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Додаток 2 
 

У всіх ссавців, незалежно від їхнього розміру, беруть наступні 
чотири проміри: 

L – longitudo. Довжина 
тіла. Тварину кладуть у 
нормальному положенні, 
розправляють, проте не 
надто. Циркулем чи руле-
ткою вимірюється відс-
тань від кінчика носа до 
заднього проходу за пря-
мою лінією.  
 С — сaudа. Довжина 
хвоста без кінцевого во-
лосся. Вимірюється від заднього проходу до кінця хвостових хреб-
ців. 
 Р — рlаntа. Довжина задньої стопи без кігтів. Вимірюють від ви-
ступаючої задньої частини п'ятки до кінця самого довгого пальця, 
не рахуючи кігтя. 
А — аuris. Висота вуха. Вимірюють від нижнього краю вушного 
отвору до верхівки вушної раковини, не рахуючи кінцевого волосся 
(вушних китиць рисі тощо). 

Для крупних звірів, окрім цих, рекомендують брати ще додат-
кові:  
А. Загальна довжина від кінця морди до кінця хвоста без волосся, 
слідуючи всім вигинам 
спини. 
 Б. Довжина голови від 
кінця морди до зчлену-
вання з хребтом. 
 В. Довжина хвоста без 
волосся: від основи хвоста 
до кінця хребців. 
 Г. Довжина хвоста з во-
лоссям. 
 Д. Обхват голови. Промі-
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ри роблять безпосередньо позаду вух. 
 Е. Об'єм грудей: безпосередньо за перед-
німи ногами. 
 Ж. Об'єм живота: береться в двох місцях 
— при закінченні грудної клітини та перед 
задніми ногами. 
 З. Ширина грудей у плечах: вимірюється 
лінійкою чи штангенциркулем за прямою 
лінією у тварини, яка лежить на боку. 
 И. Довжина кінцівок. Проміри роблять 
при нормальному положенні за боковою 
лінією, слідуючи за вигинами суглобів:  
а) передня кінцівка — від верхівки лопат-
ки до кігтя крайнього пальця;  
б) задня кінцівка — від тазостегнового 
суглобу також до кігтя крайнього пальця.  

 К. Довжина сліду: передньої ноги — від заднього краю подушечки, 
а задньої — від п’ятки і до кінця самого довгого пальця, без кігтя. 
 Л. Ширина сліду: між краями подушечок. 
М. Довжина вуха: від основи зовнішнього краю до верхівки. 
 

Примітка: вимірювання кінцівок слід робити з правої пари. Якщо з лівої 
– треба це вказати.  
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Додаток 4 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ВІДВІДУВАЧІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДУ 

Шановні відвідувачі! 
 

1. Перебування на території можливе лише в призначених 
для відвідувачів зонах на час, дозволений для відвідування. 

2. Приватний автотранспорт треба лишати у спеціально 
відведеному для цього місці. 

3. Заборонено перебування на території у стані алкоголь-
ного, наркотичного сп’яніння. 

4. Перебування дітей до 14 років можливе лише в супро-
воді дорослої особи. 

5. Забороняється приводити та приносити на територію 
свійських та диких тварин.  

6. Забороняється перелазити через захисні бар’єри, огоро-
жі, заходити у службові зони. 

7. Забороняється ставити дітей на захисні бар’єри чи пере-
саджувати через них. Дітей молодшого віку не можна залишати без 
нагляду. 

8. Забороняється палити, вживати їжу та напої біля місць 
утримання тварин. 

9. Забороняється годувати тварин. 
10. Забороняється голосно кричати, привертати увагу тва-

рин, включати звукоапаратуру та створювати інші види шумів, фо-
тографувати зі спалахом. 

11. Забороняється кидати у вольєри та клітки сторонні пре-
дмети, стукати по огорожі та бар’єрах чи розхитувати їх. 

12. Не можна смітити, псувати майно. 
13. У разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідно 

зберігати спокій та виконувати вказівки персоналу. 
 

Порушення правил поведінки є підставою припинити 
Ваше перебування на території нашого закладу.  

Дякуємо за розуміння!  

Зичимо приємних та цікавих відвідин! 

Міжгалузевий науково-дослідний центр менеджменту та іновацій 

 144

Додаток 5 
 

 
Рис. 1. Один з найбільш поширених варіантів облаштування вольєру для 
ведмедя на території України – з недотриманням норм за площею, технікою 
безпеки та без урахування біологічних потреб тварини (фото авт.) 
 

 
Рис. 2. Великий відкритий вольєр з природним ландшафтом для групи 
бурих ведмедів, Orsa Bear Park, Швеція  
(фото з сайту www.orsabjornpark.se) 
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Рис. 3. Гібрид вовка у закритому вольєрі з цементною підлогою, приват-
ний власник, Україна (фото авт.) 
 

 
Рис. 4. Зграя вовків у природному вольєрі (ділянка мішаного лісу), 
Woodland Park Zoo, Сполучені Штати Америки (фото з сайту 
www.phinneywood.com) 
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Рис. 9. Попере-
джувальний ети-
кетаж («Не году-
вати тварин!»),  
Giardino Zoologico 
di Roma, Італія 
 
 

 
 

Рис. 10. Інформа-
ційний стенд з 
біології ведмедя 
бурого, Giardino 
Zoologico di  
Roma, Італія 
 

 

Рис. 11. Просвіт-
ницький етикетаж 
(стенд про пове-
дінку вовка),  
Giardino Zoologico 
di Roma, Італія 
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Рис. 12. Сенсорне збагачення 
для бурого ведмедя (нанесен-
ня стороннього запаху на об-
мотаний мотузкою стовбур 
дерева), Київський зоопарк, 
Україна (фото авт.) 

 

 
 

Рис. 13. Кормове збагачення у 
природному вольєрі для бу-
рих ведмедів, Alaska Wildlife 
Conservation Center, Сполуче-
ні Штати Америки (фото з 
сайту www.alaskawildlife.org) 

 

 


