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Międzynarodowy Rezerwat Biosfery  
„Karpaty Wschodnie” – nasze wspólne dziedzictwo

Rezerwat został powołany przez UNESCO w 1992 roku. Początkowo obejmował przygraniczne 
obszary chronione Polski i Słowacji, a od 1998 r. również Ukrainy. Jego obszar tworzy sześć 
przylegających do siebie obszarów chronionych. Po stronie polskiej są to: Bieszczadzki Park 
Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, po stronie 
słowackiej - Park Narodowy „Połoniny”, a po ukraińskiej - Użański Park Narodowy oraz Nadsański Park 
Krajobrazowy. Aktualnie powierzchnia Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” 
wynosi 213 211 ha.
Na najcenniejszych przyrodniczo obszarach chronionych, tworzących tzw. strefę wewnętrzną 
Rezerwatu, obowiązuje ochrona ścisła, gdzie ochronie podlegają naturalne zasoby i procesy 
przyrodnicze. Szczególnie cenne są rozległe lasy o charakterze puszczańskim oraz występujące na 
najwyższych szczytach zbiorowiska połoninowe. Ponadto obszar ten jest jedną z najcenniejszych 
w Europie ostoi zwierząt. Występują tu liczebne populacje dużych ssaków roślinożernych – jelenia 
szlachetnego i żubra oraz dużych i średnich ssaków drapieżnych: niedźwiedzia, wilka, rysia, żbika 
i wydry. Dogodne warunki do życia znalazły tu również rzadkie i zagrożone ptaki drapieżne: orzeł 
przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, sowy: puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, dzięcioły: dzięcioł 
trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny. Ptaki wysokogórskie – siwerniak i płochacz halny 
mają tutaj jedne z najniżej położonych stanowisk w całym łuku Karpat.
Wystawa prezentuje najcenniejsze walory przyrodnicze i kulturowe Rezerwatu. Znajdziemy tu fotografie 
roślin i zbiorowisk roślinnych, zwierząt, krajobrazów o różnych porach roku oraz zabytków kultury 
materialnej. Przetrwanie tego unikalnego świata, gdzie przyroda przeplata się z historią, w dużej mierze 
zależy od świadomości ekologicznej lokalnych społeczności jak i odwiedzających te góry turystów.
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Medzinárodná biosférická rezervácia  
Východné Karpaty – naše spoločné dedičstvo

Medzinárodnú biosférickú rezerváciu zriadilo UNESCO v roku 1992. Počiatočne 
zahrňovala pohraničné chránené oblasti Poľska a Slovenska, a od roku 1998 taktiež 
aj Ukrajiny. Rezerváciu tvorí šesť priľahlých prírodných chránených oblastí. Na 
území poľskej strany sú to Bieszczadský národný park, Krajobrazový park Doliny 
Sanu a Krajobrazový park Ciśniańsko-Wetliński. Na slovenskej strane do rezervácii 
patrí Národný park Poloniny a ukrajinskú časť tvoria Užanský národný park a územie 
Nadsjanského krajobrazového parku. Súčasne rozloha Medzinárodnej biosférickej 
rezervácii Východné Karpaty predstavuje 213 211 ha. 
Na najhodnotnejších prírodných chránených územiach, ktoré tvoria takzvanú 
vnútornú sféru Rezervácie sa vzťahuje prísna ochrana územia, ktorej podliehajú 
prírodné zdroje a prírodné procesy. Obzvlášť hodnotné sú rozľahlé lesy, ktoré 
si zachovali svoj pôvodný charakter a rovnako aj vyskytujúce sa na najvyšších 
miestach typické pre poloniny porasty. Táto oblasť je aj jednou z najhodnotnejších 
rezervácii ríši zvierat v Európe. Charakterizuje sa početným výskytom rôznych 
veľkých bylinožravcov – jeleňa lesného a zubra, ako aj veľkých a stredných dravých 
cicavcov: medveďa, vlka, rysa, divej mačky a vydry. Prijateľné životné podmienky 
tu majú aj zriedkavé a ohrozené druhy dravých vtákov: orol skalný, orol krikľavý, 
včelár lesný, sovy: výr skalný, sova dlhochvostá, kuvičok vrabčí, ďatle: ďateľ trojprstý, 
ďateľ bielochrbtý, tesár čierny. Vysokohorské vtáky – ľabtuška vrchovská a vrchárka 
červenkastá tu hniezdia na najnižšie položených miestach v celom obluku Karpát. 
Výstava prezentuje najvyššie prírodné a kultúrne hodnoty Rezervácie. Nájdeme 
tu fotografie, na ktorých sú znázornene rastliny a rastlinné spoločenstvá, zvieratá, 
pohľad na rôzne časti územia v rozličných ročných obdobiach, ako aj fotografie 
pamiatok materiálnej kultúry. To, že sa tento unikátny svet, v ktorom sa preplieta 
príroda s dejinami, zachoval, vo veľkej miere závisí od ekologického vedomia 
miestneho spoločenstva, ako aj od turistov, ktorí túto oblasť navštevujú. 

The International Reserve of Biosphere  
“Eastern Carpathians” – our common heritage

The International Reserve of Biosphere was established by UNESCO in 1992. It’s 
initially included protected border areas in Poland and Slovakia, in 1998 it was 
extended to Ukrainian part. It’s made by six adjacent protected nature areas. The 
polish side is made by the Bieszczady National Park, the Dolina Sanu Landscape 
Park and the Cisniansko-Wetlinski Landscape Park. On the Slovak side we will 
find “Poloniny” National Park and Ukrainian part consist of the Uzhansky National 
Park and the Nadsansky Landscape Park. At the moment, the total area of the 
International Reserve of Biosphere “EC” is 213 211 ha.
The most valuable areas are known as inner reserve zone and they are under 
strict protection. Its uppermost function is to protect resources and the processes 
of nature. Particularly valuable are the extensive primeval forests and subalpine 
communities covering highest summits. Furthermore, that area is known as one of 
the biggest animal refuge in Europe. We will easily find here sizeable populations 
of large herbivorous mammals like: the reed deer and European bison as well as 
large and medium predators like: the brown bear, wolf, lynx, wildcat and otter. 
Convenient living conditions found here some rare and endangered birds of prey 
like: the golden eagle, lesser spotted eagle, honey buzzard, next to owls: the eagle 
owl, ural owl, pygmy owl, as well as woodpeckers like: three-toed woodpecker, 
white backed woodpecker and black woodpecker. The alpine bird species like the 
mountain accentor and water pipit are having here one of the lowermost breeding 
sides in the whole Carpathians.
The exhibition presents the most precious natural and culture values of the Reserve. 
We will find here some photos of plants, animals and landscapes during the 
different times of year, next to the pictures which show wealth of material culture. 
Survival of that unique world, where nature is mixing with history, depends largely 
on ecological awareness of local communities and tourists visiting these areas.
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Lasy i łąki w Parku Narodowym „Połoniny”.

Lesy a lúky v Národnom parku Poloniny.

Woods and meadows in the “Poloniny” National Park.

fot. G. Leśniewski fot. G. Leśniewski

Krajobraz wsi Hostovice w otulinie Parku Narodowego „Połoniny”.

Pohľad na dedinu Hostovice v ochrannom pásme Národného parku 
Poloniny.

Landscape of Hostovice village in the “Poloniny” National Park 
protection zone.
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Zbiornik wody pitnej „Starina” w Parku Narodowym „Połoniny”.

Vodárenská nádrž pitnej vody „Starina” v Národnom parku Poloniny.

Starina water reservoir in the “Poloniny” National Park.

fot. G. Leśniewski fot. W. Holly

Cerkiew greckokatolicka z Novej Sedlicy.

Gréckokatolícky kostol z Novej Sedlice.

The Greek-Catholic church from Nova Sedlica.
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Krzyż przydrożny z charakterystycznym malowanym wizerunkiem 
Chrystusa.

Kríž pri ceste so špecificky plochým znázornením Krista.

Wayside cross with characteristic flat figure of Christ.

 fot. W. Holly fot. M. Stańczyk

Zwarta zabudowa wsi bojkowskiej Wierchowyna Bystra w Użańskim 
Parku Narodowym.

Zhustená výstavba bojkovskej obce Verkhovyna Bystra v Užanskom 
národnom parku.

Compact development of boyko village Verhovyna Bystra in the 
Uzhansky National Park.
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Kopice siana w Użańskim Parku Narodowym.

Stohy sena v Užanskom národnom parku.

Haystacks in the Uzhansky National Park.

fot. T. Winnicki fot. M. Stańczyk

Tradycyjna zwózka siana w Nadsańskim Parku Krajobrazowym.

Tradičné zvážanie sena v Nadsjanskom krajobrazovom parku.

Traditional way of taking hay down in the Nadsansky Landscape Park.
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Lasy u podnóża Pliszki w Użańskim Parku Narodowym.

Lesy na úpätí Pliška v Užanskom národnom parku.

Woods at the foot of Pliszka peak in the Uzhansky National Park.

fot. T. Winnicki fot. T. Winnicki

Sędziwe buki w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Staré buky v Bieszczadskom národnom parku.

Old beech trees in the Bieszczady National Park.
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Żyzna buczyna karpacka z miesiącznicą trwałą.

Hustý porast karpatskej bučiny s mesačnicou trvácou.

Subassociation with perennial honesty Lunaria rediviva - Dentario 
glandulosae-Fagetum lunarietosum.

fot. T. Winnicki fot. T. Winnicki

Starodrzew bukowo-jaworowy w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Starý bukovo-javorový les v Bieszczadskom národnom parku.

Old stand beech and sycamore forest in the Bieszczady National Park.
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Żyzna buczyna karpacka z żywcem gruczołowatym.

Bukové karpatské stromy s mohutnou koreňovou sústavou.

Carpathian beechwood Dentario glandulosae-Fagetum with glandular 
bittercress Dentaria glandulosa.

fot. C. Ćwikowski fot. T. Winnicki

Żyzna buczyna karpacka z marzanką wonną i bluszczykiem orzęsionym.

Mohutný karpatský bukový les s marinkou voňavou a zádušníkom 
chlpatým.

Carpathian beechwood Dentario glandulosae-Fagetum with sweet 
woodruff and Glechoma hirsuta.
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Brzezina bagienna na torfowisku wysokim w Tarnawie.

Brezy na bažinatých pôdach v Tarnawie.

Betuletum pubescentis at the raised peat-bog in the former village 
Tarnawa.

fot. G. Leśniewski fot. C. Ćwikowski

Torfowisko wysokie w Tarnawie.

Horské rašelinisko v Tarnawie.

Raised peat-bog in the former village Tarnawa.
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Jesień w dolinie potoku Nasiczniańskiego.

Jeseň v doline Nasiczniańskiego potoku.

Autumn in the Nasicznianski stream valley.

fot. C. Ćwikowski fot. C. Ćwikowski

Potok Nasiczniański w świetle jesiennego słońca.

Nasiczniańsky potok vo svetle jesenného slnka.

Nasicznianski stream during autumn sunshine breaks.
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Rodzina rysi z upolowaną sarną.

Rodina rysov s ulovenou srnou.

Lynx family with hunted roe deer.

fot. G. Leśniewski fot. G. Leśniewski

Para niedźwiedzi w okresie wiosennej rui.

Pár medveďov v období jarnej ruje.

Brown bear pair while spring rut.
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Rodzina niedźwiedzi w dolinie górnego Sanu.

Rodina medveďov v doline horného Sanu.

Brown bear family in the San river valley.

fot. G. Leśniewski fot. G. Leśniewski

Żubry przeprawiające się przez San.

Stádo zubrov prechádzajúce riekou San.

European bisons crossing the San river.
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Tabun koni huculskich w Wołosatem.

Stádo huculských koní v Wołosatom.

Herd of Hucul horses in Wolosate village.

fot. G. Leśniewski fot. C. Ćwikowski

Wiosenna panorama oszronionych szczytów Krzemienia,  
Szerokiego Wierchu i Tarnicy.

Jarná panoráma vrchov Krzemieň, Široký Vrch a Tarnice pokrytých 
námrazou.

Autumn panorama with snow frosted summits of Krzemien,  
Szeroki Wierch and Tarnica.
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Śnieżyca wiosenna na Otrycie.

Bledula jarná na Otryte.

Spring snowflakes growing on Otryt summit.

fot. T. Winnicki fot. G. Leśniewski

Olszyna karpacka z pióropusznikiem strusim w dolinie Terebowca.

Jelša karpatská s perovníkom pštrosím v doline Terebowca.

Carpathian alder-wood with ostrichfern.
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Wschodniokarpacka smotrawa okazała.

Východokarpatská telekia ozdobná.

Eastern Carpathian giant telekia.

fot. T. Winnicki fot. T. Winnicki

Lesista dolina u podnóża Tarnicy, Krzemienia i Halicza.

Zalesnená dolina na úpätí Tarnice, Krzemieni a Haliča.

Forest valley at the foot of Tarnica, Krzemien and Halicz summits.
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Granica lasu i połoniny z owocującą jarzębiną.

Hranica lesa a poloniny s bohato rodiacou jarabinou.

Upper forest line and subalpine meadows with mountain ash.

fot. T. Winnicki fot. C. Ćwikowski

Schyłek lata na Tarnicy i połoninie Szerokiego Wierchu.

Koniec leta na Tarnici a polonine Širokého Vrchu.

End of the summer on Tarnica and Szeroki Wierch summits.
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Jesienne mgły otulające czerwieniejące lasy bukowe.

Jeseňou krásne sfarbené bukové lesy obklopuje hmla.

Autumn mist covering beech woods with colorful tress.

fot. G. Leśniewski fot. C. Ćwikowski

Lasy na stokach Szerokiego Wierchu i w dolinie Terebowca.

Lesy na svahoch Širokého Vrchu a v doline Terebowca.

Forest on the slopes of Szeroki Wierch and Terebowiec valley.
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Wczesny opad śniegu.

Predčasný sneh.

Early snow.

fot. C. Ćwikowski fot. T. Demko

Schyłek bieszczadzkiej jesieni na pograniczu polsko-ukraińskim.

Koniec bieščadskej jesene v oblasti poľsko-ukrajinského pohraničia.

End of the autumn at the polish–ukraine border.
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Pierwszy śnieg na Rozsypańcu.

Prvý sneh na Rozsypanci.

First snow on Rozsypaniec summit.

fot. T. Demko fot. T. Winnicki

Zima na Połoninie Bukowskiej.

Zima na Polonine Bukovskej.

Winter on Polonina Bukowska summit.
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Ziołorośla z pełnikiem alpejskim na Krzemieniu.

Bylinný porast so žltohlavom najvyšším na Krzemieni.

Tall herb community with alpine globeflower on Krzemien summit.

fot. T. Winnicki fot. T. Winnicki

Kolorowe ogrody na skałkach Bukowego Berda.

Farebné rastlinstvo na skalách Bukového Berda.

Blooming plants on Bukowe Berdo rocky summit.



Goździk kartuzek skalny na szczycie Kopy Bukowskiej.

Klinček kartuziánsky skalný na vrchu Bukovskej Kopy.

Rock pink Dianthus carthusianorum on the top of Kopa Bukowska 
summit.

fot. G. Leśniewski fot. T. Winnicki

Endemiczna ostróżka wschodniokarpacka w Bieszczadzkim Parku 
Narodowym.

Endemická stračonôžka vysoká v Bieszczadskom národnom parku.

Endemic East Carpathian larkspur Delphinium elatum in the Bieszczady 
National Park.




