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В умовах Чернігівської обл. упродовж 21 року сумарна площа заповідних територій
зросла на 189%. Встановлено існування сильного кореляційного зв’язку між збільшенням площ територій з природоохоронним статусом і чисельністю популяції собаки
єнотоподібного (зросла на 277%). Натомість спостерігається відсутність прямого
кореляційного зв’язку між площею заповідних територій і чисельністю популяції вовка та лиса звичайного. Такі розбіжності, на нашу думку, обумовлено особливостями
екології тварин досліджуваних видів та характером антропогенного тиску на них під
час полювання та знищення як «шкідливих» видів.
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Одним з механізмів збереження біорізноманіття є реалізація регламентованих
Конвенцією про біорізноманіття (1992)
вимог щодо збереження in-situ екосистем і
природних місць існування біоти. В Україні цей механізм реалізують через створення
територій і об’єктів природно-заповідного
фонду та формування національної екологічної мережі. Очікуваним результатом
природоохоронних заходів зі збереження
in situ, у широкому розумінні, має стати
створення універсальної соціально орієнтованої структури мережі природоохоронних територій для подолання тенденції
деградації живої компоненти довкілля, відновлення біорізноманіття до потенційно
можливого природного рівня і подальшого
забезпечення збалансованості за його використання [1].
Щодо мисливсько-господарської галузі, результатом вказаних заходів повинно
стати збільшення чисельності диких тварин економічно цінних видів, екологічно
обґрунтоване збільшення обсягів експлуатації яких обумовить зростання рентабельності господарювання у довгостроковій перспективі.
Останніми роками на теренах держави
відбувається збільшення загальної площі

заповідних територій. Фактичним результатом природоохоронних заходів збереження in-situ на території Чернігівської
обл. є збільшення впродовж 1992–2013 рр.
заповідних площ майже утричі поряд із
збільшенням кількості об’єктів природнозаповідного фонду на 16,5% [2]. Але питанню обґрунтування критеріїв ефективності
природоохоронних заходів, на нашу думку,
не приділено належної уваги.
Одним із способів визначення стану
біоти та його використання у економічних
умовах сьогодення є аналіз даних чинної у
країні системи моніторингу диких тварин,
які є об’єктами полювання [3–6]. Згідно із
законодавством України, такий моніторинг
щороку проводять користувачі мисливських угідь. Наукові дослідження свідчать,
що багаторічні середні показники чисельності популяцій куріпки сірої та зайця-русака помітно корелюють з таким надійним
показником стану біорізноманіття, як індекс MSA (Mean Species Abundance), що
надає змогу використовувати налагоджену
систему моніторингу мисливських видів
для контролю екологічного стану навколишнього природного середовища [4].
Мета роботи полягала в дослідженні
статистичного взаємозв’язку між динамікою сумарних площ заповідних територій
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та чисельністю популяцій хижої мисливської теріофауни регіону.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЬ
До основних економічно цінних видів
хижих тварин, які традиційно є об’єктами
полювання у мисливській галузі народного
господарства Чернігівської обл., належить
вовк (Canis lupus Linnaeus, 1758), лис звичайний (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758), собака єнотоподібний (Nyctereutes procyonoides
Gray, 1834), який був інтродукований у
60-ті роки минулого століття [2].
Вихідними даними щодо стану популяцій тварин досліджуваних видів і обсягів їх
вилучення в умовах області слугували узагальнені дані користувачів мисливських
угідь регіону за формою № 2–ТП (мисливство) «Ведення мисливського господарства» за 1992–2013 рр.
Значення заповідності регіону розраховували як відношення фактичної площі
територій і об’єктів природно-заповідного
фонду у 1992–2013 рр. до загальної площі
території області.
Для встановлення ступеня статистичного взаємозв’язку динаміки значень заповідності і чисельності популяцій тварин
розраховували коефіцієнт кореляції Пірсона (rемп) за стандартними методами із застосуванням прикладної програми Microsoft Excel for Windows. Для цього використовували такі критерії кореляційного
зв’язку: r = 0,3 — слабкий; r = 0,3–0,5 — помірний; r = 0,5–0,7 — помітний; r ≥ 0,7 —
сильний [7].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Станом на 01.01.2014 р. у регіоні функціонує 656 заповідних об’єктів різних категорій загальною площею близько 253 тис. га;
середня площа заповідного об’єкта, за винятком національних природних і регіонального ландшафтного парків, становить
близько 200 га [1]. Залежно від мети створення відповідними документами (режимами охорони і використання заповідних
об’єктів), встановлено заборони щодо
знищення на їх територіях тварин усіх або
певних видів.

20

Заповідні території і об’єкти включено
до складу регіональної екологічної мережі області, яку розробляли відповідно до
Програми формування національної екологічної мережі в Чернігівській обл. на 2003–
2015 рр., затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради від 14.08.2003 р.
Проте об’єднання заповідних територій і
об’єктів у природоохоронну систему з диференційованим режимом природокористування наразі не реалізовано [1].
Проведений аналіз висвітлює різні ступені і характер статистичного взаємозв’язку багаторічних змін чисельності популяцій вовка, лиса звичайного і собаки єнотоподібного на тлі зростання показників
заповідност і території в умовах Чернігівської обл.
Багаторічну динамку значень заповідності і чисельності хижих тварин наведено
на рис. 1. Результати аналізу свідчать, що
коефіцієнт кореляції (rемп) між вказаними
показниками для популяцій вовка становить 0,10 (для досліджуваних баз даних
ступінь вільності 20, rкр для Р≤0,05 = 0,42,
rкр для Р≤0,01 = 0,54). Тобто характеризується як слабкий, позитивний, що перебуває у зоні незначущості. Це свідчить
про відсутність кореляційного зв’язку між
змінами досліджуваних показників.
За період дослідження у 2002 р. спостерігалася мінімальна чисельність популяції
вовка — 145 особин, у 2008 р. максимальна — 236 особин. Загалом, чисельність популяції тварин у регіоні за період аналізу
істотно не змінилась. Так, обсяг вилучення
тварин як сумарної кількості відстріляних
і відловлених для переселення під час ведення мисливського господарства, а також
загиблих унаслідок дії інших чинників, реєстрували у межах 30–71% від чисельності популяції. Переважна більшість особин
була вилучена в процесі полювання та відстрілу під час спеціально спрямованих заходів зі знищення хижаків як «шкідливих»
тварин (рис. 2).
Коефіцієнт кореляції між значеннями
заповідності і чисельністю лиса звичайного
становить 0,65, є від’ємним і перебуває у
зоні значущості для Р≤0,01.
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Рис. 1. Багаторічна динаміка заповідності і чисельності популяції хижих тварин в умовах
Чернігівської обл.
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Рис. 2. Багаторічна динаміка обсягу вилучення хижих тварин в умовах Чернігівської обл.
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За період дослідження чисельність популяції лиса звичайного була мінімальною
(2607 особин) у 2004 р. і досягала максимуму (7176 особин) у 1999 р. Загалом, чисельність популяції тварин у регіоні впродовж
періоду дослідження зменшилась на 18%.
Зауважимо, що обсяг вилучення тварин
унаслідок полювання реєстрували у межах
23–100% від чисельності популяції.
Коефіцієнт кореляції між показниками
заповідності і чисельністю собаки єнотоподібного становить 0,87, є позитивним і
перебуває у зоні значущості для Р≤0,01,
що свідчить про сильний прямий кореляційний зв’язок між змінами досліджуваних
показників. Загалом, чисельність популяції
хижака впродовж 21 року зросла на 277%.
До того ж обсяг вилучення тварин, який
майже у повному обсязі припадав на добування під час полювання, реєстрували у
межах 3–44% від чисельності популяції.
Відомо, що вовк, лис звичайний та собака єнотоподібний екологічно є доволі
пластичними видами [8]. Тому створення
у відносно великій кількості сприятливих
для існування та виведення потомства біотопів, хоч і невеликих, проте прийнятних
за розміром площ, якими з певним припущенням можна вважати об’єкти і території
природно-заповідного фонду регіону, може
сприяти зростанню чисельності популяцій
тварин [9]. Але щодо вовка та лиса звичайного, цього не відбулося, що зумовлено,
на нашу думку, значним антропогенним
тиском на них як на «шкідливих» тварин
упродовж року, особливо взимку та під
час гону, коли тварини найбільш вразливі.
Також потрібно враховувати відсутність
лімітів на обсяги добування цих тварин
під час полювання та забезпечення користувачами мисливських угідь щодо вимог
Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби України. Наприклад, підтриман-

ня щільності лисів дозволяється на рівні
не більше ніж 0,5 особини на 1 тис. га, що
може нівелювати природоохоронні заходи.
Натомість, встановлені режимами охорони
та використання заповідних об’єктів обмеження щодо знищення тварин унаслідок
відносно малих площ заповідних територій
порівняно, наприклад, з площею сімейної
ділянки вовчої зграї, яка в умовах регіону
становить 300±50 км2, зумовлюють недостатню ефективність заходів з безпосередньої прямої охорони виду [10]. Розміри індивідуальних ділянок для лиса звичайного
наразі не досліджено.
На відміну від вовка і лиса звичайного, собака єнотоподібний узимку під час
масового полювання на хижих тварин та
вжиття заходів з відстрілу «шкідливих»
тварин впадає у сплячку, що слугує чинником збереження популяції [8]. Собаці
єнотоподібному властива також осілість,
що обумовлює захищеність виду на відповідних заповідних територіях.
ВИСНОВКИ
В умовах Чернігівської обл. за 1992–
2013 рр. сумарна площа заповідних територій зросла на 189%. За результатами
досліджень було встановлено існування
сильного кореляційного зв’язку між збільшенням площ територій з природоохоронним статусом і чисельністю популяції собаки єнотоподібного, яка зросла на 277%.
Також було доведено відсутність прямого кореляційного зв’язку між збільшенням площ заповідних територій і
чисельністю популяції вовка та лиса звичайного. Такі розбіжності, на нашу думку, зумовлено особливостями екології
тварин досліджуваних видів та характером антропогенного тиску на них під час
полювання та знищення як «шкідливих»
видів.
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