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Вих. №101 від 09.10.2017р
Президенту НАН України
Патону Б.Є.,
Членам Нацкомісії з питань Червоної книги
вул. Володимирська, 54, м.Київ, 01030
Шановний Борисе Євгеновичу!
28.09.2017р відбулось засідання Секції з питань охорони тваринного світу
Національної комісії з питань Червоної книги України (Нацкомісії). Незважаючи на
звернення ГС «Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств»
щодо запрошення представників мисливської галузі на засідання, воно проходило в
закритому режимі, всупереч ст. 33 ЗУ «Про тваринний світ», а саме – «Підприємства,
установи, організації та громадяни, які здійснюють ведення мисливського і рибного
господарства, мають також право брати участь у вирішенні питань охорони,
використання відтворення об'єктів тваринного світу, що перебувають на території
закріплених за ними мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів».
Протокол вищезазначеного засідання не був оприлюдненим, однак у відкритих
джерелах представники екологічних організацій та відомств повідомляють про те, що
більшістю голосів було підтримано внесення лося європейського до Червоної книги
України (ЧКУ). Ми стурбовані прийняттям такого рішення, оскільки вважаємо його
передчасним.
Згідно зі статтею 14 ЗУ «Про Червону книгу України» підставою для занесення
видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України є наявність
достовірних даних про чисельність популяції та їх динаміку, поширення і зміни умов
існування, що підтверджують необхідність вжиття особливих термінових заходів для
їх збереження та охорони.
4.07.2017р. Кабмін Постановою № 474 виділив 600 000 гривень на оцінку стану
популяції лося європейського в Україні та розроблення рекомендацій щодо заходів
його збереження та відтворення (схема для отримання бюджетних коштів
додається).
2.10.2017р. Міністр екології та природних ресурсів О.М. Семерак погодив Ліміти
використання мисливських тварин, що належать до державного мисливського фонду,
в тому числі і 160 лімітів на добування лося. Вважаємо, це пов’язано з одного боку –
з відсутністю законних підстав для відмови в затвердженні лімітів, з іншого боку –
наявністю в окремих мисливських господарствах достатньої для відкриття
полювання чисельності лося, а саме – з перевищенням оптимальної чисельності,
коли за відсутності регулювання чисельності цього виду мисливських тварин
наноситься шкода лісовому господарству.
4.10.2017р. Міністр О.М. Семерак в черговий раз анонсував проведення
дослідження щодо стану популяції лося в Україні. Результат цього дослідження
дозволить встановити його сучасну чисельність в Україні, та сучасну межу ареалу.
Відтак, у відповідності з вищезазначеними вимогами законодавства, лише після

проведення дослідження ми матимемо підтвердження або спростування необхідності
вжиття заходів щодо збереження та охорони лося, в тому числі і його внесення в
Червону книгу України. Це підтверджується і у висновку профільного відділу (фауни і
систематики хребетних) базової установи НАН – Інституту Зоології ім. І.І.
Шмальгаузена (додається).
До проведення такого дослідження наявні лише дані офіційної державної
статистики, які ніким не оскаржувались. Вони свідчать про стале (на 33%) зростання
чисельності лося в Україні – з 4,4 тисяч до 6,6 тисяч за останні 10 років (схема
додається). Крім того є висновок Інституту Зоології ім. І.І.Шмальгаузена від 2009
року, зроблений після проведення дослідження стану популяції лося: чисельність
лося в 4,6-4,7 тисяч особин дозволяє бути впевненими у безпеці виду і знімає
питання щодо його внесення в Червону книгу.
Таким чином, наразі розгляд питання щодо внесення лося європейського до
Червоної книги є передчасним і таким, що порушує вимоги ЗУ «Про Червону книгу
України» (ст. 14). Одночасно з цим, позитивне рішення щодо внесення лося до
Червоної книги України буде мати ряд негативних наслідків, про що свідчить досвід
внесення в ЧКУ інших видів мисливських тварин: за останні 10 років чисельність
зубра скоротилася з 306 особин до 235 особин, ведмедя з 349 до 321 особин, рисі з
463 до т415 особин. Крім того, через відсутність можливості реалізувати ліцензії на
добування лося держава буде щорічно втрачати більше 600 000 гривень, а суб’єкти
господарювання – користувачі мисливських угідь – більше 9 000 000 гривень.
Розуміємо, що наразі члени Національної комісії з питань ведення Червоної
книги України перебувають під тиском популістських заяв окремих екологічних
організацій та керівництва Мінприроди, які начебто намагаються зберегти лося і
продовжують вести активну піар-кампанію у засобах масової інформації. Однак
думка Ваших колег – вчених, які займаються вивченням мисливських видів, –
внесення лося до ЧКУ є недоцільним, про що ми повідомляли Вас у листі №97 від
19.09.2017 (додається).
Враховуючи викладене вище, звертаємось до Вас з наступним:
1. Притримуватись наукового підходу у вирішенні питання щодо внесення лося
європейського до Червоної книги України
2. На підставі вимог ст. 14 ЗУ «Про Червону книгу України» не приймати рішення
щодо внесення лося до ЧКУ до отримання результатів дослідження щодо стану його
популяції.
3. На підставі вимог ст. 33 ЗУ «Про тваринний світ» та з метою забезпечення
прозорості діяльності Нацкомісії запросити на засідання Національної комісії з питань
Червоної книги представників мисливської галузі.
Додатки:
1. Схема виділення коштів на проведення дослідження на одному аркуші
2. Експертний висновок Завідуючого Відділу фауни і систематики хребетних
Інституту Зоології (вих. №114/192 від 07.06.2017р.) на двох аркушах
3. Схема динаміки чисельності лося в Україні на одному аркуші
4. Колективний лист-звернення вчених на захист мисливської галузі України
(вих. №97 від 19.09.2017р) на п’яти аркушах.
З повагою,
Президент Громадської спілки

С.А. Андросюк

