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Щодо мораторію на відстріл лосю на 25 років

Шановний Остапе Михайловичу !

Громадська рада при Мінприроди України висловлює свою стурбованість,
по ситуації яка склалася в Україні стосовно різкого зниження чисельності лося,
яке викликано масовим полюванням на цю тварину. Якщо в 1991 році в Україні
офіційно налічувалося 14796 лосів, то в 2016 році – всього 6616 лосів.

Однак, на думку доктора біологічних наук, члена Національної комісії з
питань Червоної книги України професора В.Межжеріна, ці дані є завищеними,
насправді зараз в Україні налічується близько 2 тис. лосей.

При цьому в Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській,
Закарпатській, Чернівецькій областях і Криму лосі зникли повністю. Через
масове полювання практично зникли і особини з рогами високою трофейної
цінності, а вага лосів зменшився на 10 – 40 кг.

У 2009 році в Україні було опубліковано чергове видання Червоної книги
України. У неї планувалося внести лося, чисельність якого, в порівнянні з 1970 –
1980 рр., за різними оцінками, зменшилася в 4 – 17 разів, а його ареал –
зменшився в 2 – 5 разів.

Однак дії екологічної громадськості, підтримані членами Національної
комісії з питань Червоної книги України, які хотіли врятувати лося від повного
винищення, натрапили на активний опір Держкомлісгоспу (тепер
Держлісагентства) України.

В результаті прийшли до компромісу – лося до Червоної книги не вносити,
але оголосити мораторій на полювання на нього. Однак цей мораторій виявився
фікцією, тому що він тривав короткий строк – всього два роки, та й не був
ефективним – лося продовжували офіційно стріляти в ряді областей. Не
дивлячись на скорочення чисельності лося, Держлісагентство України щороку
збільшує квоти на відстріл цієї тварини. Якщо на період 2013 – 2014 рр.
Держлісагенством було видано 162 бланка ліцензій на відстріл лося, а в 2014 –
2015 рр. – 193 бланка ліцензій, то на 2015 – 2016 рр. – вже 237 бланків. При
цьому на одну ліцензію мисливцями відстрілюється в Україні 2 – 3 лося. Тому,
якщо на сезон 2015 – 2016 рр. в Україні було видано 237 бланків ліцензій на



лося, то насправді буде реально відстріляно близько 600 лосів. А якщо взяти до
уваги той факт, що не всіх подранків лося мисливці добирають (за даними
зоолога М. М. Євтушевського, кожен третій лось був подранком, який уходив, а
потім часто гинув), то чисельність убитих при офіційному полюванні лосів в
Україні може досягати 700 – 800 лосей, що є неприпустимим.

З метою порятунку лося від повного вимирання, необхідно терміново
вводити повний мораторій на його відстріл, як це було зроблено в Польщі, де
лось ще недавно також був на межі зникнення. Однак в 2001 році Польща ввела
безстроковий мораторій на відстріл лося, заборонивши полювання на нього
наказом міністра охорони природи Польщі.

Через 8 років, в 2009 році польські зоологи провели дослідження впливу
мораторію на відстріл лося. Результати перевершили всі очікування. Якщо в
2001 році в Польщі налічувалося близько 2000 голів лося, то в 2009 році  – 7,5
тис. голів лося. Тобто за 8 років його чисельність, завдяки забороні полювання,
збільшилася більш ніж в 3 рази.

За результатами обговорення на засіданні громадської ради при
Мінприроди України 27.12.2016 порушеного питання, (доповідач: Парнікоза
І.Ю. (КЕКЦ),  співдоповідач: Мовчан М.М., заступник директора Департаменту
охорони природних ресурсів), з метою захисту поголів'я лося в Україні, згідно
ухваленого протокольного рішення від 27.12.2016 №2, громадська рада при
Мінприроди України рекомендує:

1. Наказом Міністра екології та природних України заборонити полювання
на лося на 25 років. У наказі передбачити заборону погодження лімітів на
відстріл лося та посилення контролю за дотриманням вимог цього наказу  з боку
Держекоінспекції України.

2. Відповідним структурнім Міністерства у сфері охорони природних
ресурсів надати запит про виділення бюджетних коштів для здійснення
природоохоронних заходів, спрямованих на здійснення необхідних досліджень,
спрямованих на моніторинг популяції лося в Україні, підготовки рекомендації
щодо заходів зі збереження і відновлення популяції лося і впровадження таких
заходів.

Додаткова інформація по суті питання та обґрунтуванням наданих
рекомендацій розміщена за посиланнями:  http://h.ua/story/434280/

З повагою

Голова С.В. Берзіна


