ВЕДМІДЬ БУРИЙ (URSUS ARCTOS)
Бурий ведмідь - це парасольковий вид для
створення та функціонування екологічних коридорів,
оскільки потребує великої за розмірами території для
пошуку їжі, спаровування та вирощування потомства.
Якщо забезпечити умови міграції та переміщення між
відповідними середовищами існування (оселищами),
необхідними для цього вибагливого виду, то користь від
цього отримають також інші види. Результати проекту WWF
у Мармароші (2014 р.) показують, що індивідуальна
ділянка одного ведмедя може охоплювати площу від 42 км
до 212 кв. км, а в окремих випадках – аж до 2117 кв. км. Під
час переміщень екологічні коридори сприяють безпечному
розселенню видів.

ВОВК (CANIS LUPUS)
Вовк має чудову здатність долати значні відстані в
пошуках здобичі. Оскільки вовк є соціально організованим
видом, ці пересування здійснюються зграями (за винятком
ранньої весни, у період вирощування потомства, коли їх
активність зосереджена поблизу нір). Зграя вовків
зазвичай здатна пройти за день у пошуках їжі понад 50 км,
але ця відстань може бути значно більшою - до 200 км на
день (коли їжі не вистачає). Більше того, самотні, особливо,
молоді вовки в пошуках нових зграй або під час розселення
можуть подолати відстані до декількох тисяч кілометрів.
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Проєкт реалізується філією WWF-Румунія у
Марамуреші у партнерстві з українською організацією ГО
"РахівЕк оТур", Угорським національним парк ом
"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 рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІС
Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 рр.
протягом 30 місяців. Загальна вартість проєкту становить
1,550,871,83 євро, з яких 1,395,784,63 євро – внесок
Європейського Союзу.

РІШЕННЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗМЕНШЕННЯМ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ В КАРПАТСЬКОМУ
РЕГІОНІ ПОВИННІ ВКЛЮЧАТИ В СЕБЕ
ЗАХОДИ З ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА

Цей матеріал підготовлений за фінансової
п і д т р и м к и Є в р о п е й с ь к о г о С о ю з у. В и к л ю ч н у
відповідальність за його зміст несе РахівЕкоТур, та він не
обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.

РИСЬ (LYNX LYNX)
З усіх великих хижаків у європейських лісах рись
веде найбільш потаємний спосіб життя. За винятком
періоду розмноження, рисі тримаються поодиноко та
живуть у густих лісах і скелястих місцях, де відпочивають
протягом дня. Найбільша активність для рисі властива на
світанку та в сутінках. Переважно полює із засідки, але
періодично вистежує здобич у густій лісовій рослинності.
Рись рідко завдає шкоди домашнім тваринам, уникаючи
будь-яких контактів з людьми, залишаючись великим
таємничим лісовим котом.

www.openbordersforbears.com
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Оскільки великі хижаки часто мігрують в пошуках
їжі та партнерів, у тому числі й перетинаючи державні
кордони, важливо зберегти екологічний зв'язок як у
прикордонних районах, так і поза їх межами.

ЗАГРОЗИ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ХИЖАКІВ:

Розвиток тісної транскордонної співпраці та
інтегрованих управлінських заходів сприятиме збереженню
та вдоск оналенню функціональних можливостей
екологічних коридорів, а також підтримці екосистемних
послуг на користь місцевих громад і суспільства в цілому.

Втрата та фрагментація середовища існування
в н а с л і д о к р оз в и т к у м і с ь к о ї , с і л ь с ь к о ї та
транспортної інфраструктури, що призводить до
обмеження екологічного зв'язку;
Негативний вплив з боку людини: негативний
вплив під час лісозаготівлі, використання
позашляховиків під час активного відпочинку,
фактор турбування під час збору грибів та ягід,
незаконне полювання.
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ВЕДМІДЬ БУРИЙ (URSUS ARCTOS)

Відсутність узгодженого підходу та заходів зі
збереження екологічних коридорів;
Обмежені наявні знання та недостатня кількість
людських ресурсів.

ТЕРМІНИ:

Екологічний коридор – функціональна сполучна
територія між природними середовищами існування
певних видів тварин, що використовується для
міграцій, розмноження та захисту.

КАРТА ТЕРИТОРІЇ, ДЕ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ПРОЄКТ
Скоординований збір даних у Румунії, Україні,
Словаччині та Угорщині буде поєднаний з лобістською
діяльністю та спільними заходами для збереження
біорізноманіття. Проєкт покращить екологічний зв'язок у
чотирьох країнах та підтримає комплексне управління
середовищем існування бурого ведмедя (Ursus arctos),
вовка (Canis lupus) та карпатської (євразійської) рисі (Lynx
lynx) шляхом:
створення та впровадження узгодженої методики
виявлення та визначення екологічних коридорів;
виявлення мережі ключових екологічних коридорів
транскордонного значення в межах проектної території;
спільної розробки заходів для збереження великих
хижаків і сталого розвитку громад;
покращення функціональності екологічних коридорів за
рахунок підвищення якості екотонних ділянок і
трав’янистої рослинності в лісових анклавах;
вдосконалення спроможності для управління та захисту
екологічних коридорів за допомогою промоційних
заходів і тренінгів;
поширення інформації, підвищення рівня освіти та
обізнаності про важливість охорони екологічних
коридорів для великих хижаків у Карпатах, а також
заходів щодо недопущення конфліктів між людиною та
дикою природою.
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ВОВК (CANIS LUPUS )

Середовище існування – сукупність умов¸ у яких
живуть особини, популяції та угруповання різних видів
організмів (тварин або рослин).
Збереження природи - збереження та стале
використання природних ресурсів.
Сталий розвиток - постійне поліпшення якості життя
людей у гармонії з навколишнім середовищем та з
турботою про природні ресурси.
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РИСЬ (LYNX LYNX)

