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У 1994 році борсука (Meles meles L.) занесено у Червону книгу України (ЧКУ) [14]. 
Даний факт викликав чимало суперечок між науковцями, працівниками лісової охорони, 
мисливцями і екологами. Через недостатню вивченість виду, відсутність систематичних 
робіт стосовно виявлення місць його перебування та проведення спеціальних обліків за 
єдиною методикою, не було дано об’єктивної оцінки чисельності даного хижака в Україні. 
Це призвело до надання борсуку статусу “вразливого виду” (2 кат.). Надання такого 
статусу не зовсім обгрунтоване і базувалося на даних О. КОРНЄЄВА та В. АБЄЛЕНЦЕВА 20-
річної давнини [1, 11]. Тому ці праці не можуть реально відобразити сучасний стан по-
пуляції борсука, тим паче, за останнє десятиліття. 

Детально проаналізувавши останні праці і повідомлення стосовно даного виду в Ук-
раїні, використавши власні дані досліджень по темі кандидатської дисертації “Засади охо-
рони, відтворення та раціонального використання популяції борсука (Meles meles L.) в 
умовах заходу України”, а також обговоривши дане питання з фахівцями-теріологами на 
V–VII Теріологічних школах, прийшли до загального висновку змінити статус борсука в 
Червоній книзі України і надати видові 6 категорію («відновлені види»). 

За даними ЧКУ, чисельність виду сягає 1,8 тис. екз. Безумовно, це вкрай занижена 
цифра, що не відповідає дійсності. За результатами досліджень Н. ЄВТУШЕВСЬКОГО та С. 
ЖИЛИ чисельність борсука в Україні становить не менше 9–10 тис. особин [9, 10]. Згідно з 
офіційними даними звітів районних товариств УТМР, мисливських господарств Держліс-
госпів, чисельність борсука становила у 1992 р. 9’652 ос., а у 1996 р. зросла до 16’968 екз. 
Враховуючи, що офіційні дані ЦСУ носять відносний характер (спеціальні обліки борсука 
в Україні не проводять), спробуємо обгрунтувати питання сучасного стану популяції бор-
сука даними останніх наукових досліджень.  

За підрахунками Е. НІЛА [17], щільність борсука в оптимальних біотопах знаходить-
ся в межах 2–10 особин на 1000 га. Як свідчать наші дослідження, борсук добре зберігся 
на заході України (Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпат-
ська, Чернівецька, Волинська і Рівненська обл.) [15, 17]. Найбільша щільність населення 
виявлена на Розточчі і Вороняках (Львівщина) та в заказнику “Козакова долина” (Івано-
Франківщина): 7–8 ос./1000 га придатних для виду угідь.  
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В букових пралісах Карпатського заповідника, в межах Верхнього Дністра, на По-
діллі й Буковині нараховують 2–4 ос./1000 га. Найменша щільність виду спостерігається у 
високогірних районах Карпат та на Волинському Поліссі. Тут вона коливається в межах 
0.2–1.9 ос./1000 га придатних угідь [3–8]. Висока щільність борсука спостерігається на 
Черкащині. За даними Н. РУЖІЛЕНКО [13], середня щільність борсука в Канівському запо-
віднику за останні 17 років зросла вдвічі і складає 25.9 ос./1000 га. Відносно добре вид 
зберігся в інших областях. За С. ЖИЛОЮ [10], висока щільність борсука відмічена в Закар-
патській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Чернівецькій, Хмельницькій обл., низька – 
в Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській.  

Малочисельний борсук у степу, що обумовлено низькою лісистістю і особливостями 
рельєфу. Збільшення площі поливних земель сприяло проникненню виду в типово степові 
райони. Це особливо добре простежується на Херсонщині [12]. За повідомленнями О. 
КОНДРАТЕНКА, чисельність борсука зросла і на Луганщині, де вид заселяє річкові долини, 
зарослі лісом яри і балки. Слід зазначити, що основним показником чисельності борсука в 
лісових угіддях є наявність його поселень. Тварина влаштовує свої нори лише у придатних 
для неї біотопах (залежно від рівня грунтових вод, пересіченості місцевості, залісеності 
території, наявності питної води і кормів). Слід врахувати, що на площі 51 млн. га не всі 
угіддя відповідають цим вимогам. Так, чисельність борсука на Поліссі та Степу завжди 
буде меншою, ніж в лісостепу, через високий рівень грунтових вод (заболоченість) та 
невідповідних грунтових умов (сипучі піски).  

Високій щільності населення борсука в придатних для цього біотопах сприяють 
умови пересіченого рельєфу. Зазвичай перевага надається схилам, де грунтові відміни 
містять значну кількість каміння і пластів пісковика, що служать каркасом для підземних 
ходів. Це запобігає руйнації нір від браконьєрської розкопки та від наслідків трансфор-
мації місцезнаходжень. В стаціях, де відсутні скельні виходи, борсук влаштовує входи до 
поселень в основі старих дерев. Отже зруйнувати поселення борсука і здобути тварину 
практично неможливо. Частіше руйнації підлягають молоді поселення або тимчасові нори 
у піщаних ґрунтах. Борсуку притаманний житловий консерватизм, і тварина залишає старі 
великі поселення (городища) лише після виключно довготривалого турбування. При його 
усуненні тварини повертаються на старе місце.  

Разом з тим слід підкреслити високу пластичність борсука, яка забезпечується наяв-
ністю зимової сплячки (що дозволяє переживати несприятливі умови середовища), висо-
ким термоактивним оптимумом та всеїдністю. Пантофагія борсука дозволяє йому за від-
сутності одних кормів легко переходити на інші [2]. 

У Червоній книзі наведено непереконливі дані про надмірне добування борсука, де-
градацію оселищ, знищення під час сільськогосподарських робіт технікою. Борсук веде 
присмерково-нічне життя і практично не зустрічається із сільськогосподарською техні-
кою. Досить рідко борсуків добувають і мисливці. Більшої шкоди їм завдає довготривалий 
антропогенний прес на їхні поселення і місця перебування, особливо в регіонах, що бідні 
на оптимальні для борсуків біотопи (турбування, влаштування туристичних стоянок, 
засмічення нір, прокладання лісових доріг).  
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Вагомою причиною скорочення чисельності борсука в Україні було суцільне розо-
рювання земель, низька мозаїчність біотопів, вирівнювання русел річок, створення водо-
сховищ, які знищили найбільш оптимальні стації виду. 

Отже, можна зробити такі висновки: (1) чисельність борсука в Україні коливається, 
проте не спадає нижче 10 тис. особин, (2) популяція борсука знаходиться в стабільному 
стані, (3) вид необхідно перевести у категорію "6" ЧКУ — “відновлені види”, що дозволяє 
регулювання чисельності шляхом відлову, розселення, полювання. 
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