Видання створено за фінансової
URL
- Regular
підтримки фундації With
WWF
Polska
(назва проекту «Великі хижаки»,
номер угоди: DCP0118).

Близько
200 бурих ведмедів
OR
If there is no URL

ukraine.panda.org
Наша місія
Зупинити деградацію екосисем Планети та побудувати
майбутнє, в якому людина живе в гармонії з природою.

Близько
2000-2500 вовків

Близько
400 рисей

Наша місія
Зупинити деградацію екосисем Планети та побудувати
майбутнє, в якому людина живе в гармонії з природою.

Великі хижаки України

співжиття людини
та дикої природи

Хижаки
в Україні:
Програма
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ХИЖАКІВ в Україні

ЗВЕРНЕННЯ

нові наукові дослідження.
технічні інновації, які сприяють такому співжиттю;
поширення знань та досвіду про співжиття людей із хижаками;

Програма
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ХИЖАКІВ в Україні

Великі хижаки, зокрема ведмідь, рись, вовк, завжди викликали захоплення
у людей своїми таємничими образами, що сягають корінням у глибоку давнину та збереглися у народних традиціях й легендах. Сила й динаміка цих хижаків
навчили людей не тільки поважати їх, але й уживатися з ними. Ці звірі є ключовими
видами, коли мова йде про збереження природи Карпат: великі хижаки допомагають екосистемам гір бути функціонально здоровішими. Нам потрібно заново вчитися як уживатися з цими звірами, щоб уникати конфліктів між людьми та хижаками в
умовах нових технологічних можливостей.
Богдан ПРОЦЬ, координатор з природоохоронної роботи WWF в Україні
та проекту LIFE EuroLargeCarnivores (укр. ЖИТТЯ великим хижакам Європи)

Потрібно глибинно зрозуміти, що природні ресурси у Карпатах належать не
тільки людині, а також й усім звірам. Завдання людини як соціально вищої
істоти — забезпечити великим хижакам доступ до їжі та звичного для них природного середовища існування, заради розвитку та виживання цих чудових тварин.
Богдан ВИХОР, експерт проекту LIFE EuroLargeCarnivores
(укр. ЖИТТЯ великим хижакам Європи)

Ведмідь
бурий

Н

а жаль, вимоги міжнародних
Кількість
документів не враховуються
в Україні —
у Законі України «Про мисливське
господарство та полювання», де вовк
необґрунтовано внесений до списку «шкідливих» видів. Полювання
на вовка дозволене лише 5 місяців
на рік: від початку жовтня до кінця лютого.
Інколи вовків знищують навіть на території
національних природних парків та інших
об'єктів природно-заповідного фонду.

Кількість
в Україні — близько

200 особин

(за даними
WWF в Україні)

(Ursus arctos L.)

Є великим
хижаком,
найбільшим
у фауні
України
та Європи

РОЗМІР ТА ВАГА:
150 - 200 cм, 100-320 кг
Карпати, іноді
на Поліссі, у лісах
ХАРЧУВАННЯ: всеїдний,
проте здебільшого
рослинною їжею, іноді
полює на копитних
тварин
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ
У ПРИРОДІ: 20-30 років
ОХОРОНА: Червона книга
України (природоохоронний статус: зникаючий),
Червоний список Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП)

!

У природі ведмеді
переважно намагаються
уникати зустрічі з людиною.

Якщо ви помітили
ведмедя:
Над виданням працювали:
Текст та наповнення: Богдан Проць, Тетяна Карпюк, Андрій-Тарас Башта
Редактори: Богдан Вихор, Міла Арсенюк
Дизайн та ілюстрації: Оксана Сотникова
Фотографії: WWF, Peter Derrington, Tomas Hulik, Sergey Gorshkov,
Chris Martin Bahr, Roger Leguen, Steven Kostiuk, Howard Buffett,
Tim Irvin, Ola Jennersten, Stefan Jakimiuk, depositphotos.com
Обкладинка: depositphotos.com

ОХОРОНА: Червона
книга України
(природоохоронний
статус: неоцінений),
Червоний список МСОП
ХАРЧУВАННЯ: риба, іноді раки, молюски, амфібії,
птахи, дрібні ссавці
вся країна, крім Криму
РОЗМІР ТА ВАГА:
46-90 см, 3-10 кг

(Lutra lutra L.)

покращення природоохоронного та мисливського законодавств;
спокійно і тихо йдіть
в іншому напрямі
НЕ лягайте на землю
і НЕ прикидайтеся мертвим
спокійно і без агресії
нешвидко відступайте
Якщо ведмідь усе таки
рухається у вашому
напрямку:
залиште якусь свою річ
(рюкзак, одяг тощо)
продовжуйте віддалятись
від ведмедя
поки ведмідь обнюхає річ,
ви маєте час, щоб утекти

Найбільша кішка
у фауні України
та Європи

Рись
євразійська
(Lynx lynx L.)

С

пільне використання однієї території людиною й
ведмедем може бути причиною конфліктів. Ведмідь
легко навчається здобувати корм там, де можна це зробити без особливих зусиль, зокрема на чорничниках, у
малинових заростях, на субальпійських луках, на сільськогосподарських угіддях, у фруктових садах, на фермах свійських тварин, пасіках або стихійних смітниках,
що залишені поблизу лісу. Деякі конфліктні ситуації вирішуються місцевими жителями з допомогою зброї чи
капканів. Важливо знати, що вбивство виду, занесеного
до Червоної книги, є карним злочином. До того ж, це ніяк
не вирішує причину конфлікту. Існує ряд ефективних
та гуманних способів, за допомогою яких люди можуть
охороняти свої угіддя,
вулики або захищати свійських тварин.
Ось деякі з них:
електрична огорожа
(«електричний
пастух»)
різноманітні
засоби відлякування
(наприклад, ті, які
створюють сильний
шум)
собаки-вівчарі
люди-охоронці
комбінації
вищенаведеного

55000-70000
особин

І

Видра річкова

охорона територій проживання хижаків;
забезпечення вільного пересування й міграції цих звірів;
подолання проблеми браконьєрства;

Збереженню великих хижаків в Україні допоможуть:
Повернення багатьом видам природоохоронного статусу позитивно позначилося
на їх кількості. Але цього недостатньо. Насамперед місцеві громади повинні знову
навчитися правилам співіснування із великими хижаками. Виконання законів
щодо збереження великих хижаків повинно стати абсолютним. Створення нових
природоохоронних територій у місцях поширення цих звірів, а також реалізація
засад Оселищної Директиви ЄС в Україні, можуть покращити ситуацію. Технології
та інновації нині дають можливість суспільству не допустити чи гуманно вирішити
будь-які конфліктні ситуації між людиною та хижаками. Мова йде про використання електричних огорож або «електричних пастухів», які є звичним інструментом
у таких ситуаціях у країнах ЄС. Крім того, можна використовувати собак-вівчарів,
різноманітні засоби шумового відлякування та інші способи.
Зменшення кількості великих хижаків протягом останнього століття пов'язана
насамперед зі швидким розвитком індустріального суспільства. Основними причинами є браконьєрство та надмірне трофейне мисливство, отруєння внаслідок
інтенсивного ведення сільського господарства у радянський період, знищення
місць проживання видів, зокрема надмірне вирубування лісів, турбування під час
збору ягід й грибів, нерегульований туризм.

ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ
Ukrainian

© Дунайсько-Карпатська програма Всесвітнього фонду природи
WWF в Україні, 2018

9000-12000
особин
Кількість
в Україні —

з зростанням
кількості
лисиць їх
візити до сільських угідь значно почастішали, що призводить до певних конфліктів з
людьми. Для гуманного захисту поселень та свійських птахів від лисиць часто достатньо
лише базових знань та найпростішого обладнання.

(Vulpes vulpes L.)

800-1000
особин

Поширення
виду пов'язують
із кліматичними
змінами

CARNIVORES
PROGRAMME

Ukrainian

© WWF Polska, 2018

Інколи конфліктні ситуації
виникають на території
рибних господарств, коли видра
під’їдає рибні запаси. Для захисту
рибного промислу, вартує ставити ретельну огорожу.
юдина та видра мирно
співіснують на одній
території. Видра веде нічний спосіб життя, уникаючи людей.

Л

ОХОРОНА: Червоний
список МСОП
ХАРЧУВАННЯ:
переважно
мишоподібні гризуни
та інші дрібні ссавці,
безхребетні і птахи,
соковиті плоди,
падаль, відходи зі
смітників
всі регіони

Кількість
в Україні —

РОЗМІР ТА ВАГА:
60-90 см, 6-11 кг

ХАРЧУВАННЯ: всеїдний
вид – від плодів і комах
до молодих особин
козулі

Лисиця
звичайна

переважно південь,
іноді – решта областей
РОЗМІР ТА ВАГА:
60-100 см, 7-15 кг

(Canis aureus L.)

Шакал
звичайний

юдина та шакал без проблем уживаються на одній території, адже ще
не було зареєстровано
Кількість
нападу цього звіра на
в Україні —
людину. Інколи шакали,
своїм нічним виттям,
спроможні створити
дискомфорт людині.

Л

CARNIVORES
PROGRAMME
Кількість в Україні —
близько

400 особин

(за даними
WWF в Україні)

Р

ись — найбільший представник родини Котячих
у фауні України. Цей вид
вважається неперевершеним мисливцем, якому
мало рівних серед хижаків
України.

Популярним є міф про те, що рись становить
небезпеку для людини, може завдати їй шкоди чи
навіть вбити. Реальної небезпеки може завдати
лише поранений мисливцем звір, однак полювання
на рись в Україні суворо заборонене та карається
чинним законодавством.
Людина спроможна без зусиль співіснувати із
риссю. Наприклад, підтверджених випадків нападу
цього звіра на людину не було
зареєстровано протягом останніх
50 років, а напади на свійських
тварин є дуже рідкісними. Рись
є твариною, що чи не найбільше
уникає людей серед усіх великих
хижаків. Ця обережна кішка може
годинами стежити у лісі за людиною, але не показуватись їй на очі.

РОЗМІР ТА ВАГА:
75-130 см, 18-32 кг
Карпати та Полісся,
здебільшого у старовікових лісах
ХАРЧУВАННЯ: зайці,
невеликі гризуни, птахи
та дрібні копитні (козулі)
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ
У ПРИРОДІ: 15-20 років
ОХОРОНА: Червона
книга України
(природоохоронний
статус: рідкісний),
Червоний список МСОП

2000-2500
особин

Вовк
(Canis lupus L.)
РОЗМІР ТА ВАГА:
135-200 см, 45-60 кг
по всій території
країни, найбільше
у східних та південних
регіонах
ХАРЧУВАННЯ:
переважно копитні
ссавці (олені, козулі,
дикі свині), а також інші
тварини – зайці, дикі
кролі, гризуни, лисиці,
свійські тварини тощо
ОХОРОНА: Червоний
список МСОП

Відсутність знань та навичок місцевого населення щодо
співіснування з вовками, часто призводить до конфліктних
ситуацій. Результатом їх є мисливські кампанії та вбивство десятків тварин. Щоб уберегти свійських тварин від
хижаків, громади можуть використовувати такі ефективні
та гуманні способи, як електроогорожі, різноманітні засоби
відлякування, тренованих собак тощо.

Б

орсук ніколи
Кількість
не нападав на
в Україні —
людину. Тварина
веде нічний спосіб життя. Проте,
їх часто відловлюють пастками
та петлями для отримання
жиру, який є популярним
для лікування туберкульозу й простуди.

17000-25000
особин

Кіт лісовий

Борсук
європейський
(Meles meles L.)

(Felis silvestris)

Р ОЗМІР ТА ВАГА:
75-100 см, 7-18 кг

РОЗМІР ТА ВАГА:
90 см, 8-12 кг.
Карпати та південно-західні області
ХАРЧУВАННЯ: дрібні
гризуни, зайці, кролики,
рідше – птахи, рептилії,
великі комахи
ОХОРОНА: Червона
книга України (природоохоронний статус:
вразливий), Червоний
список МСОП

Побачити рись у дикій природі
є великою удачею. Найчастіше
можна помітити лише слід рисіна
снігу.

вся територія
країни

Кількість
в Україні —

ХАРЧУВАННЯ:
черви, комахи, дрібні
хребетні, горіхи,
плоди, коріння та
зерна

600-900
особин

К

іт лісовий
ніколи не
нападає на людину, веде нічний спосіб життя.
Зменшує кількість мишей на
лісових луках, підвищуючи
їх урожайність. Його часто
нелегально відстрілюють, бо
вважають шкідливим видом.

ОХОРОНА: Червоний
список МСОП. На
борсука дозволене
полювання в окремі
періоди року

CARNIVORES
PROGRAMME

CARNIVORES
PROGRAMME

Програма
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ХИЖАКІВ в Україні

ОХОРОННИЙ СТАТУС
ЗНИКАЮЧИЙ

8001000
особин

Програма
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ХИЖАКІВ в Україні

Карпати,
Полісся

(Червона книга України)

ЗАГРОЗИ:

Переважно
південь,
іноді —
решта областей
ЗАГРОЗИ:
урбанізація,
індустріалізація,
активний розвиток
сільського
господарства;
локальна політика
знищення;

браконьєрство;
знищення місць
проживання
(наприклад,
вирубування
старовікових
лісів, розбудова
інфраструктурних
об’єктів);

ЗАГРОЗИ:
браконьєрство;
гібридизація зі свійськими котами,
поширення захворювань;
деградація середовища існування
(насамперед, вирубування
заплавних лісів);

200
особин
5500070000
особин

ЗАГРОЗИ:
надмірне полювання;
активний розвиток
сільського господарства;

Ведмідь
бурий
Лисиця
звичайна

епізоотії та інфекційні
захворювання;

турбування

отруєння

По всій Україні,
в деяких районах —
розширення

ВРАЗЛИВИЙ
(Червона книга України)

600900
особин

900012000
особин

ХИЖАКИ
В УКРАЇНІ

ЗАГРОЗИ:

ЗАГРОЗИ:
браконьєрство;
надмірне вирубування лісів;
зменшення чисельності здобичі;
турбування

Рись
євразійська

ОХОРОННИЙ СТАТУС
РІДКІСНИЙ
(Червона книга України)

Вовк

20002500
особин

Борсук
європейський

браконьєрство;
втрата природних
екосистем прирічкового
типу, зарегулювання
русел річок;

ЗАГРОЗИ:
надмірне полювання;

забруднення води,
зміна клімату, загибель
на автошляхах

Вся територія
України, крім
Криму. Тенденція
до розширення

втрата природних
екосистем;

Вся
територія
України
ЗАГРОЗИ:
надмірне полювання
заради борсучого жиру;

ОХОРОННИЙ СТАТУС

Карпати,
Полісся

ОХОРОННИЙ СТАТУС

Кіт
Шакал лісовий

Видра
річкова

400
особин

коливання чисельності здобичі;

полювання

фактор турбування
(неконтрольований
туризм, масове збирання
ягід й грибів).

Карпатський регіон,
окремі райони Вінницької,
Кіровоградської
та Одеської області

1700025000
особин

зменшення
чисельності здобичі

Вся територія
України
If there is no URL

Наша місія
Зупинити деградацію екосисем Планети та побудува
майбутнє, в якому людина живе в гармонії з природ

OR

руйнування нір;

НЕОЦІНЕННИЙ

загибель на дорогах і під час
сільськогосподарських робіт;

(Червона книга України)

втрата й фрагментація середовищ існування

With URL - Regular

Наша місія
Зупинити деградацію екосисем Планети та побудувати
майбутнє, в якому людина живе в гармонії з природою.
ukraine.panda.org

