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Матеріали VIII Теріологічної школи
«Ссавці відкритих просторів»

ОГЛЯД ДОПОВІДЕЙ НА СЕКЦІЇ «ХИЖІ ССАВЦІ»
VIII ТЕРІОШКОЛИ
Під час роботи VIII Теріологічної школи-семінару відбулося спеціальне засідання групи «HELP» (17.05.2001), присвячене питанням вивчення, оцінки сучасного стану популяцій та охорони хижих ссавців. Загалом заслухано та обговорено 9 повідомлень, для яких далі наведено анотації (складені автором цього
звіту). Останнє повідомлення, що є закономірним результатом засідань групи
«HELP» на 5–8-й Школах — про організацію Центру з моніторингу великих
хижих — наводиться далі в цьому випуску Бюлетеню «Теріологічні новини»
окремо у вигляді Положення про цей Центр.
Авдеєв А. «Великі хижаки Харківської області». Подано огляд чисельності
популяцій великих хижих ссавців Харківської області (вовк, лисиця, борсук) за
даними на 2000–2001 рр. Проведено аналіз біотопного розміщення поселень борсука на території області в лісостеповій та степовій зонах. Повідомлено про
першу знахідку рисі (зловлену петлею) на території Харківщини.
Боровик Є. «Вовки в Стрільцівському степу». Подано дані обліків вовка за
2000 р. на території відділення Луганського природного заповідника «Стрільцівський степ». Наголошено на великий ріст чисельності хижака, про що свідчить зростання кількості добутих особин даного виду. Зроблено детальний аналіз харчування вовка на досліджуваній території.
Дикий І. «Особливості розміщення нір лисиці, борсука та єнотовидної собаки на території Львівської області». Подано дані обліку нір норних видів
(лисиця, борсук, єнотовидна собака) на території області станом на 2000 р. Проведено аналіз характеру переважання поселень норних видів у лісових і польових угіддях Львівської обл. Відмічено межові ефекти, які проявляються в концентрації нір даних видів на ділянках з контрастними екологічними умовами.
Думенко В. «Стан популяції вовка в регіоні Біосферного заповідника Асканія-Нова». Розглянуто стан популяції вовка на території заповідника «АсканіяНова». Обговорено проблему формування вовко-собачих гібридів та вплив їх на
стан популяції вовка в даному регіоні.
Жила С. «Вовк на крайньому сході України». Проаналізовано стан досліджень популяції вовка і стан самої популяції звіра на території східних областей
України та особливості біології виду в умовах тотальної трансформації екосистем. Звернуто увагу на значний вплив фрагментації простору на просторову
структуру популяції вовка (у т.ч. на зв’язок меж ділянок вовчих зграй з штучно
створеними перепонами — дорогами, межами населених пунктів тощо) та значну частку кормів антропогенного походження у дієті хижака.
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Поліщук І. «Особливості поселень хижих ссавців на території Біосферного заповідника Асканія-Нова». Розглянуто особливості поселень норних видів
хижих ссавців на території заповідника в умовах Асканійського степу. Проаналізовано заселення борсуком території заповідника та стан популяції даного виду на 2000 р. Подано дані картування поселень норних видів хижих ссавців.
Дикий І. «Хижі ссавці Шацького національного природного парку». Подано
фауністичний список та дані обліків хижих ссавців ШНПП. Детально розглянуті
біотопні особливості поширення хижих ссавців парку. Повідомлено про першу
знахідку дикого кота на досліджуваній території.
Загороднюк І. «Обговорення проекту створення Координаційного центру
HELP та інформація про бюлетень». Розглянуто і обговорено проект створення
КЦ «HELP», внесено і затверджено відповідні зміни до нього і запропоновано
включити це положення до поточного випуску бюлетеню Novitates
Theriologicae. Учасникам семінару представлено проект видання бюлетеню,
присвяченого матеріалам попередньої VII Школи-семінару «Великі хижі ссавці
України та прилеглих країн», яка проходила протягом 15–17 грудня 2000 року
на базі Поліського природного заповідника. Ці матеріали впорядковані І. Загороднюком і передані за тиражування О. Покиньчереді, який взявся за друк накладу.
Впорядкував керівник секції
Ігор ДИКИЙ
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