
27-30 жовтня 2009 року у Словаччині 

відбулася Міжнародна конференція експертів 

у галузі біосферних заповідників ЄвроМаБ-

2009: «Робити разом – вчитися разом». 

30  жовтня  2009   

           27-30 жовтня 2009 року в м. Стара Лесна (Словаччина) відбулася 
Міжнародна конференція експертів у галузі біосферних заповідників 

ЄвроМаБ-2009: «Робити разом – вчитися разом». Організував конференцію 
Національний комітет Словаччини з програми ЮНЕСКО «Людина і 

біосфера» (МАБ) під егідою Інституту екології ландшафтів Академії наук 
Словаччини.  

         В роботі конференції взяли участь 113 експертів із 23 країн Європи та Північної 

Америки, директор Відділення екологічних наук та наук про Землю, секретар програми МАБ 

доктор Н. Ішваран, представники Секретаріату МАБ, московського офісу ЮНЕСКО та офісу 

ЮНЕСКО у Венеції. Від України в роботі конференції взяв участь заступник голови 

Національного комітету МАБ П.М.Черінько. 

         Головна тема конференції – «Робити разом – вчитися разом». На конференції 

розглядалися основні результати діяльності за період після останньої зустрічі «ЄвроМАБ», 

проведеної в Туреччині в листопаді 2007 року, діяльності щодо впровадження Плану дій 

ЄвроМАБ, а також Мадридського Плану дій, затвердженого на ІІІ Всесвітньому конгресі 

біосферних резерватів ЮНЕСКО (м. Мадрид, Іспанія). Робота проводилась в режимі 

пленарних засідань та круглих столів, під час проведення яких учасники активно працювали 

над тематичними питаннями, сформульованими Секретаріатом МАБ ЮНЕСКО. 

         Головні цілі конференції: 

        розробка стратегії Мережі ЄвроМАБ щодо розвитку Всесвітньої мережі біосферних 

заповідників і реалізації Мадридського Плану дій на 2009-2013 роки; 

        визначення пріоритетів основних дій Мережі ЄвроМАБ; 

        обмін досвідом та знаннями щодо ефективних підходів до сталого розвитку; 

        визначення потенційних переваг біосферних заповідників Мережі ЄвроМАБ та їх 

використання з метою досягнення сталого розвитку.Учасники конференції визначили 

пріоритетні стратегічні цілі ЄвроМАБ: 

        обмін інформацією – ключова сфера підвищення рівня інформування громадськості 

щодо біосферних резерватів; 

        розвиток можливостей біосферних резерватів для їх використання як об’єктів з 

вивчення наслідків реалізації політики та впливу на її зміни; 

        навчання та освіта: забезпечення рівнозначного розвитку біосферних заповідників 



та шкіл (всіх рівнів), концентрація уваги на конкретних прикладах; 

        включення концепції біосферних заповідників до складу регіональних та 

національних планів розвитку; 

        зміна клімату як всеохоплюючий стратегічний напрям, викиди вуглецю та 

глобальні зміни на локальному рівні; 

        сталий розвиток на регіональному рівні; 

        створення  бази даних для забезпечення доступу до широкого спектру інформації; 

        створення тематичних груп, мереж.Спільна робота учасників зустрічі сприятиме 

ефективному розвитку Мережі ЄвроМАБ, заснованій на досвіді та знаннях 

біосферних заповідників -  модельних ділянок ЮНЕСКО щодо сталого розвитку  

Заступники голів національних комітетів МАБ України та Російської Федерації 

П.М. Черінько і В.М. Неронов представили спільну презентацію «Створення 

транскордонного білатерального біосферного заповідника «Нерусо-Деснянське Полісся» 

(Україна/Росія)  

Додаткова інформація розміщена на сайтах: 

http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-

URL_ID=7887&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-

URL_ID=4801&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

Матеріали опублікували: Сектор природокористування та охорони природи НОВ   
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