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шацовний голово, шановнi rшени Нацонаrшпоi koйcii!

.щозвоlьте довести до вашоr0 вiдома iнформацiю щодо внесення лосяевропейського до Червоноi кпиги Украi'шл. Одразу ж заувФку, що це повiдомленrrя
стосуеться JIише пiдстав 3анесення цього вцд/ до Червоноi -;r"* i я пi в якому разiне чiпшо питань щодо охорони i майбушrього веденця Iрого впry у разi йоговкIIюченц,I дО Червоноi книги. Ц IштаннЯ безпосередньО uibbc"rrc" докомпетешцii MiHicTepcTBa екологii i природш( pecypciB.

ПерШ за все слiд довести дО uarпbi уваги rв.р".rоr", що цадifoiпи до KoMicii, вякиХ чiткО ставилосЬ питання про вкIIюченпя чи не вкпючення пося европейського
ло Червоноi книги.

l, MirricTepcTвo еколоrii та природrш( pecypciB Украi'тrи у листi вiд 19.05.2Ol7
просить розгJIянути питання про внесепшI лося европейського до Червоноi книIиУкраihи.

2, ОрганiЗацiя <ФоРум порятУнr<у Киево> просить внести лося европейського доЧервоноi книги Украi}rи.
3, ,Щиреlоор мисJIивського господарства Альянс Пrшос>> пан Бlруlь у своему

,гпrстi вкtrtу€ про немопслrllвiсть внесеншI лося до Чк, оскirьки ix кiлъкiстъ в
господарствi становить 20 особин, що перевипý/е норму.

4, <Мисшlвський та спортивr-й *уб <Кампа>l також вказуе на HeMorrgпBicTb
внесення лося до ЧК, оскiльки ix кiлькiсть в господарствi станоЪить 36 особин, щоперевищуе EIopMy.

5, ЗагальНопольсьКа екологiчна оргалтiзачiя кМайстерIи в irrTepecac ycix iсют>
ПiДТРИМУе iНiЦiаТИВУ ВВеДення noc" дЪ Червоноi книги iЪказуе, щЬ взяття лося пiдохорону црI{}веде до створення в европi великоi териюрii сприятJIивоi дlявiдтвореrшя та подаJьшого поширенпя цъого цiнного видУ.

6. Полъський клуб захисrпrкiв природи тilкож 
"iдrр"rуе 

yci дi щодо зшйсry
лося в YrgaiHi.

7, ГромаДська спiЛка <Асофацiя корИсryвачiв мисJIивськш( та рибальськlоtгосподарствD BBlDKae, Що вкIIючення лося до ЧК е передчасним.
8, ТакоЖ ло ПрезИдента, Кабiнеry MiпicTpiB та BepxoBHoi Рад надiйшла скаргана антиекологiчrry.та_антиfiа)лову дяльлliсiь ,rо.чдоъrпв MiнicTepcшa екологii та

прцродцD( peclpciB Украiшц а також вчеЕю( нАН Украihи у Ьтшrrri охоронипопуляцiй лося европейською, зокрема щодо внесешш його до ЧервоноI книги.
скарга пiдписана 25 кандидатами i доlсторами бiологiчrrих i сiльськогосподарськкх
наук: Вона 3арtr} знаходиться у секретаря зоологi.rноi пiдкомiсii i з нею можна
ознайомрtтися.

. Щ9ло результатiв ркспертноi оцilпси, яка була злiйспена чJIснами зоологi.цrоi
пiдкомiсii. Заочне голосранrи у виглядi.п.фо.,*о". листiв: 10 за внесенпя лося
до Червоноi книги, 2 утримагrися, 3 пе вiдryшrуlплся. о.ше rолосуваннf, на заоiдаlшi
ПiДКОМiСii: б За ВНеСеННЯ, 2 проти, З утрЙмалося. З р*у"**1л письмовID(
3вернень членiв пiдкомiсii п. Черrrичко з МьлiтопоJIя та п. Кошелева з одесц якidжо висловиJIися 3а внесення виry до Червоноi кнt{пц сиryацiя вигJидас
наступЕим чином: 8 T пенiв KoMiciT 3а внесенлш, 2 протц 3 утримашrся i l не викшав
позицii.



чому треба заносшти лося до Червошоi кrrиги? Проблема охорона пося впникпав 1990 рокшЬ коJIи було дозвопеш0 використо"у"ао нарiзlrу rфю. В резуьтатi з
19|| ПО 2000 PiK ПОrryПЯцiя пОСя в УryпiЙ змеIIшиJIасяЪтричi, ts *.. до 5 Trrc., ак 2005 рОку досягла найншкчого рБлш 4,5 тис. За дшйк шауковчiв lнстrrтуту
зоологii па 2009 piK чисешrтiстъ лося в УкраiЫ змешцIшIас" ,rрибrппз"о в 4 рази.саме тодi i виаикпо питанЕя щодо внесецня цього BIilry по Червоноi lmlrгrr. Стаrrося
голосування i вiдrrовiдrо позtlтивне рiшекня koMicii. Ьд,ч* представники
MiHioTepcTBa екопогii та .ЩерхскомлiспосIry запевпиJш, що на поJIювання на лося
буде пашидеш.rй мораюрiй i його буде 

"зято 
пiл жорстrсу охорону. Одrаlс IЕого це

стапося. Офiчiifuе поJIIованшI на пося почапося 
"жi 

.rерез рй i Ъ кохшим рокомзбiльшувапо обсяц а охорQни ч9rо вIrду в державнолfiу масштабi так i ; бу*
здiйспена. Вшаслiдок цьою за офiфйrшпли д"*-rп чисешнiсть лося на 2016 piK
збi.rьшптlася пише на 40Yо, досяг}IувIIIи рiвняЪ,5 Trrc особиш. Що rrрибrшзно в 2,Ъ-3
рши пюкче вiд рiвпя, що спостерiгався в Ylсpaiкi в 70-80-х рокшь *о* н8 лося не
просто бупо масове поJIIованЕя, а бirьш юго на нього вiвоя ооiцiьlin rтромисел. У
Ti часи м'ясо лося eкcпopтyBllJm у Фirшяrиiю.

HayKoBi спостережепня свiдчд15, що за умови девоi охорони HaBiTb при
мисJIивськомУ HaBa}IтCIKetmi" MirTiMalbнoмy бракольсрствi i rrреСl з боху xюrcaKiB
погrуляцiЯ лося щоРr:uо rбРшуешся на t0%. Це озпrч"а€, Що 

"Ъ 
zot6 рiкЬпулячiялося,в YrcpaiЫ вшаслiдок обiцяrrоi ще в 2007 роф ретсrьпоi охорош, i морафiю на

ПОJПОВаНIrЯ ПОВИННа бУЛа б Скпасти щонаймеrrш 15,5 тис. особЙ, чого i Ъr*Й*о *.
сталося. Розршtунки покiltують, що з8 цей час бракоrrьерами в ykpaiпi вбrrю пе
менш пiж 15-17 Trrc. лосiв, 8 Ц€ з }?ахуваIfiIям MiryMi лосiв з БiлоруЪii озпачае, що
на l офiцiйно добуту особшrу припадае не менш нiж 20 лось, вбll'й незаконно.

ockilblcr все пiзнаеться У порiвшIIшd, то.ryже корисними е даrтi щодо дпrамiки
чисеJъноСтi hося У .ео"рафiйО бrшrзьккХ i *i*"rn*ro подiбlппr ло YKpairul
свропейсьrсш краihац де так cаItilo, як i в YIgaiЫ, в 90-х роках вiдбупося pir*.
Ца,фtШЯ ЧИСеJIЬНОСТi ЛОСя. Саме тому вже наrrршсiпцi 90-х 

"а 
початку zboo_x ро*Ъ

ЦеЙ ВlЦ ТаlЛ бУЛО. Взlто пiл .ruеву охорону. Наrтрж.тlал в Попьщi в ZООЗ роlц завимогою мисливцiв було вIIровадкено безстроковий мораюрй на поJIIовання на
лося. Тодi В ПоJь.щi.Нарш(овувалося JIиШе блиiькО 2 тlис. поСi", в YKpaiKi ix було 4,5
тис., mбТо вдвiчi бirьше нiж В Поrьщi. в 2010 роlц В Поrьщi йе бiля 8 тис, в
Y,ФaiIIi JIише 5,5. В 2016 роrц в Польщi 20 т:ис. i .rorKr"nBicTb пошовaнItя н8 JIося-почшш обговорюватIl, а в YrgailTi JIише 6,5 тис i поlповаrпrя треба пршIиняти. оттсе
чисеrьпiСть лосЯ в Польщi за умовИ мораторiЮ на поJIюВаIшI" за 13 poKiB вироспа в
10 разiв' а в YKpai*i прrп пошовапrri JIиIпе ia 4oo/oi то на паперi. ПЪдiОпа.Ьй
вимаJIьоВуеться у порiвrrяrшri з Бiпоруссю. в 1995 роцi в цiй краiЫ бупо бrrrзько l3
тис._посiВ i ylgaiHcb*a поIIуJIяцiя па pbni 8 тис. влtгпядала досиlъ присmfuiо. К
2015 року rшrсельrriсть пося в Бiлорусi за офiцifuтш.rи дкерелами досооа 30 тис., а
3а дапимШ бiлоруськюr зоологiв 46 тис. А це о$Isча€, що зараз в YKpaiHi
чисепьпiсть лосiв в 5-7 рil} мепша пiж в Бiлорусi чого нiко.lш рапiшЬ було. д,rr*.кресномозrri порiвlrяшlя З IФаiнами Баггii. Б Латвii cyracrra 

..1д1cerbgicTb 
лося 15

тис. В Ущаiнi в два рази менша i це при юму, що в 80-х рокш( вона була
одIековою. В EcToHii 12 шс. лосiв, що також значно бiльше нiж в УкраiЫ, *bru
ранiШ вопа в Есmшii була меrrшою. Якщо взяти до }.ваги, що TepиTopii щпr двохкрч порьlrлшi з площами )fi(итомирськоi та Киiвсъкоi областей, то можна
ЗРОбrП{ ВИСНОВОЦ ЩО Щirьнiстъ поселень посiв в IшD( rсpaiHax на порядок виlцд цiж
в YKpaiHi i як не дIвнО це жодшм чином не шкодrrь i'xнiм лiсай. Украiша пасе



задriх i навiтъ у порiвlшrrri з PociЗР, зе бракош€рство ýпФ поширепе. Адке у 80-
;#."ffiН';frТ#rЖ_ЪIЖ* ЪУ"uЪ +Гроr,п мепша шiж в iосiI, ;Б;;"

такшл чином не вишIикае сумпiву, що .шоеlьнiсть лося рiзко впаJIа iзаJIишаеться зн8чпо нюкчою :кого не вишIш.uе c}a{Ei'yT"#Tffi"ж";жЧfl". жJ:неrщвЫзоване поJIювання i браоо*;;;Ъсiм очевидrо, що потрiбпа бiшшдiева охорон* В rryшпцrтri й 
"*"urTb yci. Розходrсеrшя icrrye JIпше у тому, якимtmr'o' налагодпи що oxoporTy, Мислlв.i*ч ouOi .rро"оБЪ;Ь все як е, тобтодати iM i цадаrri 

"цстьй"uЬ i "од,оru. oiipo**. туг треба зазпач,oпц щополювtlшrя на лося ведетъся не rtpocтo йшй запородим способом, 8 й HaBiTbНОСИТЬ tСРИМilrа,ТЬШй хараltтер. ПЪЙ"ЙЙЬч. ойчко s- мiояцiвr що € дужевиснажпивим дп тваршц зпачпа частина тварин при IIь9уу o,тримаютъ порапепшI,полюВшIЦя сУпроВоДЧrеться вiдстрiлом Ba"iTй ca},,to*. лiйе.вii,викорисювуютъсяпо кЬка разЬ, _{осить .rоrшф.*" е пiдробки лiцензiй. З ycix щur мiркуванъВш(оДtт' що на 300 офiцiftuос-лiцензiй 
"r.rfr";. меЕш ЕЬк 1000 лосiв.Беручi Усе це до увапr зоологiчна йй""i.и аftоrпотною бьшiстrо юлосiв

tr"ЖЖ*НОВКУ 
- 3аfiести лос1 до Червоноi книги украihи. слiд зазна.пrти,

одIозначних 
Я ВИД/ ДО ЧеРВОНОi IGIIlГll ЯК ОХоропrпй засiб мае декiлъка

rФоцоIIув*ч* iliГ,iiБ""":ffilJffiНТ,Н-.?f Кlй"*,*",**l*я, яка
ПеРШе, Це- бЬЙ СеРйОзнi ;р; ffi;Ь, " юму lшлслi крlалiнаrьнаBiдroBiдrioTb. 3араз дr" .dоrо потрi8но, йоЁй*о*ср вбш одршу ц)ьох лосiв.Друге, заборона ц8 поJIюв{tннrI в BIfiIaдcy занесенr,я до Червоно[ шшги не можебУТИ ГlРlПiИНеНИМ Просю 

"u*9y "iЙ;Й Ь чйочо.й-ооJIюваншI буд.необхiдrо виведенн,I лося з Червоноi''йй, ДIя чого потрiбне науковеобгррrryВашUI, яке може па,датИ JIише Ншцона.rьна.комiсiя. Трете, суспiлъшйРе3ОНаНС ВЙ УбШСТВа ЧеРВОНОrcIюкного звiра знаlцrо бiльш,nй Ы просю звiра, паякого заборонено полюв8ннrI. Четверте,-.u Ъrц* cKyIт.IeHmI лося можпивеСТtsОРеНН'I ЗаКаЗrИКЬ, П'ЯТе, НеМОКrпшiсть комерцiftrй чйорrпa**r" Iрогоресурси mбю в pecюpaнaJ( не зможуть подавати страви з так би мовитиYlcPaiПcbKoi ЛОСЯТlЦД,l ПiД вигпядо*..ооЫ,ч."рЙЪ* в Бiлорусi. I шосте, мабуть, найголОвнiше, внесепп,I до ЧервоноI rсrши'оrЪ** wrповrппсiв.ЩерlшомлiсгосrrуMorrcлtBocTi ро3поряДкатr.с" цrпД ресурсом. Адже найбiшчrу шко.ry наrпимПРЦРОДП{М РеС}Фсам завдаюъ не FрЙ;Й tl" а злочшшd дФекп{ви наrпЕх
L'ffiЩ;rf,';'н;x.ж**, офiцiьо ойr.о. знищеншI &lовського стада

Ще одне пeBcjIиtIKe 3ераженшI сюOуетъся ефеrстrшrrостi внесеншI миоJIивськихвlцiв до Червоноi rcпй. в о."* вип4дФ( дJи тOго щоб скомпромЕrу8аIиЧервону книгу на8оддть прнклqди масовою зIIIщення 
15rбрiв та бlршс ведмедiв, щостаJIося в 90 Dolil(. Нацщпо виIпщешuI зубрiв uцбуооr" ;rЙ* злочшшомуПоложепrпо Ьй rя rz, iЪяй"Ь, *. дешаруваJIося як юцращешrя сыrешдii зубрiв iбУЛО ПiДПlСаНО ЮДiШНiМИ'ЙЙrrром екологii та ю.ловою пщершсошriогоспу. IdeдозВоJшJIо вести вцстрiл зубрiв за викшороry, розмiр 
"*or 

йББся вiд 1300 до3600 евро в залетхIо.ii uЙ Й;фЬi.jЙ;;i!i. пооожепшя дiяло шавiть пiсля3анесеШUI зУбра до дрУmпо iй*" Червоноi ,iЬ в 1994 роц. по офiцifuимдшиМ пiд соусОм поIФаЩеrшя поrrуляцiii бу* чЙrрi*пrо оьi-йо0 зубра i йогоЧИСе'tЬНiСТЬ В YKPaiПi ВПаЛа з 72Ю- то 180 ;Й;Ъ.JIя прппицснпя селекIifuого



I

BiлcTpilry в 200'| роцi i жорсткого коктроJIю за сиryшiею з боку Нащiона"тьноi

Koйcii вiдбулося зростанЕя поголЬ'я. Зараз число зуфiв в YrgaiHi коJIиваеrъся в

межш( 25O:2'lO гоЙв. Така оап{а оитуацiя бупа i з бурим ведмедем. Офiцiйне
мисJIивстtsо за значцУ винагоро.цу i вiдмова вiд його внесоння до Червопоi кrшги
IтризвеJIи до скороЧення цьою BIrry в Карпатах до крrгпдшого рЬня. Пiсля того, як

"ЬдмедД 
в 2003 роцi було вкIIючепо до Червоrюi кlшrц .цtсеlьпiсть стабiлiзувалася

i його iснувашrю зараз шiщо IIе загрожуе
Перел гопосуваIIням треба визIIачитися з кат€горlgо, з8 ЯКОЮ ЛОСЬ

еuро.rейс"кий буле внесено до Червоноi юrиги. Вrосодд.lи з йlrсrародIID( lсритерiiЬ,

що застоОовуIотьсЯ в червонОму cmrcкy МСОП пропонуеться внесення Iдього виду

до червоноi книги Укршrш за катеюрiею <<вразшrвrй>. Аддсе лось скороп{в
.rисеlьнiсть HaBiTb за офfuiftпlllли дкерепамипюнайменш на 50о/о. Прочес пqдiши
чисеJБностi тривае протяюм ocTaнHrx цьох поколiшь, тобто 25-30 рокЬ i тФи

IEoMY Дi, щО физвеlШ до падilrня чисеJIьностi й досi rre шризуrшпенi.
таким чицом, пi.щодя.rrr пiдсумоц дозвольте мецi вiд зоологi.дrоi пiжомiсii

запропонувати IФовести попосуваIrня щодо внесеншя пося сзропейською до
Червоноi книги Украiни за к&тегорiшо квразпlшийu.

Щяцgю за уваry

q


