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Hunting resources need regular registration of their quantitative composition, studies of qualitative state 

of wild animals and their conditions of existence, as well as the search for effective solutions to eliminate 
hunting problems. The purpose of our research was to determine the correlation between the number of 
predatory animal populations and the number of rabies cases in Poltava and Sumy regions of Ukraine. The 
object of study was the number of productive predatory animals in Poltava and Sumy regions. The following 
species of carnivorous mammals of Canidae genus were selected: the wolf (Canis lupus L., 1758) and the fox 
(Vulpes vulpes L., 1758). Comparative analysis was the research method. To analyze the dynamics of the 
abundance of the common fox, we used the data of the State Statistics Committee, forms 2TP (hunting), the 
Statistical bulletin “On hunting management”, form 2TP (hunting), which were made during 2011–2019 by 
the State Statistics Service of Ukraine. According to the State Statistics Committee of Ukraine in the period 
1978–2019, the largest number of foxes in Ukraine was observed in 1999 and 2000 (126,900 and 116,650 
heads, respectively). Between 2000 and 2014, there was a sharp decrease in the fox population by more than 
50 %, which, in our opinion, was the result of illegal hunting. Analyzing the dynamics of fox number in Pol-
tava region for the period of 2011–2019, we came to the conclusion that during these years there were no 
sharp fluctuations in indicators, but in comparison with 2011–2013, during the above mentioned observation 
periods the number of foxes tended to increase.  The analysis of fox number in Sumy region for the same pe-
riod showed the opposite dynamics of reducing the number of animals by half from 2,651 heads in 2011 to 
1,500 heads in 2019. The next stage of our research was to analyze the reporting of the State Statistics 
Committee of Ukraine as to wolf population in Ukraine as a whole, and in Poltava and Sumy regions. The 
number of wolves in Ukraine doubled from 1,190 in 1978 to 2,468 in 2013. During the following six years, 
no sharp fluctuations in the animal population occurred, and the average was 2,225±100.30. At the begin-
ning of the analysis period (2011–2019), the number of wolves in Poltava region ranged from 17 in 2011 to 
20 in 2012. In the next seven–year period (2013–2019), the number of animals averaged 6±1.07, and in 2019 
the animals were not registered at all, which indicates the destruction of the wolf as a species in Poltava re-
gion and may have catastrophic consequences. Not less serious situation developed in Sumy region during 
the same observation period. Thus, according to the State Statistics Committee of Ukraine during the period 
of 2011–2015 the number of animals averaged 75±6.60 heads, whereas in the following period (2016–2019), 
the average number of animals was 2±2.89 heads, which was by 97 % less than the primary indicators. The 
correlation analysis has revealed that with a decrease in the population of predatory animals, there is a ten-
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dency for increasing rabies cases, both in Poltava and Sumy regions of Ukraine. It has been established that 
during the periods of 2010–2019 there were significant fluctuations of such cases on the territory of Poltava 
region every 2–3 years. In the structure of animal rabies morbidity among foxes in Poltava region, there was 
a tendency to decreasing the number of cases during the period of 2015–2019. The opposite situation of ra-
bies cases was observed among foxes in Sumy region: significant fluctuations were registered in 2010 and 
2018. During 2015–2019, the tendency to increasing rabies cases was observed in Sumy region. 

Key words: wolf, fox, predatory mammals, population, hunting, rabies. 
 

ДИНАМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЇ ВОВКА ТА ЛИСИЦІ Й ВИПАДКІВ СКАЗУ 
НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ І СУМСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 
 
Н. О. Авраменко, Г. О. Омельченко, М. О. Петренко 
 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна  

 
Мисливські ресурси потребують регулярного обліку кількісного їх складу, дослідження якісного 

стану диких тварин та умов їх існування, а також пошуку дієвих рішень для усунення проблем мис-
ливського господарства.) Метою цієї статті було проведення порівняльного аналізу між чисельніс-
тю популяції хижих тварин і кількістю випадків сказу на території Полтавської та Сумської обла-
стей України. Як об’єкти, що досліджувалися, були обрані такі види хижих ссавців (род. Canidae) – 
вовк (Canis lupus L., 1758) та лисиця (Vulpes vulpes L.,1758). За даними Державного комітету ста-
тистики України в період 1978–2019 років найбільша чисельність лисиці на території України спос-
терігалася 1999 та 2000 років (126900 та 116650 голів відповідно). У період 2000–2014 років відбуло-
ся різке зменшення популяції лисиць понад 50 %. Аналізуючи динаміку чисельності лисиці на терито-
рії Полтавської області за 2011–2019 роки, ми дійшли  висновку, що за вказаний період різких коли-
вань у показниках не спостерігалося, але порівняно з 2011–2013 роками наступні періоди спостере-
ження мали тенденцію до збільшення чисельності лисиць. Проведений аналіз чисельності лисиці на 
території Сумської області за аналогічний період показав протилежну динаміку зниження кількості 
тварин вдвічі з 2651 голів 2011 року до 1500 голів 2019 року. Аналіз звітності Державного комітету 
статистики України щодо чисельності популяції вовка на території України загалом виявив, що кі-
лькісний склад популяції вовка на території України збільшився вдвічі з 1190 голів 1978 року до 2468 
‒ 2013 року. В подальші шість років спостережень різких коливань у чисельності тварин не відбува-
лося, а середні показники складали 2225±100,30. На початку періоду аналізу (2011–2019 роки) чисель-
ність вовка на території Полтавської області становила від 17 голів 2011 року до 20 голів 2012 ро-
ку. В наступний семирічний період (2013–2019 роки) кількість тварин у середньому становила 
6±1,07 голів, а 2019 року тварин взагалі не реєстрували, що говорить при знищення вовка як виду на 
території Полтавської області і може мати катастрофічні наслідки. Не менш серйозна ситуація 
склалася на території Сумської області за аналогічний період спостереження. За даними Держав-
ного комітету статистики України в період 2011–2015 років кількість тварин у середньому стано-
вила 75±6,60 голів, то вже в наступні періоди (2016–2019) середня кількість тварин становила 
2±2,89 голови, що на 97 % менше від первинних показників. При аналізі кореляції виявлено, що при 
зменшенні чисельності популяції хижих тварин відмічається тенденція до збільшення випадків сказу 
як у Полтавській, так і в Сумській областях України. Встановлено, що за 2010–2019 роки на тери-
торії Полтавської області спостерігали значні коливання випадків через кожні 2‒3 роки. У струк-
турі захворюваності тварин на сказ серед лисиць на території Полтавської області за 2015–2019 
роки спостерігали тенденцію до зменшення випадків. Протилежна ситуація випадків сказу спосте-
рігалася серед лисиць на території Сумської області, при цьому відмічали значні коливання 2010 та 
2018 років, протягом 2015–2019 років на території Сумської області виявляли тенденцію до зрос-
тання випадків сказу. 

Ключові слова: вовк, лисиця, хижі ссавці, популяція, мисливство, сказ. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ВОЛКА И ЛИСИЦЫ И 
СЛУЧАЕВ БЕШЕНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОЙ И СУМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
УКРАИНЫ 
 
Н. А. Aвраменко, А. А. Oмельченко, М. А. Петренко 
 
Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина 

 
Охотничьи ресурсы нуждаются в регулярном учете количественного их состава, исследования 

качественного состояния диких животных и условий их существования, а также поиска эффектив-
ных решений для устранения проблем охотничьего хозяйства. Целью наших исследований было про-
ведение сравнительного анализа между численностью популяции хищных животных и количеством 
случаев бешенства на территории Полтавской и Сумской областей Украины. Рассмотрены измене-
ния численности хищных на территории Полтавской и Сумской областей Украины. Установлено, 
что при уменьшении численности популяции хищных животных отмечается тенденция к увеличе-
нию случаев бешенства, как в Полтавской, так и в Сумской областях Украины. За 2010–2019 годы 
на территории Полтавской области наблюдали значительные колебания случаев через каждые 2–3 
года. В структуре заболеваемости животных бешенством среди лисиц на территории Полтавской 
области за 2015–2019 годы наблюдали тенденцию к уменьшению случаев. Противоположная ситуа-
ция случаев бешенства наблюдалась среди лисиц на территории Сумской области, при этом отме-
чали значительные колебания в 2010 и 2018 годах, на протяжении 2015–2019 годов на территории 
Сумской области выявляли тенденцию к увеличению случаев бешенства. 

Ключевые слова: волк, лисица, хищные млекопитающие, популяция, охота, бешенство. 
 
Чисельність популяції хижих тварин потребує регулярного обліку. Аналіз поголів’я хижих на те-

риторії європейської частини колишнього СРСР був зроблений у кінці 60-х початку 80-х років [1, 2]. 
Повільний ріст чисельності хутрових звірів спостерігався лише до 2009 року [3]. В Україні внаслідок 
тривалого неконтрольованого використання мисливських ресурсів, інтенсивної господарської діяль-
ності, погіршення умов існування дичини, браконьєрства, а також відсутності достатньої кількості 
фахівців, чисельність мисливських тварин є значно меншою, ніж у європейських країнах [4]. 

Щільність населення лисиці завжди була вище в Центральній, Західній і Східно-Західній Україні. 
Найвища чисельність хутрових звірів у Харківській (268,8 ос./1000 га), Запорізькій (65,5 ос./1000 га) і 
Донецькій (64,9 ос./1000 га) областях завдяки високій щільності лиса рудого (Vulpes vulpes L.) [5]. 
Аналіз просторово-часової динаміки щільності лисиці дозволяє зробити висновок, що за період 1970–
2012 рр. найбільша щільність спостерігалася в лісостеповій зоні і на заході степової зони України. 
Зараз лисиця розподілена по території України відносно рівномірно, популяція її стабільна [6–8]. У 
популяції лисиці спостерігалися неперіодичні коливання чисельності. Період 1970–2015 років харак-
теризувався загальною тенденцією до скорочення поголів’я хижака [9–15]. На початку 2000-х років у 
Луганській області було проведено дослідження харчового раціону вовка та особливості його розпов-
сюдження на території цієї адміністративної одиниці [16]. Чисельність вовка на території України у 
ХХ ст. характеризувалася певною амплітудою коливань, що були спричинені, зокрема економічними 
та соціальними умовами. Останні 15 років існує тенденція до зростання. Про процвітання виду можна 
також судити з його експансії на території, де вид не реєстрували останні десятиріччя. У багатьох 
районах Вінницької, Тернопільської, Донецької, Львівської областей, де вовка раніше не реєстрували 
або фіксували заходи окремих особин, нині з року в рік відбувається розмноження [17–19]. Також 
проводився порівняльний аналіз популяцій хижих тварин різних регіонів України [20–21] з визначен-
ням аспектів хижацтва вовка в окремих лісомисливських областях [22].  

Складна епізоотична ситуація щодо сказу в Україні вимагає радикальних заходів. Активні осеред-
ки природного типу сказу існують на всій території України, більшість яких реєструється в Чернігів-
ській, Сумській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Луганській областях [23–25]. 

Для аналізу динаміки чисельності вовка та лисиці звичайної використовували дані форм держав-
ної статистичної звітності 2–ТП (мисливство), статистичного бюлетеня «Про ведення мисливського 
господарства» (форма 2ТП (мисливство), впродовж 1978–2019 рр. Державною службою статистики 
України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України [26–38]. Матеріалом дослі-
джень слугували також статистичні дані відділу організації протиепізоотичних заходів Управління 
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безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспожив-
служби в Полтавській та Сумській областях [39–40]. 

Нині питання шкідливості хижаків у наукових колах є відкритим для дискусій. Наразі стає актуа-
льним розв’язання завдання управління чисельністю хижаків, зокрема вовків і лисиць, насамперед у 
окремих випадках у межах певних територій. Отже, можемо відмітити, що аналіз популяцій хижих 
ссавців було зроблено або по Україні загалом, або по одиничним видам на окремих територіях схід-
них областей.  

За даними Державного комітету статистики України в період 1978–2000 років найбільша чисель-
ність лисиці на території України спостерігалася в 1999 та 2000 роках (126900 та 116650 голів відпо-
відно) [26–29]. У період 2000–2014 рр. відбулося різке зменшення популяції лисиць понад 50 %, що, 
на нашу думку, зумовлено незаконним полюванням [29]. Аналізуючи динаміку чисельності лисиці на 
території Полтавської області за 2011–2019 рр., ми дійшли висновку, що за вказаний період різких 
коливань у показниках не спостерігалося, але порівняно з 2011–2013 роками наступні періоди спо-
стереження мали тенденцію до збільшення чисельності лисиць (рис. 1) [30–38].  

 
Рис. 1. Динаміка чисельності лисиці на території Полтавської області за 2011–2019 роки 

Джерело: дані [30–38]. 
 

Проведений аналіз чисельності лисиці на території Сумської області за аналогічний період пока-
зав протилежну динаміку зниження кількості тварин вдвічі з 2651 голів 2011 року і до 1500 голів 
2019 року (рис. 2) [30–38].  

 
Рис. 2. Динаміка чисельності лисиці на території Сумської області за 2011–2019 роки 

Джерело: дані [30–38]. 
 
Аналізуючи дані Державного комітету статистики України щодо чисельності популяції вовка на 

території Полтавської та Сумської областей встановлено, що кількісний склад популяції вовка на те-
риторії вказаних областей збільшився вдвічі з 1190 голів 1978 року до 2468 голів 2013 року [26–33]. У 
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подальші шість років спостережень різких коливань в чисельності тварин не відбувалося, а середні 
показники складали 2225±100,30 [34–38]. 

На початку періоду аналізу (2011–2019 роки) чисельність вовка на території Полтавської області 
становила від 17 голів 2011 року до 20 голів 2012 року. В наступний семирічний період (2013–2019 
роки) кількість тварин у середньому становила 6±1,07 голів, а 2019 року тварин взагалі не реєструва-
ли, що свідчить при знищення вовка як виду на території Полтавської області і може мати катастро-
фічні наслідки (рис. 3) [30–38]. Не менш серйозна ситуація склалася на території Сумської області за 
аналогічний період спостереження. 

 
Рис. 3. Динаміка чисельності вовка на території Полтавської області за 2011–2019 роки 

Джерело: дані [30–38]. 
 

За даними Державного комітету статистики України в період 2011–2015 років кількість тварин у 
середньому становила 75±6,60 голів, то вже в наступні періоди (2016–2019) середня кількість тварин 
становила 2±2,89 голови, що на 97 % менше від первинних показників (рис. 4) [30–38]. 

 
Рис. 4. Динаміка чисельності вовка на території Сумської області за 2011–2019 роки 

Джерело: дані [30–38]. 
 
На відміну від зменшення чисельності популяції хижих ссавців, випадки сказу серед лисиць ма-

ють тенденцію до збільшення як у Полтавській, так і в Сумській областях. За 2010–2019 роки на те-
риторії Полтавської області відмічали значні коливання випадків через кожні 2‒3 роки, із суттєвим 
зростанням випадків 2017 року. 2018–2019 років ситуація виявилася стабільною, що можемо 
пов’язувати з такою ж ситуацією із чисельністю популяції (рис. 5) [39].  
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Рис. 5. Динаміка чисельності випадків сказу серед лисиць на території Полтавської області за 

2010–2019 роки 
Джерело: дані [39]. 
 
У структурі захворюваності лисиць на сказ на території Полтавської області за 2015–2019 роки 

спостерігали тенденцію до зменшення випадків. 2015 року цей показник становив 41,1 %, 2016 – 
27,3 %, 2017 – 25,8 %, 2018 – 11,6 %, 2019 – 25 % [39]. Зовсім інша ситуація відбувалася щодо випад-
ків сказу серед лисиць на території Сумської області (рис. 6). Значні коливання відмічали 2010 (42 
випадки) та 2018 років (28 випадків), тоді як в інші роки ситуація виявилася стабільною [40].  

 
Рис. 6. Динаміка чисельності випадків сказу серед лисиць на території Сумської області  

за 2010–2019 роки 
Джерело: дані [40]. 

 
На відміну від ситуації в Полтавській області, у структурі захворюваності лисиць на сказ протягом 

2015‒2019 років на території Сумської області виявляли тенденцію до зростання випадків. 2015 року 
цей показник становив 10,8 %, 2016 – 17,5 %, 2017 ‒ 20,8 %, 2018 – 33,3 %, 2019 – 26,3 %. 

 
Висновки 
Метою здійснення огляду літературних джерел та даних статистичної звітності стало проведення 

порівняльного аналізу між чисельністю популяції хижих тварин і кількістю випадків сказу на терито-
рії Полтавської та Сумської областей України. Дані літератури та статистичної звітності свідчать, що 
чисельність популяції хижих тварин протягом останніх 10 років на території Полтавської та Сумської 
областей виявляє тенденцію до зменшення. Поряд з тим, випадки сказу серед лисиць мають тенденцію 
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до збільшення як у Полтавській, так і в Сумській областях. За 2010–2019 роки на території Полтавсь-
кої області відмічали значні коливання випадків сказу через кожні 2–3 роки, із суттєвим зростанням 
випадків 2017 року, у структурі захворюваності лисиць на сказ на території Полтавської області за 
2015–2019 роки спостерігали тенденцію до зменшення випадків. У структурі захворюваності лисиць 
на сказ упродовж 2015–2019 років на території Сумської області виявляли тенденцію до зростання 
випадків. 2015 року цей показник становив 10,8 %, 2016 – 17,5 %, 2017 – 20,8 %, 2018 – 33,3 %,  
2019 – 26,3 %. 

Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях заплановано провести аналіз ко-
реляції між популяцією хижих тварин та випадками сказу на території України. 
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