
Додаток 3

IIРОТОКОЛ
Hapaдlr щодо збереженrrя пося европейського

вiд 25 жовтЕя 20|1р.
присутНI: ,шепи Нафонашноi KoMicii з питалrь Червоноi книги Украi'ши:

голова Cercrrii з питанЬ охоронИ тварипнОrо cBiry' IIJI.-кор. нАН Украirш, дФектор
IнстиryтУ зоопогii iM. I. I. ШмальгаУзена НАН Украiни AKiMoB I. А.; заст. д{ректора
Iпсшrryry зоологii iM. I.L ШмшьгаУзена НАН Украiши, вiдповiда.l,ьrшrfi секретар
KoMicii Харченко В. о.; члени Секцii з питань охорони тваринноlю cBiry: д. б. н.,
зав. вiддiлу lнституry зоологii iM. I. I. IПмаrьгаузена нАН Украiтrи Анiстратешсо В.
В.; К б. н., зав. вiддiлу Iнстlтгуry зоопогii iM. I. I. Шмальгаузепа ндП Уrсраiни
Костлошин В. А.; к б. н., с. н. с. Наlцоцальйго науково-природичого му3ею нАн
Украiни Машило Л. Г.; д. б. н., проф,, зав. вiддilry Iнституry зоологii iM. I. I.
ШмальгаУзена НАН Уrраi'пИ MexoKepiн С. В.; сеIФетаР Секцii з Iштань.охорони
тваринного cBiry, к. б. н., н. с. Iнсптrуry зоологiТ iM. I. I. Шмаrьгаузена ндН
УКРаiНИ КОзиненко I. I. Запрошенi: головний мисливствознавеrр Львiвського
ОУЛМГ БУРМаС В. Р.; д. б. ш., проф. кафедри екологii та охорони навкоJIишнього
середовища ТДАТУ Волох А. М., к. б. н., зав. вiдltiлу Iнстшуry зоологii iM. I. I.
ШмальгаУзепа НАН УкраiнИ ГаврисЬ Г. Г.; к. с.-г. Ш., ДоЦонт кафелри пiсшлrrгва
НЛТУ Украiни .Щепеган I. В.; д. б. п., проф., дФеIстор IHcTlrryry екологii та
соцiаlьних технологй Унiверситеry KУKpaiho> Лисенко В. I.; д. с.-г. н., проф.
кафедрИ лiсiвницТва НаlцоНальногО лiсотехнiЧлtого унiверситету Украirrи Хоецькиt
П. Б.; НаЧШIьник управлilпrя мисливського юсподарства та цоJIIовання
,,Щержлiсагенства Шеремет I. М.

ГОЛОВф'6i: голова Секцii з Iштань охорони тваринного cBiry, tm.-Kop. НАН
УкРаi'rrи, дирекюр Iнстшryry зоологii iM. I.,I. Шмапьгаузена НАН Уlgаiни Дкiмов
I.A.

СекРетар: к. б. н., н. с. ImcTrTryrry зоологii iM. I. I. Шмалъгаузена НАН Украiни
Козиненко I.I.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
I. Обговоренпя питань щодо збереження лося европейською.
В обговорепнi брапи rlacTb:
ЧЛеНи Нацiонагьноi KoMicii з питань Червоноi книrи Украilш: гопова Секцii з

питшlь охорони тваринного cBiry, чJI.-кор. НАН Украi'ни, директор Iнстиryry
ЗООПОГii iM. I. I. Шмальrаузепа НАН Уrсраi'ни AKiMoB I. А.; заст. дцректора Iшстиryry
ЗООЛОГii iM. I.I. IIIма.тьгаузопа НАН Украiтlц вiдповiдапьrшй секретар KoMicii
ХаРЧенкО В. О.; члепи Секфi з IIитань охорони твариццого cBiry: д. б. н., зав.
вiддiлУ Iнстицlцl зоопогii iM. I. I. Шмальгаузена НАН Украi'ни AнicTparerrrco В. В.;
К б. Н., С. н. С. Ншцонщlъного науково-природшчопо },(узею НАН YlEaiiи Манипо
Л. Г.; Д. б. н., проф., зав. вiддi.try Iнстиryry зоопогii iM. I. I. IIIмашгаузена НАн
УКРаiНи MexolcepiH С. В.; головний мисJrивствознавеIIь Львiвського ОУЛМГ
БУРМаС В. Р.; д. б. н., проф. кафедри екодогii та охорони навкоJIишнього
середовища ТДАТУ Волох А. М.; к. с.-г. н., доцепт кафелри пiснлщтва НпТУ
УКРаiНИ ,Щепеган I. В.; д. б. н., цроф., дrрекrор IнcmrTyry екологii та соцiаrьrпrх
технологiЙ YHiBepcцTeTy <<YKpaiHa>> Лисешсо В. I.; д. с.-г. ц., проф. кафелри
лiсiвництва Нацiонапьного лiсотехнiчного упiверситец/ Украi'ши XoerIьKrй П. Б.;



начаJьцик управлitшя мисJIивського господарства та поJпов8ння .Щержпiсагешстtsа
Шеремет I. М.

1. AKiMoB I. А., голова Сешцi з IIитань охорони тваринпого cBiry, чJI.-кор. НАН
Украi'пц дирекюр Iнстг,rгуry зоологii iM. I. I. Шмапьгаузена НАН Украftrи.

- Суспirьство зфрепе вшрiшешпям Iшташя збережеrrrrя лося. Наше зsвдання
дйти згоди та виробити прiоритстне рiшенпя. Пропоную засJI}пmшI ryшу
експерта.

2. Меюlсерiн С. В., д. б. н., проф., зав. вiддi.гry IHcTKryry зоологii iM. I. I.

Шмальгаузена НАН Украiпи.
- Проводrгь порiвняння зi станом пробпеми у сусiдпiх rcpaiHax. Чисешкiсть

лося в Украiпi менше оптимаJIьноi i заrrrr[аетъся такою вже 15 рокЬ. Пршпrною
такого стану € неадекватна охорона та бракоrьерство. При введешi моратЬрiю на
поJIIоваЕня та жорстких охороннш( зfl(одФ( чисеlьнiсть лося за 10 poKiB Фосте до
t2 тпс. ос. А якщо враryвати мфачiю тварин з Pocii та Бiлорусi - зна,цlо бЬше.

Боротьба з браконъ€ротвом не е в компетеrщii Нацiонаrьпоi KoMicii з rштань
Червоноi книги Украiпи. Нашс завдання надати обцрупцrвання JIя вlIесенпя вид/ до
Червопоi книIи YI9ai'rи за формшьними ознакап{и якi проrшсапi в законi. На цt
критерii ми й маемо спиратись. А саrrле:

Уразлший - VulпеrаЬlе (W)
l. Таксон вваlкаеться qуразJIивим)), KoJm на ocIIoBi спостережень, офнок,

висновкЬ або приrryщень встановлено, що чисе.rьнiсть популяцii скоропл,пась не
мешце нiж на 5ОYо за ocTarпri 3 поколiнлш. При цьому прицшrи такою скорочення

уже поясненi ТА пршlиненi Та мають зворотнrd характер.
2. На осшовi спостережень, офrrоц висновкЬ або припущень встаIIовлено, що

чиселънiстf, погlуляцii скоротилася не менш шiж rra 3О% за ocTaHHi 10 poKiB або 3
поколitшля (в залежностi вiд тOго, що довше). При uьому скорочення та його
причини ще не моrlryть буги прrшиненi АБО непоясненi АБО мА.тъ пезворотний
харакtер.

Все це дас Нацiонашпiй KoMicii з питань Червоноi книги Уryаtни пiдставу дlя
вкIIIоченпя лося европейського до Червоноi книги Украirпr за категорiею
<уразливий>>.

3. Волох А. М., д. б. н., проф. кафелри екологii та охорони навкоJIишнього
середовища ТДАТ Ytсpaiiul.

- Чи вцрiшшть внесення лося до Червоноi кrиrи rгробпему збережеrпrя виry?
4. Бурмас В. Р., головнd мисJIивствознавець Львiвського ОУЛМГ.
- Яка на Ваlrгу дrмка причипа зменшення чисеJБностi лося?
5. Лисенко В. I., д. б. н., проф., дирекюр Iпсшrrуry екологii та соцiапьних

техпологiй Упiверситету <УкраiЪаr>.
- Внесення лося до Червоrrоi книги його не спасе
6. Анiстратепко В. В., д. б. п., зав. вiллi.тrу Iнстиryry зоопогii iM. I. I.

Шмалъгаузена НАН Украiлtи.
- Коли отримано остаrшri данi по чисеJIьностi виду?
7. Шеремет I. М., начаJБник уцравлiлшrя мисJIивського господарства та

поJIювання,Щержлiсагенств а.

- Треба враховувати данi не тiльки 2-ТП-(мисrrшство), 0 й .исетьнiсть у зонi
чАЕс.



8. Бlрмас В. Р., головшяй мисJIивствознавеIIь JЪвiвського ОУJIМГ.
- Заборопа rriKorи кiчого не давала. BerrиKi втрати вц браконь€рства. Де

заборона мисливIцм, завжд{ з'явпяються, браконьqри. Чисельнiсть пося рiзко
3меншилась Пiсля дозволу у |994 р. продавашr вiЙськову зброю в магазиншr. До
того ж довгi снiжнi та морозпi зими l99б та 1997 poKiB. Lte впilrrrrупо на чиýеJБнiсть
лося.

9, Ме:кжерiн С. В., д. 6. н., проф., зав. вiддlу Iпсшrr5rry зоологii
iM. I. I. Шмашьгаузена НАН УrсраiLrи.

- Ви ж погоддqrегесь з тим, що за ш роки чисельпiсть лося по ЛьвЪськiй
областi зменшилась у 5 разiв!

10. Волох А. М., д. б. н., проф. кафелри екологfi та охорони навкоJIицlньопо
середовища ТДАТ Украirш. \

- В YKpaiпi треба створювати мисJIивськi заказшшсr. Збiльшувати покарання за
браконьерство. Треба посиJIенпя закоподавствъ а пе занесепня до Червоноi кпиги.
Також rреба вивчати чисельнiсть пося. Розробити програму дослiдкенrrя та
охорони лося. Червона книга пе врятуе.

1l. Межжерiн С. В., д. б.н., проф., зав. вiддilry Iшсшryry зоологii iM. I. I.

Шма.тьгаузепа НАН УкраiLпr.
- Тац все це луже потрiбне. Але це не € в компетенцii Нацiонапьноi KoMicii з

питань Червоноi кшиги Украiки.
12. Лисенко В. I., д. б. ц., проф., директор Iнституry екологii та соцiа-тьних

технологй Унiверситеry <YKpaiHol.
- Внесли осетровш( до Червоноi книги - вони знишш. Хто буле розводtш{,

якщо не можна ловити?
13. MexoKepiH С. В., д. б. н., проф., зав. вiддiтrу Iнституry зоологii iM. I. I.

Шма.rьгаузепа НАН Украi'rш.
- Korпt вид пiд загрозою зникненшя, його треба заносити до Червоноi клшгrr.
14. Анiстратешко В. В., д. б. н., зав. вМry Iпституry зоологii iM. I. I.

Шмшьгаузена НАН Украlни.
- У компетепцii Нацiональноi KoMicii небагато iHcTpyMeHTiB. Ми можемо

рекоменд/вати чи не рекоменд/вати вид заносити до Чсрвоноi книги. Наразi е два
шJIяхи,

1. Занесепня лося европейського до Червопоi кциги. Арryментацiю такопо
шJIяху достаfiIя i добре обцрунтоваrrа. Але таким шJIя>(ом треба зберегти на краfuтiй
випадоц якщо Bci iншi не спращоють.

2. Альтернатива - ведекшя мораторiю на поJIюваЕня на обмежеrшй строк.
15. MeuolcepiH С. В., д. б. н., проф., зав. вiддiлу Iпотитуry зоологii iM. I. I.

IIIмальгаузена НАН Украi'rrи.
- Hi одиrr мораторiй, а пi на 3 роки,.м7 poKiB, не був затвер,шlсений.
16. AKiMoB I. А., гOлова Секцii з Iшташъ охорони тв8ринного cBiry, шI.-кор. НАН

Украi'lш, директор Iнстиryry зоологii iM. I. I. Шмаrrьгаузена НАН Украlrш.
- Мораторiй мае переваry в тому, що це бiлъш реryлъована програ}rа.

Нацршспцл його можна зцяти дпя деяшrr( мисJIивських господарств.
17. .Щелеган I. В., к. с.-г. н., доцепт кафелри лiсництва НЛТУ YKpairm.
- У разi занесення лося до Червоrrоi книги, хто бупе вiдцrкодовувати збитки

лiсництва?
18. Меюlсерiн С. В., д. б. rr., проф., зав. вiддilry Iнсшrтуry зоологii iM. I. I.

Шмашгаузена НАН Украi'ни.



- Ще шлташlя треба зqдавати Мiшщирошл.
19, Шеремет I. м., начаJIьник управлiпня мисJIивського господарства та

поJIювання .Щершriсагенства.
- МИ згодlтi на заборОну па певнrтЙ час. fuie спочатIý/ треба вивчItти сrrryшriю.
20, Хоещкий П. Б., Д. с.,г. н., проф. кафелри ясiвншrгва нмо*iйirо.о

пiсотехнi.цrого упiверситету Украiшпл.
_ У Merre питання по чисельностi. Також ми не знаемо стукr}ту поrrупяцii лося.Треба спочаткУ вивчити цl питання. Ведрrедя BHecJш до Червоноi кпиги.

Бракоlъерп 3алицIиJIись. Може вивчемо поrryляцiю лося, а потiм будемо rrриfuiлати
рiшешrя?

2l, Melмcepiп С. В., Д. б. н., проф., зав. вiддilry fuошrryry зоологii iM. I. I.
Шма.шгаузена НАН Украi'ни.

- Перевага мораюрiю шJIяхом внесенпя ло Червопоi книги поJIягае у бiлъш
суворю( наспiдках чlя браконь€рЬ. Також його пе можна пршипити, як вже було,
вiзою MiпicTpa. обов'язкове рiшЬшля Нацiональноi KoMici[.

22, AKiMoB I. А., полова Секцii з питань охороши тваршшою cBiry, WI.-кор. нднУкраiч, директор Iнституry зоологii iM. I. I. ШмшъгаузЪна FIAH Vфаiни.
_ с, в. Меяоlсерiц яК експерц запропонував бiльш стримане рiЙнrи. Спочапqу

вводимо мораторiй. Якщо мораторiй буд. визнано недостатньою запобilсrою
,iр9Ч, тодi рекомен.цувати занесеншI лося до Червопоi книги.

Мораторiй може бути дrференчiйоваш.Iм У чЪсi, а також по рiзrпж мисJIивськID(
господарСтв:D(. lte rштаШrя потребУе вивченНя, щоб буrи до.*r*о обцрунтованим.
Наша експертна порада * 3аlцrц{шr мисJIивськi господарства ДО облfury no.". Також
лпя вирiшення r{ього питанtul заIIучити шауковцiв.

у)(BАJIили
Учасникri наради, у своiй бiльшостi,

свропейського до Червоноi книги Уryаiни.
визнано бiльш доrпшlшм

разом iз тим, ддlя бiльш чiтrсого, науково-обцруллюваного вlарiшеmlя rrроблеми,в тому ,пlслi розробш заходiв по пi,lрищенню та стабiлiзаlдii' .ч.сещностi лося
европейського, ввФкати за необхiдrе проведення монiторшrу с}цасноrо стану
популяцiй Iрого вIIry в Укршпi та iсную.uтх дIя нього загроз, на що потрiбнЪ
вlцiлешш цЬового фiнансувшrrrя вй Мilrприрод{.

Протокол вела
секретар Секцii,
к.б.н., н.с. Iнституry зоологii
iM. I.I. Шмшrьгаузена

ввФкають передчасним внесепня лося
Введешrя мораторiю строком на 7 poKiB

I. I. Козшrеrпсо

Dn


