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Дорогі друзі!

Про деякі екологічні наслідки військового вторгнення Росії в Україну говорять ча-
сто й голосно. Інші залишаються непоміченими, але в довгостроковій перспек-

тиві вони можуть бути набагато небезпечнішими. Наприклад, занесення інвазійних 
видів на окуповані території України. Використовуючи екосистеми, зруйновані та 
порушені обстрілами і бойовими діями, та не маючи природних ворогів, «чужорід-
ні» види швидко захоплюють території, створюючи плацдарми для свого подальшого 
поширення. Таким чином, війна має не тільки військовий характер, а й біологічний. 
Про це нашестя читайте в статті кандидата біологічних наук, старшого наукового 
співробітника відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки НАН України На-
талії Пашкевич.

• Загрози біологічних інвазій внаслідок повномасштабне російського 
вторгнення в Україну

Сьогодні вже почали збирати дані про вплив військового вторгнення на навколишнє се-
редовище. На жаль, значні території України досі перебувають під окупацією. Перші ек-
спедиції для вивчення цих впливів саме на заповідні території відбулися у вересні-грудні 
минулого року. Катерина Полянська ГО «Екологія-Право-Людина» брала участь у кіль-
кох таких експедиціях і поділилася з робочою групою UWEC своїми спостереженнями 
про наслідки відступу російських військ у національних природних парках.

• Вплив воєнних дій на дику природу України

У листопаді ЗМІ опублікували шокуючу новину про те, що російські військові вішають 
хом’яків. Під особливим ризиком під час вторгнення перебувають дрібні ссавці, деякі з яких 
занесені до Червоної книги України як рідкісні. Водночас більшість бойових дій відбуваєть-
ся на сході України, на степових ландшафтах, які є унікальним та важливим оселищем, 
де мешкають численні рідкісні види гризунів. Про те, що сьогодні відбувається з дрібними 
ссавцями в Україні та які загрози несе масштабне воєнне вторгнення, пише науковий спів-
робітник Київського зоопарку та Інституту зоології імені Шмальгаузена Михайло Русін.

• Загрози російського вторгнення для охоронюваних дрібних ссавців в Україні

Через численні останні випадки смерті каспійських тюленів також називають 
жертвами війни. У листопаді 2022 року понад 2000 особин тюленів були знайдені 
мертвими на берегах Росії, Казахстану, Азербайджану та Туркменістану в Чорному 
та Азовському морях. Наш експерт Євген Симонов зібрав найпоширеніші пояснення 
і дійшов висновку, що якщо не прямо, то принаймні опосередковано війна зменшує 
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Ми продовжуємо відстежувати екологічні наслідки війни на нашому веб 
-сайті, у Twitter та Facebook.

Бажаю вам сил і миру!
Олексій Овчінніков,

редактор робочої групи UWEC

шанси на виживання цих унікальних морських ссавців. Як і багато інших екологічних 
процесів у Росії, природоохоронна діяльність у північній частині Каспійського моря 
призупинена через вторгнення.

• Тюлені: жертви війни, парникових газів чи асфіксії, викликаної про-
мисловим виловом риби?

Ще один рідкісний вид, якому загрожує зникнення через мілітаристські амбіції  
Росії, — білий ведмідь. Відкриття заповідної території для проведення військових на-
вчань на острові Врангеля загрожує знищенням життєво важливого середовища існу-
вання цього виду. Острів є найбільшим у світі природним розплідником молодих білих 
ведмедів. Більш детально цю ситуацію розглядає Євген Симонов.

• Білий ведмідь проти військових монстрів

Екологічні наслідки вторгнення в Україну обговорюють у всьому світі, зокрема й 
на нещодавньому Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Швейцарія. Хоча вій-
на ще не стала ключовою темою на таких заходах, очевидно, що лідери пам’ятають 
про це, обговорюючи економіку. Ми живемо в часи взаємопов’язаних глобальних криз, 
включаючи зміну клімату. Запрошена нами письменниця Віра Кузьміна пише про те, 
що і військові конфлікти, і пряме лобіювання викопного палива створюють додаткові 
проблеми для планети та людства.

• Підсумки Давосу: зброя та клімат

https://uwecworkgroup.info/
https://uwecworkgroup.info/
https://twitter.com/UWECWorkGroup
https://www.facebook.com/UWECWorkGroup
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Загрози біологічних інвазій 
внаслідок повномасштабного 
російського вторгнення  
в Україну

Авторка – Наталія Пашкевич, кандидат біологічних наук, старший науковий співробіт-
ник відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки НАН України

Вторгнення Росії в Україну не-
безпечне не лише очевидними, 

а й прихованими екологічними на-
слідками. Воно також може означати 
вторгнення чужоземних інвазивних 
видів, які потраплять до країни ра-
зом із військовою технікою та ста-
нуть загрозою для місцевого біоріз-
номаніття.

Роль інвазійних  
видів у руйнуванні 
біорізноманіття

Повномасштабне російське втор-
гнення завдало не лише катастро-
фічних втрат економіці України, а 
й значних екологічних збитків, для 
відшкодування яких необхідні великі 
кошти, а також десятки років для від-
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новлення і збереження екологічної 
рівноваги у природних та урбанізо-
ваних екосистемах.

Атаки й захоплення Чорнобильсь-
кої та Запорізької атомних електро-
станцій, застосування фосфорних 
боєприпасів, обстріли нафтобаз та га-
зопроводів, міст та сіл, полів, лісів та 
водойм у багатьох українських регіо-
нах становлять екологічну загрозу не 
лише території України, але й іншим 
європейським країнам. Інтенсивні 
бойові дії призводять до безпосеред-
нього знищення навколишнього при-
родного середовища: знищення лісів, 
степів та лук, розмивання берегової 
лінії річок тощо.

На півдні країни сформувалася 
унікальна степова рослинність, якій 
ми завдячуємо існуванням цінних 
українських чорноземів. Більшість 
цих територій потрапили в зону бой-
ових дій. Річки Дніпро, Сіверський 
Донець і десятки менших річок стали 
бойовими рубежами, через що стра-
ждають мешканці водойм, знищуєть-
ся крихкий баланс водних екосистем, 
та пов’язаних з ними лучних і лісових 
екосистем. Військові дії руйнують 
довкілля, знищуючи рідкісні види і 
сотні гектарів природних оселищ.

Проте ще однією загрозою є зане-
сення і поширення на таких зране-
них землях, «чужинців», що прибува-
ють на українську землю на чоботах 
і гусеницях російської армії. Тож від-
кладеним наслідком цієї війни є мож-

ливий спалах розселення чужинців – 
небезпечних інвазійних видів флори 
і фауни, поширення яких необхідно 
контролювати.

Приклади інвазій внаслі-
док воєнних конфліктів

Як свідчить вже, на жаль, наявний 
досвід наслідків широкомасштабних 
воєнних дій, які спостерігалися після 
першої та другої світових війн, поруч 
із прямим фізичним руйнуванням 
екосистем, відбуваються значні їхні 
трансформації під впливом видів-все-
ленців. Саме чужорідні види сьогодні – 
один з основних рушіїв втрат природ-
ного біорізноманіття, а розробку ме-
тодів та підходів їх контролю визна-
но одним із головних пріоритетів у 
сфері збереження біорізноманіття на 
планеті.

З історії воєн відомо, що деякі види 
адвентивних рослин «супроводжува-
ли» армії, а їхнє занесення та подаль-
ше розповсюдження безпосередньо 
пов’язані зі шляхами пересуванням 
військ і техніки, розташуванням різ-
номанітних об’єктів військової ін-
фраструктури, і відомі як «облогова 
флора».

Так, наприклад, з місць природ-
ного поширення у нові регіони під 
час монголо-татарської навали на 
Київську Русь розповсюдилися лепе-
ха Acorus calamus i нетреба звичайна 
Xanthium strumarium. Під час Другої 
світової війни у портові міста України 

https://portals.iucn.org/library/node/7882
https://portals.iucn.org/library/node/7882
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з фуражем були занесені карантинні 
види грінделія Grindelia squarrosa та 
амброзія Ambrosia artemisiifolia.

Серед таких вселенців найбіль-
шу загрозу становлять різні таксони 
адвентивних (від лат. adventicius – 
зайшлий, чужий, випадковий) рос-
лин відомі на територіях суміжних 
з Україною, особливо схильні до гі-
бридизації. Географія місць постій-
ної дислокації військових підрозділів 
російських військ, що вторглися на 
територію України дуже широка: 
Башкірія і Татарстан, Кавказький ре-
гіон і Далекий Схід. Разом з технікою 
і солдатами вторглася неконтрольо-
вана маса насіння рослин, згубних 
для європейських екосистем України.

Серед найагресивніших інвазійних 
видів, що з’явилися на території країни 
останніми роками – борщівники Со-
сновського Heracleum sosnowskyi і Манте-
гацці H. mantegazzianumm з Кавказу, які 
окупували Полісся і Карпати, а дале-
косхідна гречка сахалінська Reynoutria 
sachalinensis та японська R. japonica – цен-
тральні регіони України і Закарпаття.

Швидкому поширенню в Європі 
з Німеччини череди листяної Bidens 
frondosa сприяли обидві світові війни 
(вперше зафіксували її втечу в приро-
ду у Потсдамі у 1896 році). А за останні 
50 років ареал цього виду в Україні не 
лише розширився, а майже повністю 
поглинув місцеві види череди – триро-
здільну B. tripartita і пониклу B. сernua, 
та утворив безліч гібридних форм.

Вплив випадково занесених суда-
ми з баластовими водами видів “аква-
пришельців” вже відіграв і продовжує 
відігравати значну негативну роль у 
зменшенні чисельності промислових 
риб у Чорному та Азовському морях. 
Ці вселенці стали харчовими конку-
рентами масових пелагічних риб (як, 
наприклад – реброплав Мнеміопсіс 
Mnemiopsis leidyi), а також зруйнува-
ли важливі морські біотопи (як це ро-
бить рапана Rapana venosa).

Є ще одна, мабуть, найнебезпечні-
ша група вселенців – мікроорганізми 
(гриби, водорості). Їх складно відслід-
ковувати через малі розміри, але такі 
мікрочужинці наносять не меншої 
шкоди. Більшість з них є збудника-
ми захворювань рослин і тварин, що 
потрапляючи в нове середовище, 
оселяються і масово розмножують-
ся, оскільки в нових умовах не мають 
природних ворогів.

Пошкоджені війною  
території стають  
плацдармами поширення 
інвазивних видів

В зоні бойових дій величезних 
збитків зазнає рослинний покрив, а 
під впливом танків та потужної війсь-
кової техніки порушується цілісність 
і структура ґрунтового покриву, що в 
результаті призводить до активізації 
водної та вітрової ерозії. Для поніве-
ченої землі такі бур’яни є «медичним 
пластирем» для загоєння ран. Посе-
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ляючись на вирвах і пожарищах вони 
з роками створюють умови для від-
новлення природної рослинності.

Проте такі осередки є депо для не-
безпечних інвазійних видів, які накопи-
чують свій потенціал і пізніше активно 
розселяються на прилеглих територіях, 
і на територіях сусідніх держав. Заселя-
ючись, чужинці перетворюють навко-
лишнє середовище «під себе», змінюють 
ключові фактори (режими зволоження, 
освітлення, вологості повітря, хімічні 
показники ґрунту тощо). Для біологіч-
них вторгнень немає кордонів.

Вже зараз відомі перші результати 
досліджень українських науковців 
у цій сфері. Так, за сучасної російсь-
ко-української війни новий вид адвен-
тивних рослин – Sporobolus cryptandrus 
(Torr.) A. Gray – виявлено на території 
відділення Луганського природного 
заповідника «Трьохізбенський степ». 
Найближчі до України відомі міс-
цезнаходження його – піски в доли-
нах річок Сіверський Донець, Деркул 
та Калитва на території Каменського 
та Тарасівського районів Ростовської 
області. Найімовірніше, що до Луган-
ської області рослини були занесені 
з військовою технікою саме звідти, з 
відстані не більше 150 км.

Також дослідження наслідків вій-
ськових дій на сході України у 2017 
році показали, що в місцях утворен-
ня вирв від снарядів поширюють-
ся інвазійні види (злинка канадська 
Erigeron canadensis, амброзія Ambrosia 

artemisiifolia, лопух великий Arctium 
lappa та ін.).

Міжнародне регулюван-
ня біологічних інвазій 
внаслідок військових 
конфліктів

Зважаючи на цінність природних 
екосистем та з метою запобігання не-
гативного впливу воєнних дій на їхнє 
існування було ухвалено низку між-
народних угод, таких як Конвенція 
про заборону військового або будь-я-
кого іншого ворожого використання 
засобів впливу на природне середови-
ще (ENMOD) у 1976 р., та Протокол І 
поправок до Женевських конвенцій у 
1977 р. Проте агресія РФ в Україні до-
водить недієвість цих домовленостей.

Зокрема, відповідно до ст. 35 вка-
заного протоколу заборонено засто-
совувати методи або засоби ведення 
воєнних  дій,  які мають на меті завда-
ти широкої, довгочасної і серйозної 
шкоди довкіллю. Водночас статтею 55 
цього ж протоколу, яка так і називаєть-
ся «Захист природного середовища», 
встановлено, що «При веденні воєнних 
дій має бути виявлена турбота про за-
хист природного середовища від ши-
рокої, довгочасної і серйозної шкоди».

Рішення проблеми – 
моніторинг та створення 
програми обліку

В країнах ЄС щорічні збитки, спри-
чинені видами-вселенцями оціню-

https://www.researchgate.net/publication/362405360_SINANTROPIZACIA_ROSLINNOGO_POKRIVU_UKRAINI_VNASLIDOK_VOENNIH_DIJ
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178432
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178432
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178432
https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Na-mezhi-vyzhyvannya.pdf
https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Na-mezhi-vyzhyvannya.pdf
https://www.un.org/disarmament/enmod/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text


UWEC ВИПУСК 10

8

ються приблизно в 12 млрд. євро. Бо-
ротьба з чужорідними інвазійними 
видами визнана однією з пріоритет-
них цілей ЄС до 2030 року. Однак, з 
огляду на тривалість, інтенсивність і 
масштаби війни в Україні, оцінка ре-
альних наслідків військових дій для 
біорізноманіття ще попереду.

Першим етапом необхідно скласти  
перелік  нових та «старих» чужинців, 
що оселяються на пошкоджених вій-
ною територіях, і  розробити  систему 
оцінки шляхів і способів їх вселення, 
оцінити вплив на місцеву біоту. Це 
дозволить оцінити розміри збитків 

природі, господарству, здоров’ю лю-
дини, з урахуванням часу та витрат 
на їх відновлення. Результати такого 
моніторингу в подальшому повинні  
інтегруватися до Програми держав-
ного моніторингу, а в подальшому і 
Європейського.

Тому одним із вирішень проблеми 
екологічного  впливу інвазійних ви-
дів є розроблення програми повоєн-
ного відновлення екосистем України 
для об’єднання фінансових, інститу-
ційних і інтелектуальних ресурсів на 
державному і світовому рівні. •
Джерело зображення: Naturespot.org.uk

https://uncg.org.ua/stratehiia-bioriznomanittia-ies-do-2030-roku-povernennia-pryrody-v-nashe-zhyttia/
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Вплив воєнних дій  
на дику природу України

Авторка – Катерина Полянська

Ретельний аналіз наслідків військового вторгнення на заповідні при-
родні території України буде можливий лише після закінчення вій-

ни та завершення робіт з розмінування. Проте певну інформацію зібрати 
вже можна. У своїй доповіді Катерина Полянська написала про впливи, 
які ми вже можемо документувати.

Війна впливає на всі компоненти 
природи: в повітря потрапляють не-
безпечні викиди від численних ви-
бухів та пожеж на об’єктах цивільної 
та промислової інфраструктури; за-
бруднюються ґрунтові та поверхневі 
води через пошкодження систем во-
доочищення, розливи паливно-ма-
стильних речовин, затоплення тех-
ніки та вибухи у акваторіях річок, 

озер та морів; в ґрунти на місці воро-
нок потрапляють токсичні речовини 
з вибухових сумішей бомб та ракет, 
надзвичайно токсичні компонен-
ти ракетного палива та фосфорних 
боєприпасів; відбувається забруд-
нення територій вибухонебезпеч-
ними предметами; потужний вплив 
так само здійснюється на рослинний 
і тваринний світ внаслідок лісових 



UWEC ВИПУСК 10

10

Фото 1. Місто Ірпінь. Автор – Катерина Полянська.

пожеж, знищення оселищ, шумове 
забруднення, загибель тварин через 
підриви на розтяжках та мінах.

В якому стані перебувають одні з 
найцінніших природних територій 
України? Восени 2022 року Катери-
на Полянська змогла відвідати кілька 
національних парків і провести пер-
винний аналіз наслідків.

Національний  
природний парк  (НПП) 
«Голосіївський»

У вересні Катерина Полянська, 
еколог Міжнародної благодійної ор-
ганізації «Екологія-Право-Людина» 
(МБО ЕПЛ) спільно зі співробітника-
ми НПП «Голосіївський» та місцево-
го лісового господарства обстежили 
декілька його ділянок у Святошин-

ському районі, прилеглому до міста 
Ірпінь, яке постраждало від бойових 
дій навесні 2022 року.

На невеликій ділянці лісу, розчи-
щеного саперами в національному 
парку, помічено кілька воронок від 
розривів снарядів і поламані дерева. 
Команда виявила на деяких деревах 
кору дерев, пошкоджену уламками 
від вибухів, стан, який може послаби-
ти ці дерева та призвести до їх відми-
рання (залежно від ступеня пошкод-
ження, віку дерева та умов зростання). 
Виявлено уламки снарядів реактив-
них систем залпового вогню «Град».

На іншому місці команда нараху-
вала 37 сосен без крон, зламаних під 
час мінометних обстрілів. Місцеві жи-
телі розповіли лісникам, що ці дерева 
врятували їхні оселі, загородивши їх 
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від пролітаючих снарядів. Усі ці дере-
ва всихають; немає можливості їх від-
новити. Поруч знаходиться ще одна 
ділянка з 11 пошкодженими деревами.

Команда також задокументува-
ла пошкодження кореневої системи 
дерев через будівництво укріпленої 
траншеї. Потрібні додаткові дослід-
ження, щоб визначити, чи загинуть 
дерева.

Під час візиту групи було немож-
ливо оглянути всю лісисту територію 
через замінованість території та на-
явність там боєприпасів, що не вибух-
нули.

Національний природний 
парк «Святі Гори»

Національний природний парк 
«Святі Гори», розташований на те-

Фото 2. Постраждалі від бойових дій сосни в Голосіївському НПП. Автор – Катерина 
Полянська
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риторії Бахмутського та Краматорсь-
кого районів Донецької області. Він 
зазнав значних пошкоджень внаслі-
док воєнних дій та окупації. Пересу-
вання парком було можливе лише по 
асфальтованих дорогах.

Через вікно автомобіля команда 
побачила  снаряди «Ураганів», що 
стирчать з землі, уламки «Градів», 
викладені обабіч дороги саперами 
мінометні міни, та численні воронки 
від вибухів. В полях та на схилах вид-

Фото 3. Транспортний контейнер 9М27К “Ураган”. Автор – Катерина Полянська.



13

UWEC ВИПУСК 10

12

ніються «білі стовпчики». Але це мар-
кування прокладеного під землею 
кабелю, а транспортні контейнери 
9М27К РСЗВ «Ураган». На деяких до-
рогах стоїть спалена військова техніка 
та обстріляні цивільні автомобілі.

Ліси нацпарку значно постражда-
ли від пожеж. Частина пожеж була у 
підліску, тобто горів лише підлісок, 
але інші ділянки згоріли повністю.

Вся територія парку забруднена 
вибухонебезпечними боєприпаса-
ми, які потребують огляду сапера-
ми та подальшого розмінування. 
Таке забруднення становить загро-
зу як для людей, так і для тварин. 
Дикі тварини також підриваються 
на мінах, гинуть, травмуються через 
вибухи.

Сьогодні зрозуміло, що роботи з 
розмінування потребуватимуть бага-
то років. Крім того, ці вибухонебез-
печні предмети знаходять не тільки 
на суші, а й під водою, що потребує 
спеціальних водолазів і заходів з під-
водного розмінування. Відомо, що де-
які водні види загинули в результаті 
вибухів у річках і озерах парку.

Ґрунтовий покрив НПП по-
страждав від обстрілів, будівництва 
укріплень, забруднення паливно-ма-
стильними матеріалами. Постра-
ждали також унікальні з точки зору 
біорізноманіття крейдяні ґрунтові 
схили. Під час експедиції команда 
зібрала зразки ґрунту в воронках від 
снарядів, де це було можливо та від-
повідно до правил безпеки. Зразки 

Фото 4. Результат лісової пожежі внаслідок вторгнення в НПП «Святі Гори».  
Автор: Катерина Полянська.
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Фото 5. Боєприпаси, знайдені саперами вздовж дороги. Автор: Катерина Полянська.

Фото 6. Нерозірваний боєприпас в деревах, фото зроблено з дороги. 
Автор: Катерина Полянська.
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Фото 7. Місце падіння ракети типу «повітря-земля». Автор: Катерина Полянська.

Фото 8. Воронка після вибуху боєприпасів малого калібру вздовж краю лісу. 
Автор: Катерина Полянська.
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Фото 9. Територія наукового відділу нацпарку після окупації. Автор – Катерина Полянська.

також були взяті з кратерів від ракет 
типу «повітря-земля».

Будівлі в парку також постражда-
ли. Окупанти жили в споруді ад-
міністрації парку, а наукова частина 
та автостоянка були повністю зруй-
новані обстрілами. Інфраструктура 
понівечена, навіть вуличні ліхтарі, 
що живляться від сонячних батарей, 
зламані, а самі панелі вкрадені.

Співробітники парку поки не мо-
жуть повноцінно відновити роботу. 
Деякі з них втекли з окупованої тери-
торії і досі не повернулися. Двоє спів-
робітників парку загинули.

Біля парку – повністю знищені на-
селені пункти, в яких не залишилося 

жодного мешканця, жодного цілого 
будинку. Сьогодні в цих селах живуть 
лише здичавілі коти та собаки.

Національний  
природний парк  
«Кам’янська Січ»

Парк розташований на окупованій 
території Херсонської області на пра-
вому березі Дніпра. Сьогодні з цього 
місця можна побачити захоплений 
лівий берег Дніпра. Час від часу чути 
вибухи снарядів.

Під час його окупації в парку 
розташовувалися позиції російських 
військ. Це призвело до пошкодження 
природних екосистем, забруднення 
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Фото 10. Катерина Полянська збирає проби ґрунту на території НПП «Святі гори».
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Фото 11. Ракетний боєприпас «Град». Автор – Катерина Полянська.

Фото 12. Розбита російська військова техніка. Автор – Катерина Полянська.
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Фото 13. Окопи, збудовані загарбниками в парку. Автор – Катерина Полянська.

Фото 14. Колишні позиції російських військ у парку. Автор – Катерина Полянська.
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Фото 15. Покинуті боєприпаси в парку. Автор – Катерина Полянська.

територій, покинутих боєприпасів, 
будівництва фортифікацій та перемі-
щень важкої техніки, що пошкодило 
ґрунтовий покрив.

Обстеження вказує на те, що те-
риторії парку забруднені вибухоне-
безпечними речовинами та потребу-
ють роботи з розмінування. У підвалі 
однієї споруди команда експедиції 
помітила міну, чутливу до вібрації. 
Білих труб від реактивних установок 
«Ураган» менше, але зі схилу видно 
розкидані скрізь танкові снаряди.

Виїзд до парку здійснено спіль-
но з його директором Сергієм Ско-
риком, співробітниками наукового 
відділу Іваном Мойсієнко та Олек-
сандром Ходосовцевим, та співробіт-
никами служби охорони парку, а та-
кож природоохоронцем Анастасією  
Драпалюк.

Команда дослідила і взяла зразки 
ґрунту з вирв від вибухів орієнтовно 

ракети С-300, граду та трьох вирв від 
потрапляння снарядів іншого типу.

Члени експедиції задокументували 
пошкодження вибухами вапнякового 
схилу – місце зростання ковили воло-
систої (Stipa capillata) та ковили Лес-
сінга (S. lessingiana) – видів занесених 
до Червоної книги України.

На території парку відбулося 34 
пожежі і пошкоджено будівлі парку. 
Лінія фронту досі проходить тери-
торією нацпарку, зокрема по аква-
торії р. Дніпро.

Національний  
природний парк  
«Нижньодніпровський»

На сьогодні парк знаходиться на 
лінії фронту. Під час експедиції було 
оглянуто вкрай малу територію на 
березі р. Дніпро, але зустріч з ад-
міністрацією та співробітниками пар-
ку не проводилася.
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Катерина Полянська, кандидат  
географічних наук, еколог  
МБО «Екологія-Право-Людина».  
За додатковою інформацією можна звер-
татись за адресою k.polyanska@epl.org.ua

Парк охоплює акваторію Дніпра 
від Нової Каховки до злиття з Пів-
денним Бугом. За попередніми да-
ними вплив здійснювався внаслідок 
затоплення техніки та можливих роз-
ливів паливно-мастильних речовин, 
вибухів в акваторії та забруднення 
вибухонебезпечними предметами.

Національний природ-
ний парк «Олешківські 
піски»

Парк розташований на окупованих 
територіях Херсонської області. Було 
проведено зустріч із заступником ди-
ректора парку. Доступу до НПП поки 
немає, але відомо про лісові пожежі, 
забруднення вибухонебезпечними 
предметами, викрадену техніку.

***
Окупованими лишаються значні те-

риторії України, де перебувають цінні 
природоохоронні об’єкти, надбання 
України та світу – біосферні заповідни-
ки, природні заповідники, національні 
природні парки, водно-болотні угіддя 
міжнародного значення, території Сма-
рагдової мережі, території важливі для 
мігруючих птахів. Війна забирає життя 
та здоров’я людей і нищить нашу приро-
ду. Такий комплексний, довготривалий 
та масштабний вплив на дику природу 
відповідно до чинного Кримінального 
кодексу України підпадає під визначен-
ня екоциду (стаття 441).

В цей час першочерговими завдан-
нями екологів є вивчення впливів воєн-

них дій на довкілля, виявлення та по-
передження загроз життю та здоров’ю 
громадян, а також шкоди природним 
екосистемам, спільний з юристами збір 
даних про екологічні злочини, фікса-
ція порушень, збір доказів, обрахуван-
ня збитків, вивчення практик з віднов-
лення природних екосистем.

Всього екологом ЕПЛ було здійс-
нено 13 виїздів до Київської, Черні-
гівської, Харківської, Донецької, Ми-
колаївської та Херсонської областей. 
Під час виїздів зібрано інформацію 
про стан природних комплексів, 
відібрано проби з вирв від снарядів, 
проведено фотофіксацію.

МБО «Екологія-Право-Людина» 
вивчає різні аспекти впливів воєнних 
дій на довкілля з 2014 року. Аналітику, 
посібники та іншу більше інформації 
можна знайти на сайті організації. •

http://epl.org.ua/en/
mailto:k.polyanska%40epl.org.ua?subject=
http://epl.org.ua/en/
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Загрози російського  
вторгнення для охоронюваних 
дрібних ссавців в Україні

Автор – Михайло Русін

У цій статті автор описує прямі загрози війни (бойові дії, бомбардуван-
ня, земляні роботи, неконтрольовані пожежі, мінування тощо) для 

дрібних ссавців, які знаходяться під загрозою зникнення, і оцінює, як ці 
загрози впливають на їхнє виживання.

Російська війна проти України по-
чалася в 2014 році з анексії Криму та 
підтримки сепаратистів у Донецькій 
і Луганській областях, в серці україн-
ських степів. Новий етап розпочав-
ся з відкритого широкомасштабного 
вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. 
Хоча основною метою вторгнення 
було захоплення Києва, до квітня за-

гарбники втекли з півночі України. 
Отже, більшість бойових дій припадає 
на степову зону України: Миколаївсь-
ку, Херсонську, Запорізьку, Лугансь-
ку, Донецьку та Харківську області. 
Війна не робить різниці між природо-
охоронними територіями та ріллям, а 
також не зважає на види, яким загро-
жує зникнення.
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Дрібні ссавці  
в групі ризику

Дрібні ссавці, зокрема гризуни, 
в контексті охорони природи часто 
сприймаються як щось звичайне і ба-
нальне, щось що не потребує уваги. 
Хоча люди часто ставляться до них 
як до шкідників, зоологи та екологи 
підкреслюють величезну роль, яку ці 
крихітні тварини відіграють в екоси-
стемах. У європейських трав’янистих 
екосистемах (які часто називають сте-
пами) гризуни можуть бути єдиним 
видимим диких ссавців, що ви поба-
чите. І при цьому за певними підра-
хунками, євразійські степи є найбільш 
трансформованою екосистемою на 
планеті (Carbut et al. 2017; Hoekstra et 
al. 2005), але при цьому вони є най-
менш захищеними.

Не дивно, що гризуни – домінуючі 
ссавці, що мешкають у степах – зіт-

кнулися зі значним скороченням по-
пуляції та опинилися під загрозою. 
Наприклад, в останньому списку ви-
дів, що охороняються в Україні (Чер-
вона книга України), 25 видів гризунів 
визначені як такі, що знаходяться під 
загрозою зникнення. 18 видів із  цих 25 
представляють види, тісно пов’язані з 
євразійськими степами (табл. 1). І не 
дивно, що окрім очевидної гуманітар-
ної кризи, війна може мати величез-
ний вплив на степові екосистеми, осо-
бливо на види, що охороняються.

Деякі види, що охороняються в 
Україні, мають широке поширення, 
але Україна знаходиться на західній 
межі їх ареалу. Ці види не визнані на 
глобальному рівні такими, що знахо-
дяться під загрозою зникнення. Однак 
є деякі види, ендемічні для українсь-
ких степів, і вони можуть легко зник-
нути, якщо щось піде не так.

Фото 1. Мишівка Нордмана на Нижньодніпровських пісках Херсонської області, до війни. 
Джерело: Михайло Русін.

https://www.earthtouchnews.com/natural-world/natural-world/in-defence-of-rodents-why-healthy-ecosystems-need-them/
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N Види Червона книга 
України (2021)

Червоний список видів, 
що перебувають під 
загрозою зникнення 
МСОП (2022)

1 Marmota bobak // Бабак степовий EN LC

2 Spermophilus pygmaeus // Ховрах малий EN LC

3 Spermophilus citellus // Ховрах євро-
пейський

EN EN

4 Spermophilus suslicus // Ховрах крап-
частий

EN NT

5 Spermophilus odessanus // Ховрах 
подільський

EN n/a

6 Sicista lorigera // Мишівка Нордмана EN VU

7 Sicista cimlanica // Мишівка цим-
лянська

VU n/a

8 Sicista strandi // Мишівка Штранда VU LC

9 Allactaga major // Тушканчик великий EN LC

10 Stylodipus telum // Ємуранчик зви-
чайний

VU LC

11 Spalax arenarius // Сліпак піщаний VU EN

12 Spalax zemni // Сліпак подільський VU VU

13 Spalax graecus // Сліпак буковинський VU VU

14 Nannospalax leucodon // Сліпак 
білозубий

VU DD

15 Cricetus cricetus // Хом’як звичайний VU CR

16 Nothocricetulus migratorius // Хом’я-
чок сірий

VU LC

17 Ellobius talpinus // Сліпачок звичайний EN LC

18 Lagurus lagurus // Строкатка степова EN LC

Таблиця 1. Природоохоронні категорії степових гризунів в Україні. Джерело: Червона 
книга України.

Вплив війни на дрібних 
ссавців

По-перше, в цьому огляді будуть 
пропущені види, які безпосередньо 
не постраждали від війни: ховрах 
європейський, сліпаки білозубий та 
буковинський. Їх ареал знаходить-
ся поза зоною ведення бойових дій. 

Вони можуть лише випадково постра-
ждати від вибухів ракет та дронів.

Степовий бабак — досить неод-
нозначний вид. До війни популяція 
бабака повільно скорочувалася (То-
карський, 2004), і, незважаючи на де-
які ефективні спроби реінтродукції 
виду, основні дикі популяції в Хар-

http://terioshkola.org.ua/library/taurida/taur_5-3.pdf
http://terioshkola.org.ua/library/taurida/taur_5-3.pdf
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ківській та Луганській областях по-
стійно знижували чисельність. Але, 
після першого російського вторгнен-
ня в 2014 році полювання було забо-
ронено на всій території Луганської 
та Донецької областей (підконтроль-
них українському уряду). Нещодав-
нє дослідження з використанням 
супутникових зображень показало 
велику кількість популяцій бабаків 
на півночі Луганської області (Васи-
люк, 2022 ), що потенційно вказує на 
зростання популяції (якщо порівняти 
їх з даними В.А. Токарського за 2004 
рік). Це збільшення збігається із забо-
роною полювання.

Вторгнення Росії у 2022 році захо-
пило всю Луганську та східну частину 
Харківської області. Український кон-
трнаступ у вересні звільнив усю Хар-
ківську і навіть невеликі частини Лу-

ганської областей. Потенційні загрози 
для бабаків у цьому регіоні включа-
ють будівництво укріплень на тери-
торіях колоній бабаків, інтенсивні ар-
тилерійські обстріли та мінування.

Хоча безпосереднє вбивство ба-
баків військовими цілком можливо, 
відновлення полювання на окупо-
ваних територіях не очікується: оку-
паційні війська навряд чи дозволить 
озброєним місцевим жителям безкон-
трольно пересуватися по полям та 
пасовищам. З іншого боку, полюван-
ня капканами та петлями можливе, 
але це нажаль відбувалося і до війни 
за української влади, хоч такий вид 
полювання вже дуже давно є заборо-
неним. Загалом ситуація з бабаками 
залишається суперечливою. Деякі по-
пуляції можуть зникнути через пряме 
знищення військовими (або місцеви-

Фото 2: Крапчастий ховрах, Очаківський аеродром, Миколаївська область, до війни. Джерело: 
Михайло Русін.

https://www.gbif.org/dataset/04021582-641b-4c2b-9247-ea126280b526
https://www.gbif.org/dataset/04021582-641b-4c2b-9247-ea126280b526
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ми жителями), тоді як деякі можуть 
навіть збільшити чисельність завдяки 
зниженню інтенсивності полювання.

Від воєнних дій постраждали два 
види ховрахів. Є кілька колоній хов-
рахів крапчастих неподалік від місць, 
які зазнали сильних артилерійських і 
повітряних обстрілів у період з люто-
го по вересень 2022 року. Принаймні 
дві колонії були розташовані поблизу 
аеродромів у Миколаєві та Очакові. 
Ці колонії були настільки малі, що 
одна потужна авіабомба, наприклад 
ФАБ500, могла легко знищити цілу 
колонію. Російські війська на самому 
початку вторгнення намагалися за-
хопити миколаївський аеродром, там 
точилися запеклі бої.

Під час написання цієї статті 
автор ретельно переглянув на-
явні супутникові знімки Sentinel 
і не виявив видимих ознак зни-
щення цих колоній. Нещодавнє 
виведення Росією військ із Хер-
сона зменшує ризики прямого 
знищення цих колоній. Інша 
загроза полягає в потенційній 
деградації середовища існуван-
ня. Обидві колонії процвітали 
завдяки випасу худоби. Випас на 
пасовищах має вирішальне зна-
чення для ховрахів: їм потрібні 
пасовища з низькою травою, а 
скорочення випасу призводить 
до заростання пасовищ високою 
травою. Такі оселища, в свою 

чергу, не підходять для ховрахів. 
Не відомо, чи продовжувався ви-
пас на цих ділянках у 2022 році, 
адже вони розташовані безпосе-
редньо біля військових об’єктів.

Ховрах малий зараз зберігся лише 
на окупованих територіях України. 
Відомо про наявність кількох ко-
лоній у Криму (дані спостережень 
з iNaturalist). Більшість колоній, ві-
домих у 2009 році в Херсонській, За-
порізькій та Донецькій областях, 
згодом виявились покинутими. Зали-
шається невідома доля колоній, які 
зараз знаходяться на землях так зва-
них «ДНР» і «ЛНР».

Всі вцілілі колонії ховрахів дуже 
малі й ізольовані, легко руйнують-
ся будь-якими діями, особливо через 
будівництво укріплень і бомбарду-
вання. Мінування саме по собі не за-
грожує ховрахам, але може призве-
сти до припинення випасу худоби і, 
таким чином, швидкого погіршення 
оселищ ховрахів.

Тушканчик великий стикається з 
приблизно такою ж ситуацією. Цей 
вид також потребує випасу. Він зазви-
чай не утворює таких густонаселених 
колоній, як ховрахи, тому можна при-
пустити, що вони все ж менше постра-
ждають від активних боїв. Однією з 
найважливіших територій для цього 
виду є сухі степові оселища поблизу 
озера Сиваш. На сьогоднішній день 
там не велося активних бойових дій, 
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Фото 3. Сліпак подільський, довоєнний Миколаївський аеродром. Джерело: Михайло Русін.

тому на даний момент вони мають 
бути в безпеці. Доля колоній, розташо-
ваних на землях, захоплених «ДНР» і 
«ЛНР» у 2014-2015 роках, невідома.

Подібно до колоній ховрахів у Ми-
колаєві, бойові дії точилися в райо-
нах, де мешкає сліпак подільський, а 
саме на південному сході Миколаїв-
щини та західній частині Херсон-
щини. Наслідки цих боїв невідомі, 
але, сподіваємось, сліпаки виживуть. 
Автор отримав кілька повідомлень 
про спостереження сліпаків поблизу 
українських позицій влітку 2022 року.

Окремо хочеться приділити увагу 
дуже важливому регіону. Це Ниж-
ньодніпровські піски – унікальне міс-
це, де мешкає багато ендемічних видів 
рослин і тварин. Серед видів дрібних 
ссавців на цій територіі представле-
ний весь ареал сліпака піщаного. Єму-
ранчик звичайний має виокремлений 
підвид S. telum falzfeini , який зустрі-

чається тільки тут. І, нарешті, за оцін-
ками автора, на Нижньодніпровсь-
ких пісках зустрічається приблизно 
60-70% усієї відомої світової популя-
ції мишівки Нордмана. Нещодавній 
вихід російських військ з міста Херсо-
на та всіх районів на захід від Дніпра 
призвів до активного будівництва 
кількох рубежів оборони окупанта-
ми. Хоча важко визначити точну фор-
му цих ліній оборони, можна уявити 
довгу мережу окопів і бліндажів, з’єд-
наних між собою величезною мере-
жею ґрунтових доріг. Деякі експерти 
надали карти цих ліній і показали, 
що лінії перетинають кілька приро-
доохоронних територій, включаючи 
Чорноморський біосферний заповід-
ник, Національний природний парк 
«Олешківські піски», ландшафтний 
заказник «Саги» та кілька інших, усі 
вони дуже важливі для охоронюваних 
видів дрібних ссавців.
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Карта 1. Три лінії оборони, які гіпотетично будували росіяни після відходу з м. Херсон. Джере-
ло: Бенджамін Піттет, @Coupsure у Twitter.
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Фото 4-5. Піщані степи є найбільш вразливими оселищами, які можуть бути легко зруйновані 
людською діяльністю, особливо війною. Обидві фотографії зроблені у НПП «Олешківські піски», 
представляють природну рослинність та рукотворну пустелю. Джерело: Михайло Русін.

Фото 6. Ендемічний ємуранчик Фальц-Фейна, Нижньодніпровські піски, заказник «Саги», до-
воєнний період. Джерело: Михайло Русін.



UWEC ВИПУСК 10

30

Копати пісок легко, тому так само 
легко знищити таке оселище. Нова 
мережа доріг, створена за допомогою 
важких транспортних засобів (як бу-
дівельної, так і військової техніки), 
призводить до утворення оселища, 
схожого на пустелю. Будівництво лише 
цих захисних ліній може призвести до 
катастрофічних наслідків для охоро-
нюваних видів. Постійні обстріли та 
пожежі створюють ще більше загроз.

Хом’як звичайний — єдиний вид 
у регіоні, який на світовому рівні має 
статус «критично загрозливий» (згід-
но до Червоного списку МСОП). Але, 
на щастя, безпосередньо бойові дії 
мають на цей вид не значний вплив. 
Більшість популяцій цього виду зна-
ходиться в мирних регіонах України. 
Але, кілька популяцій все ж існувало 
поблизу міст Миколаєва та Харкова, 
тому деякі втрати можуть статися че-

рез війну, але в якій мірі, неможливо 
сказати. У той же час, найбільша попу-
ляція європейського хом’яка в Україні 
була в Криму. Після анексії півостро-
ва хом’як втратив охоронний статус, 
оскільки підконтрольна Росії влада не 
визнає Червону книгу України. Але, 
на жаль, і до окупації реальної охоро-
ни цього виду там не відбувалося.

А от ситуація з сірим хом’ячком 
суттєво відрізняється. Найбільша чи-
сельність цього виду в Україні відмі-
чалася якраз в регіонах, де точилися 
або й досі продовжуються бойові дії. 
Це території від Миколаєва, Херсона, 
Запоріжжя аж до Луганська. Не можна 
виключати що під час занадто інтен-
сивних артилерійських обстрілів, які 
перетворюють поля на місячний пей-
заж, можуть серйозно постраждати 
окремі популяції сірих хом’ячків. Не 
меншою загрозою є риття величезною 

Фото 7. Дрібні ссавці вбиті на покинутій російській позиції в Херсонській області, осінь 2022. 
Сірий хом’ячок підвішений другим зліва. Джерело: Анонімне фото.
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Фото 8. Мишівка Штранда зі Стрільцівського степу Луганської області, 2018 р. Джерело: 
Михайло Русін

кількості окопів. Траншеї створюють 
пастки для дрібних ссавців, фактич-
но впливаючи на всі види, згадані в 
цій статті. Наявність сірих хом’ячків 
було зафіксовано щонайменше двічі 
в траншеях. В одному випадку україн-
ські військові витягли хом’ячка зі сво-
го окопу та пустили на волю. В іншо-
му випадку російський солдат убив 
і повісив мертве тіло сірого хом’ячка. 
Такі жахливі приклади поведінки та-
кож можуть становити загрозу для 
всіх інших видів.

В Україні сліпачок звичайний знахо-
диться під охороною, і приблизно 90% 
його популяції розташована в Криму, 
5% – у Херсонській та Запорізькій об-
ластях, ще 5% – у Луганській. Навесні 
та влітку 2022 року 99% усіх популяцій 
перебувало на окупованих територіях, 
причому єдина популяція поза оку-

пованими територіями була поблизу 
Нікополя в Дніпропетровській області, 
який досі зазнає руйнівних бомбарду-
вань. Пізніше контрнаступ звільнив усі 
популяції сліпачка на захід від Дніпра. 
У місцях точилися запеклі бої. Нажаль, 
усі відомі колонії були невеликими і 
тому є ризик, що вони могли постра-
ждати або навіть зникнути через ви-
бухи та будівництво укріплень і тран-
шей. З усіх видів, які тут зазначені, стан 
цих популяцій буде, мабуть, найлегше 
перевірити найближчим часом.

Мишівка Штранда до війни була 
зареєстрована лише у двох локалі-
тетах, і обидва вони знаходяться на 
сході Луганської області в межах Лу-
ганського природного заповідника. У 
Провальському степу (розташований 
у південній частині області, захопле-
ний «ЛНР» з 2014 року) востаннє цю 
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мишівку зареєстрували у 2009 році, а у 
Стрільцівському степу (розташований 
у північній частині, яка залишалася 
вільною до 2022 року) — у 2018 році. 
Цей вид живе в чагарникових степах 
заповідника. За окремими повідом-
леннями місцевих жителів, у Проваль-
ському степу такі оселища збереглися, 
тож сподіваємося, що вид переживе 
лихоліття війни.

Нарешті, строкатка степова в 
Україні, ймовірно, вже зникла. Остан-
ні повідомлення про її присутність 
надходили з Луганщини та Харків-
щини задовго до початку війни. При 
цьому деякі з цих останніх точок зна-
ходяться в межах нинішніх або ко-
лишніх бойових дій, і це ще більше 
знижує потенційне виживання стро-
катки степової в Україні.

Війна жахливо позначається на 
природоохоронній діяльності. Багато 

видів дрібних ссавців, що охороня-
ються, мають фрагментарне поши-
рення, займаючи невеликі та ізольо-
вані колонії. Чим менша колонія, 
тим більша ймовірність її знищення 
під час війни. Більші снаряди та ра-
кети можуть легко знищити цілу ко-
лонію деяких видів одним вибухом. 
Траншеї становлять загрозу майже 
кожному виду дрібних ссавців, що 
охороняється. Присутність багатьох 
озброєних людей, які живуть у надз-
вичайному стресі, може призвести до 
безпричинних вбивств багатьох тва-
рин. Деградація оселищ є постійною 
загрозою. Час покаже, а моніторинг 
триває. •

Михайло Русін,  науковий співробіт-
ник Київського зоопарку та Інститу-
ту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН 

України, Київ, Україна.

Фото 9. Поблизу Довгенького Харківської області інтенсивний артилерійський обстріл часто 
є більш концентрованим, ніж щільність нір таких охоронюваних видів, як звичайний та сірий 
хом’яки. Джерело: Maxar Technologies, 2022.

https://twitter.com/Maxar/status/1534260682543316992
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Тюлені: жертви війни,  
парникових газів чи асфіксії, 
викликаної промисловим  
виловом риби?

Автор – Євген Симонов

Чисельність червонокнижного (IUCN Red List) каспійського тюленя стрімко 
скорочується. Загадкова загибель 2500 особин у листопаді 2022 року породила 

багато гіпотез, у тому числі пов’язаних із війною в Україні. Що б не було причи-
ною мору, у довгостроковій перспективі геополітична напруженість, спричинена 
війною, може зменшити шанси на виживання виду, збереження якого потребує 
негайних міжнародних природоохоронних заходів.

Втягнуте у війну  
біорізноманіття

Біорізноманіття стало потужною 
інформаційною зброєю війни. З 
перших днів обстріли українських 

міст виправдовувалися необхідністю 
«знищення американських військо-
вих лабораторій», а з тимчасово оку-
пованих територій привозилися «до-
кази розробки біозброї». Наприклад, 

https://uwecworkgroup.info/uk/eugene-simonov/
http://www.biodiversity.ru/eng/programs/seal/index.html
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/12/24/19346947.shtml
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/12/24/19346947.shtml
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наочні посібники з поширення пта-
шиного грипу качками.

Восени Російська Федерація зібра-
ла консультативну нараду в рамках 
Конвенції про біозброю, щоб пред’я-
вити фотографії нібито трофейного 
дрона з ємностями для перевезення 
і розпилення комарів та американ-
ський патент на подібний пристрій. 
Більшість країн Конвенції не переко-
нали російські аргументи.

З іншого боку, фотографії домашніх 
і диких тварин, які, ймовірно, загинули 
під час військових дій та окупації, ак-
тивно публікує світова преса, а волонте-
ри, які ризикують життям для порятун-
ку звірів, стають героями сучасності.

Військова пропаганда експлуатує 
як страх перед патогенними організ-
мами, так і жалість до братів наших 
менших. Через неможливість неза-
лежної перевірки фактів в умовах кон-
флікту достовірність багатьох пові-
домлень не може бути підтверджена 
чи спростована. Це наочно демон-
струє нещодавня трагедія на Каспії, 
де на початку грудня на береги вики-
нуло понад 2500 трупів каспійських 
нерп – ендемічного виду тюленів, 
який, незважаючи на протидію рибо-
господарського лобі, нещодавно було 
занесено до Червоної книги РФ.

Море тільки почало викидати на 
пляжі Махачкали напіврозкладені 
трупи нерп, а член Комітету Держду-
ми РФ з безпеки та протидії корупції 
Абдулхакім Гаджієв уже заявив, що, 

ймовірно, це результат діяльності 
біолабораторій США, розміщених у 
прикаспійських країнах. Тим біль-
ше що останнім часом вимирання 
тюленів спостерігається щорічно.

Повальна смертність дійсно відбу-
вається вже не вперше. Знахідки від 
кількох сотень до кількох тисяч мерт-
вих звірів підтверджуються на бере-
гах Північного Каспію, принаймні, 
раз на три роки (і зазвичай без чітких 
пояснень). Можна сказати, що в біль-
шості випадків мор припадає на жо-
втень-грудень – час масової міграції 
каспійської нерпи з півдня Каспію в 
його Північно-Східну частину, де ут-
ворюються льодові поля і, відповідно, 
оптимальні умови для розмноження. 
Така ж сезонність масової загибелі під 
час міграції характерна і для байкаль-
ської нерпи, але там мор трапляється 
рідше і гине менша кількість звірів.

Отруєння ракетним  
паливом та великомас-
штабними викидами 
газу. «Виключити  
не можна довести» –  
поставте кому…

Наступну гіпотезу загибелі нерп 
висунула у своєму Twitter-акаунті  
5 грудня журналістка Юлія Латиніна. 
Вона припустила, що тюлені отруїли-
ся ракетним паливом під час недавніх 
обстрілів України:

 «Літаки Ту-95 усі зібрали (на аеро-
дромі) в Енгельсі, вони злітають, йдуть 

https://www.gazeta.ru/army/news/2022/03/17/17439703.shtml
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/03/17/17439703.shtml
https://russiaun.ru/en/news/271022_nb
https://russiaun.ru/en/news/271022_nb
https://astrakhanfm.ru/other_news/63177-krasnuju-knigu-dopolnjat-kaspijskim-tjulenem.html
https://astrakhanfm.ru/other_news/63177-krasnuju-knigu-dopolnjat-kaspijskim-tjulenem.html
https://ria.ru/20221204/tyuleni-1836231267.html
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/12/24/19346947.shtml
https://twitter.com/YLatynina/status/1599475057037746176?s=20&t=A6V0nyjCXV2o6TI-KYExvA
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/06/voina-putina-s-transformatorami


35

UWEC ВИПУСК 10

34

на Каспій і запускають (крилаті) ракети 
по Україні. Чому над Каспієм? Тому що 
ракети, особливо Х-55 — це давня мот-
лох. І коли цей антикваріат вивалюєть-
ся з барабана, двигун його не завжди вми-
кається. «Кожна друга Х-55 падає вниз, 
[а не летить в ціль]», – стверджує (війсь-
ковий блогер, колишній льотчик, Роман 
Світан  – Уявляєте, що буде, як почне 
падати над Саратовом? Ось їх і пуска-
ють із Каспію, де, до речі, на березі нещо-
давно знайдено 2500 мертвих тюленів. 
Нагадаю, що паливо цих ракет смертель-
но отруйне.»

За всієї екзотичності, ракетну вер-
сію складно спростувати.Паливо 
ракет Х-55 – це токсичний децилін 
(також відомий як Т-10, хімічна фор-
мула С10Н16). Детальний склад із ра-
дянських часів засекречений, але у 
№10 журналу «Інноваційна наука» 
за 2021 рік у статті «Попередження 
Хімічної Аварії Шляхом Індикації 
Парів Ракетного Палива Децилін-М 
У Повітряному Середовищі» пові-
домляється, що «Паливо «Децилін-М» 
складається з граничних поліциклічних 
вуглеводнів. Поліциклічні вуглеводні ма-
ють підвищені властивості пригнічення 
центральної нервової системи.»

У США токсикологічний паспорт 
палива аналога JР-10 повідомляє, що 
потрапляючи у воду речовина не є не-
безпечною для гідробіонтів, але може 
бути смертельно отруйна при зако-
втуванні і вдиханні парів, викликає 
набряк легень з наступною асфіксією. 

Отже, якщо легкий і дуже леткий де-
цилін утворив пляму на поверхні 
води, і вона почала випаровуватися, 
то, ймовірно, тюлені, що спливли на 
поверхню за ковтком повітря, мог-
ли бути отруєні. При цьому риби та 
інші тварини, що дихають під водою, 
не постраждали б.

У минулому версію про отруєння 
тюленів у результаті випробуван-
ня ракет висували у 2004 році жур-
налісти. Вони висловлювали її під 
час мору та викиду трупів на пляж 
Сєвєродвінська, що на Білому морі. 
Проте інших згадок про зв’язок ракет 
та тюленів експерти UWEC та сторон-
ні опитані експерти не виявили. Слід 
пам’ятати, що у Каспії масова заги-
бель тюленів спостерігалася і раніше. 
Хоча масовий запуск застарілих ра-
кет цього року, мабуть, відбувається 
вперше.

Проти ракетної версії також може 
свідчити те, що тюленів загинуло дуже 
багато, а потенційна кількість пото-
плених у Каспії за весь час війни ра-
кет не перевищує кількох десятків (за 
оцінкою МО України з 24 лютого до 
22 листопада РФ було випущено 150 
ракет Х-555). В одній ракеті може бути 
від однієї до двох тонн палива, тому 
навіть при падінні в морі сотні ракет 
передбачається дуже обмежений об-
сяг забруднень у 100–200 тонн, тоді як 
відомі серйозними негативними на-
слідками розливи вуглеводнів на море 
мали у сотні разів більші обсяги.

https://www.youtube.com/shorts/qeQ4f4CNdjM
https://www.youtube.com/shorts/qeQ4f4CNdjM
https://aeterna-ufa.ru/sbornik/IN-2021-10-1.pdf
https://www.haltermannsolutions.com/uploads/files/HF2057%2C_HF2080%2C_JP-10.pdf?v=1629916876201
https://military.pravda.ru/47699-begemot/
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Версія Латиніної – Світана набула 
нового виміру, коли ЗМІ в Казахстані 
та Азербайджані стали саме у “війсь-
ково-політичному контексті” пред-
ставляти знайдені трупи тюленів. 
Самі автори версії вважають її під-
твердженою, тому що обстрілюючи 
Україну в середині грудня, літаки РФ 
почали впускати несправні ракети з 
неба не в Каспій, а на Волгоградську 
область.

Однак остаточним доказом справед-
ливості «ракетної» версії цей факт не 
є, хоча може свідчити про те, що росій-
ське керівництво припинило в грудні 
пуски над акваторією Каспію, щоб 
не провокувати міжнародних тертів 
з сусідами, які і так без будь-якого за-
хоплення сприймають поширення 
«військових операцій» у Каспійський 
регіон. Втім, за даними українських 
військових, 14 січня РФ відновила 
обстріл України з літаків ТУ-95МС із 
району Каспійського моря.

Голова Дагестанського відділення 
Російського географічного товари-
ства Ельдар Ельдаров припустив, що 
причиною загибелі тюленів могли 
стати військові вчення. Однак одразу 
обмовився, що це вірогідніша причи-
на їхнього мору 2020 р., а не 2022-го. 
Зауважимо, що військові навчання 
2020 року проводилися за участю вій-
ськових кораблів та авіації і супро-
воджувалися пуском крилатих ракет.

У Росії задовго до отримання ре-
зультатів дослідження трупів ви-

никла і закріпилася офіційна версія: 
тюлені загинули внаслідок асфіксії – 
кисневого голодування. Вони сплив-
ли і захлинулися у хмарі метану – 
природного газу, що виділився із дна 
моря внаслідок сейсмічної актив-
ності. Так вважає і уряд Дагестану, і 
керівник Росприроднагляду – Світ-
лана Радіонова. Ця чиновниця також 
входить до ради опікунів Фонду Ком-
пас, який виступив раніше із заявою 
про те, що викид метану при підриві 
газопроводу Північний потік може 
завдати шкоди тюленям Балтійського 
моря (у нас немає інформації, що ця 
версія згодом підтвердилася).

Версія викиду метану в Каспії ко-
рисна тим, що в трагедії ніхто не 
винен, але її дуже важко довести, як 
і спростувати. Аналогічна причина 
пропонувалася рядом фахівців-гео-
логів для пояснення загибелі нерп на 
Байкалі, але ніколи не була визнана 
провідною.

Обґрунтування метанової гіпоте-
зи на Каспії наведено в роботі, вико-
наній великим колективом учених 
за завданням рибогосподарських ін-
ститутів та опублікованій у Працях 
ВНІРО «Про загибель каспійських 
тюленів на дагестанському узбережжі 
Каспійського моря восени 2020 р. та її 
можливі причини». Підсумок роботи 
чітко сформульований:

В ході дослідження було об-
стежено 12 ділянок загальною 

https://apa.az/ru/incident/na-azerbaidzanskom-pobereze-kaspiiskogo-morya-obnaruzeny-mertvye-tyuleni-502931/
https://topwar.ru/206931-opublikovany-kadry-s-mesta-padenija-neopoznannogo-obekta-v-volgogradskoj-oblasti.html
https://hromadske.ua/ru/posts/zaluzhnyj-rossiyane-zapustili-po-ukraine-33-rakety-zashitnikam-udalos-sbit-21
https://hromadske.ua/ru/posts/zaluzhnyj-rossiyane-zapustili-po-ukraine-33-rakety-zashitnikam-udalos-sbit-21
https://russian.rt.com/russia/article/793414-kaspiiskaya-flotiliya-ucheniya
https://russian.rt.com/russia/article/793414-kaspiiskaya-flotiliya-ucheniya
https://www.gazeta.ru/social/2022/12/05/15891721.shtml
https://nia.eco/2022/09/29/47545/
https://trudy.vniro.ru/jour/article/view/265
https://trudy.vniro.ru/jour/article/view/265
https://trudy.vniro.ru/jour/article/view/265
https://trudy.vniro.ru/jour/article/view/265


37

UWEC ВИПУСК 10

36

протяжністю 49,2 км, на 
яких було зареєстровано 313 
трупів; загальну кількість 
загиблих тюленів у груд-
ні 2020 р. оцінено у 2515 ± 
443 особин. Серед загиблих 
тварин переважали дорослі 
самки, більшість яких була 
вагітна. Трупи не мали оз-
нак інфекційних хвороб та 
виснаження; Судячи з їхньо-
го стану, загибель тварин 
сталася протягом перших 
двох декад листопада, на до-
статньому віддаленні від бе-
рега.

Аналіз зібраних даних до-
зволив виключити з-поміж 
можливих причин загибелі 
тюленів інфекційні хворо-
би, гельмінтози, інтокси-
кацію, потрапляння в зна-
ряддя рибних промислів, 
вплив підводної ударної 
хвилі. Найбільш вірогідною 
причиною загибелі визнана 
гостра асфіксія внаслідок 
локального викиду природ-
ного газу, що утворив над 
поверхнею моря загазовану 
лінзу повітря, непридатного 
для дихання.»

Вчені вдалися до підтвердження 
шляхом виключення. Сама метано-
ва версія прямих доказів немає, бо 
як можливий тригер викидів метану 

вказано три маленькі землетруси в 
передбачуваний період загибелі тва-
рин. Тим часом викиди метану добре 
виявляються методами дистанційно-
го зондування із супутників. Оскіль-
ки метан потужний парниковий газ, 

Ілюстрація №1. Карта районів виявлення трупів нерп 
у Дагестані в 2020 р. Джерело: Рожнов та ін. 2022.

https://trudy.vniro.ru/jour/article/view/265


UWEC ВИПУСК 10

38

кілька спеціалізованих агентств ве-
дуть моніторинг його природних і 
антропогенних викидів, зокрема від 
нафтогазової промисловості у Кас-
пійському регіоні. Чому академіки не 
спробували підкріпити матеріалами 
такого моніторингу свою версію – для 
нас залишається загадкою.

Більшість опитаних нами фахівців 
просто відмовилися від взяття до ува-
ги метанової версії загибелі тюленів 
як вкрай малоймовірної та недоведе-
ної.

Версії про отруєння метаном і ра-
кетним паливом схожі тим, що в них 
є «Deus ex machina» – прояв надпри-
родних сил як наприкінці античної 
трагедії.

Земні версії загибелі нерп
Окрім «військових» та екзотичних, 

можливі й інші гіпотези про причини 
масової загибелі ластоногих на Каспії:

• Інфекційна хвороба
Керівник програм Грінпіс Володи-

мир Чупров повідомив Кедр-Медіа, 
що в  минулому при вивченні масо-
вої загибелі тюленів отримані органі-
зацією дані показали – загибель тва-
рин пов’язана, ймовірно, з падінням 
імунітету та поширенням хвороб. 
Проте встановити точну причину так 
і не вдалося.

За даними сайту ЦОДП, у травні та 
червні 2000 року на узбережжях Азер-
байджану, Казахстану, Росії та Тур-

кменії було знайдено близько 30 тисяч 
трупів нерп. Масова загибель сталася 
переважно у північній частині Каспію 
у весняний період. Основною при-
чиною смертності тюленів більшість 
учених визнали вірус собачої чумки.

Таким чином, причиною най-
більшого в історії одночасного мору 
тюленів вважається саме епізоотія, а її 
розвитку можуть сприяти інші еколо-
гічні фактори.

• Інтоксикація від «мир-
них» забруднень

Нафтокопальні Каспію виділяють 
не тільки метан, а й безліч набагато 
небезпечніших для здоров’я екоси-
стеми забруднень. Вони також нега-
тивно впливають на населення. Так, 
падіння чисельності нерп з мільйона 
до 70 тисяч за останні 100 років коре-
лює з розвитком нафтової промис-
ловості, що є особливо очевидним у 
Казахстані, де тепер розмножується 
більшість тюленів. До Каспію також 
зливають неочищені стічні води ти-
сячі населених пунктів.

Токсикологічні дослідження 
тюленів біля берегів Ірану показали 
надзвичайно високий рівень вмісту 
ртуті та DDT, що може несприятливо 
впливати на здоров’я та розмножен-
ня тварин.

Забруднення можуть призвести до 
хронічного ослаблення популяцій, 
проте ними важко пояснити одночас-
ну масову загибель.

https://kedr.media/stories/poberezhe-usypano-trupami-3115
http://www.biodiversity.ru/programs/seal/news/20070321.html
https://www.mdpi.com/2305-6304/11/1/39
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Ілюстрація №2. Витік метану під час прориву газопроводу Північний потік у 2022 (перша) та 
витік метану з інфраструктури нафтогазової промисловості в Каспійському регіоні у 2020. 
Джерело: European Space Agency.

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/07/Methane_plume_from_oil_gas_infrastructure_in_the_Caspian_Sea_region
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• Загибель спричинена 
рибним промислом:  
браконьєрами  
чи законними тралами

Останні двісті років стали періодом 
надмірного промислу тюленя, який до 
2006 року вівся цілком легально. У 1935 
році було видобуто рекордну кіль-
кість – 228 тисяч каспійських тюленів. 
Хронічно бідне населення Прикаспію, 
наприклад Дагестану, з давніх-давен 
займається і нелегальним цілеспрямо-
ваним видобутком цих тварин у дуже 
великих масштабах. Однак одночасна 
загибель не має відношення до бра-
коньєрського полювання на нерп.

Як повідомив UWEC член Правлін-
ня РГО «Рада з морських ссавців», член 
групи експертів з ластоногих Міжна-
родного союзу охорони природи Воло-
димир Бурканов, прилов тюленів під 
час браконьєрського промислу риби та 
легального рибальства може виявитися 
провідною версією того, що відбулось. 
Кільку на Каспії після десятирічної пе-
рерви знову почали ловити тралами 
у 2019 році, що збігається зі збільшен-
ням загибелі тюленів саме у період се-
зонного промислу (жовтень-грудень). 
Тюлені часто задихаються і тонуть у 
тралах та інших знаряддях ловлі риби. 
Цю ж версію Бурканов називав най-
більш імовірною причиною загибелі 
нерп у 2020 році.

Однак академіки, які розробили мета-
нову гіпотезу, заперечували цю версію, 
посилаючись на те, що у трьох десятків 

розкритих ними у 2020 році трупів не 
було кільки в шлунках, а знайдені там 
види риб характерні для більш мілково-
дних місць проживання. Про неповний 
збіг районів викиду нерп на берег і 
місць промислу кільки повідомив нам 
і сам Володимир Бурканов. Крім того, 
на оглянутих трупах, за даними авторів 
метанової версії, не було знайдено слідів 
сітей (Рожнов та ін. 2022).

Втім інші свідки, зокрема Заур 
Газіпов, генеральний директор АНО 
«Каспійський природоохоронний 
центр», говорили журналістам, що у 
2020 році у частини загиблих тварин 
такі сліди сіток на тілі були. З іншо-
го боку, у тварин, які задихнулися в 
дрібнокомірчастих тралах для кіль-
ки і не має бути яскраво виражених 
слідів, притаманних трупам, вийня-
тим з крупнокомірчастих сітей осе-
трових браконьєрів.

Володимир Бурканов, у розмові з 
експертами UWEC, так резюмував 
«рейтинг» можливих гіпотез:

«З усіх версій я назвав би голов-
ними дві – загибель у знаряддях 
рибальства (в процитованій вище 
академічній статті вона розгляну-
та вкрай поверхньо і неперекон-
ливо) і загибель від біотоксинів 
внаслідок шкідливого цвітін-
ня мікроскопічних водоростей. 
Дуже здивований, що остання 
версія жодного разу навіть не зга-
дувалася, хоча вона могла бути 

http://kaspika.org/ru/2018/03/15/history-of-caspian-seal-commercial-hunting-and-researches-1/
https://marmam.ru/about/main/
https://ekogradmoscow.ru/galerka/zamurrrrskie-vesti/massovaya-gibel-tyulenej-na-kaspii-poluchila-ekspertnoe-ob-yasnenie
https://www.stav.kp.ru/daily/27480/4688725/
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причиною загибелі тюленів у ми-
нулому. В останні роки випадки 
отруєння та загибелі цілого ряду 
видів морських ссавців від біоток-
синів спостерігаються у різних 
регіонах земної кулі, включаючи 
Аляску та Камчатку. Наскільки я 
поінформований, ніхто не робив 
жодних аналізів на біотоксини 
загиблих тюленів та присутність 
на Каспії видів мікроводоростей, 
здатних виробляти такі токси-
ни. Не виключаю зовсім і воєнну 
версію. Але токсичне паливо діє 
невибірково і тоді ми бачили б 
загиблими не тільки тюленів, а й 
птахів, та інших тварин.»

Що чекає на тюленів далі?
Одночасна загибель більш ніж 2500 

особин, переважно вагітних самок – це 
відчутний удар по виду, який швидко 
скорочується в чисельності, і популя-
ція якого за даними МСОП знизилася 
до 70 тисяч голів. Однак у довгостро-
ковій перспективі вимирання Каспій-
ського тюленя може бути спричинене 
комплексними хронічними причина-
ми. Казахські фахівці називають такі 
чинники, як скорочення кормової 
бази в результаті інтенсивного ри-
бальства та перехоплення поживних 
речовин водосховищами Волзьких 
ГЕС, хронічне забруднення і фактор 
турбування, браконьєрство та при-
лов під час промислу риби, епізоотія, 
втрата оселищ внаслідок обміління 

Каспію і розвитку нафтопромислу. 
Більшість факторів посилюється змі-
ною клімату, до якого холодноводні 
та залежні від наявності льодового 
покриву нерпи надзвичайно чутливі.

Незалежно від правоти гіпотези Ла-
тиніної-Світана, російська агресія про-
ти України навряд чи є вирішальним 
фактором у долі каспійського тюленя 
як виду. Але вона посилює проблеми — 
планувати охорону виду заважає від-
сутність моніторингу та міжнародної 
координації, а війна не сприяє їхньому 
налагодженню та фінансуванню.

Після останнього мору чиновники 
різних відомств пообіцяли тюленям 
рішучі заходи підтримки:

• Розширити та поглибити спі-
впрацю із сусідами, що непро-
сто зробити в нових геополітич-
них реаліях;

• Моніторинг викиду трупів на 
береги з оперативним аналізом 
причин загибелі – він уже ве-
деться в Казахстані та Азербайд-
жані, але не в Росії;

• Реабілітаційні центри для хворих 
та поранених тварин – навряд чи 
це вирішить якусь суттєву про-
блему, окрім освоєння коштів.

• Створення міжнародної ООПТ 
для охорони екосистеми моря і, 
зокрема, тюленя, що збігається з 
рекомендаціями Міжнародного 
союзу охорони природи та до-
слідників із сусідніх країн.

https://informburo.kz/stati/myortvoe-more-cemu-ucit-nas-massovaya-gibel-tyulenei-na-kaspii
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Охорона ключових місць прожи-
вання нерп – важливе починання, яке 
не перший рік просувають казахські 
вчені, які створили карти ділянок, що 
потребують першочергової охорони. 
Безумовно, потрібна мережа морсь-
ких природоохоронних територій в 
російському секторі Каспію, включа-
ючи колись найбагатше промислове 
лігво нерп – острів Тюлень. Як основу 
для міжнародної координації Комісія 
МСОП з морських ссавців виділила 
ділянки важливі для розмноження, 
линяння та відпочинку, нагулу та мі-
грацій каспійських нерп. У разі пра-

вильної організації створення приро-
доохоронної території дійсно може 
допомогти зберегти цей вид. Режим 
охорони повинен враховувати і запо-
бігати різним потенційним негатив-
ним впливам на тюленів, включаючи 
і ті, ймовірність яких мала і поки не 
є очевидною. Зрозуміло, що презумп-
ція екологічної загрози – найважливі-
ший принцип охорони довкілля Тому 
до режимних обмежень природоохо-
ронного об’єкту має бути включена 
заборона прольоту над її акваторією 
військової авіації. •
Джерело головної ілюстрації: kaspika.org

Ілюстрація №3 . Карта-схема рекомендованого державного природного резервату, для збереження попу-
ляції каспійського тюленя в казахстанській частині Каспійського моря. Джерело: Баймуканов М.Т., Ри-
скулов С.Є., Баймуканова А.М. Про необхідність прийняття Національного плану дій щодо збереження 
каспійського тюленя (Pusa caspica) // Екосфера. Інформаційно-аналітичний журнал. 2022. № 9. С. 31-34.

https://ihe.kz/images/publication/mirgaliy/2021_1.pdf
https://ihe.kz/images/publication/mirgaliy/2021_1.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/ostrov-tyuleniy-perspektivnyy-biosfernyy-poligon-dagestanskogo-zapovednika
https://www.marinemammalhabitat.org/portfolio-item/caspian-seal-breeding-area-imma/
https://www.marinemammalhabitat.org/portfolio-item/caspian-seal-moulting-and-haul-out-areas-imma/
https://www.marinemammalhabitat.org/portfolio-item/caspian-seal-transitory-migration-and-feeding-area-imma/
https://www.marinemammalhabitat.org/portfolio-item/caspian-seal-transitory-migration-and-feeding-area-imma/
https://ihe.kz/ru/publikatsii/mirgalij-bajmukanov
https://ihe.kz/ru/publikatsii/mirgalij-bajmukanov
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Білий ведмідь  
проти військових монстрів

Євген Симонов

Конвенція про всесвітню спадщи-
ну (КВС) зазнає численних нега-

тивних наслідків війни, що триває в 
Україні. Росію де-факто було позбав-
лено головування у Комітеті всесвіт-
ньої спадщини, коли 46 членів ЮНЕ-
СКО пригрозили бойкотувати його 
сесію 2022 року в Казані, що призвело 
до її скасування. З огляду на те, що 
війна загрожує самим цінностям, за 
які виступає ЮНЕСКО, це рішення 
можна зрозуміти. 24 листопада по-
сол Росії в ЮНЕСКО остаточно подав 
у відставку з посади голови Коміте-
ту всесвітньої спадщини, поклавши 

край 9-місячному паралічу. Однак 
цей конфлікт уже призвів до річної за-
тримки ухвалення рішень, що мають 
вирішальне значення для збережен-
ня кількох десятків об’єктів всесвіт-
ньої спадщини, стан яких мав бути 
розглянутий Комітетом у 2022 році. 
Наприклад, UWEC нещодавно пові-
домили про наслідки війни для озера 
Байкал, які включають ослаблення ви-
мог щодо охорони об’єкта спадщини, 
збільшення видобутку ресурсів та ро-
звиток внутрішнього туризму.

Хоча суттєва частина міжнародно-
го співробітництва в Арктиці була 

https://uwecworkgroup.info/lake-baikal-at-war/
https://uwecworkgroup.info/lake-baikal-at-war/
https://thediplomat.com/2022/10/china-and-the-two-arctics/
https://thediplomat.com/2022/10/china-and-the-two-arctics/


UWEC ВИПУСК 10

44

перервана війною в Україні, здавало-
ся, що це ніяк не зачіпає російський 
об’єкт всесвітньої спадщини «Острів 
Врангеля», розташований на висо-
ких арктичних широтах у Чукотсь-
кому автономному окрузі і широко 
відомий як найбільший у світі «поло-
говий будинок» для білих ведмедів. 
Ведмедів та вівцебиків там значно 
більше, ніж людей.

Нечисленні люди-мешканці остро-
ва працюють або в заповіднику 
«Острів Врангеля», або на невеликій 
високотехнологічній військовій базі, 
побудованій у покинутому селищі 
Ушаківське у 2014 році, щоб проде-
монструвати військову присутність 
Росії перед «ворожими арктичними 
сусідами». Принаймні один білий 
ведмідь був понівечений з особли-
вою жорстокістю під час споруджен-
ня бази. Будівництво бази являло 
собою порушення Конвенції про все-
світню спадщину, оскільки Росія не 
представила в ЮНЕСКО завчасне 
повідомлення про будівництво, що 
супроводжується доказом того, що 
ця діяльність не завдасть шкоди цін-
ностям, заради яких ця ділянка була 
включена до Списку всесвітньої спад-
щини. У 2017 році Комітет всесвіт-
ньої спадщини попередив Росію про 
можливе переведення острова Вран-
геля до «Списку спадщини, що зна-
ходиться під загрозою», що вимагало 
б вживання термінових заходів щодо 
виправлення становища. На захист 

свого рішення Росія заявила, що вій-
ськовий об’єкт був перебудований на 
раніше освоєному людьми місці і що 
він займає менше ніж 0,001% загаль-
ної площі заповідника «Острів Вран-
геля».

Наприкінці жовтня 2022 року Мін-
природи Росії виклало на громад-
ське обговорення проект «Наказу 
Міністра про затвердження Поло-
ження про державний природний 
заповідник «Острів Врангеля». Серед 
інших ляпів, проект Положення не 
згадує статус заповідника як об’єкта 
всесвітньої спадщини і, як не дивно, 
забороняє всі рубки лісу в цій безлісій 
арктичній екосистемі.

Документ описує режим охорони 
острова Врангеля, перераховуючи 34 
заборонені види діяльності, а потім зні-
має дев’ять з них для діяльності «в інте-
ресах національної оборони та безпе-
ки». Ці види діяльності включають:

• носіння вогнепальної зброї на 
території заповідника;

• видобуток підземних вод, зміну 
гідрологічного режиму;

• будівництво капітальних спо-
руд; а також

• рух сухопутних транспортних 
засобів, прохід суден, проліт 
літаків, гелікоптерів та інших 
літальних апаратів нижче 2000 
метрів над територією заповід-
ника без погодження з його ад-
міністрацією.

https://whc.unesco.org/en/list/1023/documents/
https://whc.unesco.org/en/list/1023/documents/
https://whc.unesco.org/en/list/1023/documents/
https://www.csis.org/analysis/ice-curtain-why-there-new-russian-military-facility-300-miles-alaska
https://whc.unesco.org/en/decisions/7007
https://whc.unesco.org/document/190988
https://regulation.gov.ru/projects#npa=132581
https://regulation.gov.ru/projects#npa=132581
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Нове положення передбачає, що 
можуть бути виділені «земельні 
ділянки, призначені для цілей обо-
рони», але не перераховує такі ділян-
ки і не вказує їх розміри та місцезна-
ходження. Для порівняння, у цьому 
ж документі перераховані «земельні 
ділянки для пізнавального відвіду-
вання/туризму» та деяких інших ви-
дів діяльності.

Враховуючи зростаючу політич-
ну напруженість і прагнення Росії 
демонструвати військовий потен-
ціал за допомогою великомасштаб-
них маневрів, такі свободи можуть 
призвести до значної шкоди кри-
тичним місцям проживання зни-
каючих видів диких тварин (білих 
ведмедів, моржів, китів тощо), якщо 
тільки оборонна діяльність не буде 
обмежена конкретними ділянка-
ми, віддаленими від їхніх основних 
місць проживання. Ще нещодавно 
прибережний прохід суден, і особ-
ливо проліт військової авіації, ча-
сто розлякував арктичних морських 
ссавців. Наприклад, на прилеглому 
узбережжі Чукотського півострова 
випадки масової загибелі моржів 
сталися через тисняву, викликану 
літаками, що пролітають над голо-
вою. Відкриття всього острова для 
такої діяльності може призвести 
до швидкого погіршення видатних 
природних цінностей, в ім’я яких 
він був внесений до Списку всесвіт-
ньої спадщини.

Російське відділення Грінпіс у своїх 
зауваженнях до проекту Положення 
висунуло мінімальне прохання роз-
робити кінцевий перелік місць, при-
значених для «оборони». Інші активі-
сти створили в соціальних мережах 
петицію на захист «ведмежого дит-
садка».

Міністерство природних ресурсів та 
екології відреагувало на критику, хоч 
і дуже поверхово: «Острови нерозрив-
но пов’язані зі славною історією нашої 
армії та флоту», а «земельні ділянки, 
призначені для оборони, не перети-
наються з критично важливими міс-
цями проживання арктичної фауни». 
Та сьогодні можна вважати ознакою 
прогресу те, що держагентство навіть 
реагує на доводи природоохоронців, 
замість того, щоб закликати Мін’юст 
визнати їх «іноземними агентами».

У Росії є багато політиків і бізнес-
менів, які з нетерпінням чекають мо-
менту, коли Грінпіс та інші міжна-
родні природоохоронні організації, 
які ще залишилися, будуть вигнані з 
Росії як «іноземні вороги». Ці зацікав-
лені сторони мали б бути задоволе-
ними, коли 4 листопада Wall Street 
Journal опублікував статтю Томаса 
Денса, в якій пріоритети безпеки та 
політичний ревізіонізм були постав-
лені набагато вище, ніж завдання охо-
рони природи та сталого розвитку.

У 2020 році колишній президент 
Трамп призначив Денса, арктично-
го інвестора (у тому числі в бізнес у 

https://deeply.thenewhumanitarian.org/arctic/articles/2016/07/22/faa-to-pilots-do-not-disturb-the-walrus
https://greenpeace.ru/blogs/2022/11/03/ostrov-vrangelja/
https://www.change.org/p/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://www.wsj.com/articles/russia-occupies-american-land-wrangle-island-arctic-soviet-russia-putin-lenin-national-security-11667597158
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російській Арктиці), до Комісії США 
з арктичних досліджень, а потім, на 
розчарування Денса, президент Бай-
ден усунув його з посади в 2021 році. 
У своєму коментарі Денс співчутли-
во поплескує російських екологів по 
плечу, написавши: «[вони], без сумніву, 
виявили сміливість, але проґавили більш 
серйозну проблему».

На його думку, справді нагальна 
проблема полягає в тому, що «острів, 
розташований у восьми часових поя-
сах на схід від Москви і є домом для 
деяких із найбільших природних чу-
дес Землі, належить США». Денса не 
бентежить той факт, що США під-
писали та ратифікували договір про 
кордон із СРСР/Росією у 1991 році, 
залишивши острів на російській сто-
роні прикордонного меридіана. Він 
згадує унікальні природні чудеса, 
але інвестор у ньому не втримується 
і натякає, що «Врангель міг би бути не 
менш цінним, зважаючи на потенційно 
велику кількість нафти, газу та інших 
корисних копалин». Його найбільше не-
покоїть те, що «на островах знаходить-
ся сучасна російська військова база, з якою 
пан Путін може загрожувати американ-
ському суверенітету». Десять днів по-
тому Денс сказав Newsweek, що «по-
вернення американської землі було 
б дуже продуктивним кроком…». 
У статті Newsweek також робиться 
висновок, що Північний морський 
шлях стає магістраллю для експорту 
зрідженого природного газу з США, 

а контроль Росії над островами Вран-
геля і Де Лонга може стати перешко-
дою на торговому шляху.

При всій належній повазі до свобо-
ди слова редактори Wall Street Journal 
і Newsweek могли б прорахувати де-
які негайні наслідки, перш ніж пу-
блікувати цей «необережний» комен-
тар. Вже наступного дня після того, 
як думка Денса з’явилася у Wall Street 
Journal, російська пропагандистська 
машина багаторазово розширила та 
поглибила успіх Денса у розкритті 
«справжніх зловмисних намірів США 
в Арктиці». В результаті геополітич-
не суперництво та військові загрози 
тепер повністю затьмарили початкові 
екологічні проблеми та практичні 
пропозиції щодо їх пом’якшення.

Так само, якщо не більш симпто-
матично, що навіть дружні до охоро-
ни природи ЗМІ, які висвітлюють цю 
тему, зараз обговорюють неіснуючий 
причинно-наслідковий зв’язок між 
наміром природоохоронних груп 
поставити під сумнів новий проект 
Положення про заповідник «Острів 
Врангеля» та передбачуваним бажан-
ням Сполучених Штатів переглянути 
свої арктичні кордони. Думка Ден-
са разом знецінила та поставила під 
загрозу і екологічну кампанію про-
ти мілітаризації острова Врангеля, 
і її учасників. Наприклад, депутат 
Держдуми Росії Микола Ніколаєв 
використав цей інцидент, щоб зно-
ву озвучити свою стару пропозицію 

https://www.wsj.com/articles/russia-occupies-american-land-wrangle-island-arctic-soviet-russia-putin-lenin-national-security-11667597158
https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/fs/20922.htm
https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/fs/20922.htm
https://www.newsweek.com/russia-arctic-wrangel-island-ukraine-seized-1760023
https://news.ru/society/arkticheski-politicheskoe-potesnyat-li-voennye-medvedej-na-ostrove-vrangelya/
https://news.ru/society/arkticheski-politicheskoe-potesnyat-li-voennye-medvedej-na-ostrove-vrangelya/
http://nikolaevonline.ru/grinpis-poluchaet-finansirovanie-iz-za-rubezha-i-ne-zainteresovan-dejstvovat-v-interesah-rossii/
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включити Грінпіс до списку «неба-
жаних організацій» у Росії. Незаба-
ром до нього можуть приєднатися 
партнери пана Денса у російському 
нафтогазовому секторі, які будуть 
раді помститися Грінпісу та іншим 
«зеленим ворогам».

Деякі ефективні проекти збере-
ження природи вже стали жертвою 
цієї геополітичної напруженості. 
WWF, міжнародна природоохорон-
на організація, яка понад 20 років 
займається охороною дикої природи 
Арктики, цього літа змушена була 
розірвати угоду про співпрацю з уря-
дом Чукотського автономного окру-
гу. Це сталося після того, як законо-
давчий орган Чукотки та Об’єднаний 
народний фронт у березні 2022 року 
публічно звинуватили природоох-
оронну групу у підтримці розвит-
ку природоохоронних територій на 
шкоду національній безпеці та еко-
номічним інтересам місцевих спіль-
нот, що є особливо неприйнятним 
для них, оскільки фінансування про-
ектів WWF йде з ворожих країн, які 
підтримують Україну.

На філософському рівні ця історія 
ілюструє готовність як російських, 

так і американських політиків жерт-
вувати природою задля досягнення 
своїх геополітичних цілей. Незва-
жаючи на контроль над половиною 
морської Арктики та наявністю іншої 
пересіченої місцевості для проведен-
ня навчань, Путін готовий пожерт-
вувати єдиним російським морським 
об’єктом всесвітньої спадщини, щоб 
продемонструвати США військову 
міць Росії.

Точка ж зору Денса не є повністю 
ізольованою подією, враховуючи, що 
опублікована в 2022 році Арктична 
стратегія США проголошує «Безпе-
ку в Арктиці» першою стратегічною 
метою, а «Зміна клімату та довкілля» 
відсуваються на друге місце, незва-
жаючи на чітко сформульоване в тій 
самій Стратегії визнання того, що 
зміни клімату є головною проблемою 
для арктичного регіону.

Поки геополітичні пріоритети 
ставлять національну безпеку вище 
за збереження довкілля, білі ведмеді 
не мають шансів вижити на острові 
Врангеля або деінде. Власні шанси 
людства також дуже малі. •

Джерело головної ілюстрації:  
Євген Симонов

https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/15/financed-by-enemies-of-russia-russias-chukotka-severs-ties-with-wwf-en-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/15/financed-by-enemies-of-russia-russias-chukotka-severs-ties-with-wwf-en-news
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/National-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/National-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf
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Підсумки Давосу:  
зброя та клімат

Авторка – Віра Кузьміна

Питання зміни клімату та їх вплив на соціально-економічний розвиток країн 
світу були одними з основних на економічному форумі в Давосі, що відбувся 

наприкінці січня. Війна в Україні також обговорювалася, у тому числі у питаннях 
впливу на економіку, майбутнє бізнесу та стан довкілля.

Слоган Давоса – “Співпраця у розд-
робленому світі”. Він вказує насампе-
ред на війну в Україні, яка призвела 
до роз’єднаності та порушення тра-
диційних економічних зв’язків. “Куди 
рухається глобалізація?” – це питан-
ня, яке обговорювалося у Давосі через 
вторгнення в Україну, яке ставить під 
сумнів можливість глобального світу.

До Давосу приїхало близько 2,7 ти-
сяч делегатів, 70% яких представляли 

Європу та Північну Америку. З голів 
великої сімки на ВЕФ з’явився лише 
Олаф Шольц, представників Росії не 
було.

Гутерреш задає тон
Звести докупи кліматичні та вій-

ськові ризики, а також нагадати про 
принципи сталого розвитку спробу-
вав генеральний секретар ООН Ан-
тоніу Гутерреш.

https://www.aa.com.tr/en/economy/davos-decades-of-championing-globalization-how-realistic-is-it-amid-russia-ukraine-war/2788122
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Серед питань, які потребують не-
гайної уваги, Генеральний секретар 
ООН назвав глобальну економічну 
кризу, наслідки та уроки пандемії, за-
грозу кліматичній катастрофі, а також 
конфлікти, серед яких він особливо 
виокремив ситуацію в Україні у зв’яз-
ку із «глибокими глобальними наслід-
ками війни».

За словами генсека, війна далася 
взнаки на цінах на продовольство та 
енергію, на ланцюжках поставок та 
на ядерній безпеці. Вона вразила ос-
нови міжнародного права та Статуту 
ООН. Він також зазначив, що людство 
“загралося у кліматичну катастрофу”. 
Обсяги викидів парникових газів зро-
стають і на планету чекає потепління 
на 2,8 градуса за Цельсієм. Наслідки 
такого розвитку подій будуть руйнів-
ними.

Генсек також звернувся до бізнесу, 
закликавши нести відповідальність за 
дезінформацію та приховування да-
них. Гутерреш нагадав про скандал 
із Exxonmobil, який вибухнув перед 
Давосом – тоді журналісти з’ясували, 
що нафтовий гігант ще у 70-ті роки 
знав про згубні наслідки викидів пар-
никових газів, але приховував це від 
громадськості, а також підтримував 
поширення неправдивих відомостей.

«Усі ці проблеми взаємопов’язані та 
накопичуються, як покручені автівки 
під час ланцюгової аварії… Ідеальних 
рішень в умовах шторму немає, – наго-
лосив голова ООН. – Однак ми може-

мо постаратися взяти під контроль на-
слідки і скористатися для їх усунення 
можливостями, які ми маємо», – сказав 
голова ООН.

Без російського вугілля
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 

заявив, що найбільша економіка Єв-
ропи пережила відмову від російсько-
го газу та підготувалася до зими. Росія 
перестала постачати вугілля в ЄС як 
відповідь на санкції після початку 
вторгнення Росії в Україну.

Шольц визнав, що економіка Німеч-
чини була орієнтована на інновацій-
ні виробництва, а не на вироблення 
енергії. Втрата одного з основних по-
стачальників енергоресурсів спричи-
нила збій в економіці. Канцлер також 
впевнений, що у світі немає проблем із 
новими газовими родовищами, тому 
дефіцит блакитного палива буде за-
повнений не на шкоду бідним краї-
нам.

Нагадаємо, раніше звучала крити-
ка, що багаті країни платять більше 
і забирають собі газ, який йшов дер-
жавам, що розвиваються. Німеччина 
також має намір розвивати водневі 
проекти та відновлювану енергетику, 
щоб уникнути подібні до минулоріч-
ного енергетичних локдаунів.

Українське зерно  
для світу

Російське військове вторгнення в 
Україну порушило постачання зерна 

https://fossilfueltreaty.org/unsg-fossil-fuel-industry-big-lie
https://news.un.org/ru/story/2023/01/1436747
https://www.reuters.com/business/energy/davos-2023-germanys-scholz-upbeat-energy-warns-deglobalisation-2023-01-18/
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до інших країн. Досі ця можливість 
України є зменшеною і наражається 
на високий ризик.

“Ми повинні переконатися, що НАТО 
створить безпечний коридор з Одеси та 
інших портів, щоб зерно з України про-
довжувало поставлятися до країн, які 
його потребують. Продовольча безпека 
миру на коні. Ми повинні підтримувати 
Україну інакше людям по всьому світу 
нічого не буде їсти”, заявив на заході 
в Українському домі в Давосі голова 
міжнародної продовольчої організації 
World Central Kitchen Хосе Андрес.

За оцінками WFP, Україна є одним із 
найбільших у світі донорів Всесвітньої 
продовольчої програми – агентства 
ООН, що надає продовольчу допом-
огу країнам, які переживають кризу. 
За оцінками голови програми Девіда 
Біслі, країна забезпечує 40% світової 
допомоги.

Кліматична економіка
У Давосі активно обговорювали за-

кон про інфляцію (IRA), ухвалений у 
США наприкінці 2022 року. За оцін-
кою Bloomberg, ця тема стала нес-
подіваною для форуму. Закон входить 
у план “зеленої” економіки Байдена. 
За підрахунками економістів, пільги 
для “зеленого” бізнесу становитимуть 
близько $370 млрд на підтримку про-
ектів чистої енергії.

Мартін Лундстедт, виконавчий 
директор шведського виробника ван-
тажівок Volvo вважає, що США “ство-

рюють умови для переходу від “ко-
ричневої” економічної платформи, 
заснованої на викопному паливі, до 
“зеленої”, і Європі потрібно черпати 
натхнення з цього”. Голова Єврокомісії 
Урсула фон дер Ляйєн запевнила, що 
незабаром у ЄС з’явиться аналогічний 
американському закон.

Ще одна економічна тема – відмова 
від ВВП, як єдиного критерію оцінки 
ефективності інвестиції. Спеціальний 
представник президента США Джон 
Керрі анонсував створення націо-
нальної статистичної програми, яка 
враховуватиме екологічні витрати при 
плануванні економічних проектів. 
Така програма запрацювала з огляду 
на китайську систему оцінки еколо-
гічних збитків у шести містах. Обидві 
системи спрямовані на коригування 
ВВП як єдиного показника ефектив-
ності проектів. Керрі сподівається, що 
оцінка екологічних послуг, заснована 
на статистиці, дозволить приймати 
найкращі рішення в галузі клімату та 
екології.

Організатори ВЕФ також оголосили 
про запуск програми Giving to Amplify 
Earth Action (GAEA) щодо виділення 
$3 трлн на рік для фінансування по-
чинань із досягнення нульового вики-
ду вуглецю. До GAEA приєднаються 
понад 45 партнерів із благодійного, 
державного та приватного секторів. 
На початковому етапі програма під-
тримає підрозділ зі сталого розвитку 
McKinsey Sustainability міжнародної 

https://www.ukrainehousedavos.com/press-release/ukraines-heritage-economic-power-and-investment-opportunities-on-the-agenda-at-uhd-day-3/
https://www.weforum.org/agenda/2022/03/how-could-the-war-in-ukraine-impact-global-food-supplies
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-01-18/what-s-happening-in-the-world-economy-biden-climate-plan-is-hot-topic-in-davos
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-01-18/what-s-happening-in-the-world-economy-biden-climate-plan-is-hot-topic-in-davos
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-19/kerry-takes-davos-stage-to-launch-us-natural-capital-survey
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/press-conference-rethinking-philanthropy-for-climate
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консалтингової компанії McKinsey, 
а також благодійні фонди BMW та 
IKEA, Фонд ООН та інші організації 
та установи.

Активісти у Давосі
Під час бізнес-форуму екологічні та 

кліматичні активісти провели кілька 
акцій. Так, найвідоміша кліматична 
активістка Грета Тунберг приїхала на 
форум, щоб висловити своє невдово-
лення діями великого бізнесу.

Грета Тунберг назвала безглуз-
дим призначення голови нафтової 
компанії Adnoc Султана аль-Джабе-
ра (ОАЕ) президентом COP28, який 
пройде в ОАЕ. «Лобісти впливали на ці 
конференції з давніх-давен, і це дуже 
ясно показує ситуацію. І це абсолютно 
безглуздо», – сказала активістка. Крім 
того, Грета оприлюднила звернення 
до бізнесу та політиків, яке зібрало по-
над 850 тис. підписів. У петиції йдеть-
ся, що енергетичні компанії «негайно 
припинили відкривати будь-які нові 
об’єкти з видобутку нафти, газу чи ву-
гілля і припинили блокувати перехід 
до чистої енергії, якого ми всі так тер-
міново потребуємо».

Нагадаємо, що Тунберг приїхала 
до Давосу після затримання під час 

виступів проти видобутку вугілля у 
Німеччині. При цьому активістка за-
явила, що кліматичний активізм не 
може бути незаконним.

Незважаючи на драматичне тло 
військового конфлікту між Росією та 
Україною, довгостроковий порядок 
денний у Давосі впритул стосувався 
клімату. Так, можна сказати, що тор-
гівля нафтою, вугіллям і газом умож-
ливила військове вторгнення Росії та 
енергетичний шантаж найбільших 
економік світу. Сьогодні бізнес-еліти 
намагаються подолати протиріччя 
між економічним зростанням та збе-
реженням довкілля, між отриман-
ням прибутку та цілями сталого ро-
звитку. Основна увага саміту була 
звернена не на повернення в русло 
традиційної енергетики, а на якнай-
швидший перехід до відновлюваних 
джерел енергії, “зелених” інновацій, 
які допоможуть світові стати більш 
справедливими. У зв’язку з цим по-
казово, що Грета Тунберг приїхала 
до Давосу і виступила перед учас-
никами форуму, продемонстрував-
ши, що рішення, які тут прийма-
ються, важливі не тільки для голів  
корпорацій. •

Джерело зображення: HindustanTimes

https://plus-one.ru/news/2023/01/12/prezidentom-klimaticheskoy-konferencii-oon-cop28-stal-glava-neftyanoy-goskompanii-oae
https://plus-one.ru/news/2023/01/12/prezidentom-klimaticheskoy-konferencii-oon-cop28-stal-glava-neftyanoy-goskompanii-oae
https://spikedmedia.co.zw/greta-thunberg-wants-your-signature-to-ban-construction-of-oil-gas-coal-extraction-sites/
https://www.reuters.com/business/environment/climate-protest-not-crime-greta-thunberg-says-after-detention-2023-01-18/
https://www.reuters.com/business/environment/climate-protest-not-crime-greta-thunberg-says-after-detention-2023-01-18/
https://www.hindustantimes.com/business/davos-2023-world-economic-forum-2023-summit-kicks-off-at-davos-on-jan-16-10-top-points-101673681258164.html

