняти, 
причому не косметично, а кардинально й чим скоріше, тем краще», 
- до такого висновку дійшли експерти Світового банку (Програма 
ENPI-FLEG), проаналізувавши законодавство щодо порядку і 
правил рубок, яким керуються українські лісівники у своїй 
повсякденній роботі. 

Чому де-юре законні та ще й «спрямовані на оздоровлення 
лісів» рубки, де-факто мають комерційну спрямованість і 
погіршують стан лісу? Чому коли люди звертаються до 
контролюючих органів на захист свого лісу, виявляється, що дії 
лісорубів, які на думку громадян є алогічними й аморальними, – 
документально законні?! Відповіді – у доповіді «Рубки лісу в 
У к р а ї н і :  п р а к т и к а ,  т е о р і я ,  п р о б л е м и »  
(ht tp: / /www.lesovod.org.ua/node/8402) (коротка версія 
дослідження). 

У радянські часи основними видами лісозаготовок були рубки 
головного користування. Їх основне призначення – отримання 
якісної ділової деревини. Вони плануються виключно 
лісоупорядними організаціями, доцільність їх проведення доволі 
ретельно перевіряється як різними підрозділами самого лісового 
відомства, так і природоохоронними органами. Щодо цих рубок (як і 
рубок догляду й освітлення) у авторів доповіді питань практично не 
виникає, але їх дуже турбує, що доля рубок головного 
користування у загальному обсязі лісозаготівлі відчутно впала.

А от ріст обсягів цілого ряду рубок, які мають покращувати 
стан лісу, консультантів СБ відчутно турбує. Аналіз площ рубок за 
останні сім років показав особливу «любов» лісопідприємств до 
трьох видів рубок: вибіркових санітарних, лісовідновних та 
суцільних санітарних. Якщо рекомендації лісовпорядників щодо 
площі кожної з цих рубок узяти за 100%, то побачимо, що на місцях 
ці плани збільшили у рази. І у відсотках до рекомендованого ці 
рубки насправді склали (середні дані по країні):

џвибіркові санітарні – 271% 
џлісовідновні – 230% 
џсуцільних санітарні – 315% 
Подивимось на ситуацію пильніше на прикладі вибіркових 

санітарних рубок (ВСР), які призначені для того, щоб «вибрати» 
нездорові та неякісні дерева. Народ же чомусь скаржиться що 
насправді вирубаються накращі дерева.

В Україні рівень заготовки деревини в ході ВСР стабільно 
високий: перевищує 2 млн.кбм у рік. Найбільше «дивним» є те, що 
він у два й більше рази перевищує рівень заготовки при рубках 
догляду.

Найбільші обсяги деревини при ВСР у рівнинній частині 
України в насадженнях з перевагою сосни й дуба. У гірських 
регіонах вибіркові санітарні рубки поширені менше, що, очевидно, 
пояснюється високою собівартістю їх проведення. У цілому, 
наведений аналіз практики проведення ВСР дозволяє прийти до 
наступних висновків: 

Новини галузі

6

Рубати за законом чи по совісті?
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1. У переважній більшості випадків вибіркові санітарні рубки 
проводяться не обґрунтоване з погляду лісової науки 

2. Їхнє проведення перешкоджає збереженню й відновленню 
біологічної різноманітності лісів 

3. Законодавчо затверджена процедура планування й 
проведення ВСР створює ідеальні умови для їхньої трансформації 
в так звані пошукові рубки, націлені на заготовку кращих дерев 

4. Контроль за проведенням ВСР практично неможливий у 
зв'язку з тим, що строк між їхнім призначенням і проведенням 
мінімальний, площі дуже великі, а заготовки низькоінтенсивні й 
безсистемно розміщені по території 

Дана ситуація цілком визначена законодавчою базою, яка 
регулює рубки. Фактично в насадженнях старше 40 років ВСР – 
основний, а старше 60 років – єдиний захід «формування й 
оздоровлення лісів» в арсеналі українських лісівників. Вибіркові 
санітарні рубки є узаконеним способом здійснення «дрібних 
розкрадань деревини, в особливо великих розмірах», або 
здійснення комерційних заготовок в інтересах лісокористувача, але 
на шкоду лісу. Тому теорія й практика проведення як ВСР, так й усіх 
інших видів рубок повинна стати предметом всебічного аналізу й 
обговорення.

Усі наведені аргументи (як щодо окремих видів рубок так 
системи рубок в цілому) підводять до єдиного висновку: 
законодавство, що регулює рубки треба міняти, причому не 
косметично, а кардинально й чим скоріше, тем краще. 

Д н я м и  п р е д с т а в н и к и  п р о г р а м и  E N P I - F L E G  
(http://www.fleg.org.ua/) зустрілися з новим керівництвом Державної 
агенції лісових ресурсів (створена у ході адмінреформи на базі 
Держкомлісгоспу) і передали йому свої рекомендації щодо 
вирішення цілої низки проблем лісового господарства України. Чи 
буде почута думка експертів, чи почнеться реформа лісової галузі, 
про яку давно говорять спеціалісти – побачимо вже незабаром.

Прес-служба ЕкоПраво-Київ
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авіщо викидати речі, які не розкладатимуться роками, коли 
їх можна використати вже сьогодні! Мета конкурсу «Друге Нжиття побутових відходів» - підвищення рівня екологічної 

свідомості місцевого населення, запровадження системи 
поводження з побутовими відходами, інформування громади про 
можливість вторинного використання сміття. Кожен з нас 
відповідальний за екологічну ситуацію в країні! Зробити цікаву і 
корисну річ можна практично з усього непотребу, який, на перший 
погляд, ми вважаємо сміттям.

Світлана Лахва, Людмила Кравчук,працівники ПЗГ

Щиро вітаємо переможців конкурсу
«Друге життя побутових відходів»

На фото зображені дитячі роботи переможців конкурсу:

Надвірнянська ЗОШ №1 - Карпінець Ольга, Яковчук Олександра; 

Надвірнянська ЗОШ № 3 - Лахва Володимир;

Надвірнянська ЗОШ № 4 - Луцюк Віктор, Янко Євгенія,         

Перев'язко Ірина, Мельник Яна;

Бистрицька ЗОШ - Витківська Христина, Яремчук Наталя, 

Максимчук Ганна, Марчук Любомира. 
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Переможці конкурсу 
«Друге життя 

побутових відходів»
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3-4 березня  на базі  Надвірнянського коледжу 
Національного транспортного університету проходив І Карпатський 
молодіжний екологічний форум. Господарі радо приймали 
учасників та гостей свята, які і виглядали відповідно урочисто, адже 
дрес-кодом заходу була вишиванка. У приміщенні Надвірнянського 
Будинку культури, де відбувалося святкування, можна було 
оглянути виставку, на якій були представлені студентські роботи 
вишивки, виробів з бісеру, дерева, оформлення експозицій до 
календарно-обрядових свят, а також роботи відомих 
вишивальниць: Заслуженої майстрині України, члена Спілки 
художників України Ольги Писарук та доньки відомого 
природоохоронця Юрія Юркевича – Марти Юркевич. В експозицію 
виставки входили експонати Львівського державного музею «Фауна 
Карпат» та роботи учнів і викладачів Надвірнянської дитячої 
художньої школи. Одночасно з цим проводилися майстер-класи 
карпатських ремесел: гончарства, витинанки, бісероплетіння, 
виготовлення ляльок-мотанок з природніх матеріалів. А додавав 
гарного настрою всім присутнім колектив народних інструментів 
Івано-Франківського музичного училища ім.Д.Січинського.

Розпочався форум зі святкового концерту, який підготували 
вихованці Надвірнянського коледжу, демонструючи свій 
мистецький талант та любов до рідного краю. З вітальним словом 
виступив директор коледжу Нагорний Р.В., привітавши всіх 
учасників, а особливо молодь, яка прибула з різних навчальних 
закладів України.

Роботу форуму продовжила науково-практична конференція, 
приурочена 100-річчю з дня народження Юрія Юркевича – 
лісівника, природолюба, краєзнавця і патріота. Тому основні 
виступи пленарного засідання перегукувалися зі спогадами 
науковців про цю надзвичайну людину. 

Звичайно, не обійшли увагою і організаторів та представників 
проекту Всесвітнього фонду природи (WWF Норвегія, Карпатсько-
Дунайська програма). Саме завдяки фінансовій підтримці Фонду і 
відбувся цей захід, а також вийшли в світ книги «Дикі звірі і птахи 
Карпат» та «Лісівник Юрій Юркевич: життя, віддане Карпатам». З 
цікавою презентацією про роботу проекту та Карпатсько-Дунайську 
програму виступив координатор проекту, кандидат географічних 
наук, викладач географічного факультету Львівського 
національного університету ім.І.Франка, Тарас Ямелинець.

З науковими доповідями про екологічні проблеми 
Карпатського краю та їх вирішення виступили і шановані люди в 
галузі екології та лісівництва: Парпан В.І (професор, директор 
Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва 
ім.П.С.Пастернака), Адаменко О.М. (професор Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу), 
Мовчан Я.І. (професор кафедри екології Інституту екобезпеки 
Національного авіаційного університету, м. Київ)

Опісля робота учасників конференції розділилася по секціях:
џекологічні проблеми Карпатського краю та шляхи їх

І Карпатський
молодіжний екологічний форум
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џвирішення;
џекологічні проблеми транспорту;
џвивчення та збереження лісових екосистем;
џвивчення та охорона біорізноманіття;
џпроблеми використання водних ресурсів та альтернативних 

джерел енергії в Карпатському регіоні;
џекологічне право, менеджмент і аудит.
Окремо працював семінар для молоді, організований 

працівниками Карпатського НПП. Студенти мали змогу ближче 
ознайомитися з діяльністю парку, з роботою відділів та громадських 
організацій. Цікаво було почути розповіді про екосанітарію та 
вирішення проблем з відходами, велосипедний досвід Швеції та 
духовний підхід до екологічних питань. На завершення семінару, 
учасники заповнили анкети, які допоможуть їм у подальшому 
навчанні.

Форум вдався. Хочеться, щоб започаткований захід став в 
майбутньому міжнародним, адже саме молоді продовжувати 
справу збереження довкілля, якій багато років свого життя 
присвятила людина, еколог за покликанням, Юрій Володимирович 
Юркевич.

Наталія Гнатюк, працівник КНПП

Еколого-освітня робота з молоддю

3 березня в приміщенні Надвірнянського коледжу відбувся І 
Карпатський молодіжний екологічний форум. В рамках Форуму 
природним заповідником «Горгани» було проведено семінар на 
тему «Аспекти еколого-освітньої роботи з молоддю в установах 
природно-заповідного фонду Карпат».

На семінарі виступили: директор Кисляк В.М., завідувач 
сектору екологічної освіти Лахва С.І. та провідний фахівець сектору 
Кравчук Л.П. природного заповідника «Горгани»; директор Музика 
М.Я. та науковий співробітник Мурська О.П. природного 
заповідника «Медобори»; священник Іван Гедзик відповідальний за 
працю з молоддю і дітьми; вчителі шкіл району Романишин Л.В., 
Вірста А.М., Шадловська Г.Б., Голіней Л.В., Яремчук М.Д.; зав. 
музею історії с.Черник Перожук К.М.; голова ГО Студентського 
братства Гринішак В.; говова природничого клубу «Кедрина» 
Андрійович Л.М.; зав. ДНЗ «Вогник» Аксьонова М.І. 

В семінарі взяли участь учні Ланчинської, Пнівської, 
Бистрицької і Черниківської ЗОШ: Данищук Роман, Сіщук Леся, 
Свідрук Віта, Максимчук Любомир, Битківська Христина, Петлюк 
Діана і Савчук Софія, а також Абрамюк У.М, працівниця КНПП. 
Мова йшла про співпрацю природного заповідника «Горгани» з 
іншими природоохоронними організаціями, релігійними громадами 
сіл, зі школами району, громадськими організаціями та 
дошкільними та шкільними навчальними закладами, про роль 
еколого-освітньої роботи у вирішення екологічних проблем регіону. 

Світлана Лахва, Людмила Кравчук, працівники ПЗГ
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 початком туристичного сезону ми задаємо собі питання - де 
можна активно відпочити? Карпатський біосферний Ззаповідник пропонує Вам насолодитися природою 

мальовничого краю Закарпаття!
Проходячи екотуристичними стежками, ви маєте змогу 

поринути в чари рослинного та тваринного світу. Неповторні 
краєвиди гір залишаться на згадку надовго, а панорами, що 
відкриваються з карпатських вершин, полонять серце назавжди.

Карпатський біосферний заповідник знаходиться на території 
Рахівського, Тячівського, Хустського та Виноградівського районів 
Закарпатської області. Утворений в 1968 році. Входить до 
міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО з 1993 року. У 
складі заповідника, загальна площа якого становить 53630 
гектарів, налічується 8 відокремлених масивів. Тут представлені 
мало порушені та практично незачеплені людською діяльністю 
передгірні діброви, гірські букові, мішані та смерекові ліси, 
субальпійські та альпійські луки. 

На його території розгорнута мережа туристичних маршрутів 
та інформаційних центрів: «Центр Європи», с.Ділове, Рахівський 
район, високогірний туристично-інформаційний центр в урочищі 
Перемичка під горою Говерла, інформаційний центр на базі 
Кевелівського ПНДВ (с.Ясіня). 

Працює єдиний в Україні Музей екології гір, який також 
розкриває історію природокористування в Українських Карпатах. 
Він розташований на базі центральної садиби КБЗ у місті Рахів. 

Природні об'єкти, які знаходяться під охороною нашої 
установи, є надзвичайно цінними та унікальними в своєму роді, а 
деякі – єдиними в Європі та навіть світі, адже букові праліси 
Карпатського біосферного заповідника входять до переліку об'єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в складі українсько-словацької 
номінації «Букові праліси Карпат» (70% лісів цього міжнародного 
об'єкту – територія КБЗ).

Найвищі гірські масиви – Чорногірський з найвищою 
вершиною Українських Карпат та Свидовецький із зачарованими 
Близницями – та стрімчаки Мармароського масиву, карстовий міст, 
а також печери та прадавні букові ліси Угольського масиву, 
кришталеві швидкі струмки та високогірні озера, безкраї полонини, 
що змінюються густими лісами – це все ви можете побачити у нас! 

Також ви маєте змогу відвідати «Долину нарцисів», де в 
період цвітіння (в травні) все вкрито білою ковдрою. А на базі цього 
природоохоронного відділення (Хустський район, с.Кіреші) діє 
візит-центр «Музей нарцису», де ви можете дізнатись багато 
цікавого про екологію цієї рослини, історію появи природної 
популяції нарцису саме в цій долині. 

Карпатський біосферний заповідник

Відпочинок у мальовничому краї

Адміністрація Карпатського 
біосферного заповідника 
гостинно запрошує 
відвідувачів!

Ми також радо відгукнемось 
на пропозиції до співпраці, які 
ви можете надсилати за 
адресою:

Карпатський
біосферний
заповідник
вул.Красне Плесо, 77
м.Рахів, 90600
Закарпатська область

cbr-rakhiv@ukr.net

Фото Мирослава Обладанюка
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Карпатський національний природний парк
Івано-франківська область 
м.Яремче, 78500
вул.В.Стуса, 6
e-mail: cnnp@meta.ua 

Природний заповідник «Горгани»
Івано-Франківська область
м.Надвірна, 78400
вул.Комарова, 7
e-mail: gorgany@meta.ua 

Ужанський національний природний парк
Закарпатська область
с.м.т.Великий Березний, 89000
вул.Незалежності, 7
e-mail: uzhanskij@gmail.com    

Наші контакти

Проект

Компонент

:
Збереження та стале 

використання природних 
ресурсів Українських Карпат

:
Комунікації та стимулювання 
обізнаності у Карпатському 
національному природному 

парку, Ужанському 
національному природному 

парку та Природному 
заповіднику «Горгани»

Редакція
інформаційного вісника

potik.infovisnyk@gmail.com
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ПОТІК в Інтернеті
http://wwf.panda.org/uk/news_ukr/publications_video/?199395/Info-potik

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=15&tx_ttnews[tt_news]=88&cHash=b0aebb75b
84753af861d4f2ce1dd9b80
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