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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо сучасного стану популяцiТ лося в YKpaiHi
та необхiдностi монiторингу rr динамiки

Загальновiдомо, що використання, охорона та вiдтворення будь-яких
об'ектiв тваринного cBiTy, у т.ч. мисливських pecypciB, у першу чергу, повиннi
спиратися на результати наукових дослiджень, постiйного монiторингу та
подаJIьшого прогнозування змiн стану та чисельностi певних видiв або

фаунiстичних комплексiв.
Iнститут зоологiТ iM. I.I. Шмальгаузена НАН УкраТни с однiсю з провiдних

дослiдtлих установ зi згаданого напрямку. У Вiддiлi фауни i систематики хребетних
icHyc окрема наукова група з дослiджень представникiв мисливськоI фауни.

HayKoBi дослiдження стану лося в YKpaTHi успiшно проведенi фахiвцями
Iнституту у 2009 роцi. Виявлено, що чисельнiсть вiтчизняноI популяцii перебувае у
межах 4600-4700 особин, що зумовило на той час впевненiсть у безпецi виду в
найблияtчому майбутньому. Але, враховуючи значне скорочення чисельностi та
ареалу з 1980-х рр., було рекомендовано ввести заборону полювання на найближчi
роки. Результати опублiкованi в журналi <Вестник зоологии>) (Поширення та
чисельнiсть лося, Alces Alces (Mammalia, Artiodactyla), в YKpaiHi на початку XXI столiття /
В.Н. Смаголь, Г.Г. Гаврись, А.А. Салганський-мл. // Вестник зоологии. - 2012. --Т. 46,
}9 2, - С. 161-166.)

Пiсля цього дослiдitсення такого масштабу бiльше нiким не проводились, а
полювання на лося без погодження з Iнститутом зоологiТ було вiдкрите через два
роки. Тому за ocTaHHi Biciпl poKiB вiлс_чтнi данi шоло стану популяцii, динамiки
чисельностi, впливу гtриродних та аI{тропогенних чинникiв (у т.ч. полювання),
погiршення стацiй перебування ToIIIo. Iснують лише державнi данi щорiчноТ
сТаТистичноi звiтностi Форма Jф 2-ТП (мисливство), згiдно з якими чисельнiсть
ВиДу з 2009 р. збiльшилась i зараз становить 6439 особин. Проте, статистичнi данi,
якi наводяться у Формi Jф 2-ТП не зав}Itди KopeKTHi i бiльш-менш вiдповiдають
дiйсностi, коли мова йде tIро тварин, чия чисельнiсть не перевищуе кiлька сотень
особин (зубр, ведмiдь бурий, рись та iH.). Стосовно бiльш чисельних мисливських
звiрiв або птахiв, TaKi цифри часто потребують додатковоi перевiрки. Статистичнi
Данi не враховують ситуацiю, яка складасться з мисливською фауною на територiях
об'ектiв llриродно-заповiдного фонду, зони вiдчуrкення ЧАЕС тощо, що не дас
МоЖлиВостi використовувати таку iнформацiю для територii УкраТни загалом.

Таким чином, е очевидним, що тiльки сучасний науковий монiторинг
популяцii лося в YKpaiHi моя(е реально визначити його охоронний статус, динамiку
та фактори зп,tiни чисельностi, необхiднiсть та строки мораторiю на полювання,
ЗаХОДiв охорони та iншi ваrкливi питання. Iнститут зоологii iM. I.I. Шмальгаузена
НАН УкраТни готовий виконати TaKi дослiдження на госпдоговiрнiй ocHoBi з
НаДаННЯМ ЗаКаЗНикУ офiцiЙного звiту, ycix вiдповiдних висновкiв та рекомендацiй.
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