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Європейський шлях в праліси – концепція 

Європейський шлях в праліси з´єднує значні праліси східоєвропейських Карпат з 
пралісами Центральної та Західної Європи з метою підтримки, збереження та 
розвитку культурних ландшафтів, які перебувають під впливом лісів. Він є ідеєю 
некомерційної спілки Оствінд. 

Реальною ця ідея може стати тільки тоді, коли шлях в праліси буде підтриманий 
багатьма партнерами Європи.  

 I.Туристична та еколого – педагогічна мережа 

Оскільки праліси є привабливим об'єктом екологічного туризму, вони є також 
основною метою Європейського пішохідного шляху. Іншими напрямками 
пішохідних мандрівок є цінні з екологічного та  культурного боку елементи 
ландшафту, центри екологічної освіти (центри в національних парках, центри в 
лісництвах), а також  місця паломництва і монастирі.  

Мандрівки європейським пішохідним шляхом в праліси повинні служити як 
екологічній освіті, так і міжкультурним зустрічам. Для шляху повинні 
використовуватися наявні промарковані і описані шляхи на далекі відстані 
(серед яких також екуменічні паломницькі шляхи). 

Точна підготовка шляху може здійснюватися лиш на регіональних відрізках. 
Необхідним є розмежування між виконанням та відповідальністю на 
регіональному та європейському рівнях. З метою залучення регіональних 
гравців, таких як туристичні спілки та агенції регіонального розвитку для участі в 
шляху в праліси, повинна бути конкретизована європейська ідея і повинні бути 
помітними шанси для регіонів. 

Європейський шлях в праліси повинен бути обладнаний бонусною програмою, 
наприклад придбанням екомайлів 

Мандрівники придбають екомайли через 

- особисто задокументовану і центрально запротокольовану продуктивність 
походу 

- приїзд і відїзд до та від місця мандрівки громадським транспортом і залізницею 

- участь в екскурсіях на  природу і до ландшафтів, наукових походах 

- відвідування виставок, участь у заходах з екологічної освіти 

- участь у природоохоронних заходах на маршруті (наприклад, лісовідновлення) 

- участь у проведених заходах іноземною мовою (додаткові екомайли) 



- допомогу при створенні інформаційної структури: опису подорожей і природніх 

особливостей 

 

II. Екологічна, лісогосподарська та ландшафтнозберігаюча мережа 

Праліси –  екологічно цінне ядро близьких до природніх лісових і адаптованих 
до ландшафту культурних угідь.  

Збереження існуючих пралісів і розвиток нових пралісів, 

Збереження існуючих пралісів і розвиток  нових у зв'язку з відповідним доглядом 
і розвитком лісів та ландшафтів, які їх оточують, сприяють збереженню 
біорізноманіття в Європі. У кінцевому рахунку, мова йде не тільки про розвиток 
екологічних островів, але і про їх просторовий  зв'язок. 

Європейський пішохідний шлях в праліси повинен розвинутися до зеленої 
інфраструктурної групи, яка об’єднає ландшафтні ділянки з пралісіми, 
природніми лісами та біологічною різноманітністю. Вихідні пункти мережі 
створюють як ділянки лісу, які обслуговуються  лісгоспами, території для 
сталого регіонального розвитку, так і національні парки, що знаходяться на 
території пішохідного шляху в праліси. 

Для розвитку спільної діяльності повинна бути проведена попередня підготовча 
робота, наприклад: 

- територіальне визначення ландшафтних ділянок 

- налаштування системи показників для порівняння оцінки, як наприклад, 

  біорізноманіття, 

- виявлення початкових даних для викидів СО 2 (СО 2-ліс) і проведення 
постійного моніторингу. 

Ці два шляхи мережі можуть  бути об’єднані по-різному  в інтегрований проект, 
наприклад, послуги для придбання екомайлів можуть бути використані для 
обліку біорізноманіття та залісення. Для європейського пішохідного шляху в 
праліси необхідна початкова фінансова підтримка для розвитку малого 
мененджменту та попередньої наукової роботи. На середньому етапі 
фінансування може здійснюватися за рахунок спонсорів з регіонів і 
використання механізмів зміни клімату (СО і МЧР). 


