
 
 
 

 В Українських Карпатах зосереджено понад 1400 

природоохоронних об'єктів, що займають 2,8 % 

загальної площі гір (найвищий показник по Україні). 

 

Українські Карпати – надзвичайно цінний екологічний 
регіон. Він дивує розмаїттям та красою ландшафтів, багатим 
біологічним різноманіттям, культурою та традиціями 
місцевих мешканців, що передаються через покоління. 
Флористичне розмаїття Карпат налічує більше 2150 видів 
рослин, серед яких багато реліктів, що збереглися тут з 
минулих геологічних епох, ендеміків, які ростуть лише в 
цьому регіоні, а також рідкісні види представників флори, 
що занесені до Червоної книги України. Багатий і 
різноманітний тваринний світ Карпат. Лише фауна 
хребетних налічує 435 видів.  

 

 

Всесвітній фонд природи WWF визнає Карпати одним із 200 
найцінніших екорегіонів світу. З 2006 року в межах 
Дунайсько-Карпатської програми WWF розпочав перший 
проект зі збереження та сталого використання природних 
ресурсів Українських Карпат, цілями якого були охорона 
лісів, збереження біорізноманіття, розвиток місцевих громад 
та підтримка неурядових організацій.  

З того часу працівниками WWF реалізується чи вже успішно 
виконано більше 10 великих проектів зі збереження природи 
Українських Карпат. 
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Провадимо навчальні тренінги для лісових менеджерів, науковців, громадських діячів та 
державних управлінців, розробляємо та втілюємо в життя сталі принципи управління 
лісових територій, сприяємо розвитку лісової сертифікації в Україні як ринкового 
інструменту запровадження відповідального господарювання в лісах. 

Розробляємо пропозиції щодо 
вдосконалення природоохоронного та 
лісового  законодавства України, 
провадимо роботу щодо втілення цих змін 
на практиці, а також гармонізації наших 
законів із законодавством Європейського 
Союзу.   

Працюємо над збереженням ключових 
видів флори й фауни Карпат, таких як 
бурий ведмідь, рись, раритетних видів 
рослин, а також рідкісних типів оселищ, 
зокрема водно-болотного типу, шляхом 
забезпечення міграційних коридорів, 
боротьби з браконьєрством, охорони 
місць мешкання видів й оселищ. 

Ініціюємо створення нових природо-
охоронних територій та розширення меж 
наявних у Карпатському екорегіоні 
України, допомагаємо підтримувати 
ефективну охорону цінних лісових 
екосистем, а також формувати систему 
екологічної мережі регіону тощо. 

 

 

Разом із активними громадянами і 
природоохоронними громадськими 
організаціями та державними органами 
влади розвиваємо напрямок боротьби 
проти незаконних рубок та інших 
порушень у лісах України. 

Навчаємо представників місцевих громад 
Карпатського регіону ставати більш 
самостійними та дієвими, залучатися до 
практики невиснажливого ведення 
господарства та отримувати прибуток.

Ідентифікуємо праліси: у польових умовах 
виявлено близько 85 тис. га старовікових 
лісів, у т.ч. близько 54 тис. га пралісів. За 
нашої активної підтримки подано 
законопроект про охорону пралісів. Карта 
пралісів Українських Карпат: gis-
wwf.com.ua. 

Проводимо інформаційні кампанії та 
освітні заходи з метою залучення 
ширшого кола громадськості до 
вирішення питань збереження природи 
Карпатського краю для нащадків. 

 

 

За більш детальною інформацією: 
Дунайсько-Карпатська  
програма WWF в Україні 
Богдан Проць, координатор проектів WWF 
e-mail: bprots@wwfdcp.org 
wwf.panda.org/uaforests 
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