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1. ПЕРЕДМОВА
Ця робота присвячена надзвичайно важливому питанню 

— збереженню зубра на території України та відновленню його в 
антропогенно зміненому середовищі. Цьому виду надано 
найвищого природоохоронного статусу: його віднесено до 
Червоної книги України, Червоної книги Міжнародного союзу 
охорони природи та Додатка II до Бернської конвенції, яку 
ратифікувала Україна. Потрібно зазначити, що найбільш 
вразливі види служать своєрідними «індикаторами» деградації 
довкілля й господарської зацікавленості з боку людини. Зубр 
серед них посідає особливе місце, як найбільший представник 
тваринного світу Європи.

У минулому зубр був типовим мешканцем 
широколистяних та змішаних лісів, а його ареал охоплював 
значну частину території України. Упродовж останніх століть 
чисельність виду постійно зменшувалася внаслідок 
нерегламентованих полювань і загальної депресії місць 
проживання. Остаточне зникнення зубра з природного 
середовища підштовхнуло до розгортання наукових досліджень 
та розроблення комплексу заходів, спрямованих на реституцію 
виду. В Україні успішні роботи в цьому напрямі розпочато в 
середині 60-х рр. минулого століття. Високі для цього виду темпи 
відновлення, а також належно організовані охоронні й 
біотехнічні заходи забезпечили зростання чисельності зубра. У 
результаті на теренах України наприкінці 1980-х років виявлено 
третину світового поголів’я виду. На жаль, політичні й 
економічні негаразди 1990-х років призвели до втрати всіх 
попередніх досягнень, і тепер більшість вітчизняних 
субпопуляцій зубра перебуває в стані депресії. Отже, для 
збереження зубра як національного надбання склалася 
несприятлива ситуація, що потребує негайної розробки 
комплексу дієвих заходів під патронатом найвищих державних 
структур.

Варто зазначити, що проблема порятунку виду — 
основна в цій роботі, а запропоновані шляхи подолання наявної 
кризи покликані оптимізувати і загальну чисельність, і якісне 
наповнення поголів’я української метапопуляції зубра. На 
прикладі досліджень екології виду зроблено глибоке 
ретроспективне дослідження його формування; докладно 
відтворено історію поширення (зокрема й на території України). 
Диференційований аналіз формування та сучасного стану 
кожної вітчизняної субпопуляції дав змогу виявити чинники 
впливу: і кліматичні та кормові (з урахуванням природного 
зонування України), і ті, що безпосередньо випливають з 
антропогенного тиску (браконьєрство, лісове користування, 
біотехнічні заходи, типи утримання і т. п.). Дослідження 
генеалогії окремих угруповань порушує питання збіднення 
їхнього генофонду. Не останнє місце в дослідженнях відведено 
ролі регіональних проектів збереження зубра, оцінці 
меценатської допомоги приватних природоохоронних фондів — 
на тлі загалом індиферентного ставлення профільних 
державних виконавчих структур.
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2. ПОДЯКИ
Висловлюємо щиру вдячність директору ППП «Київський 

созологічний центр» М. Л. Клєстову, професору кафедри 
лісівництва Національного лісотехнічного університету України 
П. Б. Хоєцькому, завідувачу відділу фауни і систематики 
хребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена Г. Г. Гаврисю, 
завідувачу кафедри зоології Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича В. Ф. Череватову, старшому 
науковому співробітнику Інституту екології Карпат 
О. Г. Марискевич, завідувачу відділу охорони та моніторингу 
тваринного світу Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена 
В. А. Костюшину, виконавчому директору «WWF-Україна» 
Б. І. Вихору за консультації, цінні поради й неоціненну допомогу в 
здійсненні досліджень.

Окрема подяка за плідну співпрацю і практичні 
рекомендації головному лісничому ДП «Колківське ЛГ» 
Р. В. Люшуку, директору Ківерцівського НПП «Цуманська Пуща» 
І. С. Квачу, начальнику відділу мисливського господарства 
Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства В. Р. Бурмасу, директору ДП «Мисливське 
господарство «Стир» А. П. Яремчуку, лісничому Майданського 
лісництва НПП «Сколівські Бескиди» М. І. Фединцю, директору 
ДО «Резиденція «Залісся» Т. І. Когуту, директору 
ДП «Хмільницьке ЛГ» Т. В. Ющинському, мисливствознавцю 
ДП «Хмільницьке ЛГ» В. В. Ткачу, мисливствознавцю
ДП «Сторожинецьке ЛГ» С. І. Чистову, головному лісничому    
ДП «Конотопське ЛГ» М. О. Бондарю, начальнику мисливської 
дільниці ДП «Конотопське ЛГ» М. А. Голубу.

Світла пам’ять ідейному натхненнику роботи 
В. І. Крижанівському, колишньому завідувачу відділу фауни і 
систематики хребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена.

3. РЕЗЮМЕ
Порівняно з початком 90-х років минулого століття 

чисельність зубра в Україні скоротилася більш ніж утричі. Окрім 
того, зникло три осередки акліматизації виду в Івано-
Франківській, Рівненській та Чернігівській областях. Депресія 
виду зумовлена перманентною соціальною кризою, що 
спровокувала деградацію середовища існування, неграмотну 
організацію селекційних і природоохоронних заходів, а головне — 
небувалі обсяги браконьєрства. Наразі лише Уладівська 
субпопуляція демонструє стабільно високу чисельність, а 
Лопатинська та Конотопська субпопуляції — значні темпи 
приросту поголів’я. Водночас більшість вітчизняних угруповань 
перебуває в стані депресії (зумовленої, зокрема, 
близькоспорідненим схрещуванням), і в разі відсутності 
відповідних заходів вони приречені на вимирання.
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4. ВСТУП
Трансформація середовища існування пов’язана з 

деградацією фауністичних комплексів, причому найбільш 
вразливі види опиняються перед загрозою вимирання. Наукові 
досягнення останніх років дають змогу розробити заходи, 
спрямовані на відновлення фауністичних комплексів, які 
зруйнувала діяльність людини. Яскравим прикладом є 
відновлення поголів’я зубра, популяція якого на початку XX 
століття перебувала на межі вимирання. Водночас зростання 
поголів’я зубра виявило низку проблем практичного характеру. 
Зокрема, нез’ясованими залишаються ступінь екологічної 
пластичності і здатність адаптації відновлених угруповань до 
антропогенно зміненого середовища, роль окремих поведінкових 
механізмів, вплив інбридингу на продуктивність та біологічну 
стійкість тварин, а також широкий спектр генетичних і 
селекційних аспектів розведення. Згадані питання актуальні 
також на тлі перспектив господарського використання виду, який 
у недалекому минулому був традиційним об’єктом полювання.

На тлі згаданого вгорі аналіз біологічних показників 
українських субпопуляцій зубра, їх інвентаризація, дослідження 
осередків існування посідають важливе місце у вивченні світової 
популяції виду і є невіддільною частиною його відновлення в 
природному середовищі.

Завдяки масштабним заходам зі збереження виду в 
колишньому СРСР Україна отримала в спадок 10 субпопуляцій 
зубра. До середини 90-х років минулого століття чисельність 
зубрів на теренах України охоплювала третину світового поголів’я 
виду і становила, за різними даними, від 664 (Форма № 2-тп-
мисливство) до 685 (Герус, Крижанівський, 2005; Крижанівський, 
2006) особин (Рис. 1). Упродовж 20 наступних років чисельність 
зубрів зменшилася більш ніж утричі, а щорічні втрати, ймовірно, 
становили 50–70 особин (Межжерин, 2008). 

Причиною депресії виду є тривала соціально-економічна 
криза, яка спровокувала розквіт браконьєрства, деградацію 
довкілля і неграмотну організацію селекційного відстрілу, що 
зумовлює розробку та впровадження невідкладних заходів, 
спрямованих на оптимізацію поголів’я зубра в Україні.

Рис. 1  Динаміка 
чисельності зубра в 
Україні
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5. СТАТУС ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗУБРА В УКРАЇНІ
(КОРОТКА ІСТОРІЯ ВИДУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, 
ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ)

Розведення зубрів в Україні фактично розпочалося      
1965 року в рамках всесоюзної програми відновлення виду під 
керівництвом М. А. Заблоцького. Розселення зубра відбувалося на 
території різних ландшафтно-кліматичних зон України (Рис. 2).

Упродовж 1972–1973 рр. в угіддя державного 
мисливського господарства (ДМГ) «Бахчисарайське» (АР Крим) 
було випущено 13 зубрів з Окського і Приоксько-Терасного 
заповідників. Зубри прожили тут 8 років, проте приріст стада 
стабільно нівелювала елімінація. До 1980 р. чисельність 
угруповання збільшилася лише на 2 особини. Тварини завдавали 
шкоди сільськогосподарським культурам і провокували 
конфлікти з місцевим населенням. 1979 р. зубрів відловили й 
переселили в Чернігівську область, в угіддя ДМГ «Данівське». 
Водночас субпопуляцію поповнили двома тваринами з 
Приоксько-Терасного заповідника. Угруповання характеризу-
валося швидким і стабільним приростом поголів’я: станом на 
2002 р. чисельність зубрів становила 110 особин. Проте вже до 
2006 р. Данівську субпопуляцію було повністю знищено.

Рис. 2  Дислокація 
рецентних українських 
субпопуляцій зубра

1965 р. на територію Волинської області з Біло-        
везької Пущі завезли 15 зубрів. Звірів випустили в угіддя
ДМГ «Цуманське» (Смаголь, Шарапа, 2009; Смаголь та ін., 2009). 
Мозаїчність території та багата кормова база створили 
передумови для успішного розвитку Цуманської субпопуляції 
(Татаринов, Дякун, 1969).
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У Чернівецьку область зубрів завезли 1970 р. з ДЗЛМГ 
«Біловезька Пуща», Березинського, Окського і Приоксько-
Терасного заповідників. 19 особин випустили в угіддях 
Берегометського лісокомбінату. 1976 р. частина зубрів перейшла в 
угіддя сусіднього ДМГ «Зубровиця», куди привезли ще 4 особини з 
Приоксько-Терасного заповідника. Незабаром на території 
згаданих підприємств сформувалася Буковинська субпопуляція з 
найбільшим приростом поголів’я серед вітчизняних угруповань 
(Крыжановский, Самчук, 2004).

1976 р. в угіддя Надвірнянського заказника Івано-
Франківської області з Окського заповідника завезли 8 зубрів. 1979 
р. групу поповнило 2 особини з Приоксько-Терасного заповідника, 
а 1982-го сюди прибуло ще 8 тварин (Хоєцький, 2010). На думку 
В. І. Крижанівського (2006), Надвірнянську субпопуляцію 
засновано невдало: на густонаселеній території з розвиненою 
мережею транспортних магістралей, де незабаром загинуло кілька 
зубрів. Окрім того, усі самці були уражені некротичним 
баланопоститом. 1991 р. чисельність стада становила 24 особини, а 
2002-го залишилося лише 2 зубри. Проіснувавши ще якийсь час, 
тварини безслідно зникли.

1965 р. 10 зубрів перевезли з Біловезької Пущі до 
Львівської області, ДМГ «Майдан» (Бондаренко, 2000). Зубри 
розмножилися й освоїли навколишні угіддя, проте в середині 
2000-х рр. Майданська субпопуляція була повністю знищена. 
Наразі тут формується нове (Сколівське) угруповання, не 
споріднене з попереднім (Шарапа та ін., 2010).

Упродовж 1980–1981 рр. на півночі Львівської області 
(ДМГ «Лопатинське») також інтродуковано 12 зубрів низинної 
лінії розведення, отриманих з розплідника «Науяместіс» (Литва). 
Угруповання перебувало в депресивному стані, що зумовило у 
2007–2009 рр. поповнення його тваринами біловезько-кавказької 
лінії. 

У Рівненській області місцем акліматизації зубра було 
обрано ДМГ «Клеванське», куди 1967 р. випустили 8 тварин 
(Герус, Крижанівський, 2005). Стадо проіснувало до початку  
1990-х рр. Ймовірно, частина тварин мігрувала в сусідню 
Волинську область і приєдналася до Цуманського угруповання. 
Утім, Клеванська субпопуляція від початку мала незначні 
показники відтворення (Перерва и др., 1991).

На територію Заліського державного заповідного 
лісомисливського господарства (ДЗЛМГ) Київської області зубрів 
завезли 1967 р. з Біловезької Пущі. 8 тварин утворили Заліську 
субпопуляцію, що й нині мешкає в умовах напіввільного 
утримання. Після того як чисельність угруповання зросла, 1984 р. 
14 зубрів перемістили в Сумську область, ДМГ 
«Конотопське» (Герус, Крижанівський, 2005; Камінецький та ін., 
2011), де незабаром утворилася самостійна Конотопська 
субпопуляція.

Аналіз та перспективи збереження зубра (Bison bonasus L.) в Україні 
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На території Вінницької області сформувалася Уладівська 
субпопуляція зубра, яка нині є чи не єдиним прогресивним 
вітчизняним угрупованням. 1979 р. в угіддя Уладівського 
лісництва Хмільницького лісгоспзагу випустили 6 зубрів, 
відловлених у ДМГ «Цуманське».

6. ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ВИДУ В
УКРАЇНІ — СТАТУС ДВОХ ЛІНІЙ 
РОЗВЕДЕННЯ

На сьогодні метапопуляція зубра на території України 
перебуває в стані відновлення біологічних характеристик виду, 
що визначає необхідність контролю за походженням тварин. Такі 
дослідження дадуть змогу оцінити стан генофонду кожної 
субпопуляції, а також здійснити селекційні заходи, спрямовані на 
збереження загальної генетичної варіабельності виду. Проте 
наразі є дані лише про завезених в Україну тварин, т. з. 
«засновників» субпопуляцій.

Потрібно нагадати, що сучасне поголів’я зубра пройшло 
щонайменше два так звані пляшкові горла, під якими генетики 
розуміють скорочення генофонду популяції до критичного 
мінімуму (Кайданов Л. З., 1996). Перше «пляшкове горло» 
утворилося 1924 р., коли для реституції виду було відібрано 17 
тварин. 1946-го внаслідок скорочення поголів’я під час Другої 
світової війни участь у розведенні взяло лише 67 зубрів (друге 
«пляшкове горло»). Так генетичні катаклізми призвели до 
зубожіння загального гетерогенного фонду світового поголів’я 
зубра.

Донедавна лише Лопатинське угруповання (Львівська 
обл.) належало до Біловезької лінії (Lowland line) розведення. На 
початку 2000-х рр. чисельність цієї групи становила лише 8 
особин, що свідчило про її критичний стан. Для оптимізації 
подальшого розвитку впродовж 2007–2009 рр. з Вінницької обл. 
(Уладівська субпопуляція) експортовано 14 тварин Біловезько-
Кавказької лінії (Lowland-Caucasian line) розведення. Це 
оптимізувало подальший розвиток субпопуляції, однак 
нівелювало напрацювання щодо збереження Біловезької лінії в 
Україні. Отже, абсолютно всі угруповання українських зубрів 
належать до Біловезько-Кавказької лінії розведення.

Водночас дослідження генеалогії українських 
субпопуляцій зубра доводять, що їх можна розподілити на 
поліфілетичні (походження з різних осередків розведення) і 
монофілетичні (походження з одного осередку) (Рис. 3).
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Першу групу становлять:

• Буковинська субпопуляція, засновники якої походять з
Біловезької Пущі (Білорусь), Березинського заповідника
(Білорусь), Приоксько-Терасного та Окського заповідників
(Росія);

• Лопатинська субпопуляція, яка сформувалася на основі
поголів’я зубра зі спеціалізованого розплідника
«Науяместіс» (Литва) і нещодавно завезеної групи тварин
Уладівської субпопуляції (походження з Біловезької Пущі);

• Сколівську субпопуляцію імпортовано здебільшого з
Німеччини, утім, з різних центрів розведення виду.

Гетерозиготність перших двох груп не підлягає сумніву, 
що визначає їх оптимізацію завдяки накопиченню чисельності 
поголів’я.

Тварини-засновники Сколівської субпопуляції від початку 
характеризуються високим ступенем інбридингу, проте 
перспективи участі у відтворенні декількох самців створюють 
передумови поліпшення гетерогенного фону угруповання.

До другої групи належать:

• Цуманська субпопуляція;
• Уладівська субпопуляція;
• Заліська субпопуляція;
• Конотопська субпопуляція.

Рис. 3  Походження 
українських субпопуляцій 
зубра

Окський 
Заповідник

 (Росія)

Березинський 
Заповідник 
(Білорусь) 

Буковинська

Конотопська Уладівська

Заліська Цуманьська Лопатинська Сколівська

Біловезька 
Пуща 

(Білорусь) 

Центр 
розведення 
Шльосгоф 
(Австрія)

Приоксько-
Терасний 

Заповідник 
(Росія)

Центр 
розведення
 Наумеястіс

 (Литва) 

Центр 
розведення 

Ґера 
(Німеччина)

Центр 
розведення 

Байєрішер Вальд 
(Баварський ліс) 

(Німеччина)
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Усі згадані угруповання походять з Білоруської державної 
природоохоронної установи «Національний парк “Біловезька 
Пуща”». Потрібно згадати, що Уладівська є «дочірньою» (тобто 
близькоспорідненою) субпопуляцією Цуманського угруповання. 
Аналогічне походження має Конотопська субпопуляція стосовно 
Заліської. Водночас у Залісся і на Волинь зубри потрапили з 
Біловезької Пущі, до того ж за короткий проміжок часу (1965 р. і 
1967 р.). Можна припустити близьку спорідненість усіх чотирьох 
угруповань. Отже, обмін тваринами між ними незначною мірою 
оптимізує загальний фон гетерозиготності.

Запобігти інбредній депресії можна завдяки обміну 
тваринами (тобто «генетичним матеріалом») між «Біловезьким» 
і «Німецьким» фондом. Зокрема, частину поголів’я зубрів з НПП 
«Сколівські Бескиди» доцільно передати в ДО «Резиденція 
«Залісся» з огляду на наявність огородженої площі, а відповідно, 
можливості якісного моніторингу.

Для НПП «Сколівські Бескиди» доцільно завезти тварини 
з Уладівської та Лопатинської субпопуляцій, які з огляду на 
чисельність спроможні бути «донорами» для інших вітчизняних 
угруповань.

7. ПОШИРЕННЯ ВИДУ В УКРАЇНІ
7.1.  Поширення виду в історичні часи

На території України зникнення зубрів відбувалося 
повільніше порівняно із загальноєвропейською тенденцією 
(Тимченко, 1972). Свідоцтва про чисельність і поширення виду в 
період монголо-татарської навали мають фрагментарний 
характер, проте 1431 р. на князівські бенкети до Луцька щодня 
надходило по 60 зубрів (Кириков, 1979).

У XVI-XVII ст. зубри були поширені від Дністра до Дону 
практично на території всієї лісостепової зони. Існують окремі 
свідчення про перебування зубрів навіть в Очаківських степах 
(Кириков, 1979). У грамоті Івана Грозного, надісланій 1552 р. в 
Новгород-Сіверський монастир, згадано про «плавлі волові». 
Плавлями тоді називали полювання на копитних у період їх 
сезонних міграцій через ріки. Утім, у літературних джерелах тих 
часів терміни «дикий віл», «тур», «зубр», «лісовий бик» часто 
вживали як синоніми.

До середини XVI ст., коли Поділля було малонаселеним, на 
його теренах паслися величезні стада зубрів. Траплялося, що вони 
заважали прикордонним вартам, затоптуючи сліди татарської 
кінноти. У Київському воєводстві поголів’я зубрів також було 
значним: їх м’ясо регулярно експортували до Литви (Кириков, 
1979). Останні зустрічі із зубрами в Лісостепу припадають 
на кінець XVII ст. — початок XVIII ст. За повідомленням 
Г. Л. де Боплана (1998 р.), «до повстання Богдана Хмельницького 
звірі траплялися на цій території аж до кордону з Московським 
царством».  Утім, уже 1696 р. з Гетьманщини  до царського двору,

У XVI ТА XVII СТОЛІТТЯХ 
ЗУБР ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БУВ 
ПОШИРЕНИЙ ВІД ДНІСТРА 
ДО ДОНУ ПО МАЙЖЕ УСІЙ 

ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ.
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окрім лосів, кабанів і оленів, було доставлено лише одного зубра. 
У цей період зубрів було знищено на території Лівобережного 
Лісостепу. Водночас зубр залишався звичайним видом на 
Правобережжі, де на нього полювали запорізькі козаки (Крман, 
1999). На думку С. В. Кирикова (1979), наприкінці XVII ст. в 
малолюдних куточках Поділля паслися численні стада зубрів. 

У XVI столітті тварини цього виду населяли навіть 
Причорноморський степ. Польський посланець Мартін 
Броневський, описуючи фауну Кримського ханства 1578 р., на 
першому місці згадує «bisontes». Існує думка, що зубр у минулому 
був степовою твариною, а його переселення в лісові угіддя 
відбулося під впливом антропогенного тиску (Козло, 2008). Утім, 
К. К. Флеров (1972) вважає такі висновки малоймовірними, 
оскільки еволюція роду Bison відбувалася шляхом диференціації 
видів через пристосування бізона (Bison bison) до степових угідь, а 
зубра — до лісових. Отже, ймовірність існування зубра в степовому 
регіоні варто розглядати лише локально — у заплавних лісах.

Про існування зубрів в Лісостепу і Степу впродовж 
XVIII ст. не збереглося жодних згадок, що свідчить про ймовірне 
їх винищення до цього часу. У лісовій зоні зубри збереглися 
довше. У Карпатах вони проіснували до 1790 р., на Буковині — до 
початку XIX ст. («Млекопитающие Советского Союза», 1961). 
Остаточне зникнення вільних зубрів на території України, 
ймовірно, припало на кінець XVIII ст. — початок XIX ст.

Водночас невелика група зубрів (22 ос.) мешкала до кінця 
Першої світової війни в мисливському парку графа Потоцького 
«Пилявин» (нині Новоград-Волинський р-н Житомирської обл.). 
Попри спроби німецької окупаційної адміністрації зберегти 
зубрів, до 1919 р. їх знищили браконьєри (Герус, Крижанівський, 
2005). 

З проаналізованих даних можна простежити 
закономірність поступового витіснення тварин на північ, що 
підтверджує основне значення антропогенного тиску (Pucek, 
1991). К. К. Флеров (1972) диференціює вплив людини на 
непрямий (витіснення зубра з природних угідь унаслідок вирубки 
лісів) і прямий (знищення тварин через необмежене полювання).

Перші спроби реінтродукції зубра на території України 
зроблено 1902 р., коли в зоопарк «Асканія-Нова» завезли пару 
тварин з Біловезької Пущі (Заблоцкий, 1939). Однак розведення 
чистокровних зубрів не мало успіху й завершилося 1913 р. Тоді в 
Асканії-Нова розпочали роботи з гібридизації зубра з бізоном і 
великою рогатою худобою. 1941 р. кількість асканійських 
гібридних тварин перевищувала 50 особин, які згодом загинули в 
роки війни. 1953 р. в Асканії-Нова відновили роботи з розведення 
зубра (загалом завезено 7 тварин), однак невдовзі через 
несприятливі кліматичні умови їх знову припинили (Салганский 
и др., 1963).

1913 р. біловезьких зубрів завезли в садибу «Царське 
полювання» (сучасна територія Кримського заповідника). 1917 р. 
тут мешкало 9 зубрів, які згодом, під час Громадянської війни, 
загинули («Млекопитающие Советского Союза», 1961). 1937 р. з 
Асканії-Нова в Крим завезли кілька «гібридних зубрів», які також 
загинули під час Другої світової війни (Заблоцкий, 1939).
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7.2. Сучасне поширення

7.2.1. Розведення в неволі

У деяких зоопарках України, а також в одному 
фермерському господарстві практикують утримання зубрів у 
неволі. Ці тварини не впливають на розвиток вітчизняних 
субпопуляцій, проте мають значення страхового генофонду виду. 
Утримання в неволі створює перспективи застосування 
зоотехнічних і ветеринарних методик, апробованих на домашніх 
тваринах: штучне запліднення, культивування та кріоконсервація 
статевих клітин, трансплантація ембріонів тощо.

№ Підприємство Кличка Рік народження № у родовід-
ній книзі Стать

1
Київський зоопарк

Muron 2005 10568 M

2 Mura 2007 11142 F

3 Миколаївський 
зоопарк

Murko 2009 11444 M

4 Mygaia 2009 11524 F

2012 13986 M5   Черкаський зоопарк    Murugyi     

6    Одеський зоопарк       Musultan 2008 11360 M

7 Фермерське 
господарство 
«Еко-Хаус» 

Murtin 2013 12508 M

8 Murmont 2015 13031 M

7.2.2. Вільні та напіввільні стада

Лопатинська, Цуманська, Конотопська, Уладівська і 
більша частина Буковинської субпопуляцій мешкають на 
території мисливських угідь за мінімальної опіки з боку людини. 
Такий тип утримання — найгірший, з огляду на недостатню 
охорону і значний рівень занепокоєння, спровокований 
активними лісогосподарськими заходами. Окрім того, існує 
високий ризик конфліктів з власниками лісового фонду та 
сільгоспугідь. Проблема полягає у відсутності механізмів 
компенсації потрав лісових і сільськогосподарських культур, а 
також неузгодженості користування земельними та тваринними 
ресурсами.

Сколівська субпопуляція дислокується на території 
об’єкта природно-заповідного фонду, що позбавляє проблеми 
антропогенного тиску і розрізненості інтересів користувачів. Такі 
умови утримання оптимальні й перспективні для розселення 
зубрів, але не мають сенсу для порятунку наявних угруповань.

Заліська субпопуляція мешкає в умовах напіввільного 
утримання. Огороджена площа угідь величезна — 14,8 тис. га, що 
вимагає постійних витрат на ремонт і утримання огорожі. Крім 
того, висока щільність інших видів копитних вимагає значних 
обсягів підгодівлі.

ПЕРШІ СПРОБИ ВІДНОВИТИ 
ПОПУЛЯЦІЮ ЗУБРА В 
УКРАЇНІ ВІДБУЛИСЯ В 

1902 РОЦІ, КОЛИ 
ДЕКІЛЬКОХ ТВАРИН З 

БІЛОВЕЗЬКОГО ЛІСУ 
ПЕРЕВЕЛИ В ЗООПАРК 

"АСКАНІЯ-НОВА".

Таблиця 1. Реєстр зубрів у зоопарках України

Аналіз та перспективи збереження зубра (Bison bonasus L.) в Україні 
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Меншу частину Буковинської субпопуляції (11 ос.) 
утримують у спеціально обладнаному вольєрі (80 га), де планують 
довести чисельність поголів’я до 15–16 ос., після чого надлишок 
(переважно молодняк) випускати в навколишні угіддя. Тварини у 
вольєрі будуть слугувати своєрідним «магнітом» для вільних 
зубрів і перешкоджатимуть їх поширенню на небажану 
територію. Вольєри доцільно будувати в угіддях з найліпшим 
режимом охорони та оптимальними кормо-захисними 
властивостями. 

Варто згадати, що одного самця зубра Цуманської 
субпопуляції також утримують у вольєрі (208 га) разом з іншими 
видами копитних.

Аналіз та перспективи збереження зубра (Bison bonasus L.) в Україні 



15Аналіз та перспективи збереження зубра (Bison bonasus L.) в Україні 



16

8. Чисельність, структура та 
організація популяцій

Назва
 субпопуляції 

Назва підприємства, на території якого 
мешкають зубри

Чисельність,
 ос.

Цуманська
ДП «Ківерцівське лісове господарство»
 (Волинська обл.) 19

Заліська ДО «Резиденція «Залісся» (Київська обл.) 22

Лопатинська ДП «Бродівське лісове господарство»
 (Львівська обл.)

84

Уладівська  ДП «Хмільницьке лісове господарство»
 (Вінницька обл.)

107 

Конотопська ДП «Конотопське лісове господарство»
(Сумська обл.) 64

Буковинська
 ДП «Берегометське лісомисливське
 господарство» та ДП «Сторожинецьке
 лісове господарство» (Чернівецька обл.)

33+13

Сколівська НПП «Сколівські Бескиди» (Львівська обл.)

Всього: 379

Дані обліку Цуманського угруповання, зробленого в 
лютому 2020 р., свідчать про наявність близько півтора десятка 
зубрів (3 дорослі самці, 5–6 самок та від 4 до 6 особин 2-4-річного 
віку), що тримаються одним стадом поблизу годівниць. Як було 
зазначено, ще 1 самець мешкає в просторому вольєрі. Площа 
проживання Цуманського угруповання зубрів становить близько 
7 тис. га Ківерцівського лісгоспу, а також прилеглих сільгоспугідь 
(Рис. 4).

Рис. 4. Дислокація та 
площа ареалу 
Цуманської субпопуляції  
зубра

37

Чисельність вільних угруповань зубра, а також тих, які 
мешкають в умовах напіввільного (semi-free) утримання, на 
початок 2021 р. наведено в таблиці.

Аналіз та перспективи збереження зубра (Bison bonasus L.) в Україні 

Таблиця 2. Чисельність вітчизняних угруповань зубра на початок 
2021 р.
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14,8 тис. га території Державної резиденції «Залісся» 
огороджено парканом, що визначає напіввільне утримання диких 
тварин. Площа поширення зубра охоплює близько 20 % території 
підприємства. Узимку тварини тримаються біля годівниць двома 
агрегаціями (понад 10 особин кожна) збалансованого статево-
вікового складу. Загалом угруповання налічує 13 дорослих самок, 
4 дорослі самці, 5 особин 2-4-річного віку і двоє телят 
попереднього року народження. Пара старих самців завжди 
тримається окремо. 

Рис. 5. Дислокація та 
площа ареалу 
Заліської субпопуляції 
зубра

Серед вітчизняних субпопуляцій Уладівська є 
найчисельнішою. Проте темпи зростання угруповання досить 
низькі. За наявності понад 80 дорослих тварин кількість телят 
становить 4–7 особин на рік. Узимку маточне поголів’я (70–80 
ос.) тримається в сільгоспугіддях одним стадом. 15–20 самців 
тримаються невеликими групами (молоді тварини), поодинці та 
парами (старі бики). Навесні основне стадо розділяється на три 
парцелярні групи приблизно однакового розміру (по 25-30 ос.). 
Площа, яку займають зубри, становить близько 36 тис. га, з яких 
лише половину займає лісовкрита площа Хмільницького 
лісгоспу. Решту ареалу охоплюють агроландшафти.

Рис. 6. Дислокація та 
площа ареалу 
Уладівської субпопуляції 
зубра

Аналіз та перспективи збереження зубра (Bison bonasus L.) в Україні 
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Упродовж зимового періоду зубри Конотопського 
угруповання утворюють загальне стадо (понад 50 ос.) біля 
локальних осередків підгодівлі. Десяток самців тримаються 
окремо від основної групи, утім, на незначній відстані. Стації 
проживання зубрів охоплюють 17 тис. га, зосереджених і в лісових 
насадженнях, і в заплаві р. Сейм.

Рис. 7. Дислокація та площа 
ареалу Конотопської субпопуляції
зубра

Площа Бродівського лісгоспу, яку займає Лопатинська 
субпопуляція зубра, охоплює 18 тис. га. Самки з телятами та 
частина молодих самців утворюють дві групи (близько 40 та 35 
ос.), які інколи об єднуються, зокрема взимку. Півтора десятка 
самців різного віку здебільшого тримаються окремо, утворюючи 
нестійкі об'єднання. Улітку окремі дорослі самці приєднуються до 
маточних стад, тримаючись переважно на їх периферії. 
«Прилиття свіжої крові» 10 років тому якісно позначилося на 
стані угруповання, що демонструє найвищі серед вітчизняних 
субпопуляцій темпи приросту. Зокрема, останніми роками було 
кілька випадків народження двієнь.

Рис. 8. Дислокація та площа ареалів 
Лопатинської і Сколівської 
субпопуляцій зубра
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Рис. 9. Дислокація та 
площа ареалів 
Буковинської субпопуляції 
зубра

Понад 30 особин Сколівської субпопуляції освоїли гірську 
улоговину (близько 5 тис. га) та схили обабіч. Пара дорослих 
самців переміщується значно ширше: демонструючи відсутність 
страху перед людиною, нерідко заходять у населені пункти. Темпи 
відтворення угруповання доволі високі: щороку народжується 2–3 
телят.

Ареал Буковинської субпопуляції характеризується 
висотами до 700 м. Площа поширення охоплює близько 32 тис. га. 
Восени тварини переміщуються від верхнього поясу гір до 
нижнього, навесні знову повертаються до верхньої межі лісу. 
Узимку угруповання диференціюється на три стада, приблизно 
однакові за кількістю особин (по 8-9 ос.). Окрему групу становлять 
самці (5 ос.). Темпи відтворення вільної субпопуляції надзвичайно 
низькі (цього року народилося одне теля). Група, що мешкає у 
вольєрі, налічує 4 дорослі самці, 6 дорослих самок і 3 телят 1-2-
річного віку.

Огорожа вольєра на території ДП "Сторожинецьке ЛГ"



Цьому виду присвоєно найвищий 
природоохоронний статус - він 
занесений до Червоної книги України, 
входить до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони природи 
та знаходиться в Додатку II до Бернської 
конвенції, ратифікованої Україною.

ЗУБР ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
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9. УПРАВЛІННЯ ПОПУЛЯЦІЯМИ
Практично для всіх вітчизняних субпопуляцій зубра (крім 

Уладівської) характерне поступове відновлення чисельності на тлі 
попередньої депресії, викликаної безкарним браконьєрством і 
невиправданими обсягами селекційного вибракування. Більшість 
заходів з управління поголів’ям зубра мають локальний характер, 
їх втілюють на рівні окремих підприємств (зважаючи на інтереси 
того чи іншого користувача), вони погано скоординовані.

Водночас позитивним прикладом відновлення 
угруповання є Лопатинська субпопуляція. На початку 2000-х рр. її 
стан був критичним: 8 особин, що залишилися, не вселяли 
впевненості в її подальшому розвитку. Було два варіанти 
вирішення проблеми, перший з яких полягав у завезенні з-за 
кордону зубрів Біловезької лінії. Другий — в «оновленні» 
субпопуляції за рахунок тварин Біловезько-Кавказької лінії, що 
давало змогу уникнути проблеми інбридингу. З огляду на 
відсутність інших вітчизняних угруповань низинної лінії 
розведення останній варіант було обрано як більш перспективний 
і доступний. Реалізовувати проект розпочали 2007 р., коли 
субпопуляцію поповнили тваринами, відловленими в угіддях 
Хмільницького лісгоспу.

Першу партію (2 самці та 2 самки) після 10-місячного 
вольєрного утримання випустили в січні 2008 р. Упродовж 2008–
2009 рр. сформовано другу групу (4 самці і 6 самок), яка 
поповнила стадо в червні 2009 р. За якийсь час після завезення 
тварини об’єдналися із залишками «старої» Лопатинської 
субпопуляції. Об’єднання зубрів зумовило умови для формування 
субпопуляції з оптимальною статево-віковою структурою, а її 
базовим компонентом є статевозрілі тварини з високим рівнем 
відтворення. 

Уладівська субпопуляція на цей момент має найбільшу 
чисельність поголів’я в Україні і часто стає «донором» для інших 
вітчизняних угруповань виду. Крім згаданих «експортних» 
заходів, що оптимізували Лопатинське угруповання, частину 
поголів’я відловлено для вольєрного розведення в 
Сторожинецькому лісгоспі. 2017 р. 1 дорослого самця і 5 самок 
перемістили в обладнаний вольєр, де мешкав самець Murza III 
(№13185), завезений з Миколаївського зоопарку. 2018 р. там 
народилося двоє телят (самець і самка). 2019-го до групи 
приєдналися самець Abtebo (№11518), відловлений у Сколівських 
Бескидах, та молода самка Muza VI (№13623), що народилася в 
Миколаївському зоопарку.

Окремої уваги заслуговує масова загибель уладівських 
зубрів узимку 2016 року, коли внаслідок протиправних дій групи 
осіб, 17 тварин, що опинилися на крихкій кризі невеликого ставка, 
загинули, провалившись під воду (Смаголь, 2016).

Аналіз та перспективи збереження зубра (Bison bonasus L.) в Україні 
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Величезним досягненням останніх років є відновлення 
поголів’я зубрів в угіддях Національного природного парку 
«Сколівські Бескиди». Узимку 2009 р. на території парку не 
виявлено жодної тварини. За неофіційними джерелами 
інформації, зубри тут зникли ще в середині 2000-х рр. Ситуація 
зумовила вторинну реінтродукцію зубра. Перший транш відбувся 
2009 р., коли з парку диких тварин м. Гера (федеральна земля 
Тюрингія, Німеччина) було отримано 6 зубрів.

№ Кличка
№ у родо-
відній 
книзі 

Рік наро-
дження

СтатьБатько Мати

1 Orion Thyra Thasidos 11182 2008 M

2 Orion Lina Thunderbird 10983 2007 M

3 Orion Zwetschke Theo 10711 2006 M

4 Orion Thyra Thalia 10710 2006 F

5 Orion Lina Thyra 9773 2002 F

6 Orion Zwetschke Thoska 9774 2002 F

Усі самиці досягли репродуктивного віку, тоді як 
найстаршому із самців виповнилося лише 3 роки. Тварини 
походили від єдиного плідника — Оріона. Двоє телят народилися 
в результаті його парування з власною дочкою Тирою. Відтак уже 
на початковій стадії формування стадо характеризувалося 
значною інбредністю. У жовтні 2009 р. загинув наймолодший 
самець Тасідос. Незабаром дві старші самки дали потомство, 
проте через кілька днів одне з новонароджених телят загинуло. 
Батьком цих телят також був Оріон. На момент випуску з вольєра, 
у травні 2010 р., стадо складалося з 3 самок, 2 молодих самців і 
теляти поточного року народження.

У 2010 р. реалізовано другий транш зубрів з Австрії  (1 ос.) 
і Баварії (4 ос.).

№ Кличка
№ у родо-
відній
книзі 

Рік наро-
дження 

1 Scharan Pomroka Schah 11426 2009 M

2 Abkes Aboka Aboko 11334 2008 M

3 Abkes Abtei Abtebo 11518 2009 M

4 Abkes Abalu Aballa 11519 2009 F

5 Abkes Aboka Aboker 11520 2009 F

Батько Мати
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11.11.2010 р.

Стать
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Усі зубри представляли одну вікову категорію (молодняк 
до 2 років). Походження німецьких тварин також інбредне. До 
іншого родоводу належить лише австрійський Шах. У лютому 
2011 р. другу групу тварин також випустили з вольєра. Практично 
відразу обидва стада об’єдналися і навіть через 9 років 
тримаються недалеко від місця випуску, періодично відвідуючи 
майданчики для підгодівлі. Узимку зубри прив’язані до схилів 
південної експозиції, де значно менша висота снігового покриву.

Як зазначено вгорі, двоє дорослих самців (яким тепер має 
бути не менше ніж 12 років) регулярно відвідують околиці 
населених пунктів, провокуючи конфлікти з місцевим 
населенням. 

Годівниця з сіном, пошкоджена зубрами 
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10. ПРОГРАМИ РЕІНТРОДУКЦІЇ
2006 р. В. І. Крижанівський розробив «План дій щодо 

збереження зубра (Bison bonasus L.) у фауні України». У рамках 
проекту запропоновано створити нові субпопуляції, зокрема в 
зоні відчуження ЧАЕС, Шацькому та Деснянсько-Старогутському 
національних природних парках, регіональному ландшафтному 
парку «Кінбурнська коса» (Акімов та ін., 1999; Архипов, 1999; 
Крыжановский, 1999; Мизин, 1999). Крім того, розроблено шляхи 
оптимізації існування зубра і господарської діяльності людини, 
обґрунтовано створення вітчизняного зубрового розплідника й 
порушено питання про доцільність розведення «в чистоті» 
інбредної низинної лінії. На жаль, проект не отримав 
фінансування і статусу Національної програми, а тому єдиним 
його реалізованим пунктом став порятунок Лопатинського 
угруповання шляхом збагачення генофонду.

Також через нестачу фінансування у 2012 р. згорнуто 
державну програму «Паспортизація субпопуляцій і розробка 
плану розселення зубра в Україні на основі оцінки сучасного 
стану, кормової бази та оптимальної чисельності субпопуляцій; 
розробка та впровадження заходів щодо його збереження, в т. ч. 
інформаційно-просвітницьких», яку реалізовував Інститут 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України на замовлення 
Міністерства екології та природних ресурсів України.

Трохи ліпші справи на регіональному рівні. Фахівці 
Інституту екології Карпат НАН України реалізували «Програму 
реінтродукції бізона європейського (зубра) в Сколівських 
Бескидах (Українські Карпати) на період до 2015 р.». Проект 
впроваджено за сприяння Асоціації друзів зубрів (Stowarzyszenie 
Miłośników Żubrów, Polska). Окремо Львівське обласне управління 
лісового та мисливського господарства розробило «Програму 
збереження, охорони та відновлення зубрів на території 
Львівської області», що сприяла відновленню Лопатинської 
субпопуляції.

Сьогодні порятунок зубрів на території України часто 
можливий лише за сприяння іноземних меценатів і міжнародних 
фондів. Приватне природоохоронне підприємство «Київський 
созологічний центр» за сприяння Франкфуртського зоологічного 
товариства (Frankfurt Zoological Society, Germany) розробило 
регіональну програму «Збереження і відновлення зубра (Bison 
bonasus L.) у Волинській області», яка, на жаль, наразі має 
втілення лише на папері.

У 2006 РОЦІ 
В.І. КРИЖАНІВСЬКИЙ 
ПРЕДСТАВИВ «ПЛАН 

ЗАХОДІВ ЩОДО 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗУБРА 

(BISON BONASUS  L.) У 
ФАУНІ УКРАЇНИ». ПРОЕКТ 

ПРОПОНУВАВ СТВОРИТИ 
НОВІ СУБПОПУЛЯЦІЇ, 

ЗОКРЕМА В ЗОНІ 
ВІДЧУЖЕННЯ 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС, 
НАЦІОНАЛЬНИХ 

ПРИРОДНИХ ПАРКАХ 
"ШАЦЬКИЙ" ТА 
"ДЕСНЯНСЬКО-

СТАРОГУТСЬКИЙ" ТА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ 

ЛАНДШАФТНОМУ ПАРКУ 
"КІНБУРНСЬКА КОСА".
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11. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ
ЗАГРОЗИ

  Однією з основних причин скорочення чисельності 
зубрів в Україні є суперечність між чинним природоохоронним 
законодавством і його застосуванням на практиці. Корумпо-
ваність української судово-слідчої системи не дає змоги довести 
до логічного завершення жодний випадок незаконного 
полювання на зубрів.

Практично для всіх угруповань зубра (крім 
Лопатинського) актуальним є питання інбридингу, оскільки всі 
вони походять від обмеженої кількості тварин-засновників. Окрім 
того, на початку 2000-х рр. чисельність більшості угруповань 
повторно була зведена до мінімуму (часто до кількох особин).

 Суворі зими Українських Карпат також є потужним 
чинником, що лімітує існування виду без регулярної підгодівлі та 
відповідних санітарно-профілактичних заходів.

 У сучасних умовах ринкової економіки важливою 
характеристикою будь-якої галузі є її рентабельність. Інтенсивне 
ведення мисливського господарства передбачає високу 
продуктивність фауни, широкі адаптаційні можливості 
конкретних видів, їх господарські показники тощо (Кудрявцев, 
Белоусова, 2000). Більшість видів, занесених до Червоної книги 
України (зокрема зубр), є «тягарем» для мисливських 
господарств — через витрати на охорону та підгодівлю — на тлі 
неможливості їх господарського використання. 

 Отже, оптимізація поголів’я зубрів потребує створення 
спеціальних програм, що зацікавлять користувачів угідь 
утримувати «нерентабельний» вид, зокрема за рахунок державної 
фінансової підтримки.

У ПОРІВНЯННІ З 
ПОЧАТКОМ 1990-Х РОКІВ 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗУБРІВ В 
УКРАЇНІ ЗМЕНШИЛАСЬ 
БІЛЬШ, НІЖ УТРИЧІ. 
БІЛЬШЕ ТОГО, ТРИ 
ОСЕРЕДКИ 
АКЛІМАТИЗАЦІЇ ВИДУ 
ЗНИКЛИ В ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКІЙ, 
РІВНЕНСЬКІЙ ТА 
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ. ЗАНЕПАД 
ВИДУ ЗУМОВЛЕНИЙ 
ПЕРМАНЕНТНОЮ 
СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЮ КРИЗОЮ, 
ЯКА СПРИЧИНИЛА 
ДЕГРАДАЦІЮ 
СЕРЕДОВИЩА 
ІСНУВАННЯ, ПОГАНО 
СПЛАНОВАНУ 
ОРГАНІЗАЦІЮ 
ПЛЕМІННИХ ТА 
ПРИРОДООХОРОННИХ 
ЗУСИЛЬ, І ПЕРШ ЗА ВСЕ - 
БРАКОНЬЄРСТВО У 
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНОМУ 
МАСШТАБІ.
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12. АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Популяція зубра на території України перебуває в стані 

відновлення біологічних характеристик виду, тому необхідно 
контролювати походження тварин. Такі дослідження дадуть 
змогу оцінити стан генофонду кожної субпопуляції, а також 
вжити селекційних заходів, спрямованих на збереження 
загальної генетичної варіабельності виду. Розмноження зубрів 
відбувається несистемно — за принципом довільного парування і 
широкого вибору партнерів. За умови високої щільності тварин 
основні плідники можуть змінюватися щороку або навіть кілька 
разів за сезон. Наразі наявні дані лише про завезених тварин, 
тобто засновників субпопуляцій, що ускладнює визначення 
генеалогічного споріднення і представництва генетичного пулу 
окремих засновників у субпопуляціях.

Проте ідентифікація тварин вимагає й постійного 
моніторингу основних угруповань виду. Досвід польських колег 
(Białowieski Park Narodowy) демонструє дослідження локалізації 
диких зубрів на будь-якій стадії річного циклу. Тварин 
знерухомлюють і мітять радіонашийниками, що періодично 
передають сигнали, які сприймає радіоприймач. Далі сигнали 
фіксує GPS-навігатор і обробляє комп’ютерна програма, що дає 
змогу вивчити переміщення окремої тварини і в сезонному 
розрізі, і впродовж кількох років. На такі дослідження виділяють 
значні кошти (зокрема Євросоюзу), що, на жаль, недоступно для 
вітчизняних фахівців.
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13. НАЯВНІ СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

13.1. Правові норми щодо збереження зубра 
Збереження зубра на території України регулює:

• Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002
№ 3055-III;

• Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-ІІІ;

• Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища» від 25.06.1991 № 1264-ХІ.

У разі дислокації зубрів на території об'єкта ПЗФ 
забезпечення їх охорони підпадає під Закон України «Про 
природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 № 2456-ХII. 
Проживання зубрів у мисливських угіддях покладає 
відповідальність на користувачів цих угідь згідно із Законом 
України «Про мисливське господарство та полювання» від 
22.02.2000 № 1478-ІІІ.

 В окремих випадках урегулювання суперечливих 
питань може регламентувати:

• Закон України «Про приєднання України до Конвенції про
збереження мігруючих видів диких тварин» від 19.03.1999
№ 535-XIV;

• Закон України «Про приєднання України до Конвенції про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що
перебувають під загрозою зникнення» від 14.05.1999 № 662-
XIV.

13.2. Установи та організації, які займаються 
збереженням виду

Вищим державним органом виконавчої влади в галузі 
раціонального використання, відновлення та охорони будь-яких 
об’єктів тваринного світу є Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. На регіональних рівнях контроль за 
збереженням зникаючих і вразливих видів (зокрема зубра) 
здійснюють територіальні (обласні) органи Державної екологічної 
інспекції України. 

З огляду на те, що більша частина вітчизняного поголів’я 
зубра мешкає на території мисливських угідь (зокрема, лісового 
фонду), охорону тварин здійснюють також силами Державної 
лісової охорони Державного агентства лісових ресурсів України, а 
також єгерської служби відповідних мисливських господарств.

Порушення будь-якого з перелічених Законів призводить 
до застосування статей Кримінального кодексу України (5.04.2001 
№ 2341-ІІІ) або Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (7.12.1984 № 8073-X).
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13.3. Транскордонна співпраця
 (Польща, Білорусь, Росія)

Найбільш тісну співпрацю в галузі збереження і 
відновлення зубрів налагоджено з польськими колегами. 
Зокрема, за безпосередньої підтримки Stowarzyszenie Miłośników 
Żubrów відновлено угруповання зубрів на території НПП 
«Сколівські Бескиди». Тривале знайомство з Wanda Olech-
Piasecka (Department of Genetics and Animal Breeding Warsaw 
University of Life Sciences), Kajetan Perzanowski (John Paul II 
Catholic University of Lublin), а також з Krzysztof Schmidt та Rafał 
Kowalczyk (Mammal Research Institute Polish Academy Sciences, 
Białowieża) створює передумови наукової співпраці, зокрема 
участі в конференціях та оприлюдненні публікацій у профільних 
часописах. Також налагоджено постійні контакти з Małgorzata 
Bołbot (European Bison Pedigree Book), якій щороку надходять дані 
про стан  поголів зубрів в Україні.

З білоруських колег найтісніша співпраця з Василем 
Шакуном (ДНВО «Науково-практичний центр Національної 
академії наук Білорусі з біоресурсів) та Максимом Кудіним (ДП 
НДУ «Поліський державний радіаційно-екологічний 
заповідник»).

Російські науковці Тарас Сипко (Інститут проблем 
еволюції та екології ім. О. М. Сєверцова РАН) і Наталія 
Требоганова (Кавказький державний природний біосферний 
заповідник імені Х. Г. Шапошникова) надають консультативну 
допомогу в здійсненні досліджень і біотехнічних заходів.

Зубри на території ДП "Сторожинецьке ЛГ"
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14. ПЕРВИННА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЙ, 
ПРИДАТНИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
НОВИХ ВІЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙ

На основі аналізу поширення вітчизняних 
субпопуляцій зубра можна сформувати такі висновки:

1. Усім вітчизняним угрупованням зубра властива сезонна
диференціація стацій. В умовах мінімального антропогенного
навантаження дислокацію зубрів визначає переважно кормова
база; коли є значний вплив чинника неспокою, зростає роль
захисних властивостей біотопу.

2. Проживання зубрів у будь-якій ландшафтно-кліматичній зоні
зумовлює наявність відкритих угідь. Роль лучних формацій
особливо зростає навесні, що спричинено бурхливою
вегетацією трав’яної рослинності внаслідок потужної інсоляції.
У цей період лісові насадження відіграють здебільшого захисну
функцію.

3. Брак лугових комплексів змушує тварин пристосовуватись до
антропогенно зміненого середовища. У лісостеповій зоні зубри
відвідують агроценози, на Поліссі переходять у розріджені
деревні насадження з великими галявинами та вирубками. У
Карпатах (де краще збереглися природні біотопи) луки
поширені в передгір’ях, куди зубри спускаються з укритих
лісом гірських схилів.

4. У літній період переміщення зубрів мінімальні. Тварини
концентруються в найбільш недоступних лісових масивах.
Зазвичай це зімкнуті змішані й листяні насадження
середньовікових категорій або ж молодняки. Основу
харчування в цей період становлять деревно-листяні корми.

5. На Поліссі та в Карпатах осінні стації проживання зубрів
практично не відрізняються від літніх. Змінюється активність
тварин, які освоюють значно більшу площу угідь. У
лісостеповому регіоні осінню дислокацію зубрів визначає
ротація сільськогосподарських культур: тварини починають
вживати соковиті корми (буряк, капуста), далі переходять на
посіви озимих та ріпаку. Утім, у цей період ще бувають
епізодичні заходи в ліс.

6. Зимове поширення зубрів визначають лише кормові
пріоритети. На Поліссі тварини залежать від біотехнічних
заходів, що визначають їх локалізацію біля місць регулярної
підгодівлі. У Лісостепу зимове поширення тварин не
відрізняється від осіннього, проте повністю порушується зв’язок
з лісовими угіддями. У Карпатах локалізація зубрів залежить
від наявності природних кормів, зокрема ожини. Для всіх
субпопуляцій деревно-гілкові корми взимку відіграють
другорядну роль.
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Як було зазначено, суворі кліматичні умови карпатських 
зим нерідко призводять до загибелі тварин, а також створюють 
об’єктивні труднощі для вжиття ефективних біотехнічних заходів. 
Водночас досвід розведення зубрів на Поліссі та в Лісостепу дає 
підстави стверджувати, що існування виду в рівнинній частині 
України лімітується суто антропогенними чинниками. Україна, як 
держава зі значною чисельністю населення, характеризується 
високою щільністю населених пунктів, розвиненою мережею 
доріг, зміненими природними ландшафтами, що створює 
труднощі успішного існування виду, схильного до сезонних 
переміщень та міграцій окремих статево-вікових груп.

Отже, угіддя для реінтродукції зубрів мають 
відповідати таким основним характеристикам:
• велика площа,

• відповідні кормові та захисні властивості,

• мінімальна щільність населення людей та рівня урбанізації,,

• достатній рівень охорони,

• змога якісно моніторити та здійснювати наукові дослідження.

Повною мірою вказаним характеристикам відповідає 
територія Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного 
заповідника, доказом чого є досвід успішної акліматизації на його 
території коня Пржевальського (Equus ferus przewalskii). Варто 
зазначити, що на території Білорусі, що межує із зоною 
відчуження Чорнобильської АЕС, функціонує Поліський 
державний радіаційно-екологічний заповідник з подібними 
природними характеристиками й науковими завданнями. На цій 
території вже сформувалося стадо вільних зубрів, що створює 
передумови для транскордонного угруповання виду з 
оптимальними генетичними властивостями.

Відповідні паралелі можна провести і для Деснянсько-
Старогутського національного природного парку (Сумська обл.), 
територія якого малолюдна, характеризується мозаїчністю 
ландшафтів, а головне — межує з державним природним 
біосферним заповідником «Брянський ліс» Російської Федерації, 
де також мешкає чисельне угруповання диких зубрів.

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ 
РАДІАЦІЙНО-

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
БІОСФЕРНИЙ 

ЗАПОВІДНИК (РЕБЗ) МАЄ 
ВСІ НЕОБХІДНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ НОВИХ 

ПОПУЛЯЦІЙ ВІЛЬНОГО 
РОЗСЕЛЕННЯ.
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15. ВИСНОВКИ

Збереження й розселення зубрів у сучасних 
українських реаліях має бути спрямованим, з одного 
боку, на забезпечення стабільного збільшення 
чисельності виду і розширення його життєвого простору, 
а з іншого, на згладжування конфліктів з людиною, які 
внаслідок цього обов’язково виникнуть. Вирішення цього 
завдання вимагає впровадження таких заходів:

• визначення нових осередків існування зубра;

• налагодження стосунків звіра і людини, зокрема
відшкодування шкоди лісовому та сільському
господарству;

• жорстка боротьба з браконьєрством, упровадження
обов’язкової кримінальної відповідальності за
полювання на зубра;

• мінімізація близькоспорідненого розведення
(налагодження обміну тваринами і генеративним
матеріалом);

• створення вітчизняного центрального розплідника
зубрів (або кількох регіональних) для накопичення
резервного поголів’я виду;

• розробка комплексу ефективних біотехнічних заходів,
розрахованих на конкретного користувача угідь, де
мешкають зубри;

• постійний моніторинг стану угруповань і вивчення
процесів адаптації звірів (зокрема спрямованих на
усунення проявів доместикації);

• регулярне проведення інформаційно-просвітницьких
заходів, що стосуються збереження зубра.
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