
— відсутність вовка
дозволяє розмножува�
тися генетично непов�
ноцінним особинам, що
веде до виродження
популяцій копитних.

3. Вовк — це без�
коштовний контролер
чисельності бобрів, бо
вовки дуже часто спе�
ціалізуються на їх здо�
буванні, в раціоні вов�
ка буває багато бобрів.
В той же час відомо,
що спеціалізована бо�

ротьба з бобра�
ми, що можуть
наносити збитки
лісовому госпо�
дарству, дуже
важка та дорога.

4. Вовк, здо�
буваючи оленів
чи козуль, дбає
не тільки про се�

бе, але й про велику кількість інших тварин. Адже за�
лишками його їжі користується багато інших, в тому
числі цінних мисливських тварин. В той же час крупні
копитні — не єдина стаття вовчого раціону, а в деяких
регіонах навіть не головна. Окрім копитних вовк жи�
виться гризунами, птахами, рибою, комахами, рослина�
ми, активно споживає мертвих тварин і багато разів по�
вертається до здобичі, повністю утилізуючи залишки,
що скорочує частоту полювань. Влітку ж вовки рідко
полюють на крупну здобич.

5. Вовки, займаючи якусь територію, створюють
стабільну зграю, яка не допускає на свою територію
інших вовків, при цьому відстріл членів зграї веде до
виникнення хаосу, в якому чисельність вовка на тери�
торії конкретного лісового чи мисливського господар�
ства зростає, що призводить до невиправданих втрат
в популяціях мисливських тварин. Отже, відстріл
вовків — це марнотратство, яке до того ж спричи�
нює збитки.

6. Вовків можна використовувати як
потужний приваблюючий фактор, адже
його наявність на території господарства

Вовк — це надзвичайно розумна тварина. Більша
частина популяції вовка — це вовчі сім ї, або зграї. Це
складно організовані групи з певної ієрархією. Що нам
перешкоджає існувати разом? Головною перешкодою є
повсюдна переконаність, що ми маємо справу зі звіром
сумнівної для людини цінності, примітивним хижим
вбивцею. Зокрема у лісників та мисливців є кілька го�
ловних помилкових уявлень про вовків.

Кілька типових помилкових уявлень 
про вовків
1. Вовки завжди зменшують мисливську здобич;
2. Вовки знищують цінні мисливські трофеї;
3. Вовки скорочують можливості для полювання.

Користь від вовків
У той же час провідними європейськими

спеціалістами вже давно показано, що це зовсім не так.
Навпаки, при грамотному підході вовк становить велику
цінність для кожного лісового та мисливського господа�
рства. І ось чому:

1. Вовк є невтомним переслідувачем таких небезпеч�
них для лісового та мисливського господарств тварин як
бродячі пси, які на територіях, не заселених вовками,
інколи  збільшують свою чисельність до такого рівня,
що господарство змушене витрачати кошти на їх пе�
реслідування.

2. Вовк як ідеальний природний селекціонер сприяє
підтриманню популяцій тварин, на яких полює, що на
практиці втілюється в наявності на контрольованих ним
територіях копитних тварин найвищої трофейної
якості. В той же час європейські лісники б`ють на сполох

можна використати для приваблювання вітчизняних та
іноземних туристів, яким можна показувати сліди цього
звіра, продавати сувеніри, а це може бути суттєвим
джерелом надходження доходів до бюджету лісового чи
мисливського господарства.

7. На практиці полювання на вовків — це дуже часто
лише прикриття для проведення браконьєрства на
інших тварин. Зважаючи на це, таке полювання (особ�
ливо не в мисливський сезон) має бути заборонено.

Невідповідність сучасного правового 
статусу вовка нормам євроінтеграції, 
ратифікованим Україною

Закон України, яким була ратифікована Бернська
конвенція в 1996 р., дозволяє регулювати чисельність
вовка на території України, тобто здобувати його в об�
меженій кількості і під контролем. Проте, враховуючи
той факт, що наразі не існує державної програми з
управління географічними популяціями вовка на тери�
торії України, ґрунтованої на науковому базисі, безу�
мовно застарілим є підхід до виду, як до «шкідливого».
Існує рекомендація Секретаріату Бернської конвенції
про охорону карпатської популяції вовка, в тому числі і
на території України. Варто зазначити, що українська
частина загальнокарпатської популяції має неабияке
значення у світлі підтримання стабільності транскор�
донного угруповання.

Пункт 4.8.3 Міжнародного плану заходів з охорони
вовків в Європі, розробленого відповідно до вимог
Бернської конвенції вимагає — «виключити будь�які

форми заохочень» за вбив�
ство вовка.  Однак в Україні
це залишається практикою,

обумовленою статусом
«шкідливого» виду. Наразі,
згідно Закону України «Про
мисливське господарство
та полювання», вовк є
бінарним видом, що зане�
сений одночасно в список
мисливських тварин, що
підлягають охороні в не�
мисливський сезон і

раціональному викорис�
танню та одночасно в спи�
сок шкідливих тварин, що
підлягають знищенню. Так,

згідно статті 19 цього Закону,
полювання на вовка за від�
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стрільними картками на хутрового звіра може вестися з
жовтня по лютий включно. А згідно статті 33 цього ж За�
кону, відстріл вовків може вестися як в мисливський,
так і в немисливський сезони і в будь�якій кількості.

Слід також додати, що за браконьєрський відстріл
вовка, на відміну від інших мисливських або немис�
ливських тварин, до нашого часу немає такс відшкоду�
вання завданих збитків. Подібна практика значною
мірою є легалізацією браконьєрства. Проблема бра�
коньєрства на вовка є актуальною і в світлі підвищення
ефективності охорони угідь в цілому.

Що необхідно зробити, щоб 
нормалізувати правовий статус вовка?

1. Винести
вовка зі списку
шкідників, заз�
наченого в ст. 33
Закону України
«Про мисливсь�
ке господарство
та полювання», і
в Наказі Держ�
комлісгоспу Ук�
раїни № 121 від
16.12.1997 р.
«Про заходи
щодо відстрілу і
відлову хижих
та шкідливих
тварин», а та�
кож анулювати
видачу премій
за його відстріл,
залишивши вов�
ка мисливським
видом, для чого
внести відповід�

ні правки в дану статтю Закону та в даний наказ Держ�
комлісгоспу України.

2. Розробити та затвердити такси за збитки, завдані
незаконним відстрілом вовка, для чого зробити додаток
до спільного Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів України та Державного агентства лісових
ресурсів України No 332/262 від 18 липня 2007 р. «Про
затвердження такс для обчислення розміру відшкоду�
вань збитків, завданих унаслідок порушення законода�
вства в галузі мисливського господарства та полювання
(крім видів, занесених до Червоної книги України)».

Що робити працівникам лісового 
та мисливського господарства?

1. Використовувати вищезгадані позитивні аспекти
існування вовчої зграї на території господарства, не до�
пускати переслідування місцевої зграї браконьєрами;

2. Активно використовувати наявність вовка на те�
риторії свого господарства в якості реклами, адже це
зможе призвести до заохочення туризму та можливості
реалізації сувенірів (гіпсових зливків вовчих слідів,
фігурок вовків, виготовлених працівниками лісового
господарства, екскурсії на підводах по слідах вовка,
продаж буклетів та іншої сувенірної продукції), що бу�
де сприяти  поповненню бюджету лісового чи мисливсь�
кого господарства.
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