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Види-символи і тематичні роки звірів в Україні  

Види-символи – особлива категорія добре відомих видів, 
історія популяцій яких тісно сплетена з історією самої людини 
у тій чи іншій місцевості чи країні. Успіх їхньої охорони нерідко залежить від 
ставлення до них пересічних людей. Поняття видів-символів активно викорис-
товують для розвитку природоохорони в усьому світі, і позитивні емоції щодо 
певних видів нерідко є запорукою успіху акцій і кампаній на зміну ставлення 
громади до проблем охорони біорізноманіття в цілому. 2009 року на XV теріо-
школі Українське теріологічне товариство започаткувало низку ініціатив щодо 
охорони вразливих видів ссавців.  Першим Видом Року в Україні став зубр 
(2009), надалі щороку товариство обирало Видом Року представника іншої си-
стематичної групи. Найближчий 2013 рік оголошено Роком Вовчка. 

2009: Рік Зубра в Україні. За ухвалою XV теріошколи (Канівський ПЗ) 
2009 р. оголошено Роком Зубра в Україні. Зубр (Bison bonasus) – найбільший 
ссавець нашої фауни, відновлений в Україні тільки завдяки низці природоохо-
ронних заходів. Наразі вид знову під загрозою, попри офіційний «червоно-
книжний» статус. На сайті створено спеціальну сторінку про цей вид та опуб-
ліковано низку матеріалів про нього у пресі й на сайті, підготовлених за моти-
вами дискусій на «Зубровому» круглому столі XV теріошколи.  

2010: Рік Видри в Україні. За ухвалою XVІ теріошколи (Поліський ПЗ) 
2010 р. оголошено Роком Видри в Україні. Видра (Lutra lutra) – один з найура-
зливіших ссавців нашої фауни, який відновлено завдяки низці охоронних ста-
тусів. Наразі вид знову під загрозою: його здобувають браконьєри, нищать ри-
боводи. Через особливості просторової структури популяцій успіх в охороні  
може бути забезпечений тільки охороною по всьому ареалу. На сайті створено 
сторінку про вид і проведено низку кампаній (доповіді, проекти, публікації). 

2011–2012: Рік Кажана в Україні. За пропозицією EUROBATS 2011–
2012 рр. названо Роком Кажана: 2011 – як європейський, 2012 – як усесвітній. 
Кажани у повному складі включені до Червоної книги України (2009). Ініціа-
тива підтримана рішенням XVІІ Теріошколи (Шацький НПП). На сайті УТТ 
створено галерею «Кажани України»; тематична сторінка є й на сайті УЦОК.  
Проведено низку акцій (публікації, конкурси, наклейки, круглі столи, зустрічі 
«Ніч кажанів», сторінка на форумі товариства). 

2013: Рік Вовчка в Україні. Вовчкові (родина Gliridae) – малочисельна 
група гризунів, один з видів якої внесено до ЧКУ і кожний з видів – до різних 
регіональних червоних переліків. Концентрація уваги суспільства до цих видів 
пов’язана з уразливістю цих тварин, нерідкісними контактами людей з вовч-
ками, схильними до синантропії, миловидими фото вовчків. Підготовлено роз-
силку інформаційних матеріалів про вовчків за мережею респондентів. 
 
Ігор Загороднюк 


	Частина 1.Офіційні матеріали XIX Теріошколи
	Частина 2.Тези доповідей на XIX Теріошколі
	Частина 3.Матеріали до круглих столів на XIX Теріошколі
	Частина 4.Повідомлення від заочних учасників XIX Теріошколи
	Частина 5.Хроніка та інформація

