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Громадська спiлка
<<Асоцiацiя користувачiв
мисливських та рибальських
господарств)>

Про розгляд звернення

На запит вiд 06.|1.2017 р. }ф 107 щодо чисельностi лося свропейського в

розрiзi об'сктiв природно-заповiдного фонду, що наJIежать до сфери управлiння
\'Iiнпрlrро_]I1. Департа\fент eKo\Iepe/r.i та ппltро.]но-заповilного фонrу iнфорл,rус.

Вiдповiдно до Полоr+iення про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть
ПРИРОДНИХ i бiосферних заповiдникiв та нацiональних природних паркiв,
ЗаТВерДЖеного наказом Мiнприроди вiд 29.|0.20115 JrГq 414, основною формою
УЗаГаПЬНеннЯ реЗультатiв наукових дослiджень та спостережень за станом i
Змiнами природних комплексiв та об'ектiв природно-заповiдного фо"ду,
виконаних на ik територiях, с Лiтописи природи.

Порядок ведення Лiтопису природи для заповiдникiв та нацiон€ulьних
ПРИРОДНИХ паркiв регламентуеться спiльним нак€вом Мiнприроди та НАН
Украiни вiд 25. |I.2002 року N 4б51430. Згiдно з цим Порядком в основу вимог
фОрмУвання роздiлу <Тваринний cBiT> покладено обсяг спостережень,
ОбОв'язковий для природного заповiдника. Бiосфернi заповiдники та
нацiональнi природнi парки можуть використовувати цi вказiвки в залежностi
вiд своТх можливостей.

При цьому унiфiкованих для Bcix заповiдникiв методик не може бути,
оскiльки oKpeMi об'екти чи групи об'сктiв природно-заповiдного фонду
реПреЗеНтУЮтъ певнi природнi зони, ландшафти або групи екосистем. Тому при
зборi iнформацii i iT узагальненнi можливе застосування методик, якi
враховують геоморфологiчнi, гiдрологiчнi, фiтоценотичнi особливостi бiотопiв.
Виходячи з цього, iснують особливостi збору i узагальнення iнформацiI для
рiзних природних зон, ландшафтiв або груп екосистем.

Водночас, для порiвняння динамiки чисельностi популяцiй видiв, на нашу
думку, необхiдно застосовувати единиЙ методологiчниЙ пiдхiд. У зв'язку з цим,
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для оцiнки чиселъностi популяцiт лося свропейського на територii нашот

держави, в т.ч. в межах пзФ, перелбачено проведення окремого дослiдження,
яке дасть можливiсть робити KopeKTHi часовi та територiальнi порiвняННЯ

динамiки чисельностi цього виду.
Iнформацiя щодо чисельностi лося европейського (Alces Alces) В МеЖаХ

територiй об'ектiв природно-заповiдного фонду станом на 201б piK НаВеДеНа В

додатку. .Щля отримання детальноi iнформацiТ щодо часовоТ динамiки пОПУЛЯЦiТ

цього виду в розрiзi окремих територiй об'ектiв природно-заповiДногО фОНДУ

рекомендуемо безпосередньо звернутись до установ ПЗФ.

.Щодаток: зазначене на 1 арк.

Щиректор Щепартаменту В.В. Клiд

Кривик, (044) 206 2\ 92,8-04
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Iнформацiя щодо чисельностi лося в межах територiй установ ПЗФ
та сумiжних територiй

J\! Назва установи природно-
заповiдного фонду

кiлькiсть в межах
Yстанови

Кiлькiсть на сумiжних
теDиторiях

1 Приролний заповiдник
<ДревтштсыслЬ>

а-8з

2 Яворiвський
нацiональний природний парк

J

a
J Нацiональний природний парк

<Дермансько-Острозький>
2 пiд час мiграчii

4 Нацiональний природний парк
<Голосiiвсысdо>

аJ

й.исмiграlш'до l0
5 гетьманський

нацiональний природний парк
25

6 Нацiональний природний парк
<КаIэмелюкове Подiлля>

2 пiд час мiграцii

7 Нацiональний природний парк
<<ДесняплськоСтароп,тськdо>

47 7

8 Нацiональний природний парк
<dlиряпшсысй>

28

9 Нацiональний природний парк
<Слобоlr<аrrсысй>

2

10 | Начiональний природний парк
,,Прliп"ять-Стохi:,,

|2

НацiНацiона;тьний природний парк
<Пiвнiчне Подiлля>

1,2 Нацiональний природний парк
<Нижньосульський>

з-5

1з IЧНЯНСЬКИЙ

нацiональний природний парк
1

14 Нацiона,тьний природний парк
кПодiльськi Товтри>

пlд час сезонних
мiграцiй 1-З особини

15 Кiверчiвський нацiона,цьний
приролний парк KI_iyMaHcbKa пуща)

8

16 Черемський
природний заповiднрtк

8

1,7 Природний заповiдник
<Медобори>

слiди 1 особини в

охороннiй зонi

18 Шацький
нацiональний приролний парк

20

19 полiський
природний заповiдник

28

20 Канiвський приролний заповiдник 2

2l Рiвненський приролний заповiдник 15-38

22 Нацiональний природний парк
<Гоплiльшанськi лiси>

10 8-1 0


