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XX Konferencja – Ochrona zasobów przyrodniczych 
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”
W dniach 08.09. do 11.09.2011 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Biesz-

czadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych zorganizowano XX – jubile-
uszową konferencję Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 
Tematyka jubileuszowej konferencji nawiązywała do ustanowionego przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych roku 2011 r. – Rokiem Lasów. Dlatego też temat 
przewodni brzmiał: „Ekosystemy leśne jako fundament integralności przyrodniczej 
i różnorodności biologicznej Karpat”. Spotkanie poświęcono znaczeniu lasów dla 
zachowania różnorodności biologicznej różnych grup systematycznych roślin i zwie-
rząt oraz dla kształtowania środowiska. Podsumowano również dwudziestoletnią 
współpracę i dyskutowano o planach na przyszłość. W sesji referatowej uczestniczy-
ło ok. 80 osób. Półtorej dnia poświęcono na wysłuchanie referatów zgłoszonych na 
konferencję, dotyczących flory, fauny, przyrody nieożywionej i problemów ochrony 
na obszarach wchodzących w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery – wy-
stąpili przedstawiciele strony polskiej, słowackiej i ukraińskiej.

Podczas sesji wygłoszono następujące referaty:
1. Lasy jako główne ostoje i centra różnorodności biologicznej fauny – prof. dr 

hab. Zbigniew Głowaciński
2. Korytarze ekologiczne dla dużych ssaków w ekoregionie karpackim – 

dr hab. prof. KUL Kajetan Perzanowski
3. Restytucja żubra w Parku Narodowym Połoniny i jej wpływ na przekształcenia 

krajobrazu – Štefan Pčola
4. Znaczenie ekosystemów leśnych w ochronie wybranych gatunków ptaków 

polskich Karpat – dr Tomasz Wilk 
5. Znaczenie naturalnych kompleksów leśnych Karpat w zachowaniu orłów  

z rodzaju Aquila – dr Marian Stój
6. Populacja bociana czarnego na Ukrainie – dr Andrij Bokotey
7. Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach 

drzew w polskiej części Karpat – mgr Ewa Zyśk-Gorczyńska
8. Briofity starych lasów w Gorganach – mgr Anastasiia Savytska 
9. Różnorodność grzybów wielkoowocnikowych w ekosystemach leśnych 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego – dr Anna Kujawa, dr Andrzej 
Szczepkowski

10. Porosty w naturalnych zbiorowiskach leśnych Karpat – dr Robert Kościelniak
11. Zasady gospodarowania w lasach górskich w modelu leśnictwa 

wielofunkcyjnego – dr hab. Jan Banaś, dr inż. Stanisław Zięba
12. Stan sanitarny wtórnych świerczyn w Beskidach Skolskich – doc. dr 

Wolodymyr Kramarets
13. Lasy o charakterze pierwotnym w Użańskim Parku Narodowym – badania  

i ochrona – M.V. Zayats 
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14. Przyrost starodrzewii karpackich: aspekt ekologiczny – prof. dr hab. Platon 
Tretiak, dr Yuriy Chernevyy 

15. Zbiorowiska starych lasów jodłowych na pograniczu Beskidów i Wyżyny 
Podkarpackiej – mgr Iryna Pozynycz 

16. Ocena krajobrazowo-ekologiczna zmian sukcesyjnych w ekosystemach 
leśnych – mgr Jozef Štofík 

17. Zmiany w strukturze krajobrazu w Parku Narodowym Połoniny na skutek 
przemian społeczno-gospodarczych – ing. Martina Vlasáková 

18. Społeczna i kulturowa funkcja lasów w Bieszczadach – dr inż. Edward 
Marszałek

Dodatkowo omówiono kilkanaście posterów zaprezentowanych na sali. 
Drugiego dnia po obiedzie uczestnicy konferencji udali się na wyjazdową sesję 

terenową do słowackiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery (Park 
Krajobrazowy Vihorlat, zbiornik Starina, Park Narodowy Połoniny). Zapoznali 
się oni z walorami przyrodniczymi słowackiej części MRB Karpaty Wschodnie 
oraz metodami monitorowania działań ochronnych. Sesję terenową prowadzili 
przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Parku Narodowego 
Połoniny. Nadesłane do redakcji materiały z XX konferencji publikowane są  
w niniejszym tomie „Roczników Bieszczadzkich”. 

20th Conference – Protection of natural resources of the International 
Biosphere Reserve „Eastern Carpathians”

Between September 8 and September 11, 2011 in Scientific and Didactic 
Center of the Bieszczady National Park in Ustrzyki Dolne took place 20th jubilee 
conference of the International Biosphere Reserve „Eastern Carpathians”. To-
pic of conference was connected with the fact of announcing by United Nations 
Organisation the year 2011 as the Year of Forests, so the title was „Forest eco-
systems as foundations of nature integrity and biodiversity of the Carpathians”. 
The lectures and discussions were focused on the significance of forests in pre-
servation of biological diversity of different groups of plants and animals as well 
as in shaping of the environment. The 20 years of co-operation of scientists and 
foresters was summed up and there were discussion about future. More than 80 
persons took part in lecture and poster sessions. Representatives of Poland, Ukra-
ine and Slovakia presented 18 lectures, accompanied by several posters. 

On the second and third day of conference the participants took part in field 
session in Slovak part of the International Biosphere Reserve – Landscape Park 
Vihorlat, Starina water reservoir, Poloniny National Park. Nature values and 
methods of monitoring of conservation measures were presented. Session was 
lead by representatives of the Bieszczady National Park and Poloniny National 
Park. Materials from 20th conference are published in present volume of „Ro-
czniki Bieszczadzkie”. 


