
MiHicTepcTBo екопогii
та природцш ресlryсЬ YKpaiшl

подАння

щодо занесення лося европейського (Alces alces) до Червопоi киги УкраiLшt
за катеюрiею <вразlивиЬ>

В своему висновку Нацiонапьна комiсiя з питань Червоноi книfи, що створена

при Начiонапьшiй академii паук Украiни, кQристувапаоя наступними статгями i

пуfiктами Закопу про Червошу кншу.

П. ] сm. 4, зеidно з якtlлчl об'екmамu Червоноl' кнuеu е pidKicHi i maKi, лцо

перебуваtоmь переd за?розою зtluкнення BuOu mварuн mа рослллн, лцо перебуваюmь в

Mellcctx YKpailtu.

П. 1.2. сm. ]4, зzidно з якuмu пidсmавоtо dля занесення do Червоноt кнuеu е,

перш за все, tшявнiсmь dосmовiрнuх dанuх про чuсельнiсmь поrryляцiй mа lx

duttaMity mа особлuвосmi пошuрелtня вudiв. 3 оеляф но ocmaшHto обсmавuну у першу

чер2у заносяmься Budu на меэrci ареалу.

П.2 сm. ]ý, зеidно з якuлl меmоOuчttе забезпечен|lя зdiйснюеmься на пidсmавi

науковuх вidомосmей, ulо лliсmяmься в каddсtпраq лimопuсаlс прuроdu i iHutux

н ау ково- i rt ф о рм ацi йtl ux d uсер ел ос.

виходячи з зlвкаченш( вище статей та rrункгiв Закону rrро Червону шшry

Нацiональна комiсiя з питапь Червоноi книгп Украilrи бiльшiспо голосiв винесл&

рiшеrшя: рекоменд/вати зацесення JIося свропейського до Червоноi кшлrтr YKpaItrи

за катсгорiею <вразlпtвlйl.

Методи.rною пiдставою шIя такого висновку стаJш HaoTyrrrri науково-

iнформачifuлi джерепа: l) сташдартна форми статистичноi звiтностi (2тп-

мисливство); 2) HayKoBi публiкаuii (Ковапъчук, 2010; Смаго.tь i iH., 2012;

Мехокеркн, Лашкова, 2013); 3) лiтоrrиси природ{ заповiдtикЬ; а) спостереження 3а

видом шауковцями Iнстиryry зоологii НАН Украftи пiд чао експсдшIiIhих виiздiв;

5) урахуванrи Tiei обставшrц що в YKpaiHi лось европейський знаходrтъся на

пiвнiчно-зDdднiй межi свого apealry.



Ана.пiз та узагшБнення цш( матерiалiв дають пiдстави вваJк8ти, що поrrуляцiя

лося в межах Украirи скоротил8 свою чисельшiсть за останпi 25-30 poKiB (протягом

трьох поколiш) за рiзними оцiruсами вiд 2,5 до l7 разiв. Це падiнrrя стаJIо

очевидним ще на початку 2000-х рокЪ i s того часу, незвшкаючи на знацIу увеry до

Isого вIлд/, не було подолане. Вiдlовiдно у KilbKa разiв скоропrлася шIоща

пошIФенпя, значпо зменшилося i територiя мешкання видi в межш( 8реапу. Лось

повнiспо зпик в степовiй зонi и к8 пiвдri Лiсостеrry, & в межш( Пiвнi.шого

Лiсостеrry i Полiсся значно скоротив територiю мешканпя.

Пiдставою дIя занесепЕя вцщ/ i цадання'йому певшоi прIФодоохоронноi

категорii також стало електронне вIцання кКрrтгерii тs категорii Черволлого списцу

МСОП). Найбiльш адекваткою дш crrryarrii з лосем европейськнм н8 TeprTopii

Украiни е внесенfiя за категорiю <вразливиfu>. .Щля цього с насryшri KoHKpeTHi

обставшrи. Зменшеrпrя чисеJIьностi протягом остаrпriх трьох поколirь (25-30 poKiB)

в два i бiльше разiв, про що свiдчать yci науково-тешriчнi дкерелq неподолання

при.Iин, що призвеJш до занепаду цьою виду, фрагменmванiсть ареаJIу, сшшьнiсть

до зн&чних коливань чисеJIьпостi та меж поширення, абсо.гпотлrа чисе;ьпiсть менша

за 10 тис. доРосJIих особин, шацси зникненшI IЕого таксона в УкраiЫ за ocTamri

l00 poKiB, що оцirшоються як досить значнi.
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