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Nadsjanskyj regionalny krajinny park (ekv.
chránená krajinná oblasť, ďalej len NRKP)
o celkovej výmere 19 428 ha bol vyhlásený
v ukrajinsko-poľskej prihraničnej zóne na
katastrálnom území 6 obcí Turkivského obvodu Ľvovskej oblasti v roku 1997. NRKP
sa rozprestiera medzi dvoma rovnobežnými
horskými hrebeňmi na dve strany hlavnej
európskej rozvodnice pri prameňoch dvoch
veľkých európskych riek. Rieka San, pramene ktorej sa nachádzajú pri obci Sjanky,
je prítokom Visly, ktorá sa vlieva do Baltického mora, zatiaľ čo rieka Dnester, ktorá pramení v blízkosti obce Šandrovec, sa vlieva
do Čierneho mora. Názov NRKP je odvodený od jeho polohy - pozdĺž rieky San na štátnej hranici Ukrajiny s Poľskom (v súčasnosti
tadiaľ prechádza aj vonkajšia hranica Európskej únie). Územie NRKP zaberá dve celkom
odlišné časti: vzdialenú a nedostupnú dolinu
rieky San s opustenými osadami, na druhej
strane husto osídlenú dolinu, charakteristickú bohatstvom kultúrneho dedičstva a zachovanými formami tradičného využívania
pôdy. Na území NRKP žije 9 000 obyvateľov v 8 obciach v ktorých sa nachádzajú
početné pamiatky kultúrneho a historického
dedičstva.
Lesy územia zaberajú 51,6 % a poľnohospodárske plochy 42,9 % výmery NRKP.
Päť prírodných častí NRKP, v ktorých sa
chránia pôvodné bukové, jedľovo-bukové
lesy a lesy s jelšou zelenou sú začlenené
do jadra biosférickej rezervácie. Viac ako 30
druhov rastlín, ktoré sa nachádzajú v NRKP,
je zaradených do Červenej knihy Ukrajiny,
viaceré biotopy a jednotlivé druhy rastlín
a živočíchov z územia NRKP sa nachádzajú
v smerniciach na ochranu biotopov a vtákov
Európskej Únie, ktoré upravujú ich ochranu

v rámci celej únie. RKP je súčasťou vo svete
prvej trojstrannej biosférickej rezervácie
„Východné Karpaty“. Hraničí s ďalším
ukrajinským
veľkoplošným
chráneným
územím - Užanským národným prírodným
parkom, ktorý sa nachádza v Zakarpatskej
oblasti, a taktiež s dvoma poľskými
veľkoplošnými chránenými územiami na
druhej strane rieky San - Bieščadským
národným parkom a Krajinným parkom
Údolia Sanu v Poľsku.

Našim cieľom je oboznámiť Vás s týmto
malebným územím a odhaliť jeho krásy
v rôznych ročných obdobiach. Pozývame Vás
do Nadsjanského regionalného krajinného
parku - jedného z pokladov Ukrajiny!

fot. Z. Niewiadomski
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I Krajina NRKP
Územie NRKP sa nachádza v StrijskoSjanskej vrchovine Rozvodno-verchovinskej
oblasti Ukrajinských Karpát v rozpätí
nadmorských výšok od 640 do 951 m n. m..
Krajinu časti NRKP, nachádzajúcu sa pozdĺž
štátnej hranice, formujú tri horské hrebene,
ktoré pretínajú územie zo severozápadu na
juhovýchod: Červený Vrch (najvyšší bod vrch Marhitina, 826 m n. m.), Sjanskyj (vrch
Šolb, 874 m n. m.), Bučok (vrch Bučok, 915
m n. m. a bezmenný vrch s nadmorskou
výškou 951 m n. m., ktorý sa nachádza na
juhovýchode uvedeného hrebeňa).
Medzi hrebeňmi Červený vrch a Sjanskyj
sa nachádzajú samostatné vrchy - Kamjanec
(762 m n. m.) a Losivka (819 m n. m.).
V reťazi samostatných vrchov doliny horného
Sanu najvyššou je Sjankivska Kičera - 888
m n. m.. Hrebeň Červený Vrch prechádza
pásmom Otrytu (poľská časť biosférickej
rezervácie). Hrebene Bučok a Sjanskyj sa

nachádzajú vo vzdialenosti 6 až 10 km od
hlavného rozvodného hrebeňa Východných
Karpát.
V doline, sformovanej riekami Jablunka
(povodie Dnestra) a Rika (povodie Sanu)
a na ktorú sú v dobrom počasí prekrásne
výhľady z trate Ľvov-Užhorod pri Borinji,
sa nachádzajú obce Boberka, Šandrovec,
Vrchná Jablunka a Nižná Jablunka. Medzi
hlavným rozvodným hrebeňom a Sjanským
pásmom nízkych hôr, od prameňov rieky
San pri obci Sjanky, v severo-západnom
smere sa rozprestiera druhá veľká dolina široká 14-16 km.
Riekou San - od obce Sjanky do obce
Boberka - vedie časť štátnej hranice Ukrajiny
s Poľskom v dĺžke 53 km a zároveň s ňou sa
vinie i vnútorná hranica NRKP Nadsjanskyj
s dvoma poľskými veľkoplošnými chránenými
územiami, ktoré sú súčasťou biosferickej
rezervácie - Bieščadského národného
parku a Krajinného parku Údolia Sanu.
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Z tejto doliny (osada Lokeť nad obcou Lokeť)
sa odkrýva veľká panoráma poľskej časti
biosférickej rezervácie - pohľad od hory
Kinčik Bukovskyj na juhovýchode po horu
Smerek na severozápade (od obce Sjanky
do Lutovisk).

fot. Z. Niewiadomski

V tejto doline sa v minulosti nachádzali obce
Sokoliky, Ternava Vyšná, Ternava Nižná,
Dzviňač Horišni, Lokiť, Didiova a Žuravin,
obyvatelia ktorých boli za sovietskeho
režimu v rokoch 1944-46 vysídlení - počas
operácie „vyčistenia” prihraničného pásma
bývalého Sovietského zväzu.

Dnester pri obci Vovče (neďaleko obce
Šandrovec). Na území NRKP rozvodnica
začína na juhu v časti Užockého priesmyku,
vracia sa na sever do obce Sjanky, od ktorej
prechádza juhozápadným smerom hrebeňmi
v smere chrbtov Bučok a Sjanskyj, kde sa
prudko stáča na východ k vrchu Vysoká.
Od uvedenej hory sa znova stáča na
severozápad (takmer paralelne s vonkajšou
hranicou NRKP) a na severe za obcou
Boberka, prechádza na územie Poľska.

I Príroda NRKP
Na juhu, v časti Užockého priesmyku, na
úseku v dĺžke około 1 km, NRKP susedí
s druhým ukrajinským veľkoplošným územím biosférickej rezervácie - Užanským
národným prírodným parkom. Z Užockého
priesmyku sa odkrýva panoráma na uvedený národný park, dolinu horného Sanu,
hlavný rozvodný hrebeň, Sjanský chrbát
a taktiež na jednotlivé vrcholy Západných
Bieščad, predovšetkým Kinčik Bukovský
(1251 m n.m.) a Halič (1333 m n.m.).
Cez NRKP prechádza hlavná európska
rozvodnica, ktorá rozdeľuje povodia dvoch
veľkých európských riek - Sanu (povodie
Baltického mora) a Dnestra (povodie
Čierneho mora). Pramene rieky San sa
nachádzajú na juh od obce Sjanky a rieky

Vegetáciu územia NRKP tvoria prevažne lesy s dominantným bukom, jedľou
a smrekom, lúky a poľnohospodárske plochy (kosné lúky, pastviny a role). V lesoch
značné plochy zaberajú druhotné smrekové porasty, ktoré potrebujú rekonštrukciu.
Najcennejšie komplexy bukových, jedľovobukových a smrekovo-jedľovo-bukových lesov sa zachovali v Borynskom a Jablunkovskom polesí. V ich lokalitách - Bučok, Lisky
a Sjanské - sa navrhuje vyhlásiť 2 bukové
a 2 jedľovo-bukové rezervácie. V lokalite
Bučok na svahoch vrchu Vernik bola taktiež
objavená - pre celé územie unikátna - lokalita jelše zelenej, kde bude vyhlásené chránené územie - prírodná pamiatka.

Na terasách rieky San, pozdĺž ukrajinskopoľskej hranice, sú rozšírené spoločenstvá
jelše sivej a vlhké lúky s výskytom viacerých
druhov orchideí. V meandroch rieky San, neďaleko obce Boberka, sa nachádzajú z floristického hľadiska veľmi zaujímavé oligotrofné rašeliniská, na ktorých bolo nájdených
okolo 40 druhov vyšších rastlín, z ktorých
je viacero vzácnych. V časti Sjanského hrebeňa bolo nájdené vrchovinové rašelinisko.
V dôsledku značného zásahu činnosti človeka boli niekdajšie lesné územia premenené
na kosné lúky a pasienky, ktoré v súčasnosti
degradujú v dôsledku zarastania borievkou
obyčajnou.

fot. I. Shpakivska

Na základe údajov ukrajinských vedcov
(cit. Štefan Stojko) flóra NRKP predstavuje
viac ako 700 vyšších rastlín, z nich 10%
tvoria zriedkavé a miznúce druhy, 30 z nich
sa nachádza v Červenej knihe Ukrajiny.
Predovšetkým, chvojník jedľový, cesnak
medvedí, ľuľkovec zlomocný, mesačnica
trváca, snežienka jarná, ľaľia zlatohlavá,
hniezdovka hlistová a niektoré druhy
orchideí.

Určitý antropogénny vplyv na území NRKP
prispel k zníženiu druhovej biodiverzity
fauny. Z obojživelníkov a plazov na území
NRKP boli zaznamenané vretenica obyčajná, užovka frkaná, užovka hladká, jašterica
živorodá, užovka stromová a salamandra

škvrnitá (posledné dva druhy sa nachádzajú
v Červenej knihe Ukrajiny). Vo vodách horských riek a potokov žije pstruh potočný, pĺž
obyčajný, čerebľa obyčajná a lipeň obyčajný. Avifauna predstavuje 60 druhov vtákov,
z ktorých viacero patrí medzi zriedkavé druhy, predovšetkým orol krikľavý, výr skalný
a bocian čierny. Z cicavcov na území NRKP
žijú jeleň obyčajný, srnec hôrny, sviňa divá,
veverica stromová, tchor obyčajný i líška
obyčajná. Veľmi zriedkavo tu žije vydra riečna, jazvec hôrny, kuna lesná, rys ostrovid,
vlk dravý, medveď hnedý a mačka divá.

História a kultúrne dedičstvo
NRKP

I

Podľa podania historikov, osídlenie územia
na ktorom sa nachádza NRKP, sa začalo na
prelome I. a II. tisícročia, v čase existencie
Kyjevskej Rusi a Haličsko-Volyňského kniežatstva. Túto skutočnosť potvrdzujú názvy
starých hradísk, predovšetkým v blízkosti
obce Nižnyj Turiv, kde sa mohli nachádzať
staroruské obranné body. Podľa svedectva
poľského historika Jana Dlugoša, pri prameňoch Sanu a Dnestra stála legendárna
pevnosť Sobiň. Pozdĺž Sanu, od Peremyšľa
do Užockého priesmyku, viedla obchodná
a vojenská cesta z Kyjevskej Rusi do Západnej Európy.
Masová kolonizácia horného Nadsjanja sa
začala v XIV.-XVI. storočí, za politickej situácie, keď uvedené územie bolo súčasťou
Poľského kráľovstva, a po roku 1569 - do
Rečipospolitej. V prvej polovici XVI. storočia všetka zem, nachádzajúca sa na hornom
Sane a jeho prítokoch, patrili krakovskému
vojvodovi Petrovi Kmitovi, ktorý založil dediny Sjanky, Sokoliky, Tarnava Vyšná, Tarnava Nižná, Šandrovec, Dzviňač Horišnyj,
Didiova, Boberka a Lokiť (dnes sa nachádzajú na území NRKP). Na kráľovských
územiach, ktoré patrili do Rozluckej krajiny
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Samborskej ekonómie, v priebehu druhej
polovice XVI. storočia kráľom Žigmundom
Augustom a uhorskou kráľovnou Izabelou
boli založené obce Dnistrik Dubový, Verchňa Jablunka, Nižná Jablunka, Verchnij Turiv
a Nižnyj Turiv, ktoré sa taktiež nachádzajú
na území NRKP. V rokoch 1772-1918 celé
územie Haliče, vrátane Turkivščiny, bolo
súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie.
V roku 1918 sa Nadsanja stalo súčasťou
Západo-ukrajinskej národnej republiky, od
roku 1919 patrilo Poľsku, od roku 1939 bolo
súčasťou Sovietskeho zväzu (ZSSR) a od
roku 1991 je dané územie súčasťou Ukrajiny.

Smutnou obeťou sa stali tieto cerkvi:
Sv. Dmitrija (1791 r.) v Sokolikach, Sv. apoštolov Petra a Pavla (1881) v Ternave Vyšnej,
Sv. archanjela Michaela (1894) v Ternave
Nižnej, Nanebovstúpenia presvätej Bohorodičky (1860) v Didiovej, Neporušeného počatia presvätej Bohorodičky (1901) Krivka,
Sv. archanjela Michaela (1905) v Dzvinjači
Horišnom, Sv. archranjela Michaela (1907)
v Beňovej (na ľavom brehu Sanu, v roku
1946 bola zničená vojakmi poľskej armády
a spálená v roku 1947), Premenenia Hospodinovho (1918) v Žuravine a Sv. archanjela
Michaela (1927) v Lokit’i.

Dôležité je pripomenúť si tragickú stránku
histórie Nadsanja, kedy v priebehu rokov
1944 -1946 v dôsledku operácie „vyčistenia“ prihraničnej zóny bolo celkom vysídlených okolo 7 tisíc obyvateľov ôsmych obcí
- Sokolikov, Ternavy Vyšnej, Ternavy Nižnej,
Dzvinjača Horišňoho, Lokiťa, Didiovej, Žuravina a Krivky. Boli zničené nielen obytné
domy, ale aj unikátne pamiatky sakrálneho
umenia - drevené cerkvi bojkovského a neoukrajinského typu, ktoré zruinovali sovietski pohraničiari v rokoch 1957-58.

V priebehu historického obdobia, bez ohľadu
na zmeny politických režimov, spôsob života
obyvateľov Nadsanja, patriaceho ku etnickej
skupine Bojkov, sa menil iba veľmi pozvoľne.
Bojkovia sa odlišovali svojským nárečím, originálnym odevom (geometrické vzory a rastlinné motívy na košeliach), spôsobom života,
ľudovými tradíciami a zvykmi.
Na území NRKP sa zachovalo množstvo
pamiatok materiálnej kultúry, predovšetkým grécko-katolíckych chrámov a zvoníc
- cerkvi v obciach Vrchná Jablunka (Soboru
Presvätej Bohorodičky, 1788 r.), Nižná Jablunka (Preobraženja Hospodinovho, 1820 r.),
Verchnij Turiv (Sv. Pantelejmona, 1890 r.),
Boberka (Vzkriesenia Hospodinovho, 1913
r. a Sv. archanjela Michaela, 1914 r.), Nižný
Turiv (Uspenija presväej Bohorodičky, 1914
r.), Dnistrik Dubovyj (Soboru Presvätej Bohorodičky/Najsvätejšieho Ježiša Krista, 1920
r.), kde sa doteraz zachovali unikátne ikony
Rybotickej školy a liturgické knihy zo starých
- už neexistujúcich - drevených bojkovských
cerkví, postavených v XVI.-XVIII storočí, ako
na území súčasných, tak i zaniknutých obcí.

Dôležité je spomenúť, že dve zo starých
drevených cerkví bojkovského typu, postavených v obci Sjanky v rokoch 1645 a 1703,
boli predané do obce Kostrina (1703) a obce
Siľ (1831) na Zakarpatsko, kde sa zachovali dodnes (v súčasnosti územie Užanského
národného prírodného parku).

Pastierstvo
je
tradičnou
činnosťou
obyvateľstva na území NRKP. Od dávnych
čias sa tu choval hospodársky rohatý
dobytok, svine, kone a ovce, ktorý sa vypásal
na spoločných pastviskách (tolokach) a na
poloninách, kde sa tiež pastieri zaoberali
výrobou mliečnych výrobkov, predovšetkým
ovčieho syra (bundz) a bryndze. Po
likvidácii kolchozov (na začiatku 90. rokov
minulého storočia) sa obyvatelia vrátili
k tradičným spôsobom poľnohospodárstva,
pastierstva a včelárstva. To isté sa týka
i obnovy domáceho priemyslu a remesiel,
predovšetkým
vyšivkárstva,
tkáčstva,
kováčstva (tradičné kováčske dielne môžete
navštíviť v Boberke a Vrchnej Jablunke),
tesárstva, kolárstva (výroba vozov a kolies
v Nižnej Jablunke), debnárstva atď.

Sociálno-ekonomické podmienky
života obyvateľstva NRKP

fot. ECBC/ A.Szczerbicki
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V obciach, ktoré sa nachádzajú na území NRKP, sa zachovala tradičná drevená bojkovská architektúra - jednoradové
obydlia („dlhá” chyža), ktoré spájajú komplex obytného domu a hospodárskeho
objektu. Jedna z takýchto obydlí z obce
Šandrovec, postavená v roku 1909, bola z
iniciatívy metropolitu Andreja Šeptického
v 30. rokoch minulého storočia prevezená
do Múzea ľudovej architektúry a obydlia
vo Ľvove. Obyvatelia územia sa doteraz
zaoberajú poľnohospodárstvom so zachovanými dávnymi terasovými prírodoochrannými formami obrábania polí, dvojpoľného
a viacpoľného systému poľnohospodárstva
s využívaním tradičných pracovných nástrojov, ako sú pluhy, brány, motyky, jednoručné
kosy, drevené vidly a cepy.

Hustota obyvateľstva na území NRKP predstavuje 46 obyvateľov na 1 km2 (na ľavom
brehu rieky San, v poľskej časti biosférickej
rezervácie je počet až 75 krát nižší), celkový počet obyvateľov je 9 008 v 8 obciach.
Aj napriek ťažkým sociálno-ekonomickým
podmienkam života a vysokej detskej úmrtnosti spôsobenej nízkou úrovňou financovania základného zdravotníctva na Ukrajine, počet obyvateľstva na území NRKP
narastá. Vo vekovej štruktúre obyvateľstva
je negatívnym ukazovateľom zníženie počtu
práceschopného obyvateľstva a vzrastanie
podielu detí a osôb dôchodkového veku,
ktorí celkovo tvoria 58 % obyvateľstva.
V dôsledku narastania nezamestnanosti
a nižšej sociálnej a životnej úrovne, nastáva migrácia obyvateľstva do krajín západnej
Európy.

Lesy územia NRKP zaberajú plochu 51,6 %.
Lesným hospodárstvom na území štátnych
lesov sa zaoberá Borinskyj štátny podnik,
ktorý podlieha Štátnemu lesohospodárskemu spoločenstvu „Ľvivlis” a obecnému
družstvu ”Halsiľlis”, ktorému sú podriadené
teritoriálne rozmiestnené obecné lesy (niekdajšie urbárske lesy). Z dôvodu ťažkých
sociálnych podmienok dochádza v lesoch
k nepostihovaným nelegálnym ťažbám dreva, osobitne sa to týka „Halsiľlisov, a existujúce druhotné dreviny s dominantnými
smrekmi potrebujú rekonštrukciu. V dôsledku poľnohospodárskeho vplyvu boli značné plochy obecných lesov transformované
späť na lúky a pasienky, čo vedie k zníženiu
biologickej rozmanitosti územia NRKP
na úkor rozšírenia zárastov černičia a zánikom výskytu rastlín zriedkavých a miznúcich
druhov. Bez ohľadu na istý antropogénny
vplyv na území NRKP tu bolo opísaných
okolo 30 druhov rastlín, ktoré sú zapísané
do Červenej knihy Ukrajiny.

Pamiatky histórie a kultúrneho
dedičstva

I

Na území ukrajinskej časti biosférickej rezervácie „Východné Karpaty” sú najzachovalejšie pamiatky histórie a kultúrneho dedičstva,
ktoré súčasne s prírodnými hodnotami predstavujú reálne možnosti pre rozvoj turizmu.

Boberka

Obec Boberka bola založená okolo roku
1537 krakovským vojvodom Petrom Kmitom
nad prítokom Sanu, riečkou Boberka. Právo na obec získal šoltýs Ivan Voľoša. Prvé
trojzrubé drevené cerkvi bojkovského typu
v Boberke boli postavené v priebehu XVI.XVII. storočia. V roku 1913 v Boberke Dolišnej bola postavená cerkva Sv. archanjela
Michaela, v ktorej sa zachovala zaoltárna
ikona Pokrovy prečistej Bohorodičky (1759)
a Evanjelium ľvovskeho vydania z r.1743.
V Boberke Horišnej v roku 1914 bola postavená cerkva Voznesenija Christovho, v ktorej sa nachádzajú liturgické knihy ľvovskeho
vydania, datované rokmi 1623 a 1737, a taktiež liturgické predmety z rozobraných cerkví
v Lokiti a Didiovej. V Boberke bol veľký murovaný kaštieľ (teraz sa tu nachádza škola)
a park z XIX. storočia, v obci sa zachovala tradičná drevená bojkovská architektúra
a píly, mlyn, staré mosty, viacero prícestných
kaplniek a božích múk. V okolí obce sa nachádzajú kamenné súťoviská a oligotrofné
rašelinisko. V Boberke a Didiovej žil známy
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Poľnohospodársky pôdny fond v NRKP
zaberá plochu 42,9 %. V dôsledku pozemkovej reformy, ktorá sa začala na Ukrajine
v roku 1990, boli tieto pozemky odovzdané pracovníkom niekdajších kolchozov.
Až 80 % obyvateľov má pozemky menšie
ako 5 ha. Pre obhospodarovanie rolí - pestovanie zrnovín, zemiakov a zeleniny, sa vo
veľkej miere využívajú tradičné poľnohospodárske nástroje. Chov hovädzieho dobytka
zaberá prvoradé miesto v poľnohospodárskej
výrobe v tomto území. Negatívnym faktorom, ktorý obmedzuje činnosť obyvateľstva,
je degradácia horských pastvín. Doplňujúcou činnosťou hospodárenia miestneho
obyvateľstva je zber lesných plodov (lesných
jahôd, čučoriedok, liečivých rastlín), včelárstvo (v Boberke, Vyšnej a Nižnej Jablunke,
Sjankach) a rybárstvo (Šandrovec, Nižná
Jablunka, Nižný a Vrchnij Turiv).

Nadsjanskyj regionalny krajinny park

ukrajinský spisovateľ Ivan Franko. Na rozdiel
od iných prihraničných obcí, obyvateľstvo
Boberky nepostihlo utrpenie v dôsledku operácie „vyčistenia” prihraničnej zóny, uskutočnenej ZSSR po roku 1939.

Šandrovec

Obec Šandrovec bola založená do roku 1580
nad pravým prítokom Sanu, riekou Rika.
V XVI. storočí obec patrila rodine Kmitových,
v XVII. storočí rodine Tarnavských, Fredrových a potom Mniškových.
Prvá
trojzrubová
cerkva
bojkovského typu bola v Šandrovci postavená do roku 1589 na vysokej hore
v centre obce pri starej ceste, na jej mieste
v roku 1755 bola postavená nová drevená
cerkva Sv. archanjela Michaela, predchodkyňa súčasnej, ktorá bola postavená v roku
1924 a bola zasvätená Sv. Jánovi Krstiteľovi. V cerkvi sa zachovali fragmenty starého
ikonostasu z XVIII. storočia a liturgické knihy
ľvovského vydania z XII. storočia.

1995. V obci sa taktiež zachovala tradičná
drevená bojkovská architektúra a píly, zvyš1
ky násypov úzkokoľajky, viacero prícestných
kaplniek a božích múk. Medzi Šandrovcom
a Vrchnou Jablunkov prechádza hlavná
európska rozvodnica.

Vrchná Jablunka

Obec Vrchná Jablunka (Jablinka Vyšná,
Jablinka Dubova) bola založená nad prítokom rieky Stryja - Jablunkou v roku 1559 na
základe privilégií kráľa Žigmunda Augusta,
udelených bratom Michaľovičom - šoltýsom
z obce Príslup. Od roku 1796 tu bola neveľká nemecká kolónia. Prvá drevená cerkva
vo Vyšnej Jablunke bola postavená v roku
1568, v blízkosti nej bol v r. 1788 postavený nový chrám bojkovského typu - cerkva
Soboru presvätej Bohorodičky (kultúrna
pamiatka), ktorá sa zachovala dodnes.
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Pri cerkvi sa nachádza cintorín a drevená
dvojposchodová zvonica postavená v roku

V cerkvi je veľa ikon a liturgických kníh zo
XVII. - XVIII. storočia. V podkroví chrámu sú
ikony, ktoré pochádzajú z dnes už neexistujúcich obcí - Ternavy Vyšnej, Ternavy Nižnej
a ďalších. Na západ od cerkvi sa nachádza
drevená trojposchodová zvonica, postavená
v roku 1797 v ktorej sa nachádzajú staré ikony Rybotickej školy zo XVI. -XVIII. storočia.
Okolo cerkvi je niekoľko starých náhrobných

Nižná Jablunka
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Obec Nižná Jablunka (Jablunka Nižná,
Jablunka Černecká) bola založená nad
prítokom rieky Stryja - riečkou Jablunka v roku 1522 na základe privilégií krakovského
vojvodu Petra Kmita vydaných Hricovi
Valaščinovi Tarnavskému. Bola tu neveľká
nemecká kolónia. Do roku 1565 bola
v Nižnej Jablunke postavená prvá drevená
cerkva, ktorá sa už v roku 1803 nachádzala
v havarijnom stave, no jej rekonštrukcia
sa neuskutočnila. V priebehu rokov 1820
- 1830 postavili novú murovanú cerkov
„Preobraženija Hospodinovho“ (kultúrna
pamiatka), ktorá sa zachovala dodnes.
V dobrom stave sa zachoval bočný oltár
„Voznesenija Christovo” zo starej cerkvi
datovanej rokom 1786. Okolo cerkvi
sa nachádza cintorín. V obci, neďaleko
železničnej stanice bola v roku 1911
postavená drevená rímsko-katolícka kaplnka
(zničená v roku 1975). Pred 1. svetovou
vojnou cez Nižnú Jablonku prechádzala
unikátna visutá cesta na prepravu dreva
z Borini. Dodnes sa zachovali fragmenty
nosnej konštrukcie tejto cesty.

Nižnyj Turiv

Obec Nižnyj Turiv (Turočka Matenčina,
Turočki Nižni) bola založená nad prítokmi
rieky Jablunky - riekou Pisana a potokmi
Jaseň a Roščen - v roku 1556 na základe
privilégií kráľovnej Izabely, vydaných
šoltýsom Pavlovi Ivaškovičovi a Teodorovi
Jackovičovi. Daný príkaz bol v roku 1567
potvrdený listinou kráľa Žigmunda Augusta.
Drevená
cerkva
latinizovaného
typu
v Nižnej Turovej bola postavená v roku
1792 na mieste starej drevenej cerkvi
(z roku 1556). Táto cerkva bola rozobraná
v roku 1913 (dodnes sa zachovali stopy
starých základov) a v blízkosti nej v roku

fot. ECBC/ A.Szczerbicki

krížov, a taktiež hroby ruských a rakúskouhorských vojakov z obdobia 1. svetovej
vojny. Tu sa zachovali tradičné drevené bojkovské obydlia so záhradami, píly, mosty,
viacero prícestných kaplniek a božích múk.
Vo Vyšnej Jablunke v roku 2000 bola postavená nová pravoslávna cekva. Medzi obcami Vyšná Jablunka a Šandrovec prechádza
hlavná európska rozvodnica.

1914 postavili cerkvu „Uspenija presvätej
Bohorodycy“ v neoukrajinskom štýle.
V nej sa nachádza ikona zo XVIII. storočia
zo starej cerkvi a Evanjelium ľvovského
vydania zo XVII. storočia z cerkvi
Sv. Dimitrija v Sokolikách. Neďaleko nej sa
nachádza trojposchodová drevená zvonica
z roku 1914, tiež niekoľko starých náhrobných
krížov. V obci sa zachovala tradičná drevená
bojkovská obytná architektúra so záhradami,

staré mosty, viacero prícestných kaplniek a
božích múk.

Verchnij Turiv
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Obec Vrchnij Turiv (Turočki Vyšni, Turočka
Stuposjanska, Turočka Rehalis) bola
založená nad prítokom rieky Jablonka
potokom Skolaban v roku 1556 na základe
privilégií kráľovnej Izabely. Prvá drevená
cerkva vo V. Turovi bola postavená na
začiatku XVIII. storočia na mieste kaštieľnej
kaplnky, v 1890 bola postavená cerkva
Sv. Pantelejmona latizovaného typu.

V nej sa zachovali liturgické knihy zo XVIII.
storočia. a ikonostas zo začiatku XX.
storočia. Západne od cerkvi stojí drevená
dvojposchodová zvonica postavená súčasne
s cerkvou, pri ktorej sa nachádza cintorín.
V obci sú prakticky všetky domy postavené
z dreva, zachovala sa tradičná drevená
bojkovská obytná architektúra a záhrady zo
začiatku XX. storočia, staré mosty, viacero
prícestných kaplniek a krížov.

Sjanky

Obec Sjanky (Sjanske) bola založená do
roku 1580 krakovským vojvodom Petrom
Kmitom nad prameňmi rieky San. V priebehu XVII. - XIX. storočia v Sjankach boli
postavené tri drevené cerkvi bojkovského
typu, dve z nich (z roku 1645 a 1703) boli
predané na Zakarpatsko do obcí Kostrina
a Siľ, kde sa zachovali dodnes. Cez obec

už v 70. rokoch XIX. storočia prechádzala
železničná trať spájajúca Užhorod s Přemyslom a Ľvovom a v roku 1904 tu bola postavená železničná stanica. Pred 2. sv. vojnou
bolo v obci 10 rekreačných domov, 6 penziónov a 3 turistické ubytovne, v ktorých bolo
možné ubytovať dvetisíc rekreantov, taktiež
tu bolo divadlo, knižnica, tenisové kurty,
lyžiarska dráha, sankarská dráha a meteorologická stanica. Cerkvi Sv. Štefana
(z roku 1831), Sv. IIija (1908) a rímskokatolícky kostol boli zničené po II. sv. vojne
a murovaná kaštieľná kaplnka vyhodená do
vzduchu v roku 1970. Časť Sjanok nazývajú „Ropoju” (v minulosti sa tu dobývala soľ).
V 90. rokoch XX. storočia boli v Sjankach
postavené dve cerkvi – grécko-katolícka
Sv. Juraja (1993) a pravoslávna Voznesenija Christovho (1996). V cerkvi Sv. Juraja sa
nachádza svietnik - pavúk zo starej cerkvi
Sv. Ilija a zvon z cerkvi z Benijovej. Neďaleko obce sa nachádza vojenský cintorín
a niekoľko mohýl z čias 1. sv. vojny, zachovala sa tu tradičná drevená bojkovská obytná architektúra so záhradami, staré mosty,
viacero prícestných kaplniek a božích múk.

Užocký priesmyk

Užocký priesmyk (852 m n.m.) sa nachádza na hlavnej európskej rozvodnici neďaleko Užanského NP a RKP Nadsjanskyj, a
taktiež medzi ukrajinskou a poľskou časťou
Medzinárodnej biosferickej rezervácii Východné Karpaty (MBR). V blízkosti Užockého priesmyku sa nachádzajú pramene Sanu.
Cez priesmyk v 70. rokoch XX. storočia bola
vybudovaná železničná trať, ktorá spájala
Užhorod s Přemyslom a Ľvovom. Na priesmyku sa nachádza pomník Sičovým strelcom, cintorín a pomník ruským a rakúskouhorským vojakom, ktorí zahynuli v 1. sv.
vojne. V časti „Bučok” Borynskeho polesia
sa zachovala línia zákopov z tohto obdobia.
Z priesmyku dobre vidieť jednotlivé vrcholy
západných Bieščad - Kinčik Bukovskyj (1251

Dnistrik Dubový

Obec Dnistrik Dubový bola založená nad
pravým prítokom Dnestra potokom Dnistrik
Dubovyj, v roku 1567 na základe privilégií
kráľa Žigmunda Augusta vydaných bratom
Hrickovi a Lukašovi. Potok Dnistrik Dubový
s celkovou dĺžkou 4,5 km pramení na svahoch hory Vysokyj Verch (700 m n.m.) na
severovýchodnom svahu hlavnej európskej
rozvodnice. V minulosti sa mylne považoval
za prameň rieky Dnester. Obec patrila ku kráľovským obciam tzv. Rozluckej krajiny Samborskej ekonomie. Drevená cerkva v Dnistriku Dubovom bola postavená v roku 1751.
Na jej mieste v roku 1856 bola postavená
nová drevená cerkva, ktorá bola poškodená
v dôsledku bojov v čase 1. sv. vojny.
V roku 1921 v obci postavili dodnes existujúcu cerkov Najsvätejšieho Srdca Ježiša
Krista v neoukrajinskom štýle. V cerkvi sa
nachádzajú ojedinelé ikony Bohorodycy
a Ježiša Krista na výšivkách urobené na
motívy ikon Osipa Kurilasa z roku 1911.
Súčasne s chrámom sa tu nachádza dom
niekdajšieho ženského kláštora z 30. rokov
minulého storočia, cintorín s niekoľkými starými náhrobnými kameňmi a drevená zvonica, postavená v 60. rokoch minulého storočia. V obci sa zachovala tradičná bojkovská
obytná architektúra, viacero prícestných
kaplniek a božích múk.

I Neexistujúce obce
V rámci NRKP do súpisu osídlených miest,
ktoré boli v priebehu rokov 1939-1946
vysídlené, patrí sedem obcí - Žuravin, Didiova, Lokiť, Dzvinač Horišnyj, Ternava Nižná,
Ternava Vyšná a Sokoliky. Viac ako sedem
tisíc obyvateľov týchto obcí bolo rozmiestnených vo vtedajšom sovietskom a poľskom
režime na rôzne strany súčasnej ukrajinsko-poľskej hranice. Preto si zaslúžia, aby
sa spomenula ich domovina, ktorou sa prevalilo žalostné XX. storočie.
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m n.m.) a Halič (1333 m n.m.), ktoré sa nachádzajú na území Bieščadského národného parku v poľskej časti MBR „Východné
Karpaty”.

Žuravin

Podľa dokumentov existuje informácia
o vydaní privilégií do r.1444 na dané územie
pre rytiera Zanka z Turky poľským kráľom
Vladislavom Varnenčikom. Toto bolo najstaršie osídlenie v doline horného Sanu, ktoré sa nachádzalo na staro-rímskej obchodnej ceste. V priebehu XVI.-XIX. storočia boli
v obci vybudované tri drevené cerkvi. V obci
sa nachádzal neveľký baziliánsky kláštor
a pivovar. V roku 1831 v Žuravine žilo 850
osôb. V blízkosti starej cerkvi, ktorá bola
poškodená v dôsledku bojových udalostí
v čase 1. svetovej vojny, bola v roku 1918
postavená cerkva Preobraženija Hosodinovho v neoukrajinskom štýle. Cerkev bola
sovietskymi pohraničiarmi zbúraná v roku
1957. Obec, v ktorej v roku 1942 žilo 808
obyvateľov, bola vysídlená v priebehu rokov

Didiova
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Obec Didiova bola založená do roku 1529
krakovským vojvodom Petrom Kmitom.
V obci v roku 1589 stála cerkva, na mieste
ktorej v roku 1740 bola postavená ďalšia drevená cerkva, tá zhorela v roku 1859. V roku
1860 postavili novú drevenú cerkov Uspenija
prečistej Bohorodičky, ktorú v roku 1956 zruinovali sovietski pohraničiari (v súčasnosti
na tomto mieste je pamätná tabuľa, postavená miestnymi obyvateľmi). Do obce často
prichádzal známy ukrajinský spisovateľ Ivan
Franko, ktorý spolu s manželkou navštevoval svojho školského priateľa - miestneho
farára otca Ivana Kuziva, znalca etnografie
Bojkov. Existoval tu roľnícky spolok „Sila”
a knižnica „Prosvity”. Obec, v ktorej v roku
1938 žilo 1332 osôb, bola v rokoch 19401946 vysídlená v dôsledku operácie „vyčistenia” prihraničnej oblasti. Inventár z bývalej cerkvi, ktorý sa zachoval do roku 1993
v cerkvi v Dnistiku Dubovom bol premiestnený z Didiovej na Sokolščinu (Ľvovská oblasť).
Na území niekdajšej obce sa zachovali ruiny
bývalého kaštieľa vyhodeného do vzduchu
v roku 1960, ruiny „domu stolára”, v ktorom
v 80. rokoch XIX. storočia býval Ivan Franko
(v 1890 roku bol väznený v Didiovej), a taktiež ruiny iného veľkého domu, niekoľko mohýl na cintoríne a dve prícestné božie muky.

Lokiť

Obec Lokiť bola založená do roku 1565
krakovským vojvodom Petrom Kmitom. Najstaršie údaje o cerkvi sa datujú rokom 1589.
Trojzrubová drevená cerkva Sv. archanjela
Michaela bola postavená v roku 1737, na jej
mieste v roku 1927 postavili ďalší chrám,
ten bol v roku 1955 zničený sovietskymi pohraničiarmi. V roku 1938 v obci žilo okolo
655 osôb, v roku 1943 žilo už len 466 osôb
a bola vysídlená v priebehu rokov 1945-46
v dôsledku operácie „vyčistenia” prihraničného pásma. Inventár z bývalej cerkvi bol
prenesený do cerkvi v obci Boberka. Dodnes
sa zachovali drevené trámy, ktoré ohraničovali pôdorys zničenej cerkvi, jej základy,
a taktiež niekoľko mohýl na cintoríne, obnovu ktorých zabezpečila rodina Limičových.
Tá postavila na mieste cerkvi 3 kríže a obelisk v blízkosti cintorína.
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1944-1946 v dôsledku operácie „vyčistenia”
prihraničného pásma. Inventár z bývalej
cerkvi bol prenesený do cerkvi v Dnistriku
Dubovom a Žukotine.

Dzviňač Horišny

Obec Dzviňač Horišny bola založená do
roku 1529 krakovským vojvodom Petrom
Kmitom. V daňovom registri z roku 1589
sa spomína cerkva. Ďalšia drevená cerkva
bola postavená v roku 1789 na ľavom brehu rieky San. V roku 1905 na pravom brehu
Sanu bola postavená cerkva Sv. archanjela
Michaila, ktorá bola zničená v čase 2. svetovej vojny. Farár z tejto cerkvi, otec Juraj
Kmit, sa zaoberal štúdiom bojkovského folklóru a bol autorom „Slovníka bojkovských
nárečí”. V roku 1938 v Dzviňači Horišňom
žilo 1549 obyvateľov. Obec, v ktorej v roku
1943 žilo 859 osôb, bola vysídlená v rokoch
1944-1946. Doteraz sa zachovali základy
cerkvi z roku 1905.

Ternava Vyšná
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Podľa dokumentov existuje predpoklad
o vydaní v roku 1444 privilégií na uvedené
územie pre rytiera Zanka z Turky, vydaného
poľským kráľom Vladislavom Varnenčikom.
Ternava Vyšná bola založená nad riekou
San, v roku 1537 na základe privilégií vydaných krakovským vojvodom Petrom Kmitom
farárovi Vasiľovi Ilnickemu. Prvá zmienka
o cerkvi pochádza z daňového súpisu z roku
1655. Ďalší drevený chrám bol postavený
v roku 1746, pri ktorom bola v roku 1889
postavená cerkva Sv. apoštolov Petra a
Pavla, ktorá bola rozobratá po druhej svetovej vojne. V súčasnosti na území Ternavy
Vyšnej je možné identifikovať miesta, kde
sa nachádzali cerkvi. Vedľa obce na začiatku 1915 roku sa odohrávali boje 1. svetovej
vojny. Na ľavom brehu Sanu sa nachádzal
fabrika, v ktorej z bukového dreva zvážaného úzkokoľajkou, sa vyhotovovali časti
nábytkov. Vyvážali sa až do Francúzska,
Belgicka a Holandska. V roku 1930 tu bola
knižnica „Prosvity”. Obec, ktorej počet obyvateľov v roku 1938 dosiahol 765 osôb, bola
v rokoch 1939-1946 vysídlená. V súčasnosti
na území bývalej obce sa nachádza deväť
domov v ktorých žije 30 osôb.

Ternava Nižná

Tak isto, ako i Ternava Vyšná, obec bola
založená v roku 1537 na základe privilégií,
vydaných krakovským vojvodom Petrom
Kmitom farárovi Vasiľovi Ilnickému. Pravdepodobné je, že cerkva v obci existovala už
v roku 1640. Ďalší drevený chrám bol postavený v XVIII. storočí, ktorý stál do konca
XIX. storočia. V roku 1894 bola postavená
nová cerkva Sv. archanjela Michaela (na
pravom brehu Sanu), ktorá bola rozobratá
po druhej svetovej vojne. Inventár zo starej
cerkvi bol prenesený do cerkvi vo Vrchnej
Jablunke. V 1831 roku počet obyvateľov Ternavy Nižnej bol 1065 osôb. Obec, v ktorej
v roku 1938 žilo 929 osôb, bola vysídlená
v rokoch 1939-1946. Doteraz sa zachovalo
miesto, na ktorom bola stará drevená cerkva
a ruiny murovanej zvonice.

Sokoliky

Obec bola založená do roku 1556 krakovským vojvodom Petrom Kmitom. Prvá zmienka o drevenej cerkvi pochádza z daňových
súpisov z rokov 1640 a 1655. V roku 1791
bola postavená nová trojzrubová cerkva Sv.
Dimitrij, vedľa ktorej v roku 1931 postavili
novú murovanú cerkov. Vďaka výstavbe železnice sa Sokoliky stali miestnym centrom
drevovýroby, na gátri tu pracovalo viac ako
200 ľudí, a na železnici viac ako 100 ľudí.
V roku 1931 počet obyvateľov obce dosiahol 1716 osôb. V roku 1937 tu bolo 7 rekreačných domov a mládežnícky Karpatský
dom „Bajka”. V júni 1944 obrannú pevnosť
nemeckých pohraničiarov na ľavom brehu
Sanu napadlo 400 Azerbajdžancov z partizánskeho oddielu Sidora Kovpaka, ktorí
museli prekonať zaminované územie. Obec,
ktorá v roku 1938 dosiahla 1520 osôb,
bola vysídlená v priebehu rokov 1945-46.
Po druhej svetovej vojne bola cerkva zničená
a v murovanej bol spravený strážny bod pohraničných vojsk. V súčasnosti sa v tejto cerkvi
plánuje zriadenie múzea vysídlených obcí.

nitosti, stály rozvoj tohto územia a zároveň
prispeli k racionálnemu využívaniu územia
NRKP prostredníctvom rozvoja rekreácie
a turistiky.

fot. Z. Niewiadomski

Pre toto „mladé” územie NRKP je nevyhnutná základná inventarizácia flóry a fauny
s cieľom zistenia lokalít výskytu a rozšírenia
druhov a biotopov, ktoré sa chránia na Ukrajine a v Európskej únii.

I Činnosť NRKP
Cieľom vyhlásenia NRKP bolo zabezpečenie ekologickej stability horného toku Sanu,
ktorý sa nachádza na hraniciach Ukrajiny
a Poľska, cestou začlenenia do biosférickej
rezervácie (MBR) tohto prirodzeného povodia. Vďaka dovŕšeniu tohto úsilia vzrástli
týmto spôsobom prírodné hodnoty severných svahov Beskydov.

fot. ECBC/ A.Szczerbicki

Hlavnými úlohami správy NRKP, ktorá sa
nachádza v Borynji, je obhospodarovanie
a využívanie takých foriem lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, ktoré by zabezpečovali zachovanie biologickej rozma-

Je potrebné zabezpečiť vytýčenie hraníc
lesných prírodných rezervácií a prírodných
výtvorov, skúmať historické a etnokultúrne
dedičstvo a v spolupráci s miestnou samosprávou a miestnym obyvateľstvom vytýčiť
optimálne smery zachovania tohto výnimočného územia.
V skutočnosti takýto prístup vytvoril základy
i pre ekonomický rozvoj územia NRKP cestou zavedenia stratégie trvalo udržateľného
rozvoja prostredníctvom podpory tradičných
spôsobov poľnohospodárstva, výroby miestnych produktov, rekreácie a turistiky (pešia
turistika, cykloturistika a konská turistika).

I Praktické informácie

Verejná doprava:

Miesto, kde je možné stanovať, sa nachádza
v blízkosti zaniknutej obce Beniova. Vzhľadom k skutočnosti, že NRKP sa nachádza
v prihraničnej zóne, každý návštevník NRKP
musí mať pri sebe cestovný pas a na organizovanie hromadných turistických pochodov
dolinou horného Sanu je potrebné dopredu
si zabezpečiť povolenie pohraničných vojsk Ukrajiny. Najbližšia banka a bankomaty
sa nachádzajú v Turke.
Možnosť nocľahu (stav v roku 2005) je možný v súkromí:
 V Boberke – Mikola Butrij, Halina Proňo,
Anatolij Bižik a Ivan Fedaš,
 V Šandrovci – Hanna Zhoba, Mikola Saraj, Anna Piptik a Ivan Starcun,
 Vo Verchnij Jablunci – Paraskovija Semkiv
a Bohdan Šijka.
Za prijateľných cenových podmienok je
možný nocľah na území NRKP i v iných
obciach. Ak plánujete lyžovať sa, voziť
na koňoch alebo kočoch po území NRKP
je možné zapožičať si lyže, kone a koče
v Boberci u Igora Pericha, Petra Sirku,
Vasiľa Slaviča a Jaroslava Slaviča a vo Vyšnej Jablunke u Mikolu Zajca a Ivana Kľoba.
Telefónne pokrytie: všetky obce v NRKP sú
pokryté dvoma mobilnými ukrajinskými operátormi - UMS a UA Kyjevstar. Môžete využívať služby poľského mobilného operátora
v časti obce Sjanky (ERA GSM), a taktiež,
v závislosti od Vašej polohy na horských
hrebeňoch alebo oblasti doliny Sanu aj
iných poľských operátorov, predovšetkým
Plus GSM. Pre Vašu osobnú bezpečnosť
majte na pamäti, že zóna mobilného pokrytia v horských podmienkach nepokrýva celé
územie NRKP. Pošta, potraviny a kaviarne
sa nachádzajú vo všetkých obciach NRKP.
Lekárne sú v Boberce, Šandrovci, Vrchnej
Jablunke, Nižnej Jablunke, Nižnom Turove
a Sjankach.

 Autobusové spojenie - do všetkých obcí
NRKP (okrem Vrchného Turova),
 Železničné spojenie - železničné stanice
na trati Ľvov - Sjanky - Užhorod sa nachádzajú v Nižnej Jablonke a Sjankach,
vlaky zastavujú taktiež v Nižnom Turove,
Sokolikách a Beniovej.
Ak plánujete pricestovať do NRKP vlastným
autom, pamätajte, že úsek cesty medzi Borynju a Boberkov sa nachádza v zlom technickom stave. Z tohto dôvodu je na tomto území
najlepší pohyb osobným terénnym vozidlom.
Najbližšie čerpacie stanice pohonných hmôt
sa nachádzajú mimo územia NRKP - pri
Borynji a na hlavnej trase z Turki cez Užocký
priesmyk do Užhorodu.
S cieľom získania ďalších informácii o NRKP,
prosíme, zapamätajte si nasledujúcu adresu:
Nadsjanskyj regionalny krajinny park
Borynja, Lisova str. 1, 82500 Lvivska
oblast,
Turkivskyj
rajon,
Ukrajina,
tel.: +380 3269 41890, +380 3269 54297,
V prípade nepredvídaných okolností, prosíme, kontaktujte:
 Lekársku ambulanciu vo Vrchnej Jablunke (tel.: +380 3269 38745);
 Policajnú stanicu vo Vrchnej Jablunke
(tel.: +380 3269 38745), v Nižnej Jablunke
(tel.: +380 3269 39719) a v Sjankach
(tel.: +380 3269 33667)
 pohraničné oddelenie v Boberci (tel.:
+380 3269 38522) alebo v Sjankach (tel.:
+380 3269 41254)
 stanicami prvej pomoci v Boberci, Šandrovci, Vrchnej Jablunke, Nižnej Jablunke, Nižnom Turovi a Sjankach.

I Biosférická rezervácia Východné
Karpaty

V novembri 1992 bola vyhlásená poľsko-slovenská biosférická rezervácia v rámci programu UNESCO „Človek a biosféra”. V októbri
1998 bola k nej oficiálne pridružená ukrajinská časť, čo umožnilo vznik prvej trojstrannej Medzinárodnej biosférickej rezervácie
„Východné Karpaty” - vo svetovom meradle
unikátny skvost, ktorý reprezentuje spojenie
divej prírody s bohatstvom kultúrneho dedičstva. Biosférická rezervácia zahŕňa niektoré
z najmenej poškodených ekosystémov, predovšetkým najväčšie európske komplexy prírodných bukových lesov, východokarpatské
horské lúky - „poloniny”, chránia sa tu endemické druhy a horské spoločenstvá, ktorým
hrozí vyhynutie. Biosférická rezervácia plní
funkciu jedného z najvýznamnejších refúgií

voľného rozšírenia veľkých cicavcov v Európe.
Unikátna fauna zahrňuje výskyt veľkých dravcov charakteristických pre dané územie, ako
sú medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid či orol
skalný, ako i všetkých pôvodných bylinožravcov, predovšetkým zubra, jeleňa, a taktiež introdukovaného koňa huculského a bobra.
Biosférická rezervácia Východné Karpaty má
výmeru 213 211 hektárov (z toho poľská časť
zaberá plochu - 53,4 %; slovenská časť 19,1% a ukrajinská časť - 27,5 % ) a zahrňuje
6 veľkoplošných chránených území:
 Bieščadský národný park, Cisniansko - Wetlinsky Krajinny park a Krajinny park Údolia
Sanu (Poľsko),
 Národný park Poloniny s ochranným pásmom (Slovensko),
 Užanský národný prírodný park a Nadsjanskyj regionalny krajinny park na Ukrajine.
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