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1. Природний випас: природний процес
1.1. Співеволюція рослин та травоїдних тварин

4

Трави існували на поверхні землі задовго до того,
як люди почали косити їх. Луки та гаї були задовго до того як пастухи почали пасти на них свою
худобу. Наші простори еволюціонували разом з
багатьма видами великих травоїдних тварин. Рослини та тварини, яких ми бачимо сьогодні на наших оброблених ділянках, луках, у лісах та болотах,
походять з природних рівнин, трав’янистих лук,
чагарників та стародавніх лісів. Ці природні зони
були багатими як з огляду на кількість видів, так і з
огляду на їх чисельність. Це природне різноманіття
було в основному результатом діяльності великих
травоїдних тварин.
Наявність рослин приваблює травоїдних тварин,
які в свою чергу приваблюють хижаків. Так було
багато мільйонів років, задовго до того, як з’явився
такий вид як людина. Процес співеволюції сформував комплекс рослини-травоїдні-хижаки, і між
ними склалися дивовижні, надзвичайно складні
стосунки. Тварини, що споживають рослини, дотримуються різних стратегій харчування, а рослини, щоб не бути повністю з’їденими, вдаються
до оборонних заходів, у деяких з’являються шипи,
інші стають отруйними або мають неприємний
смак. Деякі рослини (трави) навпаки почали отримувати вигоду з того, що їх було з’їдено, оскільки
їхнє насіння розноситься великими травоїдними
тваринами на велику территорію.
Таким чином, створювались складні екосистеми.
Серед тисяч видів тварин великі травоїдні, відіграють вирішальну роль для життєдіяльності багатьох
видів, а інші види користуються безпосередньо або
опосередковано перевагами від їхньої присутності.

місцевості. Великі травоїдні тварини підтримують
природні луки, проростання трав та дерев, і навіть
можуть розширити простір в закритих лісах шляхом викорінення або обдирання кори з дерев.
В рамках охорони природи в Європі зростає увага до
ролі випасу в дикій природі. Але, як і раніше, серед
багатьох біологів, випас часто розглядається як стара сільськогосподарська практика, в якій вівці або
худоба використовуються для випасу на відкритих
ділянках. Великі травоїдні розглядаються як дешеві
«газонокосарки», і їхня присутність забезпечується через надання фінансової підтримки сільському
господарству кількома європейськими державами.
Проте завдяки випасу насправді виживає багато видів рослин і тварин. Багато охоронців природи не
розуміють того, що біорізноманіття, яке вони намагаються захистити, з’явилося задовго до того, як з’явились перші люди та їхня рогата худоба. В період,
що передував розвитку сільського господарства, напіввідкриті екосистеми існували не завдяки домашнім тваринам, а завдяки великій кількісті диких тварин. Такі види, як тури, дикі коні, європейський зубр,
сайгак, дикий осел та північний олень, створювали
унікальний вплив на своє середовище існування.
Повернення диких та напівдиких травоїдних тварин в наші ландшафти є невід’ємною частиною
відродження дикої природи Європи.

1.2. Природний випас: природний процес
Травоїдні безпосередньо впливають на середовище свого існування. Під час випасу вони змінюють
структуру та видовий склад полів та лук. Особливо це стосується великих травоїдних, і це може
бути підтверджено не тільки у африканських саванах, індійських лісах або на північноамериканських рівнинах, але також і в європейській сільській
Малюнок 1.1:
Ми бачимо складну взаємодію всередині природи.
Чи можемо ми відновити втрачені ланцюги?

2. Травоїдність: види та стратегія
2.1. Від гусені до зубра
Світ травоїдних дуже різноманітний. Навіть найменша тварина може мати великий вплив. Деякі види гусені або коників можуть раптово з’явитися у великій
кількості, винищуючи цілі масиви лісів та лук. Однак
їхній вплив є тимчасовим і порівняно незначним;
протягом найближчого сезону росту рослин або навіть протягом декількох тижнів він зникає.
Інші травоїдні, такі як кролики або гуси, мають інакший вплив. Кролики можуть живитись на полях
з низькорослою травою протягом тривалого часу.
Високий коефіцієнт репродукції робить їх здатними розмножуватись у великій кількості. Те саме
стосується і мігруючих гусей, які враз можуть з’явитись тисячами. Обидва види люблять їсти молоду коротку траву, але коли їхня чисельність раптово
падає – як це трапляється у популяції кроликів через міксоматоз або інші вірусні захворювання, або
коли гуси мігрують далі на північ або південь, відбувається зниження їхнього тиску на екосистему.
У цих умовах трави швидко ростуть, з’являються
бур’яни та злаки. Коли гуси повертаються через 6-9
місяців або коли відновлюються популяції кролів,
екосистема може змінитися на стільки, що даний
вид там більше існувати не може.
Великі травоїдні тварини, найбільше впливають на
своє навколишнє середовище. Маючи складний шлунок та довгий кишківник, вони можуть перетравити
навіть найміцніші рослинні матеріали, такі як гілки
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Малюнок 1.2:
Травоїдні Європи, з різними стратегіями харчування (в
редакції Хофманна, 1989)

або кора. Їх розмір дозволяє їм знищувати чагарники та дерева, а обгризання ними кори вбиває навіть
найбільше дерево. Зменшуючи обсяги високорослих
трав, великі травоїдні тварини відтворюють поля з
низькорослою травою, які є відмінним середовищем
для проживання інших менших травоїдних.
Великі травоїдні тварини мають вирішальне значення для функціонування біологічної різноманітної екосистеми!

2.2.

Види та стратегії живлення

Крім того, що великі травоїдні тварини розвивалися в
співеволюційному процесі разом з рослинами, комахами та птахами, вони також продовжують сприяти
розвитку один одному. Для співіснування на спільних
територіях кожен з видів використовує різні стратегії
живлення, і тому їхній вплив на навколишнє середовище є різним. Простий розподіл був зроблений Хофманном (1989). Він поділив великих травоїдних на
нагульну худобу, тварин, що живляться гілковим кормом, та тварин з проміжним типом живленням.
Європейський континент є оселею для багатьох копитних тварин.
Під час льодовикових періодів континентальні
види, такі як тури, відступили на південь Європи
або в Азію, тоді як північні види, такі як вівцебик,
розширили свій ареал існування. У міжльодовикові періоди тури, олені та навіть слони існували на
всьому континенті.
Цей процес чергування льодовикових та міжльодовикових періодів відбувався принаймні 13 разів за
останні 2,6 млн. років. Людське втручання частково
зупинило повернення міжльодовикової мегафауни
після останнього льодовикового періоду, коли розпочався поточний міжльодовиковий період – голоцен.
Через надмірне полювання деякі види вимерли; інші
були загнані у віддалені куточки нашого континенту. Незважаючи на те, що людина достатньо сильно
вплинула на чисельність великих травоїдних тварин,
багато з них все ж вижили, а деякі види в даний час
знову з’являються в їх колишньому розмаїтті завдяки
екологічній консервації та відновленню територій.
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Таблиця 2.1. Список видів європейських
великих травоїдних тварин
Бикові
Європейський зубр
Тур
Азіатський буйвол1
Дикий козел
Західно-кавказький козел
Східно-кавказький козел
Альпійський гірський козел
Піренейський гірський козел
Мускусний бик
Муфлон
Піренейська сарна
Сарна
Сайгак
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Bison bonasus
Bos primigenius
Bubalus ssp.
Capra aegagrus
Capra caucasica
Capra cylindricomis
Capra ibex
Capra pyrenaica
Ovibos moschatus
Ovis aries musimon
Rupicapra pyrenaica
Rupicapra rupicapre
Saiga borealis, syn.
Saiga tatarica ‘mongolica’

Оленеві
Лось
Європейська сарна
Азійська сарна
Благородний олень
Європейська лань
Дикий північний олень

Alces alces
Capreolus capreolus
Capreolus pygargus
Cervus elaphus
Dama dama
Rangifer tarandus

Свиневі
Дикий кабан

Sus scrofa

Коневі
Дикі коні (Тарпан)
Дикий осел

Equus ferus ssp.
Equus hemionus

2.3. Дикі коні та велика рогата худоба:
важлива ланка
Серед корінних європейських диких тварин вирішальну роль відігравали вимерлі види диких коней і турів. Можна сперечатися, чому саме ці два
види вимерли серед усіх інших видів. Фактично
дикі коні та тури були єдиними корінними травоїдними у багатьох екосистемах, тоді як інші
види були або з проміжним живленням, або живилися гілковим кормом. Завдяки цьому диким
коням і турам відводиться інша, але важлива роль
в екосистемі.
Як зазначено у параграфі 2.2, великі травоїдні тварини розвивались у співеволюції одна з одною, і кожен з видів мав свою унікальну нішу в екосистемі.
Традиційні екологічні теорії вказують на те, що
ланцюг екосистеми бере свій початок на відкритих
територіях і має тенденцію до переходу у закритий
ліс2. Як справжні травоїдні, дикі коні та тури є одними з перших, хто впливає на цей ланцюг.
Завдяки їх вирішальній ролі у формуванні європейського ландшафту логічно допустити, що саме
ці два види існували серед великих травоїдних
тварин, і були домінуючими. З цієї ж причини не
дивно, що саме ці два види вимерли. З вторгненням людей, дикі коні та тури пережили жорстку
конкуренцію з домашньою худобою.
2

1

Дехто стверджує, що європейський дикий буйвол (Bubalus
murrensis) вимер, інші стверджують, що в період голоцену
азіатський буйвол (Bubalus bubalis) став європейським. Деякі
заявляють, що, фактично, це один вид.

Більше інформації з цієї теми у розділі 5.

Малюнок 2.2: Схематичний розподіл диких
травоїдних на європейських рівнинах

Вони займали ті ж самі біотопи, які люди хотіли використовувати для своєї худоби або для землеробства, і тому дикі коні та тури були або приручені,
або знищені.
2.3.1. Тури та велика рогата худоба
Дикі бики або велика рогата худоба – жуйні тварини, що спеціалізуються на споживанні трави. Харчуючись, вони відривають довгі стебла трави, скручуючи навколо них свій язик. Як жуйні тварини,
вони здатні дуже добре перетравлювати целюлозу,
а також деякі помірно токсичні рослини. «Підстригаючи» довгі трави, велика рогата худоба створює
пасовища з низькою травою, і цим полегшує життя
іншим травоїдним, які віддають перевагу коротким
травам або гірше перетравлюють тверді целюлозні
клітинні оболонки.
Випасаючись, велика рогата худоба створює мозаїчні поля, густо населені квітами, травами і комахами.
У сезон росту велика рогата худоба головним чином зосереджена на найбільш поживних рослинах,
травах, таким чином даючи можливість для росту
іншим видам рослин. Під час більш складних часів
(зима або посуха) велика рогата худоба споживає
сухі трави разом із гілочками та іншим деревним
матеріалом. Вічнозелені кущі також служать гарним джерелом їжі взимку.
2.3.2. Дикі коні
Дикі коні, як і велика рогата худоба, є справжніми
травоїдними, але не є жуйними, і тому мають деякі проблеми з перетравленням целюлози. Дикі коні
віддають перевагу пасовищам та лукам з короткою молодою травою, з низьким вмістом целюлози. Вони отримують поживу із багатої на протеїн
відрослої трави, на якій вже випасалися інші травоїдні тварини, створюючи, таким чином, типові
кінські луки з короткою травою.
Протягом важчих часів стара висохла трава також
іде в їжу. На відміну від великої рогатої худоби,
коні активно користуються зубами. Взимку вони
обгризають молоді пагони та кору дерев. Особливо
вразливими є швидкозростаючі деревні породи з
грубою корою, такі як тополя.

Інші види травоїдних мають свою унікальну поведінку. Деякі види більше пристосовані до лісового середовища, інші віддають перевагу болотам,
високим гірським скелям або степовим зонам.

2.4.

Взаємодія між видами

Різні звички та стратегії живлення зазвичай призводять до того, що різні види використовують різні
біотопи. Проте існує перехрещення у використанні середовища проживання. Іноді це призводить до
конкуренції за одні й ті самі ресурси, але зазвичай
стає легше, коли один вид створює «правильне» середовище для іншого. Наприклад, зубр або дика велика рогата худоба пасеться на більш довгих травах,
створюючи правильне пасовище для диких коней,
які в свою чергу поліпшують умови для кролів або
гусей. Наприклад, повторне заселення коней Пржевальського в Монголії створило сприятливі умови для благородних оленів, які змогли природним
шляхом колонізувати свої давні території. Бобри,
які будують греблі, створюють нові ставки, які приваблюють лосів та оленів, а коли гребля руйнується
і ставки розтікаються, на ці місця приходить дика
велика рогата худоба.
Природний випас не означає повторне заселення лише одного виду. Процес природного випасу
впливає на всі види. Комплексна мережа взаємодії
створює найрізноманітніші екосистеми.

2.5.

Природна щільність популяції

Щоб тварини повністю відповідали своїй природнїй
поведінці, вони повинні жити досить щільно. Тільки в таких умовах вони здатні найбільше впливати
на своє середовище. Така щільність значно нижча в
порівнянні з інтенсивним індустріальним фермерством, але набагато вища, ніж поточна щільність
дикої природи в Європі, оскільки практично на всю
популяцію ведеться інтенсивне полювання. Завдяки природній щільності кожен вид здатний повністю використовувати своє середовище проживання. На жаль, для більшості видів ми не знаємо умов,
за яких це відбувається.
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У природних умовах доступність їжі визначає кількість травоїдних тварин3. В сезон росту їжа є у надлишку. Протягом більш важких часів тварини використовують менш поживні джерела їжі, а також
використовують свої запаси жиру. Кількість набраного жиру та доступність їжі взимку або під час
посухи визначають максимальну кількість тварин,
які можуть вижити на одній території. Міграція допомагає подолати періоди дефіциту їжі, але в більшості регіонів Європи природна міграція більше не
є можливою через інфраструктуру, полювання та з
інших причин.
Більшість посилань на щільність популяції тварин
базуються на системах, контрольованих людиною.
Щільність визначається методом полювання людини в межах певної території. Деякі види мігрують
між ареалами, щоб знайти достатньо їжі протягом
усього року. Ця поведінка може бути виявлена в
гірських районах або болотах, які протягом зими
переважно недоступні через сніговий покрив або
річкову повінь. Зимове полювання в гірських долинах або на болотах знижує кількість тварин, які
повернуться на високі пасовища або болота у наступному сезоні.
В інших місцях мисливські господарства створюють відкриті ніші, що приваблюють тварин. Спрацьовує закон сполучених посудин.
Щоб мати велику природну щільність популяції
тварин (без огорож), потрібні великі площі з ще
більшими буферними зонами. Наскільки великими можуть бути ці зони, залежить від довкілля. У
гірських районах основні райони повинні містити
принаймні долини, високогірні луки, а також міграційні шляхи на певні відстані.
Для деяких видів ми можемо забезпечити мінімальну щільність. Це легше робити для поодиноких або
територіальних видів, де інші фактори, а не лише
доступність їжі й соціальна поведінка, визначають
щільність популяції. Щільність європейських сарн
коливається від кількох тварин до кількох десятків
на 100 гектарів. В даний час голландський резер3
4

ват Oostvaardersplassen з площею приблизно 6000
гектарів (у тому числі 3600 гектарів недоступних
боліт), налічує 2522 благородних оленів, 992 диких
коней і 184 одиниці великої рогатої худоби4, щільність яких значно перевіщує ту, яка вважалася допустимою раніше.
Додаткове підживлення взимку збільшує відсоток
виживання. Це призводить до вищої неприродної
щільності та надмірного випасу влітку. В таких
умовах виживають і слабші тварини, що спричиняє
появу «слабких» генів. Хоча харчування може принести користь окремим тваринам у короткостроковій перспективі, у довгостроковій перспективі це
не принесе користі цим видам і може мати серйозні
негативні наслідки. Штучне підгодовування іноді
необхідне для запобігання міграцій тварин або
пошкодження товарного лісу. Товарні ліси є перешкодою відродженню дикої природи.
Переміщення тварин – це природна поведінка, і її
слід заохочувати. Ситим тваринам взимку більше
не доводиться шукати альтернативні джерела їжі,
тому їхній природний вплив на навколишнє середовище втрачається. Під час природного випасу
різні види дерев будуть рости і розвиватися інакше,
ніж у товарних лісах. Надмірне випасання, зумовлене штучним вигодовуванням і надзвичайно високою щільністю тварин, призводить до спустошення
територій без подальшого відродження лісів. Годування також стимулює звикання тварин до людей,
що є формою приручення. Годування тварин не
вписується в концепцію відродження дикої природи (ревалдингу).

2.6.

Мінімальне угіддя

Немає жодної чіткої відповіді на питання, якими
повинні бути мінімальні угіддя для природного
випасу. Введення великих травоїдних вже є корисним на ділянках лише у декілька гектарів. Але для
природного випасу, щоб він повністю працював,
без втручання людини, потрібні більші площі. Те-

Про вплив хижаків див. розділ 7.
Згідно з даними, зібраними з гелікоптера у листопаді 2013 року.

Фото 2.1:
Людина зі своєю худобою зайняли улюблені місця випасу
диких коней і турів. Тури зникли, дикі коні ледь вижили

риторії повинні включати як літні, так і зимові кормові майданчики. Продуктивність екосистеми та
тривалість сезону зими або посухи також визначають щільність популяції та вплив випасу.
Загалом, для забезпечення генетичної стійкості
популяції необхідна мінімальна кількість особин,
звичайно це 150 тварин. З них не менше 25 самців і

самок повинні брати участь у репродукції. Виходячи з цих кількостей та продуктивності екосистем,
можна обчислити мінімальну площу. Результати
будуть різними в кожній ситуації. Для генетично
вразливих видів, таких як європейський зубр, бажано мати ще більшу кількість.

3. Відтворення диких коней та туроподібної худоби
3.1. Загублені дикі предки
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На жаль, тури (Bos primigenius) та дикі коні (Equus
ferus), предки нашої свійської худоби та коней,
вимерли. Хоча їхні гени все ще присутні у нашій
свійській худобі, але їх подібність до своїх предків
незначна. Породи ВРХ були виведені, щоб задовольняти наші потреби в виробництві молока або
м’яса. Велика рогата худоба, що використовується для роботи, демонструє більше характеристик
турів. Останні дослідження ДНК дають нам можливість глибше зрозуміти відносини між сьогоднішніми породами худоби та турами. Для отримання додаткової інформації про породи див. також
Goderie et. al (2013).
Фото 3.1:
Незважаючи на свій колір, угорська сіра велика рогата
худоба має багато характерних рис турів

З дикими конями історія дещо інша. Не існує чіткого уявлення про те, як дикі коні виглядали раніше. За минулі 2000 років людина отримала велику
кількість гібридних порід дикого та свійського
коня. В давні часи дикі коні були частиною європейської мегафауни, і багато порід здаються придатними для цілей ревалдинга. Породи, подібні до
польського коника, ексмурських поні, гуцульського, каракачанського коня, дунайського мустанга та
соррайа, вже живуть як дикі тварини в різних частинах Європи. Мабуть доцільніше шукати екотип,
придатний для даної мети, як в екологічному, так
і в суспільному сенсі. Більш детальну інформацію
щодо примітивних порід коней див. також Linnartz
& Meissner (2014).

Породи сучасних свійських корів та коней не спроможні виживати самостійно. Утримуючись в конюшнях та корівниках, вони втратили здатність до
нарощування зимового покрову. Високопродуктивні тварини не можуть виживати на натуральному
кормі низької поживності. Деякі породи не можуть
самостійно розтелитися і потребують операції кесаревого розтину, щоб народити. У вимені, яке
виробляє занадто багато молока, можуть виникати
ускладнення, якщо худобу не доїти щодня.
Соціальні групи утримуваної в неволі великої рогатої худоби та коней формуються за людськими бажаннями. До недавнього часу фермер повинен був
мати бика для розмноження, але зараз осіменіння
здійснюється штучно. Молодих биків забивають у
віці 3 років, тому що їх подальше утримання лише
підвищує витрати. Телят, яким лише кілька днів,
відокремлюють від своїх матерів, тобто вони не навчаються, як поводитися, як уникати хижаків або де
знайти джерела їжі та питну воду. Всі ці риси є дуже
важливими у природі, але не потрібні на фермі.
Стада великої рогатої худоби та коней, яким повертають екологічну роль своїх предків, повинні
адаптуватися до життя в дикій природі. Цей процес
називається ревалдингом або де-доместикацією.
Тварини відбираються за своїми фізичними та соціальними ознаками виживання. Селекція може
здійснюватися як природно, так і шляхом вибору
людини, з урахуванням обставин. Повільно, але
впевнено, тварини пристосовуються до цього нового життя, але це займає багато часу. Століття одомашнення не можуть бути подолані лише за одне
покоління.

3.2.

Фото 3.2:
Примітивні породи великої рогатої худоби з різних
частин Європи є основним джерелом програми
природної випасу

Породи та різноманіття

Для відтворення диких коней або турів, а також для
підтримки максимальної генетичної різноманітності слід використовувати якнайбільшу кількість
належних порід. Під впливом потреб сучасної
світової економіки вибір породи контролюється
продуктивністю. Менш продуктивні домашні породи знаходяться у все більшій небезпеці. Це ті види
тварин, які в цілому більш придатні для відтворен-

Фото 3.3 :
Ексмурський поні багато в чому має характеристики,
які, як нам відомо, мали перші дикі коні у Західній
Європі

ня. Деякі сучасні примітивні породи, що живуть в
дикому стані, мають дуже невелике генетичне різноманіття. Так польський коник має 27 генетичних
поколінь, а ексмурський поні − 14. Якщо фокусува-

Фото 3.4:
Піренейський півострів – місце життя багатьох примітивних порід, які можуть
бути використані в програмах природного випасу та розвитку біологічного
різноманіття європейської «савани»

тися на одній породі, нові дикі коні та велика рогата
худоба позбавляться великої частини їх генетичної
спадщини. Коли використовують більше порід, нові
дикі європейські коні та велика рогата худоба отримують міцну спадкову базу для майбутнього. Цього
можна досягти, використовуючи перехресне розмноження різних порід з різних місць.
Під час вибору відповідних порід для відтворення,
необхідно враховувати декілька чинників. Тварини потребують адаптації до місцевих кліматичних
умов, паразитів та хвороб. Також дуже важливою є

участь місцевої громади. У деяких випадках місцеві
громади не сприймають свою стародавню породу
як диких тварин (можливо, вони відчувають занадто велику відповідальність піклуючись ними), тоді
як у інших місцях, люди дуже пишаються, коли їх
порода обирається для відтворення. Робота з місцевими породами може бути як перевагою, так і недоліком, враховуючи обставини.
Вибір тварин для відтворення зазвичай є точним
процесом. У європейському масштабі найкраще
використовувати якнайбільше порід.

3.3.

Критерії відбору

В принципі, всі породи можна включати у відтворення, але з деякими високопродуктивними породами процес відтворення займе набагато більше
часу і є складнішим порівняно з іншими породами.
Найбільш реальним підходом є робота з примітивними місцевими породами, які проживають в диких або напівдиких умовах. Критерії відбору включають:
• Можливість народжувати телят або лошат без
допомоги людини в найбільш сприятливий
час (переважно навесні). Зазвичай ці тварини
повільно зростають та приходять до статевої
зрілості в більш пізньому віці;
• Можливість справлятися з місцевими екстремальними кліматичними умовами протягом
усього року, наприклад, надзвичайно низька або
висока температура, сніговий покрив або дощ
(зимовий та літній покрив);
• Здатність отримувати достатньо поживних речовин з грубого корму, листя, гілок або кори;
• Обмежена продуктивність молока з високою поживністю у поєднанні з невеликим вим’ям;
• Фізична пристосованість, адаптована до місцевих умов, наприклад, вологі болота або скелясті
гори;
• Стійкість до захворювань;
• Впевнена поведінка та здатність попереджувати
інших тварин про небезпеку;
• Добре розвинений материнський інстинкт;
• Можливість зберігати жирові резерви між м’язами та можливість використовувати ці резерви
у важкі часи;
• Можливість захищатись від хижаків.
Окрім фізичної придатності, інстинктивна поведінка, соціальна позиція, знання та традиція відіграють важливу роль у відтворених стадах. Старі корови або кобили ведуть свої стада до сприятливого
місця, щоб знайти корм, і знають, де можна знайти
питну воду під час посухи. Ці знання, як правило,
отримуються і передаються з покоління в покоління, і мають бути відновлені під час відродження дикої природи. Міцні соціальні зв’язки в групі дозво-

ляють захистити стадо від хижаків. Старші тварини
виховують молодих і, коли це потрібно, карають
молодих осіб. Самці у молодому віці грають у бій
один з одним, що навчає їх домінуванню у дорослому віці.
Підбираючи тварин для відтворення, краще не
просто вибирати молодих тварин, придатних для
роботи, але також враховувати соціальні аспекти, і
забезпечити баланс між самцями та самками.

3.4.

Дика велика рогата худоба

Останній тур помер у 1627 році. Що залишилося
після них, то це величезне різноманіття домашніх порід, деякі з яких все ще лишаються досить
примітивними і схожі на своїх диких предків. Для
відтворення дикої великої рогатої худоби використовують кілька стратегій:
• Схрещування декількох примітивних європейських порід, з метою виведення породи, яка нагадуватиме фенотипічно турів якомога більше.
Німецькі брати Хеки намагалися зробити це у
20-х і 30-х роках минулого століття. Серед інших
порід вони використовували корсиканську, хайленд, іспанських бойових биків та угорську сіру
породу великої рогатої худоби. Вони в основному обирали тварин за зовнішнім виглядом. У
порівнянні з турами, бик Хека трохи менший, і
його роги мають іншу форму. Найновішим проектом є програма Taurus, створена Rewilding
Europe та Фондом «Taurus». Цього разу тварини
відбиралися за генетичною подібністю з турами,
а не за зовнішнім виглядом. Для отримання додаткової інформації див. Goderie et al. (2013).
• Використання (місцевих) примітивних порід, які
все ще здатні жити в дикій природі. Серед інших
порід родопська короткорога (Болгарія), хайлендська та галловейська породи (Нідерланди,
Німеччина та інші країни), саягеса (Іспанія/Нідерланди), мареммана (Італія) використовуються для відтворення та де-доместикації.
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якутський кінь
ексмурський поні
польський коник
кінь Пржевальського
баскський поні
гуцульський поні
Малюнок 3.1:
Рекомендоване використання екотипів коней у Європі за Ліннарцом та Мейсснером
(Linnartz & Meissner 2014)

3.5.

місцеві типи

Коні

Порівняно з великою рогатою худобою, історія одомашнення коней значно коротша. Багато видів коней досі здатні жити в дикій природі.
Здичавілих, напівдиких і диких коней можна знайти по всій Європі. Офіційно всі коні в Європі комусь належать, але на практиці ситуація зовсім
інша. На Летейському острові у дельті Дунаю коні
жили в дикій природі протягом століть. Ці тварини більше не потребують відтворення або де-доместикації. У межах Нідерландів відтворення диких
коней почалося з польської породи konik polski, також відомого як польський коник. Ця порода була
обрана через її зв’язок з останніми дикими конями
Біловезької пущі ( Польща). Пізніше коники з голландських заповідників були переміщені в Латвію,
Литву, Бельгію та Велику Британію. Тим часом генетична схожість коника з оригінальними європейськими дикими конями є предметом наукових

дискусій. Останні дикі польські коні, швидше за
все, спарювалися зі здичавілими конями протягом
декількох століть. Хоча коник генетично відрізняється від дикого коня, він придатний для зазначених цілей. Їм потрібно дуже мало, що скорочує
турботу про них. У значній мірі вони здатні забезпечити себе самі.
Незважаючи на те, що коники були завезені до всієї
Європи, доцільно також розглянути інші породи.
Використовуючи лише коника, можна втратити
велику генетичну різноманітність коней. У деяких
ситуаціях місцеві громади не приймають коника і
віддають перевагу місцевим породам. У дослідженні «Відродження диких коней в Європі, основи та
рекомендації» (Linnartz & Meissner, 2014) пропонується використовувати 6 різних екотипів у різних
регіонах Європи. Місцеві породи можна додавати,
коли виникає така можливість.

4. Методики відтворення диких тварин
4.1. Стати незалежним
Відтворення диких тварин означає, що втрачені
властивості, необхідні для виживання, мають
бути відновлені. Тварин з ознаками, що запобігають або перешкоджають виживанню, потрібно
вилучати зі стада. Успіх пристосування до життя
в дикій природі, поміж іншого, включає:
• Синхронізацію народження в найвигідніший
сезон (весна). Це скорочує період, коли стада
залишаються з менш рухомими вразливими
молодими тваринами, і зменшує втрати через хижаків. Синхронізований шлюбний сезон призводить до більш широкого залучення
генів, оскільки домінуючі самці не можуть покрити всіх самок в цей період (шанс для інших
самців);
• Сексуальну зрілість у більш пізньому віці;
• Копита, пристосовані до місцевих умов (кам’янисті ґрунти або болота)
• Вміння плавати допомагає перетинати ріки;
• Розширення знань про місцеві ресурси; вода,
ділянки, куди можна втекти в разі небезпеки,
джерела їжі та притулок;
• Маленьке вим’я.

4.2. Людина проти природного відбору
Перший етап відтворення – це вибір відповідних порід. Можна вибрати конкретну породу або
кілька різних порід. Хоча порода може виявитися придатною для відтворення, це не гарантує,
що всі особи цієї породи підходять. Наприклад,
в латвійському проекті використовували угорську сіру породу, яку утримували в зоопарку.
Відібрані особини спочатку навіть не знали, що
трава росте на землі, оскільки все своє життя їх
годували сіном. Так сталося, незважаючи на те,
що угорська сіра відома як одна з найсильніших
порід в Європі. Однак їхні нащадки зараз живуть
в Латвії диким життям.
Таким чином, відтворення завжди починається з
відбору, що проводить людина. Але в певний момент треба відпустити і дозволити природному
відбору робити своє діло. Цей момент є різним в

кожній ситуації. Європейське право визнає велику рогату худобу та коней як свійських тварин, але
окремі країни можуть розробити власну політику
та правові винятки.
Після того як тварини для відтворення були
відібрані, на наступному етапі їм треба пристосуватись до місцевих умов.
Якщо тварини не місцевого походження, їм потрібно дізнаватися, які рослини є їстівними, а
які їсти не можна. Це стає ще важливішим під
час зими або посухи, коли найбільш підходящої
для споживання трави не вистачає. Штучне підгодовування під час першої зими можна розглядати як частину адаптації. У довгостроковій перспективі тваринам потрібно навчитися повністю
забезпечувати себе, а до підгодовування можна
вдаватися лише в екстремальних умовах.
Після першого року повернення у дику природу
слід уникати додаткового годування. Окремі тварини, які не здатні вижити взимку самостійно,
повинні бути вилучені зі стада. Тільки в екстремальних умовах, таких як дуже холодна зима, і
коли цілі стада знаходяться під загрозою (крім
однієї або двох тварин), можна розглядати можливість догодовування. Поки тварини знаходяться під охороною ветеринарного законодавства,
власники зобов’язані піклуватися про своїх тварин. Тому годувати необхідно, щоб запобігти голодуванню в важких умовах.
Адаптація також передбачає формування стійкого імунітету до хвороб. Опинившись на новій території, тварини можуть зіткнутися з хворобами
або паразитами, з якими вони незнайомі або від
яких вони регулярно лікувалися, перш ніж вони
були відібрані для повернення у дику природу. Забезпечення ветеринарного догляду можна
розглянути на перших етапах повернення у дику
природу, але в довгостроковій перспективі його
слід уникати. Тварини вживають різні види рослин з лікувальними властивостями.
Коли тварини хворіють та потребують лікування,
особливо під час фази адаптації, ветеринарна допомога повинна бути забезпечена, якщо тварини
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знаходяться під охороною ветеринарного законодавства. Тварини можуть потребувати ветеринарної допомоги через 1) людську недбалість або 2)
їх нездатність виживати в дикій природі. Прикладом людської недбалості є випадки, коли тварини
заплутуються у колючому дроті. Щоб запобігти
появі слабших генів, особи, які не здатні вижити в
дикій природі, повинні вилучатись зі стада до початку наступного репродуктивного періоду. Особи,
які отримують ветеринарну допомогу через недбалість людини, можуть залишатись в стаді.
У національних законах зазвичай зазначають, що
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Фото 4.1:
Польський коник

ми не можемо дозволити домашнім тваринам страждати. Якщо тварини потребують лікування, вони
зазвичай не придатні для повернення у дику природу. В умовах дикої природи вони будуть з’їдені
вовками або ведмедями. Європейські закони забезпечують окремим країнам можливість надати
тваринам інший статус. Наприклад, голландські
закони дають можливість надати тваринам статус
«не утримуваних». «Не утримувані» тварини більше не реєструються (на вухо великої рогатої худоби
не ставлять кліпсу, а на коней – чипи), і в результаті м’ясо цих тварин більше не може споживати-

ся людьми (реєстрація необхідна для убезпечення
продуктів харчування для людей). Ці тварини вже
не перебувають під дією ветеринарного законодавства, але це не означає, що вони автоматично підпадають під дію природоохоронних законів. Для
досягнення останнього, національним законам необхідно визнати дикоживучу велику рогату худобу
або коней дикими (захищеними) видами. У цьому аспекті Болгарія може стати першопрохідцем,
оскільки тарпани все ще перебувають у національному червоному списку, і дикі коні, зареєстровані
як тарпани, є захищеними.

Коли тварини більше не утримуються, може розпочинатися природний відбір. Виживання найбільш
придатних тварин може призвести до втрати окремих тварин, але це посилює загальний стан стада.
Доки відбір людини переважає над природним
відбором, відбір повинен проводитися через «око
вовка».
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4.3.

Генетичне коригування та інбридинг

Зазвичай повернення у дику природу великих травоїдних починається з невеликого стада. У довгостроковій перспективі це може призвести до
зменшення генетичної різноманітності. Цей ефект
стає ще сильнішим, якщо використовують породи з обмеженою генетичною базою. Наприклад,
загальна світова популяція коней Пржевальського походить лише із 13 кровних ліній, популяція
польського коника походить від 22 засновників (6
самців, 16 самок), а популяція ексмурських поні
лише від 14 тварин. І на останок, світова популяція європейського зубра походить лише від 8 тварин-засновників.

Фото 4.2:
В результаті недавньої програми схрещувань
примітивних порід ВРХ було отримано породу «Tauros»,
добре пристосовану до різних природних умов

Інші породи, такі як галловейська порода, хайлендська та різні види сірої великої рогатої худоби, походять від набагато більших популяцій тварин-засновників. Коли тварини є частиною програми
розмноження, як, наприклад, програма «Tauros»,
генетична різноманітність досягається за допомогою схрещування декількох порід різного походження.
Генетично різноманітні популяції краще адаптуються до боротьби з хворобами, змін навколишнього середовища та змін клімату.
У певний час процес повернення у дику природу,
який починався на малих територіях, потребує до-

даткового генетичного матеріалу. Коли використовуються декілька територій, з подальшим наміром
об’єднати їх, доцільно використовувати тварин
різних генетичних ліній на різних територіях. Коли
стадо розростеться до сотень осіб, введення декількох нових тварин матиме лише обмежений вплив
на генетичне різноманіття загальної популяції.
Ефект буде набагато більшим, якщо нові гени додають на більш ранніх етапах і в менших стадах. На
самому початку програм ревалдингу, слід враховувати генетичну різноманітність у довгостроковій
перспективі.
До тих пір, поки стада знаходяться під контролем
людини, можна створити генетичну базу осіб шляхом вилучення зразків волосся у тварин.
На певному етапі тварини стануть дикими. Щоб
запобігти втраті генетичної різноманітності в цій
ситуації, мінімальний розмір популяції повинен
становити щонайменше 150 тварин, з яких щонайменше 25 самців та самок беруть участь у відтворенні.
Серед полігамних видів, таких як коні, ризик генетичних втрат набагато більший, ніж у моногамних
видів. Кожен вид має власну стратегію запобігання
інбридингу, але це працює, лише якщо у тварин є
достатньо місця та можливостей. Цьому також
сприяє вільний вибір партнера для спарювання.
Синхронізація народження призводить до того, що
більше биків зможуть розмножуватися, оскільки
один бик не може покрити всіх корів готових до
спарювання у межах своєї території.

4.4.

Проблема питної води

Існує дві причини, що спричиняють дефіцит питної
води, і їх слід усувати по-різному. Перша причина
виникає, коли є обмежений доступ до води через
паркани або інші причини, утворені людьми. У
цьому випадку доцільно отворити штучні джерела.
Друга причина – природня нестача джерел води у
зоні відродження дикої природи. У цьому випадку,
перш ніж вирішити проблему води, слід поставити запитання про те, чи підходить ця територія для
відтворення взагалі.

У природних умовах дефіцит води змушує тварин
мігрувати в її пошуках, і менеджер території повинен максимально полегшити цю міграцію. Коли
тварини живуть на обмеженій огородженій місцевості, про тварин треба піклуватися. Коли природного джерела води немає або коли природні джерела регулярно висихають, потрібно мати штучне
джерело. Можна викопати басейн або встановити
резервуар із системою трубопроводів. Штучні джерела води потрібно перевіряти щоденно.
Якщо площа, на якій відроджують дику природу,
вимірюється кількома тисячами гектарів, там має
бути доступним одне або декілька джерел води.
Створення штучних джерел води змінить поведінку травоїдних тварин, а, отже, і їхній вплив на середовище, в якому вони існують. Щодня тварини
шукають джерело води по декілька разів. Коли територія природно суха, така поведінка призводить
до градації території для випасу від пасовищ з більш
інтенсивним випасом поблизу водних джерел, до
територій з меншим випасом, що знаходяться далі
від води; цей градієнт, у свою чергу, створює більше
біорізноманіття.
Створення штучних джерел води також впливає на
конкуренцію між різними видами травоїдних. Дикий осел або сайгак добре пристосовані для подолання дефіциту води. Створення штучних джерел
води сприяє видам, які потребують більшої кількості
води, таких як велика рогата худоба або олені, і таким чином зменшує переваги дикого осла та сайгака.
Мороз або сніговий покрив не обов’язково призводять до дефіциту води. Навіть коли відкрита вода недоступна, тварини створюють невеликі калюжі, стоячи або стрибаючи на лід. Велика кількість вологи
споживається під час поїдання трави з памороззю.
Також може споживатися сніг. На невеликих територіях із інтенсивним відвідуванням людьми нерідко створюють штучні місця водопою, хоча власне
травоїдним тваринам вони не завжди потрібні.
Навчання стад допомагає подолати періоди дефіциту води. Стара досвідчена кобила або корова
веде своє стадо до водних джерел, які вона пам’ятає з минулих часів. Таким чином вона передає свої
знання наступному поколінню.
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4.5. Проблема суворих зим
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Тривалість зими має особливе значення для травоїдних тварин. Короткі періоди сильного снігопаду тварини легко долають, використовуючи жирові
запаси, накопичені влітку, але якщо зима настає
рано і триває довго, слід подумати про додаткове
годування.
На невеликих та огороджених територіях, і якщо
тварини досі «знаходяться у власності», закони зобов’язують доглядати за тваринами. Якщо стадам
загрожує голодування, їм можна дати додаткове
харчування. Якщо лише декілька тварин (менш ніж
10 % від загального розміру стада) знаходяться під
загрозою, в такому разі окремі слабкі тварини мають бути вилучені зі стада.
Коли території налічують кілька тисяч гектарів, а
тварини більше не «знаходяться у власності», вони
можуть вільно мігрувати по різних місцях перебування, а необхідність підгодовування стає набагато
меншою. У гірських регіонах, на місцях відродження дикої природи, треба мати як літні пасовиська
розташовані в горах, так і зимові, розташовані в долинах. Тут тваринам дають можливість знаходити
альтернативні місця перебування у несприятливі
часи. Зими в цих (наближених до) природних умовах, з усіма присутніми місцями перебування, ініціюють природну динаміку популяції; за суворих
зим помирає більше тварин в порівнянні зі звичайними роками, а в м’які зими практично всі тварини можуть вижити. Природна динаміка популяції
є надзвичайно важливою, наприклад, для циклів
регенерації лісу.
Про те як уникнути дефіцита води взимку див.
розділ 4.4.

4.6.

Повернення у дику природу

Кінцевою метою відтворення дикої великої рогатої
худоби та коней є повернення їх у дику природу. Це
можна зробити, коли тварини достатньо пристосовані до місцевих обставин. Перед випуском їх утримують у, так званих, підготовчих локаціях.
Підготовчі локації мають кілька форм. Невеликі
локації площею всього кілька гектарів можуть ви-

користовуватися протягом декількох тижнів або
місяців для тварин, які вже були частиною програми відтворення в інших місцях. Ці підготовчі локації можна використати кілька разів послідовно
для повернення тварин у природу. Інший варіант
– почати повернення у дику природу в огороджених таборах на кілька сотень гектарів, з кінцевою
метою зняття всієї огорожі. Протягом декількох
років можна активно вибирати тварин, придатних
для цих цілей, і підготувати як тварин, так і місцеві
громади для фактичного випуску тварин у дику
природу.
Підготовчі табори огороджують. Коли тварини
проживуть там кілька місяців, вони звикнуть до
місцевості і зазвичай будуть триматись поруч з нею.
Інший варіант – це так званий жорсткий випуск.
Тварини випускаються прямо з трейлера в дику
природу. Перевагою є мінімальна кількість операцій, але недоліків значно більше. По-перше, тварини не мають зв’язку з цією територією, що іноді
призводить до безрезультатного пошуку тваринами більш знайомого середовища, який заводить їх
на декілька або навіть на десятки або сотні кілометрів, на території де вони, можливо, є небажаними.
По-друге, тварин досить складно знайти, коли виявиться, що вони адаптовані гірше, ніж вважалося
раніше. Наприклад, вони можуть зіткнутися з новим невідомим типом паразитів, з якими вони раніше не стикалися. У разі жорсткого випуску це може
призвести до загибелі більшої кількості тварин, ніж
це необхідно, тоді як м’який випуск дозволяє тваринам адаптуватися відповідним чином до їхнього
нового середовища з можливою ветеринарною допомогою під час перехідної фази.
Щоб утримувати коней та худобу в межах підготовчого табору, достатньо паркану висотою близько
1,1 метра, зробленого з колючого дроту або електричного огородження. Правильно налаштоване
електричне огородження також запобігає потраплянню хижаків на територію табору. Огорожа
повинна повністю оточувати територію, не даючи
хижакам змоги проповзти або перелізти через електричні дроти.

4.7.

Контроль збитків

З часом популяція зростатиме. Коли вона буде
випущена в дику природу, соціальний тиск змушуватиме тварин блукати в пошуках нових місць
проживання та територій. На цьому етапі вони зустрінуться з конфліктом інтересів.
Поки тварини все ще комусь належать, власник
несе відповідальність за своїх тварини та заподіяну ними шкоду. Власник зазвичай має страхувати
відповідальність для покриття збитків. Поки тварини знаходяться у власності, доцільно їх тримати на
огородженій або відокремленій території.
Коли тварині надають статус дикої тварини і вона
більше не утримується, ніхто не несе відповідальності за неї. У більшості європейських країн існують схеми компенсації за шкоду, заподіяну дикими
тваринами. Проблема полягає в тому, що більшість
країн на даний момент не визнають велику рогату
худобу та коней як диких тварин, а лише як свійських. Навіть за умови надання статусу дикого виду
цим тваринам та схем компенсації, місцеві фермери, які будуть зазнавати збитків, можуть виступити
проти ревалдинга, створюючи перешкоду всьому
проекту.
Огородження великих територій запобігатиме міграції тварин, і, відповідно деяким джерелам, це
менш бажаний варіант у природних умовах. Проте
стратегічне огородження може відокремити місця
відродження дикої природи від інших ареалів, таких як магістралі, міські території або сільськогосподарські угіддя. Огородження всього природного заповідника в сотні тисяч гектарів не здається
найкращим способом, хоча це практикувалося в
деяких південно-африканських національних парках, таких як Крюгер та Етоша. Буферні зони з
мисливськими угіддями можуть бути альтернативними способом, з подальшим збільшенням тиску
полювання подалі від основних місць відродження
дикої природи. У деяких канадських національних
парках існує практика стрільби в тварин, які заходять в міські райони, гумовими кулями, з метою
відлякування.

4.8.

Проблема з вовками

Хижацтво зі сторони вовків чи інших хижаків – це
те ж частина ревалдингу, як і повернення корінних
диких травоїдних. Хижаки допомагають зберегти
стада здоровими, знищуючи слабких тварин.
Нерідко, коли травоїдних випускають в дикі місцини, вони ще не знайомі з вовками та іншими хижаками. Це означає, що вони повинні навчитися захищати себе. Підготовчі табори з добре продуманою
огорожею не тільки тримають тварин всередині,
але також утримують вовків за огорожею. За час до
фактичного випуску, вовки можуть відвідати корів
або коней, не завдаючи їм шкоди.
На великих огороджених ділянках на кілька сотень
гектарів набагато складніше утримувати вовків
назовні. Допоможуть плавні обриси огорож, щоб
вовки не могли вполювати травоїдних, ховаючись
там, де паркан робить прямий кут. Ще важливішим
є наявність здорової альтернативної популяції диких звірів, таких як благородний олень та гірський
козел, на яких вовки можуть полювати. Це зменшує
інтерес вовків у полюванні на велику рогату худобу та коней. Збитки від хижацтва в огородженій
місцевості все ще залишаються природними, поки
тваринам дають шанс захистити себе. Ви повинні
прийняти втрату тварин, якими ви володієте, як частину природного процесу.
Після звільнення в дику природу цілком нормально втратити кілька тварин через хижаків. Телята та
лошата особливо вразливі. Це необхідно прийняти.
Пам’ятайте, що з цього моменту тварини більше не
ваша власність.
Перший досвід роботи з вільними конями та ВРХ
в Болгарії та Хорватії показує, що коні більш вразливі до атак вовків, ніж велика рогата худоба. Коні
навіть шукають захисту серед стад великої рогатої
худоби, щоб бути в безпеці. Цей факт можна розглядати як додатковий аргумент для сумісного випуску коней разом з великою рогатою худобою.
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Транскордонний випас

Зі зростанням районів відродження дикої природи
по всій Європі, зростає ймовірність того, що вільна
велика рогата худоба або коні перетинатимуть національні кордони. Це може спричинити нові проблеми через їх правовий статус. Кожна країна в Європі має свою власну систему реєстрації домашньої
худоби, і європейське законодавство передбачає,
що вся велика рогата худоба повинна мати мітки
на вухах, коні повинні мати чипи, і всі мають бути
централізовано зареєстрованими. Ці європейські
закони виконуються на національному рівні. Це
робить транскордонний випас проблематичним,
оскільки тварини, зареєстровані в одній країні, од-

ночасно не можуть бути зареєстровані в іншій.
Метою реєстрації є забезпечення національної
та міжнародної безпеки продуктів харчування.
В разі реєстрації хвороби у худоби можна відстежити шлях до джерела зараження. Оскільки
запровадження реєстрації належить робити національним органам влади, то вони і визначають,
яким чином слід забезпечувати догляд та нагляд. І
він відрізняється в кожній окремій країні. Наприклад, німецькі закони диктують, що всіх тварини,
які використовуються для природного випасу,
потрібно контролювати щодня. У Нідерландах не
прописано як часто необхідно перевіряти тварин.

У цілому, в Європі тварини повинні перевірятись
щонайменше щотижня професіоналами і кілька
разів волонтерами. Також в різних країнах існують різні правила про те, які захворювання тварин
треба контролювати та яке профілактичне лікування має бути надане.
Транскордонний випас є юридично можливим,
якщо різні країни домовляться між собою. Існуючі домовленості в рамках Бенілюксу (Нідерланди, Бельгія та Люксембург) передбачають лише
щорічний транскордонний випас овець. Великій
рогатій худобі у Бенілюксі дозволяється транскорЗаповідник Campanarios de Azaba в Іспанії

донний випас лише влітку, а взимку вона повинна
утримуватися в стійлах. Транскордонний випас
худоби між Нідерландами та Німеччиною можливий, якщо тварини перебувають під жорстким ветеринарним контролем Німеччини. Між іншими
країнами існують дещо інші домовленості.
Якщо велика рогата худоба або коні розглядаються як дикі види, ситуація стає легшою. Транскордонний випас диких видів, таких як благородний
олень чи зубр, можливий по всій Європі, тому що
вони не потребують реєстрації та підпадають під
інші закони.
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5. Соціальна структура стада
5.1. Стадо формує тварин
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Коні, велика рогата худоба, зубри, дикі кабани,
олені та гірські козли – це все соціальні тварини. Ми
маємо дуже чітке уявлення про те, як працюють соціальні структури оленів і диких кабанів, оскільки
ми довго вивчали цих тварин в дикій природі. Але
через одомашнення ми втратили уявлення про те,
яку структуру у природі мали табуни диких коней
та стада турів. Більшість знань, які у нас на сьогодні
є, – це знання про фермерських тварин. Фермери
формують соціальні структури своїх стад для своїх
потреб. Фермеру потрібен лише один жеребець або
бик для розмноження. Надлишкових тварин каструють або забивають. Телят забирають від своїх
матерів у дуже молодому віці, щоб забезпечити постачання молока для споживання людиною. Групи
великої рогатої худоби зазвичай складаються з великої кількості корів одного віку. Коні дуже часто
стоять на самоті у невеликій конюшні, але, якщо їх
виводять у поле, вони весь час оточені різними тваринами.
Під час відтворення стад великої рогатої худоби та
коней необхідна реструктуризація їх соціальної поведінки. Це особливо актуально, якщо відтворення
починається з популяцій із сільськогосподарським
минулим, тоді це займає більше часу, ніж відтворення із здичавілих тварин.
У природно-структурованому стаді присутні різні
покоління. Самці і самки народжуються в співвідношенні 50:50. Молодих тварин виховують як їх
матері, так і решта членів стада. Знання про ре-

сурси та шляхи міграції передаються з покоління в
покоління. Грайливі битви між молодими самцями
визначають соціальний ранг і готують їх до статевої
зрілості.

5.2. Структура стада дикої великої рогатої
худоби
Дика велика рогата худоба живе в матріархальному суспільстві – тип соціальної структури, що існує
для багатьох видів. Наприклад, слони чи зубри мають схожу соціальну поведінку. Серед дикої худоби
виділяються наступні типи груп:
Родинна група
Родинна група складається з генетично пов’язаних самок та їхнього потомства. Більшість молодих самок залишаються зі своїми матерями та
бабусями протягом більшої частини свого життя.
Тільки молодших биків виганяють зі стада після
досягнення ними статевої зрілості у віці 3 років.
Матріархальну групу очолює найдосвідченіша самка, яка зазвичай є матір’ю або бабусею всіх інших
членів групи. Завдяки своєму досвіду, вона веде
стадо до кращого пасовища або притулку. Знання
передаються через покоління. Навколо матріархальної групи ходять самотні, домінуючі бики,
спарюючись з тими самками, які їм подобаються.
Під час спарювання бик залишається з однією або
декількома самками протягом декількох днів. Інші

Малюнок 5.1:
Соціальна структура стада дикої худоби

Малюнок 5.2:
Соціальна структура табуна диких коней

Старий бик-одинак
Гарем 1
• Головний жеребець
• Кобили з лошатами
• Молоді/статево незрілі

Матріархальна група 1
матері, дочки, телята

Домінантний бик-одинак
Група биків 1
Молоді, статево
зрілі бики
Матріархальна група 1
матері, дочки, телята
Матріархальна група 1
матері, дочки, телята
Домінантний бик-одинак
Група биків 2
Молоді, статево
зрілі бики
Старий бик-одинак

готові до спарювання самки спарюються з іншими
биками. Інбридинг не відбувається, оскільки жіноча лінія залишається разом, а молодих биків виганяють з території місцеві домінуючі бики. Бик з
вищим соціальним рангом покриває більше корів,
ніж інші, але не всіх!
Після кількох поколінь сімейні групи можуть стати
занадто великими. Вища за рангом самка зі своїми
послідовниками відокремлюється від стада, засновуючи свою власну групу.

Група жеребців 1
Статево зрілі жеребці
різного віку

Молоді тварини
молоді кобили та
жеребці

Гарем 3
• Головний жеребець
• Молоді статево зрілі
кобили

Гарем 2
* Головний жеребець
• кобили з лошатами
• молоді / статево незрілі

Група жеребців 1
Статево зрілі жеребці
різного віку

Групи биків
Групи биків значно менші і містять лише від 2 до 5
тварин. Вони мають свою територію на менш сприятливих пасовищах і далеко від домінуючих биків.
Тут вони проводять ігрові бої, готуючись до того,
щоб заявити права на власну територію. Іноді дватри бика об’єднують зусилля для боротьби зі старшим домінантним биком.
Фото 5.1:
Дика рогата худоба породи Саягеса живе у соціальних стадах
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Бики-одинаки

5.3.

Домінуючі бики захищають свою територію. Хоча
вони не є цілком територіальними тваринами, вони
намагаються перебувати біля найбільш сприятливого пасовища. Вони позначають межі своєї території, створюючи бичачі ями. Також вони перевіряють сімейні групи, що проходять поруч з його
територією, на наявність готових до спарювання
самок.
Старі бики втрачаючи першість, проводять решту
своїх днів наодинці на околицях своєї колишньої
території. Вони більше не об’єднуються з групою
биків.

Дикі коні живуть у великих групах, які можуть сягати тисяч осіб. У межах цього мегастада існує багато невеликих груп, які живуть поруч.

Фото 4.3:
Порода Boskarin у природному парку Велебіт, Хорватія

Дикі коні

Група гарему
Гарем складається з головної кобили і жеребця та
їх послідовників. Головна кобила вирішує, що група
робитиме, коли і де. Основним завданням жеребця
є утримання стада разом і захист його від інших
жеребців або хижаків. Іноді він об’єднує сили з молодшим нижчим за рангом жеребцем або жеребцями, надаючи йому обмежені права на спарювання з
нижчими за рангом кобилами. Група зазвичай залишається разом; іноді додається нова молода кобила.
Молодих споріднених кобил та жеребців виганяють із табуна під час досягнення статевої зрілості,
це запобігає інбридингу.

Групи гарему не територіальні, і кілька груп можуть
жити поруч. Дивлячись на один великий табун,
можна виділити декілька груп гаремів. Вони можуть
знаходитися поруч одна з одною, але ніколи не змішуються.
Коли головний жеребець вмирає або старіє, його
змінює новий сторонній жеребець або його позицію перехоплює один з молодших, нижчих за
рангом жеребців із табуна. Коли головна кобила
вмирає, її місце займає інша, найбільш досвідчена
кобила. Кобили в одному гаремі досить часто не
пов’язані родинними зв’язками одна з одною.
Холостяцькі групи
Вигнані тварини будуть шукати собі табун для захисту та компанії. Вони формують так звані холо-

стяцькі групи, які є нестійкими за складом і часто
змінюються. Молодші кобили іноді можуть ожеребитися один чи два рази, перш ніж їх приймуть
до нового гарему. Молоді жеребці приєднуються
до групи жеребців або намагаються пристати як
помічники в гаремі.
Групи жеребців
Жеребці, які не мають власного гарему, живуть разом з іншими жеребцями. Серед молодших тварин
тривають ігрові бої, готуючи їх до того моменту,
коли вони зможуть завоювати свій власний гарем.
У більшості з них цього ніколи не буде.
Групи жеребців мають вільні зв’язки, і їх склад
може змінюватись щоденно. Ці групи, як правило,
знаходяться на краях великих табунів.
Фото 5.2:
Те, що на відстані здається одним великим табуном,
насправді є декількома невеликими соціальними групами
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5.4 Соціальні стада та їхні ландшафти

5.5

Знаходження у просторі окремих тварин сильно
залежить від соціальної структура стада, як описано вище. Таким чином, соціальна структура видів
також впливає на ландшафт. Ось кілька прикладів:
• Завдяки тому, що тварини стають менш мобільними протягом сезону пологів, поля, на яких проходить цей сезон, періодично зазнають більшого
впливу від випасу. Тому для пологів вибираються
найбільш продуктивні та поживні території. В ці
періоди в інших районах випас скорочується.
• Розщеплення стад та усунення молодих осіб
призводить до більш рівномірного використання
середовища проживання. Зокрема, молоді бики
та жеребці можуть мігрувати в нові місця проживання в пошуках своїх власних пар.
• Як справжні, так і ігрові бої призводять до вигортання ґрунту. Домінуючі бики копають свої
власні бичачі ями, коні регулярно влаштовують
піщані ванни.
• Харчування в одному місці і дефекація в іншому
підтримує транспортування поживних речовин,
що спричиняє місцеві зміни родючості ґрунтів.
Домінуючі жеребці хочуть, щоб їхній запах було
чути найкраще, і тому вони випорожняються поверх чужого запаху, створюючи величезні купи,
які з часом перетворюються на гарячі точки живлення рослин.

Кожен вид має свою унікальну соціальну структуру.
Це більш чітко видно серед диких тварин, ніж серед
тих, що утримуються людиною. Проте це не означає, що тварини на утриманні, не мають схильності
виражати свою поведінку. Важливо, щоб на ранніх
етапах повернення у дику природу або на стадії розмноження, коли вплив людей на тварин та вибір все
ще сильний, ці соціальні структури зберігалися.
На більш ранніх етапах повернення у дику природу,
тварин можуть відловлювати і працювати з ними
кілька разів. Тварини, менш підходящі для повернення у дику природу, можуть бути вилучені, а стада можуть переміщуватися між різними районами.
Доки велика рогата худоба та коні знаходяться під
законодавчим ветеринарним наглядом, худоба повинна мати мітки на вухах, а коні повинні бути чиповані.
Спійманих тварин поміщають у невеликі стійла, де
не так багато місця для рухів. Різні гареми повинні
бути розміщені на різних ділянках, щоб запобігти
боротьбі за домінування між жеребцями. Групи холостяків та групи жеребців повинні бути відокремлені від гаремів. Під час роботи із великою рогатою
худобою, биків треба розділити. Загони повинні
бути якомога меншими, це запобігає зайвому руху
тварин.
Тварини, що народились дикими або напівдикими,
не звикли, щоб їх вилучали зі стада і залишали на
самоті. Цих тварин завжди потрібно перевозити
разом із своєю групою. Це повністю відрізняє їх від
свійських тварин, яких навчили бути одинаками.
Свійські тварини також більш звичні до транспортування, вони менше стресують у порівнянні з (напів) дикими тваринами.

Соціальна поведінка тварин має великий вплив
на біорізноманіття. Спочатку це може здатися
тривіальним, але враховуючи те, що кожен вид рослин має свою специфічну нішу, навіть локальні невеликі відмінності викликають появу десятків різних видів рослин, що ростуть поруч. Багато з них
поширюються власне травоїдними, які переносять
насіння багатьох рослин на своєму хутрі. Великі
травоїдні створюють більше локальних змін. Ями
зубрів або великої рогатої худоби значно більші,
ніж оленя. Екскременти коней або гній великої рогатої худоби містять набагато більше поживних речовин, ніж екскременти оленів.

Робота із соціальними стадами

Практичні рекомендації щодо поводження із
великою рогатою худобою в рамках програми
відродження:
• Сімейні групи пов’язані родинними зв’язками.
Самок треба утримувати разом, наскільки це
можливо. Коли стадо ділять, необхідно, щоб в них
залишалися досвідчені старі корови.

• Бики можуть бути відокремлені від сімейних груп,
оскільки вони, як правило, живуть одинаками.
Молоді бики залишаються поблизу материнського стада до 3 років, але регулярно блукають.
Ці тварини не повинні переміщатися окремо, їх
треба перевозити з одним або двома биками-однолітками з того самого стада.
Якщо відтворення починається на дуже маленьких
територіях всього лише у кілька гектарів, це звичайно дає простір лише одному бику. Щоб запобігти інбридингу, бика треба замінити через два роки,
коли його перший нащадок жіночої статі стає сексуально активним.
Практичні рекомендації щодо поводження із конями в рамках програми відродження:
• Під час переміщення тварин між різними територіями соціальні структури, такі як гареми або
групи жеребців, потрібно переміщати як одне
ціле. Домінуючі тварини не повинні вилучатися
із стада. Табун, який перемістять таким чином,

може використовувати всю свою енергію, щоб досліджувати нові території, а не втрачати енергію
на побудову нової соціальної структури.
• Видалення або заміщення домінуючих тварин
дезорганізує табун. Якщо тварин необхідно вилучити, краще забирати молодняк. Ці тварини повинні досягти принаймні одного року, щоб бути
повністю відлученими. Тварини молодше одного
року все ще мають дуже міцний зв’язок з матір’ю.
Коли тварин вилучають, спробуйте вилучити тих,
кого з природних причин виженуть із стада через
кілька найближчих місяців.
• Група жеребців має вільну композицію і може
бути створена шляхом об’єднання кількох жеребців. Це потрібно робити на новому місці, а не
перед транспортуванням. Ці групи можуть бути
створені з молодих жеребців, вигнаних з їхніх гаремів.
Фото 5.3:
Бики створюють великі ями, щоб вразити один одного
або помітити власну територію
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• Добре структуровані соціальні групи мають ще
одну перевагу, яка полягає в тому, що тварини залишаються більш активними та здоровими.
Генетика
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Коли кількість тварин достатньо обмежена, а контроль з боку людей є сильним, або коли тварини знаходяться на ділянках розведення, важливо
уважно стежити за генетикою стада. Як зазначалося
раніше, деякі види чи породи мають обмежену генетичну спадщину. У довгостроковій перспективі,
для боротьби з хворобами чи для протидії зміні середовища важливо зберегти більшу (якщо не всю)
генетичну різноманітність. Малі групи особливо
вразливі до генетичних втрат, оскільки може бути,
що тільки одна або дві генетичні лінії є репродуктивними. Групи, що налічують приблизно до 150
тварин, повинні підлягати генетичному контролю.

Для зразків ДНК можна взяти зразки волосся або
крові. Так аналіз 80 зразків ДНК, відібраних в одному із національних парків Нідерландів, показав, що
сини одного домінуючого жеребця, завоювали гареми один одного, залишивши лише одну чоловічу
лінію для репродукції. Хоча існують інші приклади,
коли кобили залишають свій гарем протягом ночі,
щоб спаритися з іншими одинокими жеребцями.
Доки стадо все ще контролюють люди, у всіх тварин
треба взяти зразок ДНК. Ведення племінної книги
дає уявлення про генетичну різноманітність. За необхідності можуть бути введені додаткові гени, або
стада можуть бути переміщені для генетичного коригування. Все це робиться для розширення генетичної різноманітності на момент, коли тварин нарешті випустять в дику природу. Після цього стадія
генетичного коригування дуже обмежена. Додавання нових генів після звільнення проявиться лише у
довгостроковій перспективі.
Фото 5.4:
Під час відлову напівдиких коней, треба відокремити
різні соціальні групи одразу в різні відсіки

6. Природний випас як процес
6.1. Випас та ріст лісів
Століття експлуатації сформували європейський
ландшафт. Ліси використовувалися як джерело деревини, на тварин полювали задля м’яса та хутра.
Щоб запобігти пошкодженню тваринами товарних
лісів, їх утримували за низької щільності або тварин
підгодовували взимку. Відкриті пасовища, болота та
луки обробляли. Поля з різнотрав’ям та іншими рослинами змінилися на сільськогосподарські монокультурні поля. Великі травоїдні тварини були вигнані з
цих районів і на їх місце прийшла домашня худоба. І,
нарешті, зв’язок між відкритим ландшафтом, де нині
домінує людина, і лісом більше не був помітним.
Сьогодні в тих місцях, де зустрічаються ліси та відкриті пасовища, перехід нерідко буває раптовим і
різким. Дикі тварини, які повинні жити всередині
лісу, слідують за своїми природними звичками і переходять на ці родючі луки, щоб пастися. Тут вони
завдають збитку сільськогосподарській діяльності,
коли з точки зору тварин, завдяки такій діяльності
природа накрила для них «обідній стіл». Тільки
окремі люди розуміють, що ліси та відкриті екоси-

стеми повинні поєднуватись між собою. Природно,
що великі травоїдні тварини використовують і те, і
інше – для харчування та для притулку.
Природна сукцесія традиційно розглядається як
послідовність декількох етапів, що закінчується
клімаксовою рослинністю. У більшості країн Європи такою клімаксовою рослинністю вважався темний буковий або хвойний ліс. Якщо б так і було, всі
системи були б темними лісами. Трави або світлозалежна флора не розвинулася б. Без трав не існувало б чистих травоїдних, таких як тури та дикі коні.
Замість того, щоб бути лінійним процесом, природна сукцесія перебуває під впливом природних катастроф, у тому числі під впливом травоїдних тварин,
які постійно «розривають» суцільні лісові масиви.
6.1.1.

Ріст лісів

Природні екосистеми у Західній та Центральній Європі мають дуже сильну тенденцію до лісової сукцесії. Ділянки, з яких зник ліс і які залишаються не-

Сонце
Клімат
Хімічний склад
Геоморфологія
Гідрологія
Ґрунт
Рослинність
Травоїдні
Хижаки

Некрофаги

гравітація
Малюнок 6.1:
Порядок природних процесів, що структурують
ландшафти та природну сукцесію
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доторканими, незабаром заростають чагарниками
та деревами. Лише в найбільш вологих, холодних і
сухих районах лісові сукцесії не можуть процвітати. Холодні та альпійські ландшафти поступаються
місцем хвойним лісам, ландшафти з м’якшим кліматом – широколистяним породам дерев. Це природна сила, яка завжди існувала.
Динамічні сили, що обмежують лісову сукцесію,
зупинило людське втручання. Лісові пожежі та жуки-короїди більше не розглядаються як невід’ємна
частина природи, їх вважають катастрофами. Розлив річок тепер контролюється. На диких звірів
ведеться жорстоке полювання і їх щільність значно нижча за можливу природну для певного району. Внаслідок того, що ці природні сили більше не
мають впливу, природа розвивається у бік темних
лісів. З плином часу наше людське базове сприйняття того, як працює природна сукцесія, змістило-

ся на уявлення, що це і є «природний» стан речей.
Ми більше не визнаємо, що темні ліси з’явилися
тому, що люди зменшили протидію сили, яка можє
вплинути на їхню сукцесію.
В межах природних екосистем ці сили повністю присутні. Лісова сукцесія все ще триває, але в іншому
масштабі. Якщо в одному місці лісний покрив закривається, в іншому – старі дерева помирають. Коли
світло досягає лісового ґрунту, розквітають квіти і
трави, що приваблюють великих травоїдних. У межах
відкритих полів тільки тернисті або отруйні чагарники залишаються нез’їденими. Концепція клімаксної
рослинності повинна бути пов’язана не з темними
лісами, а з мозаїчними ландшафтами пасовищ, чагарників, молодих і старих лісів, що існують поруч один
з одним. Вершиною клімаксу є не фіксований стан, а
динамічний ландшафт, в якому присутні різні етапи
сукцесії, але в різних місцях в різний час.
Фото 6.2:
Дикі пожежі, подібні до цієї в національному парку
Єллоустон, – це не катастрофа, а творча сила

6.1.2. Виродження лісів
Сильна тенденція до лісової сукцесії стикається з численними протиборчими силами. Це змушує сукцесію
йти іншим шляхом, а ліси заміщуються відкритими
полями і навпаки. Ряд цих сил в даний час розглядаються як стихійні лиха і як шкідливі явища; лісові
пожежі, буревії, короїди, хвороби, лавини, затоплення або випасання, а фактично вони є частиною самої
природи. Наприклад, в рамках традиційної охорони
природи з короїдами продовжують боротися, хоча
вони є такою ж частиною еволюції, як і всі інші види.
Боротьба з цими протиборчими силами має економічне значення в лісовому господарстві, але в
природі ці сили слід розглядати як природні явища. Ці сили створюють місцеві та регіональні відмінності. Високо структуровані системи з багатьма
різними нішами призводять до більшої цінності
біорізноманіття. Відновлення цих природних сил
призводить до відтворення природних лісів та мозаїчних екосистем.

Спільним між усіма цими силами є те, що вони відкривають лісовий покрив і призводять до падіння
світла на ґрунт, що спричиняє буйне зростання
трави. Це приваблює великих травоїдних тварин
випасатися на цих травах і стимулювати розвиток
пасовищ, замість швидкого відновлення лісостепу.
6.1.3.

Випас на відкритих полях

Природні пасовища великих травоїдних тварин,
таких як зубрів, лосів, оленів, диких коней та великої рогатої худоби безперечно пов’язані з лісовими
екосистемами. Разом із вищезгаданими природними процесами, вони сформували наші екосистеми
і мають вирішальне значення для європейського
природного ландшафту. Взагалі, великі травоїдні
тварини не можуть зробити закриті темні ліси відкритими у великих масштабах, хоча на місцевому
рівні вони об’їдають кору і, фактично, знищують
дерева. Дикі слони, які можуть вирвати дерево
повністю, зникли з європейського континенту піс-
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ля останнього льодовикового періоду. Ще один особливий вид – бобер – все ще присутній; вони валять
маленькі і великі дерева. Інші травоїдні отримують
користь від пишних відкритих місцевостей, які
вони створюють. У довгостроковій перспективі
природний випас на цих луках не припинить вторгнення лісу, але ріст дерев не відбуватиметься протягом тривалого періоду часу.
Врешті-решт, всі відкриті пасовища перетворяться
на ліси, а всі закриті ліси врешті-решт знову перетворяться на відкриті луки. Взаємодія між природним пасовищем, буревієм, зсувами, лісовими пожежами, лісовою сукцесією і хворобами створює
постійно рухливу мозаїку відкритих та закритих територій. Відкриті луки приваблюють великих травоїдних тварин, які об’їдають дерева, гальмуючи
швидке відродження лісу. Затінені ділянки створю-

ють притулок для травоїдних тварин під час пережовування їжі чи відпочинку. Клімаксна рослинність – це не замкнутий ліс, а «рухлива» мозаїка з
лісів і луків, трав’янистих полів, кущових заростей,
дерев, старих лісів та всіх етапів між ними. Лісова
сукцесія і деградація лісів будуть більш збалансованими. Деякі місця відкриті завдяки великим травоїдним тваринам протягом декількох десятиліть;
інші, закриваються швидше.
Багато прикладів мозаїчних ландшафтів все ще
зустрічаються по всій Європі. Зазвичай вони знаходяться на територіях з історією довготривалого
екстенсивного випасу. Наприклад, Новий ліс в Англії і Боркенер Парадіс в Німеччині, або такі гірські
райони, як болгарські Родопи. Тут старі способи господарювання все ще використовуються або зовсім
недавно зникли.
Фото 6.2:
Діяльність бобрів (завдяки будівництву греблі) та
повені можуть створювати великі відкриті долини
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Малюнок 6.3: Сукцесія з бобрами

6.1.4.

Більшість порід дерев відтворюються набагато легз випасом
без випасу
ше за межами лісу, ніж всередині лісу. У темних
старих лісах види дерев зі швидким ростом не виживають. Тут можна побачити тільки бук, ялину,
ялицю та падуб. Конкуренція за світло спричиняє
затоплення, лід, бурі та пожежі
зникнення інших видів. У старих лісах переважають повільно зростаючі види дерев з високою толерантністю до тіні. Вони здатні вижити в умовах
поганої освітленості, несподівано демонструючи
швидке зростання, коли відкривається лісовий покрив.
Регенерація на відкритих луках робить молоді дерева дуже чутливими до випасу худоби. Але є кілька механізмів, які в кінцевому рахунку можуть
закриті ліси протягом десятиліть
спричинити перехід балансу від травоїдних тварин
до дерев.
Один із способів для захисту чагарників від травоїдних – це відростити гострі шипи або колючки.
Терен, глід, обліпиха і ожина – це види, які використовують таку стратегію. Одне з дерев, яке має
вигоду від таких тернистих чагарників, – це дуб
(F. Vera, 1997). Дуб є одним з основних видів дерев у
центральних європейських лісових спільнотах, але
вони погано регенерують. Жолуді, що потрапляють в тінисті ліси, є дуже поживними, і їх поїдає закриті ліси після > 100 років
багато тварин. Ті, які тварини не з’їдять, зазвичай
знаходяться в занадто темному місці, щоб вижи- Малюнок 6.4: Цикл розвитку лісу у прирічковій місцевості
ти. За територією лісу є більше світла, і це ідеально
підходить для зростання. Але як туди дістатися? 5м
Дуб
Сойки зберігають жолуді для важких часів, а щоб
захистити їх від диких кабанів та інших тварин,
вони ховають їх у тернистих чагарниках. Велика
кількість таких жолудів залишиться нез’їденими, і
тепер у них буде можливість проростати в набагато
кращих умовах.
Кущ терену
Великі травоїдні тварини є серйозною загрозою
для дубових паростків, проте захист тернистих
чагарників робить їх недосяжними. Після того як
вони ростуть протягом декількох десятиліть, вони
переростають чагарники і стають набагато менш
вразливими до травоїдних. Звідси вони починають
Малюнок 6.5: Схематичне зображення захисту колючих
формувати нові ліси.
Після перетворень у дикій природі F. Vera, Pag. 124
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Природна сукцесія на річкових
заплавах починається з пасовищ

Відродження лісу

кущів та регенерації дуба

Цей метод має багато варіантів. Наприклад, ясен і
дуб захищаються обліпиховими або бузковими заростями. Інші види дерев використовують отруйне
листя, а не шипи. Вербові можуть пережити роки
випасання, перш ніж з’являються тернисті види.
Інший спосіб пережити голодні роти травоїдних –
це «зачекати» період меншого випасу худоби. Великі травоїдні чутливі до багатьох хвороб, що
може спричинити тимчасове вимирання популяції. Це зменшує тиск і залишає місце для швидкого
росту. На жаль, захворювання серед диких тварин
на сьогоднішній день є набагато менш поширеним,
оскільки з більшістю з них ведеться рішуча боротьба, щоб запобігти шкоди домашнім тваринам.
6.1.5.

Фото 6.3: Чорна бузина і верба ростуть посеред
обліпихового куща

Майбутній природний лісовий ландшафт

Наше сучасне уявлення про ліси базується на вивченні лісів, які ми сьогодні маємо. Виникає питання, а як би ці ліси виглядали у природних умовах?
Щоб відповісти на це питання, існує лише один
спосіб: відновити всі природні процеси і дозволити
диким тваринам знову вільно мандрувати. Ми повинні почати цей експеримент з відкритими думками і не судити про природні процеси, як про катастрофу чи лихо.

6.2.

Вибух життя

Оскільки тисячі видів рослин і тварин розвивалися
в межах ландшафту, наповненого великими травоїдними тваринами, повторне їхнє впровадження в природних умовах представляється логічним
засобом для припинення все ще існуючої втрати
біорізноманітності.
Вплив природного випасу є набагато більшим,
ніж просто структурування лісу. Під час поїдання
смачних поживних трав створюється більше місця для менш смачних трав. За природних умов,
кількість великих травоїдних тварин в основному
визначається наявними джерелами їжі взимку або
під час посухи. У період росту тварини не можуть
споживати всю рослинність. Споживаючи лише
найбільш смачні рослини, менш смачні квіти та

Фото 6.4: Поглинання глодом заплави річки Ваал,
перший етап природного розвитку лісу

Фото 6.5: Заліснення колишніх кукурудзяних полів у
Нідерландах (Millingerwaard)
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трави отримують можливість рости. Все це приваблює тисячі комах, яких, у свою чергу, їдять сотні
птахів: це спричинює справжній вибух життя.
Сільськогосподарські сінокоси, починають квітнути влітку, навіть за умов інтенсивного випасу.
Ці квітучі поля приваблюють таких пташок, як
деркач та куріпка. Восени багато трав відмирають
і висихають, та їхнє насіння стає доступним у великій кількості. Восени це насіння служить джерелом енергії для гризунів або мігруючих птахів. У
зимовий період сухі трави поглинаються великими
травоїдними як сіно, і травоїдні їдять їх тільки тоді,
коли смачної трави більше немає. Деякі трави не будуть з’їдені взагалі, а їх порожнисті стебла стануть
притулком для личинок комах, щоб вижити до наступної весни.
Біорізноманіття в межах лісів в значній мірі підсилюється природним випасом. По-перше, тому що
ліси з природнім випасом більш різноманітні за
віковим станом дерев та світлом, що досягає підліску. Чим більше світла проникає під крони дерев,
тим більше трав’янистих рослин з’являється у лісі.
Все це приваблює великих копитних. Під час зими
ріст кущів призупиняється, запобігаючи повній
колонізації лісових галявин. На доріжках, протоптаних копитами, за звичай, проростає верес та
зіновать.

взимку, а влітку їхня чисельність на пасовищах
більша, ніж це передбачено природою.
Поглиблення нашого розуміння функціонування природних екосистем привело до більшої
обізнаність щодо випасу. Але є мовна плутанина.
І природний випас, і випас свійської худоби називають «випасом», хоча вони функціонально дуже
різні.
Нижче наведено основні відмінності між природним випасом та сезонним випасом домашньої худоби, з коротким описом їх екологічних результатів:
1.

Під час природного випасу тварини знаходяться на відкритій території цілий рік. Кількість
тварин визначається наявністю їжі протягом
зими. Коротше кажучи, це означає, що влітку є
вдосталь трави з масовим цвітінням і виробництвом насіння.
У сезонному випасі кількість тварин визначається фермером і зазвичай є набагато вищою (до 30 разів) у порівнянні з природним
випасом. Це спричиняє більш високий тиск
на пасовище влітку, що призводить до меншої
кількості квітучих рослин і відсутністю вибуху
життя.

2.

У природному випасі тваринам потрібно взимку шукати альтернативні джерела їжі: гілочки,
стебла та кору. У цей період тварини сильно
впливають на ландшафт, створюючи мозаїчну
схему відкритих пасовищ, заростей і лісів. Зокрема, транскордонні переходи між різними
біотопами багаті на життя та різноманітність.
Сезонний випас створює різкі межі між відкритими луками з надмірним випасом та незайманими лісовими масивами. Літні пасовища
виїдаються так сильно, що навіть колючі рослини не виживають; ліси залишаються недоторканими через відсутність тварин взимку.

3.

Сезонний випас домашньої худоби влітку
призводить до високої щільності тварин, що
призводить до надмірного удобрення гноєм
ґрунтів та витоптуванням землі і рослинності.

6.3. Природний випас проти сезонного
       випасу свійської худоби
Збереження видів рослин і тварин зосереджується
в основному на створенні оптимального середовища існування цих видів. Багато видів, що залежать
від відкритого простору, в даний час мають притулок в невеликих системах. На цих територіях використовуються економічно дорогі та нестійкі заходи,
а саме - випас овець. Це часто веде до конфлікту
інтересів, оскільки фермери воліють максимально
підвищити продуктивність.
У сезонного випасу фермерської худоби є одне
завдання – отримання максимальної кількості
молока або м’яса. Взимку тварини утримуються в
стійлах і отримують сіно. Вони відсутні на полях

Фото 6.6: Сезонний випас худоби може імітувати
природний випас, але має деякі серйозні недоліки

4.

Природний випас означає, що в літній час багато трави, такої як будяки та лопухи, не вживається в їжу. Восени їх насіння застрягає у хутрі
тварин або служить джерелом їжі для (мігруючих) птахів. Надмірний випас домашньої худоби
перешкоджає цим травам отримати насіння.

6.

Природний випас передбачає численні взаємодії між різними видами травоїдних, такими
як олені, велика рогата худоба, коні та зубри.
Конкуренція і взаємодія видів сприяють біорізноманіттю. В сезонному випасі задіян лише
один вид свійської худоби.

5.

Дикі травоїдні тварини за літо відкладають
шар жиру під шкірою, що допомагає їм пережити зиму. В цей час вони можуть втратити до
чверті своєї маси тіла. Наприкінці зими, коли
більшість запасів жиру вже використані, більш
слабкі тварини перебувають під підвищеним
ризиком смерті. Це природний цикл, який дозволяє вижити лише найбільш пристосованим
тваринам, зміцнити загальну популяцію, і не
можливий у сільськогосподарській практиці.

7.

Соціальні взаємодії в стадах, такі як народження телят/лошат, боротьба між жеребцями/биками, створення ям, передача знань про місця
харчування та притулку, прийом піщаних ван,
прокладання маршрутів, тощо, призводять до
багатьох змін в навколишньому середовищі.
Фермерському тваринництву бракує таких соціальних взаємодій. Зазвичай групи тварин
складаються лише з однієї статі та однієї вікової групи.

8.

У багатьох випадках свійська худоба не може
вижити в природних умовах. Особливо це стосується спеціально виведених порід худоби.
Високопродуктивні породи досягають статевої
зрілості у надто молодому віці, не можуть самостійно народжувати, мають занадто велике
вим’я і виробляють занадто багато молока. У
багатьох випадках вони погано адаптовані до
екстремальних погодних умов, а через одомашнення у них з’явилось яскраве забарвлення, що
робить їх більш помітними та більш вразливими до хижаків. Сезонне випасання не дозволяє
накопичувати знання про місцевість, джерела
води та їжі, які передаються з покоління в покоління.

частиною стада. У тварин немає жодної залежності від людини. Тварини роблять свою
справу і не звертають на нас уваги (якщо ми не
наближаємось до них, коли вони стають настороженими).
Свійська худоба, починаючи з народження, має
інтенсивні стосунки з людьми. Їх забирають від
матерів у дуже молодому віці і годують з пляшечки. Групи однорічних тварин утримують
разом без дорослих тварин, які могли б виправити їх недосвідчену поведінку. Домашні бики
можуть бачити у фермері загрозу для своєї
мети – стати домінантною твариною у стаді.
Все це – небажана поведінка з огляду на громадську безпеку.

9.

З огляду на екологічний туризм, набагато привабливішим є зовнішній вигляд відроджених
порід диких коней і рогатої худоби з усією їх
природною соціальною поведінкою. Візьмемо, наприклад, гін благородного оленя, який
є справжнім видовищем. Подібна поведінка
спостерігається у відтвореної дикої великої
рогатої худоби, яка має власний сезон гонів.
Ландшафт, який розквітає після природного
випаса, більш різноманітний, з новими сюрпризами, що чекають за кожним поворотом.
Випас домашніх тварин означає – менш соціально структуровані стада, так і менш структуровані ландшафти.

12. Щоб запобігти економічним втратам через хвороби тварин, фермери використовують ліки та
вакцини. Це призводить до того, що слабкі тварини виживають. Препарати від глистів разом
з сечею та калом попадають в екосистему, вбиваючи комах, яких, у свою чергу, їдять птахи, і
таким чином труяться.
Природний та сезонний випас худоби по суті
є дуже відмінними і мають абсолютно різні наслідки для середовища. Для відродженням територій дикої природи, використання свійської
худоби не є рішенням. Надмірний випас великої рогатої худоби може показати нам щось з
минулого, з нашої сільськогосподарської спадщини, але економічно він не має майбутнього.
Вибуху життя в умовах сучасної інтенсивної
сільськогосподарської практики не виникає.
Залучення фермерів до повернених у дику
природу стад може бути хорошою практикою,
оскільки вони вміють працювати із тваринами.
На ранніх стадіях відтворення це може бути
особливо корисним. Проте не потрібно очікувати на виробництво великої кількості м’яса, а
про молоко слід взагалі забути. Крім того, основною метою має бути випуск тварин у дику
природу, коли вони будуть готові. Це означає,
що фермери не зможуть отримати прямих доходів від тварин.
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10. В умовах випасу свійської худоби фермери
зосереджуються головним чином на продуктивності. Це займає більшу частину їх часу та
уваги.
Під час природного випасу тварини самі турбуються про себе. Таким чином, менеджери і
рейнджери дикої природи, як правило, більше
контактують із публікою, передаючи знання
про дику природу.
11. У рамках соціально оформлених стад новонароджені виховуються їх матерями та іншою

7. Життя та смерть
«Природа – це життя та смерть!» Звучить доволі логічно, але це не так. Особливо коли справа стосується
великих травоїдних тварин, оскільки саме від нас, людей, залежить вибір між життям та смертю.
Ми ставимось до життя і смерті по-різному залежно
від обставин. Якщо свійська тварина зламала ногу, ми
сприймаємо її як тварину, що страждає, і ми звільняємо її від страждань. Ми не дозволяємо таким тваринам
страждати. Але до цієї пораненої тварини ставлення
було б зовсім інше, якби це був бізон в Єллоустонському парку або, скажімо, антилопа в Африці. Там
ми сприймаємо таку ситуацію як частину природи і
чекаємо, поки втрутяться хижаки. Ми застосовуємо
різні стандарти для свійських та диких тварин, а також наші стандарти різняться в залежності від видів.
Якщо зламав ногу кінь, ми звертаємось до ветеринара для лікування. До видів, з якими ми маємо зв’язок,
як то коні та собаки, ми ставимося аналогічно тому,
як ми ставимось до іншої людини, проте худоба, вівці чи свині будуть забиті, якщо вони зламають ногу.
Коням та собакам дозволяють старіти і залишатися
жити, щоб складати нам компанію якомога довше.
Дозволяти тваринам, таким як велика рогата худоба,

помирати природно від старості, на думку багатьох,
вважається неетичним. Те, що буде стандартом для
повернених у дику природу коней та худоби, ще не
визначено. Було б краще ставитися до них так само,
як і до будь-якої іншої дикої тварини.
Ще більше питань виникає, коли питання стосується
молодих тварин. Молодь нами сприймається з любов’ю і симпатією. Що ми робимо, наприклад, якщо
лоша не приймається його матір’ю? А у природі слабкі, молоді та старі тварини стають жертвою хижака, і
при цьому хижаки відіграють важливу роль у процесі
виживання найбільш пристосованих тварин.

7.1. Хижацтво
Чисельність великих травоїдних тварин природним чином контролюється інфекційними чинниками, рівнем
фертильності, природними процесами, такими як пожежі або повені, а також хижаками. Взагалі кажучи, чим
більша тварина, тим менш вразлива вона для хижаків.
Сьогодні найбільшими і найважливішими хижаками
Європи є рись, вовк та бурий ведмідь. Види, такі як леопард та смугаста гієна, які колись були дуже поширені,
Фото 7.1: Рись
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в даний час залишились лише на Кавказі або в сусідніх азіатських популяціях. Євразійський лев, який за
римських часів все ще жив по всьому Середземномор’ї,
повністю зник з європейського континенту.
Різні види хижаків зосереджуються на різних видах
здобичі. Рись в основному полює на зайців та сарн,
або на козицю в горах. Піренейська рись, яка набагато
менша за розмірами від звичайної, полює виключно
на кроликів. Вовкам потрібна більша здобич і вони
зосереджені на європейських сарнах (у Німеччині,
Іспанії та Західній Польщі), благородних оленях (у
країнах Балтії, Східній Польщі, Карпатах), телятах
лосів (Швеція) або альпійському гірському козлові
(Іспанія), якщо вони присутні. Всеїдні ведмеді рідко
полюють, але якщо вони роблять це, то ведмеді в основному шукають поодиноких телят. Ведмеді також
їдять падаль. Більша здобич, така як зубри, коні чи
дика велика рогата худоба, менш вразливі; їм головне захистити своїх телят та лошат. Хворі, поранені та
старі тварини є об’єктом полювання з боку хижаків.
Великі хижаки впливають на види у багатьох відношеннях. Перш за все, вони зберігають популяції здоровими, полюючи на слабких тварин. У свою чергу,
види, на які ведеться полювання, намагаються уник-

нути хижаків, і таким чином використовують різні
стратегії. Вони виявляють непередбачувану поведінку, не рухаються одним і тим самим маршрутом з дня
на день, тому їх важче знайти. Залежно від виду та
навколишнього середовища вони утворюють великі
стада або живуть самотнім життям. Коні в основному
живуть на відкритих місцях і їх легко помітити. Найкращим варіантом для них є забезпечення можливості якомога раніше побачити небезпеку. Види, такі
як сарна або лось, що харчуються гілками, живуть у
більш закритих середовищах. Вони вважають за краще залишатись наодинці. Так їх важче помітити і важче знайти. Навіть зважаючи на наведені особливості
виду, сарни можуть утворювати великі групи (до 50
тварин) у зимовий період, коли їм потрібно вийти на
поля, щоб знайти додаткове харчування, а влітку вони
повністю ведуть життя одинаків у лісі.
У стадних тварин молодь знаходиться всередині
стада задля її захисту. Такі види як дикі коні, швидше за все, втечуть від хижаків; а от зубри та дика велика рогата худоба можуть і захистити себе. Козицям, гірським козлам і муфлонам потрібні стрімкі
скелі, щоб втекти. Вони не зможуть вберегтися від
хижаків на рівнині.
Фото 7.2: Вовк

Тварини, на яких полюють хижаки, уникають небезпечних місць, де їх можуть уполювати. З цієї
причини на пасовищах вздовж берегів випас значно менший, через що річкові ліси процвітають. Це,
в свою чергу, позитивно впливає на бобрів.
Хижак має величезний вплив на поведінку жертв,
і таким чином відбувається природний процес
формування ландшафту. Ведеться багато дискусій
щодо того, чи можуть хижаки контролювати кількість жертв. У більшості випадків хижаки здатні
вполювати тільки слабких тварин. Сильні є занадто
розумними та швидкими щоб бути з’їденими.
Там, де кількість жертв низька, як у далеких північних регіонах Європи, хижаки можуть зменшувати
кількість, полюючи на молодняк. Чим більша кількість жертв, тим менший вплив мають хижаки. У
хижаків існує поняття мінімальної території, на яку
він може допустити іншого хижака, якщо кількість
поживи це дозволяє. Для вовків цей мінімальний
розмір території становить близько 250 км2. Якщо
не вистачає їжі, вони збільшують свою територію.
Мінімальна територія, яку використовують рисі,
становить 100 км2 для самок і 200 км2 для самців,
але, як правило, вони володіють більшими територіями.
Популяції вовка, рисі, ведмедя та звичайного шакала у Європі зростають. Сьогодні принаймні один з
великих хижаків присутній майже у всіх європейських країнах.
Зростання кількості великих хижаків частково пояснюється їхнім нинішнім охоронним статусом.
Бернська конвенція надала сувору охорону численним видам з 1982 року, і такий захист також включено в Директиву 92/43/ЄС «Про охорону природного середовища існування флори та фауни». Відмова
від земель також відіграє вирішальну роль у поверненні дикої природи та хижаків. Громадська думка
сильно змінилася протягом останнього століття. Із
зростанням чисельності міських жителів, які більше не залежать безпосередньо від практики ведення сільського господарства, змінюється і ставлення
до дикої природи: дика природа більше не втілює у
собі загрозу та шкоду, а все більше розглядається як
щось, чим потрібно насолоджуватися.

7.2. Туші – це їжа для багатьох
Мертві тварини є джерелом їжі для багатьох видів,
при цьому деякі види повністю залежать від падалі.
Проте, багато національних законів не дозволяють
полишати трупи домашньої худоби, через те, що
через них можуть поширюватися хвороби. На щастя, європейське право є менш суворим і дозволяє
винятки, наприклад, для годування стерв’ятників в
Іспанії. Проте у багатьох випадках туші відтворених
диких коней і худоби не дозволяється залишати.
Тварини, такі як ворони та стерв’ятники, сильно залежать від мертвих тварин. В минулі часи людське
сміття забезпечувало їх їжею. На скотобійнях у Південній Європі, стерв’ятники навіть використовувалися людьми, щоб позбутися відходів. Дикі кабани,
ведмеді, борсуки та багато типів комах споживають
різні частини мертвих тварин.
Наявність великих хижаків забезпечує постійну
наявність туш. Під час посухи або взимку тварини можуть помирати через дефіцит їжі або води.
Низка вебкамер в Європі зараз дають уявлення про
роль мертвих туш. Проте, за законом, туші відтворених диких коней і худоби повинні бути знищені.

7.3. Хвороби
Захворювання є однією з головних причин смерті
великих травоїдних тварин. Взагалі, вплив інфекційних захворювань тим сильніший, чим щільніше
живуть тварини. Це підвищує ймовірність зараження тваринами один одного. Інфікування може
бути прямим або непрямим. Непряме інфікування
може відбуватися через відходи, з яких паразити
або бактерії потрапляють у воду або на рослини, а
потім споживаються іншою твариною.
Природний випас з природною щільністю знижує
ризик зараження в порівнянні з високою щільністю худоби, що утримується на фермах. Наявність
декількох видів також має позитивний вплив,
оскільки багато паразитів або хвороб притаманні
конкретному виду. У цьому випадку, навіть якщо
загальна кількість травоїдних тварин висока, кожен
вид буде представлений у меншій щільності. Деякі травоїдні тварини уникають зараженню завдяки
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Фото 7.3: Туші, як цей олень, є частиною природи

міграції між різними територіями. Особливо вразливі старі та слабкі тварини. Наявність хвороби або
паразитів є природним явищем і з екологічної точки зору з ними не слід боротися. Вони відіграють
важливу роль у генетичному відборі та виживанні
найбільш придатних. На ранніх стадіях відродження дикої природи, коли про тварин все ще піклуються, вразливих тварин слід видаляти якомога
швидше. Це запобігає розповсюдженню слабких
генів та високих втрат на більш пізніх стадіях, що,
в свою чергу, може спричинити більше публічних
дискусій щодо етики.
Необхідно уникати контактів між свійськими та
дикими тваринами. Свійські тварини, яких утримують дуже щільно, більш вразливі до хвороб.
Використання лікарських препаратів запобігає виникненню хвороб серед свійської худоби, але вони
можуть передавати хвороби диким тваринам.
Фермери зазвичай говорять протилежне. Незалежно від того, правда це чи ні, це ще одна причина на
підтримку того, що свійська худоба не повинна контактувати з дикими тваринами, як для забезпечення
добробуту тварин, так і для підтримки відродження
дикої природи. Пам’ятайте, що найчастіше основним
інтересом фермерів є висока продуктивність та прибуток, а навіть найпростіші захворювання, які взагалі
не можуть бути смертельними, можуть спричинити
збитки через скорочення виробництва молока, зменшення росту чи обмеження експорту.
Відтворена дика велика рогата худоба та коні знаходяться в постійному контакті з дикими тваринами і,
таким чином, з паразитами та хворобами. У довгостроковій перспективі надання їм медичної допомоги
не має сенсу. Їм потрібно розвивати власний опір хворобам і навчитися піклуватися про себе самостійно.
7.3.1.

Фото 7.4 & 7.5: Туші великих тварин є головним
джерелом їжі для різних типів комах та їхніх личинок

Коні, велика рогата худоба і закон

На відміну від оленів, зубрів та кабанів, відтворені
дикі коні та туроподібна худоба сьогодні на рівні
закону не розглядаються як дикі тварини. У європейському законодавстві ці тварини вважаються
свійськими. Національні закони можуть робити
власні винятки з цих правил. Закони вимагають

догляду за тваринами для забезпечення добробуту
сільськогосподарських тварин та безпеки виробництва продуктів харчування. З захворюваннями,
такими як туберкульоз, інфекціоний рінотрахеїт
(ІРТ), лейкоз, бруцельоз та лептоспіроз, треба вести боротьбу. Туші тварин треба знищувати.
Національні закони, як правило, перебільшують
потребу в цьому. Ліквідація осередків відносно
нешкідливих захворювань таких, як ІРТ, призводить до зниження імунологічної стійкості тварин
до таких хвороб. Це вже визнано ветеринарами та
епідеміологами. Нові закони намагаються обмежити використання профілактичних антибіотиків у
сільському господарстві та медицині.
7.3.2.

Що робити з хворими тваринами?

Крім юридичних зобов’язань, етика відіграє важливу роль під час відтворення диких коней та худоби. Це особливо актуально на більш ранніх етапах
відтворення, коли тваринами все ще більш-менш
керують люди. Тварини не повинні страждати через людську недбалість. Видалення хворих або поранених тварин зі стада сприяє посиленню всього
стада. Видалення треба проводити одразу, якщо це
можливо. Коли виникає етичне питання про те, що
краще лікувати тварину, чи вилучати, її все-таки
треба вилучити пізніше, після завершення лікування. Вибір лікування окремої тварини може здійснюватись у випадку публічних скарг або дебатів.
Громадськість може жорстко відреагувати на проект відтворення дикої природи, якщо вона недостатньо поінформована. Важливо інформувати
громадськість про те, що ви робите, і наслідки ваших дій.
Якщо тварина явно страждає через людську недбалість або через маленьку площу загону, це, безумовно, не допоможе. Коли тварини знаходяться у
невеликих (тимчасових) загонах, завжди розміщуйте інформаційні знаки про проект, залишаючи номер телефону для запитань.
Коли вам потрібно вибирати між лікуванням тварини та її ліквідацією (забій), завжди думайте про
етичну сторону. Дикі чи відтворені дикі тварини не
можуть бути відокремлені від свого стада. Це спри-

чиняє сильний стрес. Лікування – це окрема одноразова процедура, воно не повинно впливати на
повсякденні роботи. Працюйте тільки з ветеринарами, які мають досвід роботи з дикими тваринами
або знайомі з вашою практикою. Більшість ветеринарів звикли працювати в рамках сільськогосподарських господарств. Допомагає і завчасне, попереднє
залучення ветеринарів. Це запобігає дискусіям про
правильність методу у полі, який не допомагає тварині або не співпадає з вашим проектом.
Коли ви точно знаєте, що хвороба пов’язана з неякісною генетичною спадщиною, слід розглянути
можливість припинення розмноження саме цієї
лінії. Якщо і далі утримувати цих тварин у популяції, то слабка генетична спадщина збережеться,
послаблюючи популяцію в цілому. Коли хвороба
пов’язана з попередніми несприятливими умовами,
що існували до придбання окремої тварини, можна
провести лікування.
Забій тварин потребує планування. Щоб м’ясо тварини могло вживатись людиною, тварина не повинна приймати медикаменти. Коли тварину лікують, у
інструкції до препарату зазначається час очікування, перш ніж тварина може бути забита. З етичної
точки зору не рекомендується транспортувати тварин поодинці. Багато м’ясників вважають неетичним забиття вагітних тварин. Коли тварина потребує негайної допомоги, але передача її на бійню
вважається неетичною, краще застрелити тварину
в полі, а м’ясо утилізувати. Поранених тварин ніколи не можна перевозити.
Лікування незначних травм непотрібне. Тварини
добре знають, які рослини треба їсти, щоб вилікуватись. Наприклад, верба має хімічні речовини
подібні до аспірину. Інші трави працюють як протигельмінтні засоби. Відкриті рани можуть загоїтися краще і швидше, ніж ви очікуєте. Жеребці зазвичай кусають один одного під час ієрархічних боїв; їх
тіла пристосувалися до цього. Найкраще покладатись на здатність тварин до самолікування.
Коли тварини перебувають в таборах попереднього утримання або на закритих ділянках розведення, їм можуть знадобитися мінерально-вітамінні
добавки.
Більшість територій, на яких проводиться програ-
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8. Природний випас та громадськість
ма ревалдингу в Європі, мають вільний доступ. Зі
збільшенням кількості диких і напівдиких тварин,
ймовірність зустрічі з ними стає дедалі вищою. Це
стосується людей, які можуть зустрітися з відтвореними дикими конями та туроподібною худобою.
Проте не всі люди бачать різницю між свійськими
та поверненими у дику природу тваринами. Для
вирішення цієї проблеми необхідно інформувати
громадськість та використовувати попереджувальні
знаки.

8.1

Безпека людей

Зустрічі з відтвореною великою рогатою худобою
та конями в нормальних умовах є абсолютно безпечними, поки відвідувачі таких територій дотримуються певних правил. Надзвичайно важливо
ставитися до тварин як до «диких» («дикий» означає: «такий, що живе на свободі»).
Щоб тварини залишалися дикими, слід уникати
взаємодії між людиною та дикими тваринами. Ласки та годування тварин мають бути заборонені,
оскільки це призведе до звикання тварин до людей.
Годування не тільки перешкоджає природній дієті
тварини, але і змінює їхню поведінку. У певний момент тварина почне просити їжу. Наступним кроком буде переслідування людей з їжею, що призведе

до потенційно небезпечних ситуацій. На жаль, після того, як тварина почала проявляти таку поведінку, рішень такої ситуації мало: вбити тварину або,
принаймні, прибрати її у недоступну зону. Тварина
не може позбутися цієї поведінки, і її не можна залишати в межах території відтворення дикої природи або транспортувати на іншу територію, до якої
люди мають доступ, оскільки вона буде передавати
свою поведінку іншим тваринам.
Другим важливим правилом є дотримання природної відстані. Для дикої великої рогатої худоби
та коней у Нідерландах рекомендується мінімальна
відстань у 25 метрів. Якщо люди підходять занадто близько до тварини, вона може змінити свою
поведінку. Поки ви тримаєте достатню дистанцію,
вона продовжує поводити себе природньо. Хто
знає, можливо виробиться новий спосіб спостереження для відвідувачів.
Небажано проходити крізь стадо навіть тоді, коли
воно займає велику територію. Наприклад, якщо
ви хочете пройти між коровою та її телям, це може
ініціювати її оборонний інстинкт. Завжди обходьте
стадо диких тварин.
Собак можна вважати за потенційну загрозу через
їх схожість з вовками, природними хижаками дикої худоби та коней. Собаки повинні, принаймні
завжди, бути на повідку. На великих територіях відМалюнок 8.1: Попереджувальні знаки, що містять
загальні правила про взаємодію відвідувачів і тварин

творення дикої природи або на територіях, віддалених від міських районів, краще забороняти присутність собак взагалі. Ці правила вводяться як задля
безпеки відтвореної дикої великої рогатої худоби та
коней, так і задля безпеки собаки та її власника. Собаки також є головними порушниками спокою для
інших тварин, таких як гризуни, олені або птахів,
особливо гніздових.
Під час верхової їзди можлива взаємодія з відтвореними дикими конями. Якщо ви їдете на жеребці,
дикий жеребець може побачити у вашому коневі
загрозу, яку треба ліквідувати. Якщо ви їдете на
кобилі (у спеку), жеребці можуть захотіти приєднати вашу кобилу до свого гарему. Наїзникам на
території відтворення дикої природи слід уникати
наближення до відтворених диких коней. У межах
невеликих огороджених районів їздити на конях
заборонено.
На всіх входах на територію відтворення дикої природи повинні бути встановлені знаки, що пояснюють правила. Бажано, щоб правила пояснювалися
як у вигляді тексту, так і у вигляді зображень. Це
підвищує рівень обізнаності громадськості, а також захищає відповідальність менеджера території.
Слід додати номер телефону для запитань та повідомлень про надзвичайні ситуації.
Коли тварин повертають у дику природу, вони все
ще формально належать комусь, хто відповідальний за них. Ця особа також несе відповідальність
у випадку надзвичайних ситуацій. Якщо окрема
тварина продемонструє небажану поведінку по відношенню до відвідувачів, потрібно негайно усунути таку тварину з проекту відтворення. Шанси, що
надзвичайні ситуації відбудуться, дуже малі, але
вони існують.
Шанси небажаної поведінки серед окремих тварин
більші, якщо вони в минулому були свійськими або
якщо тварин годували відвідувачі.
Відтворення дикої великої рогатої худоби та коней також означає, що взаємозалежність між нами
і ними повинна бути повністю зруйнована. Це той
випадок, коли тварини бачать в нас іншу істоту,
яка не загрожує і не допомагає їм, тому її найкраще
просто проігнорувати.

8.2

Освіта

В межах території ревалдингу одна з цілей полягає в
тому, щоб природа самовідтворювалась. Це змінює
роль менеджера території. Він або вона більше не
займатиметься доглядом за територією та тваринами. Його роль – це роль господаря, який вітає своїх
відвідувачів.
Більшість людей у Європі не звикли до конфронтації зі стадами дикої худоби, диких коней, зубрів
або оленів, які вільно живуть у дикій природі. Тому
інформування громадськості на початку проекту
природного випасу допомагає не лише уникнути
нещасних випадків, але також може допомогти з
прийняттям та підтримкою цього проекту.
Ознайомлення громадськості проявляється у багатьох формах. Найпростіша і найважливіша –
бути в полі і бути видимим якомога частіше. Пішки
ви будете більш доступні, ніж якщо ви їздитимете
на машині. Якщо це всесвітньо відома територія, то
менеджерам та рейнджерам непогано б знати кілька мов.
До початку, а також під час реалізації проектів відтворення дикої природи, необхідно проводити регулярні презентації та екскурсії, щоб інформувати
місцеві громади про процес відтворення дикої природи. Активно залучайте місцеві громади, не чекайте, що вони самі прийдуть до вас. Не тільки зосереджуйтесь на вашій історії, але й прислухайтеся до
їх потреб та очікувань.
Місцеві газети, соціальні мережі та інтернет є іншими засобами спілкування з місцевою та регіональною громадськістю. Вказівні знаки та туристичні центри інформують людей на місцях. Вони
є доповненням до особистої взаємодії, а не заміною
такої взаємодії.
Процес відтворення дикої природи багатоманітний. Поміж іншого він включає поняття відтворення думок та сердець людей. Для благополуччя вашого проекту це так само важливо, як екологічне
відтворення дикої природи. Приділяйте рівноцінну
увагу цьому аспекту відтворення дикої природи.
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бажання повернути все різноманіття життя всі його
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дикою природою.
Будь-яка ініціатива, спрямована на відтворення дикої
природи континенту, потребує значної підтримки. Нам
потрібна ваша підтримка в цих зусиллях. Ми хотіли б,
щоб ви так чи інакше забажали стати частиною цієї
новаторської ініціативи.
Ми запрошуємо Вас стати частиною проекту Making
Europe a Wilder Place!
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