Що можна зробити, щоб вберегти великих
хижаків від незаконного полювання?
- Посилення дотримання законодавства з метою накладання
відповідних штрафних санкцій за браконьєрство, яке
вважається злочином.
- Реалізація превентивних заходів для запобігання конфліктам
між людиною та дикою природою, які можуть призвести до
браконьєрства.
- Посилення митного контролю для виявлення та накладання
відповідних санкцій у випадку контрабанди товарів,
виготовлених з видів тварин, що знаходяться під охороною.
- Покращена охорона мисливських угідь та лісових ділянок, де
поширені великі хижаки.
- Покращення управління популяціями великих хижаків через
тіснішу співпрацю між країнами Карпатського регіону.
- Інтенсивна комунікація між відповідними органами влади та
зацікавленими сторонами з метою попередження та координації
дій, спрямованих на боротьбу з браконьєрством.
- Розробка інструменту (додатку) для загального користування,
який допоможе доповідати про помічені в природі пастки та
конкретні випадки браконьєрства.
- Цілісний підхід до розв'язання проблеми конфліктів «людина –
дика природа», наприклад покращення реалізації превентивних
заходів, просвітницькі кампанії. Щодо компенсацій втрат
фермерів, то це стане можливим лише в результаті тривалої
роботи та за умови паралельної реалізації інших заходів. Інакше
ми зможемо усунути лише наслідки, а не причини конфліктів.

Чи знали ви?
У 2012 році перший ведмідь, за яким спостерігала
команда WWF в транскордонному проєкті, був вбитий на
мисливських угіддях в повіті Марамуреш. Це був самець
віком 6-8 років, зростом 2 метри та вагою 150 кг. Під
кодовим номером WWF 11621 він мав надати нам
інформацію про свої харчові вподобання, міграційні
маршрути, які він використовував для розмноження та
пошуків їжі для тих територій, де ця інформація була
відсутня або неповна. Нові дані були надзвичайно
важливими для підготовки та реалізації заходів з
управління популяції бурого ведмедя в цьому регіоні. І
хоча представники WWF негайно проінформували
керівників мисливського господарства про загибель
ведмедя, але натомість господарство не повідомило
правоохоронні органи одразу ж, хоча офіційно було
зобов’язане це зробити. WWF спільно з партнерами
надали всю технічну та наукову інформацію, необхідну
для розслідування, однак, прогалини в законодавстві не
дали досягти конкретного результату і ця справа, на жаль,
залишається нерозкритою.

За більш детальною інформацією
звертайтесь:

Александра Пушкаш
менеджер проекту

apuscas@wwf.ro
+40 735 552 931
Проєкт реалізується філією WWF-Румунія у
Марамуреші у партнерстві з українською організацією
ГО "РахівЕкоТур", Угорським національним парком
"Оггтелек" та Slovak Ornithological Society/BirdLife
Slovakia.
http://www.huskroua-cbc.net
Проєкт "Відкриті кордони для дикої фауни в
Карпатах” розпочався 1 жовтня 2019 року та
фінансується в рамк ах Програми прикордонного
співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-РумуніяУкраїна 2014-2020 рр. протягом 34 місяців. Загальна
вартість проєкту становить 1,550,871,83 євро, з яких
1,395,784,63 євро – внесок Європейського Союзу.
Цей матеріал підготовлений за фінансової
підтримки Європейського Союзу Виключну
відповідальність за його зміст несе РахівЕкоТур, та він
не, обов'язково відображає погляди Європейського
Союзу.

Великі хижаки
відіграють важливу роль
для довкілля
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Співфінансується Європейським Союзом

Карпатський регіон є домівкою для більш ніж третини
з 12 000 вовків, 17 000 ведмедів та 9 500 особин рисі, які
населяють Європу, за винятком території Росії. Ці ссавці
критично важливі для довкілля, суворо охороняються та
відіграють важливу роль в культурі європейських народів.
Проте перед ними стоїть ряд загроз, і це не лише
браконьєрство, але також і фрагментація та зменшення
площі оселищ через неврегульоване планування та розвиток
інфраструктури.В межах проєкту партнери з чотирьох країн
– румунське представництво Дунайсько-Карпатської
програми WWF (Мармароське відділення, Румунія),
SOS/BirdLife Словаччина, ГО «РахівЕкоТур» (Україна) та
національний парк «Оггтелек» (Угорщина) – разом вирушили
у захоплюючу подорож під назвою “Відкриті кордони для
дикої фауни в Карпатах» www.openbordersforbears.com, щоб
створити і забезпечити транскордонну екологічну
сполученість між оселищами. Цей проєкт фінансується в
рамках програми Транскордонного співробітництва
Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна ENI 2014-2020
(https://huskroua-cbc.eu) і має на меті покращити екологічну
сполученість в межах чотирьох країн та підтримати
інтегроване управління оселищами для таких видів як вовк,
бурий ведмідь та рись євразійська.

Чи знали ви?
В Європі хижі тварини знаходяться під суворою
охороною, а отже не є об’єктами полювання.
Тим не менше, деякі європейські країни, де
чисельність популяцій великих хижих тварин є
стабільною, вводять схеми регуляції, щоб
запобігти конфліктам між людиною та дикою
фауною, а також щоб уникнути можливої шкоди
для домашньої худоби (лише в тих випадках,
коли інші варіанти неможливі). Але цей
інструмент менеджмент у популяцій є
предметом суперечок між природоохоронцями
та мисливцями, або навіть сегментом широкої
громадськості, які вважають, що ведмідь
становить загрозу їх життю. Таким чином, деякі
питання залишаються відкритими: чи можуть
найбільші хижаки самостійно регулювати
чисельність своєї популяції в природній спосіб
за умов обмеженої площі та ресурсів, ЧИ
людина повинна активно втручатися, вилучати
особини великих хижаків з природного
середовища і таким чином обмежувати
кількість ведмедів? Щоб отримати відповідь на
це питання, потрібно послідовно проводити
подальші дослідження.

Великі хижаки відіграють надзвичайно важливу
роль в навколишньому природному середовищі. Ми
лише починаємо отримувати знання про те, яким саме
чином вони позитивно впливають на довкілля.
Наприклад, ведмеді сприяють удобренню лісового
ґрунту, розтягуючи туші тварин по лісу та залишаючи
послід серед лісової підстилки. Споживаючи дикоростучі
плоди, вони розповсюджують їх насіння. Кожна насінина
відкладається в підстилці разом з частками їх «добрива»,
щоб успішно прорости. Ведмеді також допомагають
прибрати ліс від туш загиблих тварин, а також, як хижаки,
підтримують баланс чисельності популяцій таких видів
як, наприклад, олені.
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БРАКОНЬЄРСТВО
Незаконне полювання на великих хижаків –
браконьєрство – широко поширене в Європі.
Методи різняться – від отруєння до відстрілу,
встановлення капканів та пасток, або просто наїзду
на тварину машинами чи снігоходами. В деяких
випадках це є спонтанними діями людини, проте
трапляються і сплановані дії організованих груп.
Браконьєрство зазвичай відбувається
вглибині лісу, далеко від людських поселень. Цей
злочин, переважно, вчиняють під покровом ночі,
коли ніхто не бачить.
Використання пасток для відлову та
вбивства тварин має довгу історію, але починаючи
з 1992 року, коли було прийнято Директиву ЄС «Про
оселища», такі методи стали протизаконними в
країнах ЄС. Європейський підхід до браконьєрства
чітко визначений Директивою про оселища:
забороняється будь-який метод відлову видів, які
знаходяться під охороною, з метою вбивства.
Однак, реальні обсяги проблеми браконьєрства
невідомі, тому важко прийняти справді ефективні
рішення для її подолання.
Причини виникнення цього явища різні.
Іноді це соціально-економічні проблеми, коли
одних ведмедів вбивають заради м’яса, інших – як
трофей. В деяких випадк ах великі хижаки
сприймаються як загроза для людей чи худоби, а
тому їх незаконно відстрілюють. Часом люди
тримають молодих особин в якості «домашніх
улюбленців». Браконьєрство можна подолати
через проведення просвітницької роботи в
поєднанні з ініціативами, що спрямовані на
компенсацію втрат чи підвищення прибутків
місцевого населення тощо. Наприклад, це може
бути розвиток екотуризму, що передбачатиме
спостереження за дикими тваринами.
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