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Матеріали VIII Теріологічної школи
«Ссавці відкритих просторів»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО VIII МІЖНАРОДНУ
ТЕРІОЛОГІЧНУ ШКОЛУ-СЕМІНАР
«ССАВЦІ ВІДКРИТИХ ПРОСТОРІВ»
Загальна інформація
Організатори Луганської Школи–семінару 2001 року — дирекція Луганського природного заповідника НАН України, Державне управління екології і природних ресурсів по
Луганській області та Українське теріологічне товариство НАНУ.
Учасники. До участі в семінарі запрошено колег із природних і біосферних заповідників, національних парків, університетів України, Білорусії, Молдови, Польщі та Росії.
Загалом очікується участь до 40 фахівців та до 20–25 студентів.
Програма школи-семінару включає 4 теми, рознесені на три дні роботи: (1) «Гризуни та
кажани» (2) «Хижі ссавці», (3) «Мисливські види тварин» та (4) «Практика польових досліджень». Один день буде присвячено екскурсіям по заповідних територіях.

Термін, місце проведення, побут, зв’язок
Термін. Семінар проходитиме чотири дні, з понеділка 14 травня до четверга 17 травня
2001 р. Заїзд учасників — протягом дня 13 травня, роз’їзд — вранці 18 травня.
Місце проведення семінару — заповідник «Провальський степ». «Провальський степ» —
одне з трьох відділень Луганського природного заповідника НАН України, який 1998
року святкував свій 30-літній ювілей, а у 2000 році — 25-літній ювілей відділення «Провальський степ». Засідання (лекції та круглі столи) проходитимуть в обладнаній аудиторії, польові заняття — на моніторингових ділянках заповідника.
Транспортний зв'язок. В неділю 13 травня 2001 р. протягом усього дня на Центральному залізничному вокзалі м. Луганськ на Вас чекатимуть організатори. Автобусом Вас
довезуть до місця проведення семінару. Від’їзд — зворотнім шляхом вранці 18.05.2001
за кошт Оргкомітету. Якщо ви приїдете в інший день, треба з Центрального автовокзалу
Луганська доїхати автобусом або маршруткою до м. Свердловськ (вартість бл. 7 грн.),
звідти попутним транспортом до села Провалля, а там пішки асфальтовою дорогою (1,5
км) до дитячого оздоровчого центру «Королівські скелі».
Проживання і харчування. Учасники семінару будуть розміщені в житлових приміщеннях дитячого оздоровчого центру «Королівські скелі», в яких підготовлено 60 спальних місць (кімнати по 2–8 ліжок). Харчування учасників — у їдальні. Закупівля продуктів, приготування їжі та посуд для їжі будуть забезпечені організаторами школи-семінару. Бажано мати з собою запас харчів на день приїзду та від’їзду.
Оргвнесок. Учасники семінару в день заїзду сплачуватимуть оргвнесок у розмірі 15 грн.,
що включає витрати на листування, підготовку матеріалів до семінару і витрати на організацію VIII Теріологічного бенкету. Харчування, проживання і місцеві транспортні послуги для учасників семінару будуть безкоштовними.
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Реєстрація учасників семінару буде проводитись у день заїзду 13 травня 2001 р. та
14 травня до 10-ї години ранку. Всі, хто своєчасно пройшов реєстрацію та сплатив оргвнесок, отримають матеріали Школи (папка, ідентифікатор, блокнот і ручка, комплект інформаційних матеріалів), а також направлення на поселення.
Оргкомітет Школи-семінару: Віктор Борозенець (директор ЛПЗ), Віталій Форощук
(заступник директора ЛПЗ), Олександр Кондратенко (теріолог ЛПЗ), Євген Боровик (керівник відділення ЛПЗ «Стрілецький степ»), Олег Ушаков (керівник відділення ЛПЗ
«Провальський степ»), Лєна Годлевська та Ігор Загороднюк (Інститут зоології НАН
України), Володимир Кузнєцов (Луганська обласна СЕС).
Зв’язок. Олександр Кондратенко (Луганський природний заповідник). Листи: Луганський заповідник, вул. Рубіжна, 95, смт. Станично-Луганське, Луганська обл., 93602, Україна. Тел.: (06472)–24149 (д.). Ігор Загороднюк (Інститут зоології НАН України). Листи:
а/c 11, 02105, Київ, Україна. Тел.: (044)–5735064. (д.). E-mail: zoozag@yahoo.com.

Програма Школи-семінару
День заїзду — 13.05.2001 (неділя)
Тема дня: Заїзд та реєстрація учасників, вечір регіональних презентацій
1 день роботи — 14.05.2001 (понеділок)
Тема дня: Мисливські види ссавців та роль макротеріофауни у степових екосистемах
 Урочисте відкриття. Вітання учасникам семінару. 10.00–11.00.
 Мисливська фауна України та прилеглих країн. 11.00–13.00.
 Екскурсія на Грушівську ділянку заповідника Провальський степ. 14.00–17.00.
 Перегляд слайдофільму про заповідні куточки Луганщини. З 20.00.
2 день роботи — 15.05.2001 (вівторок)
Тема дня: Кажани фауни України та методи їх дослідження.
 Мисливська фауна (частина 2). 9.00–13.00.
 Особливості біології та екологія кажанів фауни України. 14.00–19.00.
 Ніч кажанів 2001 в Україні. Демонстраційні детекторні обліки. 20.00–22.00.
3 день — 16.05.2001 (середа)
Тема дня: Мікротеріофауна відкритих типів екосистем
 Екскурсія на Калинівську ділянку заповідника Провальський степ. 9.00–14.00.
 Дослідження комахоїдних і гризунів заповідних екосистем. 15.00–19.00.
 Інформаційний ярмарок. З 20.00.
4 день — 17.05.2001 (четвер)
Тема дня: Хижі ссавці України та суміжних країн
 Сучасні напрямки досліджень хижих. Круглий стіл групи HELP. 9.00–13.00.
 Конкурс студентських наукових праць у галузі теріології 2001. 14.00–15.30.
 Підведення підсумків школи-семінару. 15.30–19.00.
 VIII Теріологічний бенкет. З 20.00.
День від'їзду — 18.05.2001 (п’ятниця)
Підготували Олександр КОНДРАТЕНКО та Ігор ЗАГОРОДНЮК
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