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Шановний Остапе Михайловичу!

В даниЙ час В YKpaiHi вiдбуваеться рiзке зниження чисельностi лося, яке

викликаНо масбвИм полюВанням на цю тварину. Якщо в 1991 роцi в YKpaiHi
t

офiцiйно налiчувалося t4796 лосiв, то в 2016 роцi - всього ббlб лосiв.

ОДНаК, На ДУМку доктора бiологiчних наук, члена Нацiональноi KoMicii з

ПИТаНЬ Червоноi книги Украiни професора B.MexoIcepiHa, цi данi е завищеними,

-, насправдi зараз в Украiнi налiчуеться близько 2 тис. лосей.

ПРИ Цьому в Запорiзькiй, МиколаiЪськiй, Херсонськiй, Iвано-Франкiвськiй,

Закарпатськiй, Чернiвецькiй областях i Криму лосi зникли повнiстю. Через

МаСоВе полювання практично зникли i особини з рогами високою трофейноi

цiнностi, а вага лосiв зменшився на 10 - 40 кг.

У 2009 роцi в YKpaiHi було опублiковано чергове видання Червоноi книги

УКраiни. У Hei плануваJIося внести лося, чисельнiсть якого, в порiвняннi з 1970

-1980 рр., за рiзними оцiнками, зменшилася в 4 - 17 разiв, а його ареал -
зменшивсяв2 - 5 разiв.

Однак дii екологiчноi громадськостi, пiдтриманi членами Нацiона.пьноi

fi ,,nnorooboMicii з питань Червоноi книги Украiни, якi хотiли врятувати лося вiд повного
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винищення, натрапили на активний опiр

,Щержлiсагентства) Украiни.
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В результатi прийшли до компромiсу - лося до Червоноi книги не вносити,

€Lле оголосити мораторiй на полюваннrI на нього. Однак цей мораторiй виявиВсЯ

фiкцiею, тому що BiH тривав короткий строк - всього два роки, та Й не бУВ

дивлячись на скорочення чисельностi лося, ,Щержлiсагентство Украiни ЩорОКУ

збiльшуе квоти на вiдстрiл цiеi тварини. Якщо на перiод 2013 _ 2014 рр.

.Щержлiсагенством було видано 162 бланка лiцензiй на вiдстрiл лося, а ь 2014 -
2015 рр. - 193 бланка лiцензiй, то на 2015 - 2016 рр. - вже 2З7 бланкiв. При

цьому на tlдну лiцензiю мисливцями вiдстрiлюеться в YKpaiHi 2 - 3 лОСЯ. ТОМУ,

якщо на сезон 2015 - 2016 рр. в YKpaiHi було видано 237 бланкiв лiцензiй на

лося, то насправдi буде реально вiдстрiляно близько б00 лосiв. А якщо ВЗяТИ ДО

уваги той фактl Що не Bcix подранкiв лося мисливцi добирають (за даними

зоолога м. м. евтушеВського, кожеН третiй лосЬ був полранко]чI, який уходив, а

гtотiм часто гинув), то чисельнiсть убитих при офiцiйному полюваннi лосiв в

YKpaiHi *о*.Ъо.ягати 700 - 800 лосей, що € неприпустимим.

З метоЮ порятункУ лося вiд повного вимирання, необхiдно TepMiHoBo

вводити повний мораторiй на його вiдстрiл, як це було зроблено в ПОЛЬЩi, Де

лось ще недавно також був на межi зникнення. Однак в 2001 рочi Польща ввела

безстроковий мораторiй на вiдстрiл лося, заборонивши полювання на нього

наказом MiHicTpa охорони природи Польщi.

ЧереЗ 8 poKiB, в 2009 роцi польсьlti зоолог}I провели дослiдження впливу

мораторiю на вiдстрiЛ лося. Результати переВершили Bci очiкування. Якщо в

2001 роцi в Польщi налiчув€шося близько 2000 голiв лося, то в 2009 рочi _ 7,5

тис. голiв лося. Тобто за 8 poKiB його чисельнiсть, завдяки заборонi полювання,

збiльшилася бiльш нiж в 3 рази.

У зв'язкУ з вищезазначеним i керуючись ст. 16, L7,19 Закону Украiни кПро

статус народного деIIутата УкраIни), просимо TepMiHoBo ввести мораторiй на

(--,

полIовання лося у всiй YKpaiHi для порятунку популяцii, строком на 25 poKiB,



про результати розгляду депутатського звернення прошу проiнформувати
мене у встановлений законодавством Украiни строк.

З повагою

Народний депутат Украiни
Луценко r.B.
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