
Przez ty sią ce lat przy ro da two rzy ła to nie -

zwy kłe miej sce. Lo dow ce prze suw ne z pół -

no cy zmie ni ły te ren i kra jo bra zy: grzbie ty,

wzgórza i wy sep ki na prze mian z wgłę bie -

nia mi je zior. Ostat ni z nich, wał daj ski lo do -

wiec, top niał po nad 10 000 lat te mu i odegrał

wa żną ro lę w kształ to wa niu dzi siej szych

bia ło ru skich je zior. Ogrom ne je zio ro po zo -

sta wio ne przez lo do wiec i roz cią ga nie te na

kil ka dzie siąt ki lo me trów stop nio wo znik nę -

ło, ujaw nia jąc swo je ło ży sko, któ re po wo li

za ję ła ro ślin ność, za mie nia jąc je w ba gna.

Wi dok z lo tu pta ka do sko na le po ka zu je wy -
nik te go pro ce su - zie lo ne ba gna roz cią gnię te
do oko ła na ki lo me try, nad ni mi uno szą się
wzgó rza, po kry te świer ka mi i so sna mi, a w bla -
sku słoń ca  mienią się szkła je zior, któ re po zo -
sta wił lo do wiec. Są to je zio ra Ol szy ca, Pław no,
Ma niec, Do mże ryc ka je oraz naj więk sze z nich
- Pa lik, znaj du ją ce sie w po łu dnio wej czę ści re -
zer wa tu.

W ce lu za cho wa nia tych wspa nia łych miejsc, 
jak rów nież z my ślą o ochro nie i zwięk sze niu
licz by cen nych dzi kich zwie rząt, w szczególno-
ści bo bra i ptac twa, w dniu 30 stycz nia 1925 ro-
ku po wstał tu Be re zin ski Re zer wat Bios fe ry.

Dziś re zer wat jest praw dzi wą per łą eu ro pej -
skie go dzie dzic twa przy rod ni cze go. To wzór
dzie wi czej przy ro dy, rzad ki, a na wet uni ka to wy
za ką tek na kon ty nen cie, gdzie przy ro da za cho -
wa ła swój ory gi nal ny wy gląd i cha rak ter.

Jest to miej sce gdzie wy stę pu je oko ło 800
ga tun ków ro ślin, 216 ga tun ków mchów, 238

ga tun ków po ro stów, 317 wod nych ro ślin i 463
ga tun ków grzy bów.

Re zer wat jest ide al nym sie dli skiem dla wie -
lu ga tun ków zwie rząt i pta ków, któ re do nie -
daw na by ły po wszech ne na Bia ło ru si, ale na
chwi lę obec ną  za gra ża im znik nię cie (nie -
dźwiedź bru nat ny, ryś, wilk, łoś, bóbr i żubr,
sza ry i czar ny bo cian).

Ten mo del na tu ral nej jed nym z nie wie lu po -
zo sta łych w sta nie nie na ru szo nym na ca łym
kon ty nen cie, nie po wta rzal ny, uni kal ny w świe -
cie. To jest bia ło ru ski skarb na ro do wy, któ ry
wy ma ga sta łej tro ski o za cho wa nie  i utrzy ma -
nie je go po ten cja łu.

Świat krę gow ców Re zer wa tu jest te raz re -
pre zen to wa ny przez 56 ga tun ków ssa ków, 230
ga tun ków pta ków, 5 ga tun ków ga dów i 11 ga -
tun ków pła zów. W rze kach i je zio rach wy stę -
pu je 34 ga tun ków ryb. Po wo dem do spe cjal nej
du ma Re zer wa tu  są pta ki. W du żych sta dach
wy stę pu je głu szec i cie trzew. Du żą licz bę sta -
no wią dra pie żni ków. Wśród nich -  so wa, so wa
błot na, wło chat ka, orzeł, orzeł bie lik, or lik krzy -
kli wy. Be re zin ski to  te re ny pod mo kłe, gdzie
mo żna spo tkać wie le ró żnych ga tun ków pta -
ków bro dzą cych: sza ry żu raw, par dwa, der ka -
cza, dzię cioł trój pal cza sty, bo cian czar ny.
Roz le głe, czy ste je zio ra i licz ne mo kra dła to
ide al ne wa run ki pta ków  mi gru ją cych. Wio sną
i je sie nią Re zer wat sta no wi ide al ne wa run ki dla
od po czyn ku ty się cy prze la tu ją cych pta ków.

Obec nie łącz na licz ba ga tun ków wy stę pu ją -
cych w Re zer wa cie Be re zin sky prze kra cza wię -
cej niż 6 000. I nie jest to peł na li sta. Set ki
ga tun ków dzi kich zwie rząt cze ka ją na od kry cie.

W 1979 ro ku re zer wat Re zer wat Be re zin sky
za kwa li fi ko wa no ja ko mię dzy na ro do wy stan
bios fe ry i zo stał włą czo ny do Świa to wej Sie ci
Re zer wa tów Bios fe ry NY UESKO w ra mach
pro gra mu "Czło wiek i Bios fe ra".

W 1994 ro ku Ra da Eu ro py włą czy ła Re zer -
wat do sie ci re zer wa tów bio ge ne tycz nych.

W 1995 ro ku zo stał uho no ro wa ny Dy plo -
mem Eu ro pej skich Ob sza rów Chro nio nych.

Od 1998 ro ku, re zer wat Be re zin sky jest po -
strze ga ny ja ko klu czo wy ob szar or ni to lo gicz ny,
a od 2005 ro ku jest klu czo wym te ry to rium mię -
dzy na ro do wej sie ci eko lo gicz nej w Eu ro pie.
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W 2010 ro ku zo stał wpi sa ny na Li stę Ram -

sar, spis za so bów wod no -błot nych ma ją cych

zna cze nie mię dzy na ro do we.

Bo ga te dzie dzic two na tu ral ne Re zer wa tu

przy cią ga wie lu za in te re so wa nych eko lo gią tu -

ry stów. Jest ide al ne miej sce do ob ser wa cji

zwie rząt, pta ków i ro ślin w śro do wi sku na tu -

ral nym.

Eko -tu ry sty ka w Be re zin skim Re zer wa cie

Bios fe ry jest skie ro wa na do tu ry stów w ka -

żdym wie ku i o ró żnych eko lo gicz nych za in te -

re so wa niach. Naj młod szym tu ry stom Re zer-

wat ofe ru ją eks cy tu ją cą in te rak tyw ną wy ciecz -

kę "po raz pierw szy w zie lo nej kla sie". Dla do -

ro słych tu ry stów opra co wa no ró żno rod ne

ście żki i szla ki eko lo gicz ne, jak rów nież spe cja -

li stycz ne wy ciecz ki umo żli wia ją ce ob ser wa cję

na tu ral nych pro ce sów i zja wisk w śro do wi sku

na tu ral nym. Tu ry ści mo gą być świad ka mi wspa-

nia łych i nie sa mo wi tych  „spek ta kli” od by wa ją -

cych się w chro nio nej przy ro dzie: ko lo ry łąk za -

le wo wych, to ko wa nie cie trze wia, śpiew sło wi-

ka, gło śny chór żab czy też ryk je le nia.

Wszyst kie wy ciecz ki pro wa dzo ne są przez

wy so ko wy kwa li fi ko wa nych prze wod ni ków, pro-

fe sjo nal nych znaw ców przy ro dy. 

Dyrektor Bieriezinkiego Rezerwatu Biosfery

Ad res sie dzi by:

211188 Re pu bli ka Bia ło ru si

Wi tebsk re gion., Po wiat Le pel

d. Do mzhe rit sy ul. Cen tral 3

Kon takt:

Dy rek tor: +375 21 32 2-63-42 

Eko lo gicz ny Za kład tu ry stycz ny:

tel./fax +375 21 32 2-63-18

e -ma il: to urism@be re zin sky.by

www.be re zin sky.by

zdjęcia: Денис Ивкович /Denis Ivkovich  

tel./fax +375 29 3571590, +375 33 6693004

d.ivkovich@mail.ru

www.fotodivo.com



‒  Re dak cja TTG Cen tral Eu ro pe: Gdzie naj -

czę ściej fo to gra fu je Pan zwie rzę ta ?

‒ Denis Ivkovich: Czę sto są to przy pad ko we
spo tka nia pod czas mo ich dłu gich wy praw po re -
zer wa cie. Zda rza ją się w ró żnych miej scach: w le -
sie na łą kach i ba gnach. Kie dy pla nu ję zro bić
zdję cia kon kret nych zwie rząt, uczę się w szcze -
gó łach cech ich za cho wa nia oraz wy szu ku ję ich
sie dlisk. Na stęp nie do kład nie pla nu ję se sję zdję -
cio wą. Dzie je się tak naj czę ściej w la sach re zer -
wa tu Be re zin sky.

‒ TTG CE: Czy ma Pan swo je sta łe miej sca

za sia dek? Jak dłu go po tra fi Pan cze kać na do -

bre uję cie i wła ści we usta wie nie „mo de la”?

‒ Denis Ivkovich: Za zwy czaj są to miej sca,
któ re „roz pra co wa łem” pod czas przy pad ko wych
spo tkań ze zwie rzę ta mi. Je śli pierw sze pró by  wy -
da ją się obie cu ją ce, od wie dzam to miej sce dość
czę sto, aż uzy skam sa tys fak cjo nu ją ce re zul ta ty.
Na ca łe szczę ście są pew ne ob sza ry, w któ rych
mo ja pa sja fo to gra fii mo że być re ali zo wa na co ro -
ku – są to przede wszyst kim te re ny głusz ca i cie -
trze wia. Te fa scy nu ją ce pta ki nie zmie nia ją swo ich
sie dlisk z ro ku na rok. Je śli cho dzi o czas ocze ki -
wa nia w za siad ce, to gra ni ce cza so we dla mnie
pra wie nie ist nie ją, cza sem spę dzam na wet noc
w le sie lub na ba gnie.

‒  TTG CE: Ja ki mi za sa da mi etycz ny mi po -

wi nien kie ro wać się fo to graf pod pa tru ją cy dzi -

kie zwie rzę ta? Czy po za zdję cia mi, któ re po w-

sta ją spon ta nicz nie pod czas ple ne rów ma

Pan ja kieś wy my ślo ne wcze śniej ob ra zy, któ -

re chciał by Pan zre ali zo wać?

‒ Denis Ivkovich: Oczy wi ście, ro bie nie zdjęć
przy ro dy wy ma ga du żej tro ski aby nie za kłó cać
nor mal ne go ży cia miesz kań ców eko sys te mu Na -
le ży tak fo to gra fo wać, aby uczy nić swo ją obec -
ność nie mal nie zau wa żal ną. Fo to graf mu si zdać
so bie spra wę z te go, że je go pra ca przede wszy-
st kim ma na ce lu ochro nę przy ro dy oraz po pu la -
ry za cję idei edu ka cji eko lo gicz nej. Mó wiąc o za -
pla no wa nych wcze śniej uję ciach chcę zwró cić
uwa gę, że istot ną ro lę w mo jej pra cy od gry wa
chęć po ka za nia obiek tu w oko licz no ściach, w to -
wa rzy stwie eko sys te mu, któ re są cha rak te ry sty-
cz ne dla re zer wa tu Be re zin sky. Aby to osią gnąć
wkła dam wie le wy sił ku.

‒  TTG CE: Któ ry ze świa to wych fo to gra fów

jest Pa nu szcze gól nie bli ski?

‒ Denis Ivkovich: Lu bię kre atyw ność fo to gra -
fa przy ro dy Ro sja ni na Igo ra Shpi le nok. Chciał -
bym rów nież zwró cić uwa gę na wy so ki po ziom
me ry to rycz ny wie lu pol skich fo to gra fów, któ rych
pra ce są dla mnie cen nym źró dłem in spi ra cji.

‒  TTG CE:  Jest ta ka aneg dot ka o pew nym

zna nym fo to gra fie, któ ry usły szał od zna jo -

mej: „Ależ pan ro bi świet ne zdję cia! Mu si pan

mieć bar dzo dro gi sprzęt!”, „Ależ pa ni do sko -

na le go tu je! Mu si pa ni mieć bar dzo dro gie

garn ki” – od po wie dział. Na ile wa żny jest dla

Pa na sprzęt i jak du ży ze staw za bie ra Pan ze

so bą w ple ner?

‒ Denis Ivkovich: Z wła sne go do świad cze nia
mo gę po wie dzieć, że do bre uję cia kra jo bra zu mo -
gą być wy ko na ne przy uży ciu nie dro gich apa ra -
tów i obiek ty wów. Naj wa żniej sze, aby zna leźć
atrak cyj ną hi sto rię i nie po peł niać błę dów pod -
czas fo to gra fo wa nia. Ale je śli cho dzi o zwie rzę ta,
to  w ce lu osią gnię cia do bre go wy ni ku bez do brej
opty ki na wet naj lep szy apa rat nie wie le mo że zro -
bić. Nie zbęd ne są sze ro ko kąt ne obiek ty wy tele
i ma kro. Na przy kład, kie dy pla no wa ny jest pro -
sty spa cer to za bie ram tyl ko ze staw sprzę tu fo to -
gra ficz ne go, a je śli idę „strze lać” kon kret ne zwie-
rzę, za bie ram nie tyl ko apa rat z te le obiek ty wa mi
i sta tyw, ale jesz cze trze ba no sić te le fon ko mór -
ko wy, na miot ma sku ją cy, a ta kże żyw ność, ter -
mos itd. Jest to du ża wy pra wa.

‒  TTG CE: Jak się roz po czę ła Pa na przy go -

da z fo to gra fo wa niem przy ro dy? 

‒ Denis Ivkovich: Już  ja ko dziec ko uwiel bia -
łem prze glą dać zdję cie na tu ry. Pięk ny zbiór ta kich
zdjęć  mia łem w za się gu rę ki, w ko lek cji oj ca. Jed -
nak na po wa żnie za in te re so wa łem się fo to gra fią
po ukoń cze niu stu diów, gdy zo sta łem ba da czem
Be re zin skie go Re zer wa tu - w mo jej oj czyź nie, tu
się uro dzi łem i wy cho wa łem.

‒  TTG CE: Wy pra wy po cen ną fo to gra fię

przy ro dy to czę sto przy go da. Czy pa mię ta Pan

ja kąś wy jąt ko wą? 

‒ Denis Ivkovich: Praw dzi wą przy go dą by ła dla
mnie pierw sza pod róż do sie dli ska cie trze wi. Aby
uzy skać od po wied nie zdję cia, trze ba by ło po ko nać
no cą 2 km ba gien, z peł nym wy po sa że niem ple ca -
ka. Do dziś wy pra wa ta jest dla mnie nie za po mnia -
nym prze ży ciem. Oczy wi ście by ło war to!

‒  TTG CE: Dziękujemy za rozmowę.

60 05/2015

Świat 
przez obiektyw

Wywiad z Denisem Ivkovichem, fotografem przyrody

d.ivkovich@mail.ru
www.fotodivo.com


