
4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин 

Рішення про щорічне святкування такого дня 4 жовтня було прийнято 

ще у 1931 році учасниками Міжнародного конгресу прихильників руху з 

захисту природи, який проходив в Італії. Це рішення підтримали організації, 

створені з метою захисту тварин у різних країнах світу, і проводять в цей день 

різноманітні заходи з метою підвищення суспільної свідомості та активності 

громадян щодо захисту тварин. Цей міжнародний день покликаний звернути 

увагу людства на проблем решти мешканців планети. Ідея проведення 

подібного дня прижилася в усьому світі, і у 2008 році різні заходи, присвячені 

цій даті, пройшли вже у 66 країнах світу. 

Відзначення Всесвітнього дня тварин – це нагода вчергове нагадати про 

те, що люди – сусіди та друзі усіх живих істот. А захищати представників 

фауни дійсно необхідно, і, в першу чергу, захищати від діяльності людини. 

За даними дослідників Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), за 

останні 50 років популяція тварин у лісах планети скоротилася більше ніж у 

двічі. Найбільш вразливими категоріями, за спостереженням науковців, є 

амфібії, наприклад, жаби, а також ссавці, зокрема, мавпи та лісові слони. 

Скорочення кількості диких видів відбувається через втрату середовища 

існування, зокрема внаслідок вирубування лісів. Зміна фауни лісів буде 

небезпечною – може зникнути здатність лісів зберігати парникові гази, що 

призведе до жорсткішої кліматичної кризи. 

В Україні види, що знаходяться під загрозою зникнення, заносять до 

Червоної книги. Вони підлягають особливій охороні на всій території країни. 

"Найпопулярнішими" тваринами Червоної книги є наступні: 

ЗУБР має природоохоронний статус виду – зниклий у природі. В Україні 

нараховується менш як 200 зубрів. Причини зміни численності - 

браконьєрство і недбале ведення мисливського господарства. 

РИСЬ визначається як рідкісний вид, в Україні налічується до 500 

особин. Найбільше особин налічується в Карпатах. Численність рисі 

зменшується через деградацію місць існування, фрагментацію ареалу, 

збіднення кормової бази та браконьєрський відстріл. 

ВЕДМІДЬ БУРИЙ наразі зустрічається в Україні тільки в районі Карпат і 

вважається зникаючим видом. Кількість ведмедів не перевищує 300 особин. 



Причини зміни чисельності: фрагментація ареалу, інтенсивна експлуатація та 

омолодження лісів і велике рекреаційне навантаження на них; високий 

рівень чинника непокою, браконьєрський відстріл тварин. 

ЇЖАК ВУХАСТИЙ має статус зникаючого. Причина - деградація степових 

екосистем. На території України цих істот лишилося лише кілька десятків. 

Причини зменшення кількості тварин - деградація степових екосистем, 

засадження ділянок псамофітного степу монокультурами сосни, поширення 

їжака білочеревого, тиск хижаків (лисиці, бродячі пси). 

ГОРНОСТАЙ ця тварина в Червоній книзі має статус неоціненого, а її 

чисельність в Україні невідома. У 1999 р. у Дунайському заповіднику було 

обліковано 330-470 особин. На о-вах Кременчуцького водосховища, у 

Чорноморському заповіднику, в дельті Дністра мешкає по 10–50 особин. У 

Донецькій та Луганській областей чисельність оцінюють у 500–600 особин. 

Причини змiни чисельностi: трансформація водно-болотних угідь. Суттєво 

погіршило ситуацію депресія популяцій водяної нориці — основної жертви 

хижака. 

КІТ ЛІСОВИЙ через вирубування дібров щороку скорочується популяція 

лісових котів. В Україні налічують приблизно 50 особин. 

КОРСАК або степна лисиця має статус рідкісного виду, в Україні 

зустрічається в Луганській області і не перевищує 20 особин. 

ЧОГНОГО ЛЕЛЕКУ непросто знайти у природі - він намагається уникати 

людей. Загалом в Україні цих птахів приблизно 400-450 пар. Гніздяться вони 

переважно на Поліссі та у Карпатському регіоні. 

Нагадаємо, дикі коні Пржевальського, які у ХХ столітті були винищені в 

природі, але збережені в зоопарках, заселяють Чорнобильську зону – там 

уже налічується до 100 особин. 

Пам’ятайте, що всім братам нашим меншим потрібна турбота, ласка і 

ваша любов. 

 


