
I

1

MiHicTpy екологii та природних pecypciB Уrсраiни п. CeMgpaKy.

Вельмишановний Остапе Михайловичу! Звернутися до Вас мепе

ЗМУСИЛа ВкраЙ Загрозлива ситуацiя зi станом популяцiй i чисельнiстtо лося

еВРОПеЙСЬкоГо. Так ста.пося, що цей вид ссавцiв, через крайнс виснажеIIня

йОГО Запасiв ocTaHHi 15 poKiB с стабiльним кандидатом до нацiона.пьноi

ЧеРВОнОi книги, який, однак, не вкпючений туди лише по причинi вiдвертого

СаботахсУ з боку спiвробiтникiв MiHicTepBa екологii и природних ресурсов i

Щерхсавноi агенцii лiсових pecypciB Украiни. Причина - прагнення у буд,

ЯКИЙ СпОсiб зберегти лося як трофейний вид, нехай HaBiTb i пiд приводом

селекцiйного вiдстрiлу.

Лось традицiйний вид лiсовоi зони европи. При благополучному cTaHi

попУляцiЙ звичаЙниЙ в Лiсостепу i HaBiTb на пiвночi степовоi зони. У захiднiй

i Центральнiй европi був винищений. Щеяке вiдновлення ареалу ст€Lлося

Тiльки пiсля заходiв рiшучоТ охорони, зроблених в першiй половинi ХХ ст.

Лось е традицiйним видом yKpaiHcbKoi фауни, стан якого популяцiй в i9ЗO-х

роках через масове застосування нарiзtlоi вогнепальноi зброТ вх<е був бiльш

HirK rка.гtюгiдним. Однак oxopoHHi заходи, задiянi в 1950-роках на територiТ

КОЛИШНьОго СРСР, призвели до небув€Lлого за 200 poKiB спzLлаху чисе.шьностi

виДУ в Свропi. В результатi в 1970-1980-х роках його поголiв'я в YKpaiHi

налiчувало 14-1б тис. особин. У той час лось був не просто мисливським, а й

ПрОмисловим видом, якого добували на ескпорт. Олнак iз середини 1990-х

poKiB через дозвiл нарiзноi мисливсьlсоi зброТ та браконьсрського свавiлля на

тлi тотальноi корупцii в YKpaiHi вiдбувся обвал його запасiв i чисельностi. За

наявними експертними оцiнками тодi в YKpaiHi вiдстрiлювЕtли як MiHiMyM по

5-6 тис. лосiв на piK. Особливо непри€мною с та обставина, що процес

некоIlтрольованого винищення також вiдбувався в I_{ентральнiй PociT i

БiЛОРУсii, звiлки постiйно живилася украiнська популяцiя лося, що ставить в

принципi пiд cyMHiB принципову моrкливiсть ii сучасного стрiмкого

вiдновлення як це трапилося в 1960-х роках.
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За ocTaHHi 10 poKiB згiдно офiцiйних даних чисельнiсть лося в YKpaiHi

коливаJIася вiД 4 до б тис. голiв. У вчених е Bci пiдстави не вiрити цим даним,

оскiльки ареаJI виДу на територii нашоi краiни скоротився майже в 5 разiв, а

за експертними оцiнками зараз лосiв в нашiй kpaTHi налiчуеться в межах |-2

тис. голiв. Також слiд врахувати, що за уявною стабiльнiстЮ i HaBiTb

мiнiмальним офiцiйним зростанням поголiв'я насправдi ховаються жахливi

цифри втрат вiд браконьерства. .щобре вiдомо, що при мiнiма.пьних

охоронних заходах i бiльш-менш стерпних умовах iснування популяцii лося

повинна щорiчtло збiльшуватися на l5%. Ще означае, що за п'ять poKiB вOна

повинна зрости бiльш Hixc У два рази, а за 10 pokiB спецiальноi охорони лося,

яка за запевненням ,щерхсавноi агенцii лiсового господарства ведеться в

ykpaiHi, чисельнiсть лося повинна була б стати просто небувалою - порядку

20 тис. голiв. Тодi як за дуже сулrнiвними офiцiйними даними збiльшення

склаJIО не бiльШе 2 тпс, голiв. I-{e ознаЧае, щО HaBiTb, якщо прийняти офiuiйнi

данi, то за ocTaHHi 10 poKiB в YKpaiHi було неофiцiйно вiдстрiляно не менше

15 тис. лосiri i це при тому, що I(воти, Що видав€UIися на вiдстрiл лося, до

недавнього часу складали лише десятки особин на piK.

Вiдповiдно до наказу .},lb 2i8 MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та

гIродовольства Украiни uПро затвердження Лiмiтiв використання

мисливських тварин державного мисливського фонлу у сезон полювання
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20;,62017 poKiB> лiмiт на добичу лося склав 292 голiв. Ще означае, що тiльки

офiцiйно буле винищено бiля 600 особин, адже добре вiдомо, що одна

лiцензiя дозволяе на законних пiдсr,авах здобути двi особини. Якщо вважати

BipHolo оцiнку вчених, згiдно якоi поголiв'я лося в Украiнi нараховуе 1-2 тис.

особин, то 600 дорослих особин е просто жахливою втратою. KpiM того такий

масштаб офiчiйного полювання па лося широко вiдкривас ворота до

зухвалого браконьсрства.

Пане MiHicTpe, цiлкоМ очевиднО, ЩО сучасне керiвництво Агенцii

лiсового госtlодарства просто }Ie здатне здiйснювати рiшучу охорону наших

лiсовиХ багаств. ТомУ llрошУ ВаС проявитИ мужнiстЬ i покласти край



вини[ценню наших природних pecypciB, для чого ввести мораторiй ца

Керiвлtик секцii ссавцiв Нацiональноi KoMicii

з ведення Червоноi книги,

доктор бiологiчних наук, професор,

завiдувач вiддiлу Iнституту зоологii iM. I.I. Шма.llьгаузена

нацiональноi академii наук Украiни.
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