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Матеріали VIII Теріологічної школи
«Ссавці відкритих просторів»

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ОХОРОНИ КАЖАНІВ (УЦОК)
Передмова
Кажани є однією з найбільш вразливих груп ссавців фауни України і Європи загалом. Наразі існує велика кількість природоохоронних ініціатив щодо моніторингу популяцій і охорони різних груп тварин, і кажани посідають окреме
високу місце у них. В Україні ця група тварин є однією з найменш досліджених,
проте, починаючи з першої Теріологічної школи (Рахів, 3–7 жовтня 1994 р.), їм
приділяється постійна увага. 1995 року започатковано «УХЦ — Український
Хіроптерологічний Центр» як одну з робочих мереж Теріологічної школи (у подальшому УЦОК — Український центр охорони кажанів). Вже від V Школи
(Гайдари, 28 вересня – 3 жовтня 1998 р.) теріологічне товариство проводить
щорічну акцію «Ніч Кажанів», яка проходить як у формі акцій з поширення
знань, так і у формі круглих столів фахівців на щорічних теріологічних школахсемінарах. 2000 року товариством проведено «Семінар із визначення кажанів та
локалізації їхніх сховищ за допомогою ультразвукових детекторів», який відбувся на біостанції «Ядути» Ніжинського педагогічного інституту 29 квітня – 4
травня 2000 р. Важливим кроком у цій царині стало приєднання України до
Угоди про збереження кажанів у Європі (EUROBATs).
Для координації цих досліджень і акцій ініціативною групою колег з Інституту зоології НАНУ, Мінекології та Національного аграрного університету розроблено Положення про Український центр охорони кажанів (УЦОК), який діє
як одна з робочих груп Українського теріологічного товариства НАНУ, і розроблене нами Положення про УЦОК затверджене Радою УТТ 5 травня 2001 р.
I. Загальні положення
1. Український Центр Охорони кажанів (УЦОК) діє у складі Українського теріологічного товариства НАНУ як одна з його секцій.
2. УЦОК є об'єднанням фахівців-зоологів, що активно працюють у галузі вивчення сучасного стану та розробки заходів з охорони кажанів.
3. Метою створення УЦОК є координація досліджень популяцій кажанів в
Україні та їх узгодження з діючими міжнародними програмами та ініціативами.
4. Діяльність УЦОК підпорядковується діяльності УТТ, і в кінці кожного року
УЦОК звітує перед Радою УТТ за свою діяльність у поточному році.
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5. Консультативним органом УЦОК є Консультативний Комітет EUROBATs
(Бонн), Центр Хіроптерологічної Інформації (Краків) та НК-РОК (НауковоКонсультативна Рада з Охорони Кажанів) при Мінекоресурсів України.
6. Діяльність УЦОК висвітлюється в бюлетені УТТ Novitates Theriologicae (Теріологічні новини) та на щорічній Теріологічній школі.
II. Структура та напрямки діяльності УЦОК
7. УЦОК є координаційною радою, яка координує діяльність в галузі вивчення і
охорони кажанів за такими напрямками:
— фундаментальні дослідження кажанів,
— охорона кажанів заповідних територій,
— діяльність детекторної мережі,
— вивчення міграцій кажанів та кільцювання кажанів,
— спелеобіологічні дослідження,
— підготовка щорічної Національної доповіді,
— поширення та популяризація знань про кажанів.
8. За кожним з названих у п. 7 напрямків закріплюється свій координатор, якого
обирають на черговому засіданні УЦОК.
9. Поточною діяльністю УЦОК керують його голова та секретар, обрані радою
координаторів напрямків та затверджені Радою УТТ.
10. Центральним осередком УЦОК є Інститут зоології НАНУ (Київ).
11. УЦОК активно співпрацює з усіма зоологами України, і його членом може
стати кожний фахівець, який очолить існуючий напрямок або запропонує новий.
III. Особливі положення
12. Зміст цього документу можуть бути поновленим за підсумками їх обговорення на черговій Теріологічній Школі та засіданні Ради УТТ.
Укладено Ініціативною групою УЦОК 27.04.2001 року у складі:
І. Загороднюк, Я. Петрушенко, О. Годлевська, В. Тищенко
Затверджено Радою Теріологічного Товариства НАН України 05.05.2001 р.
Впорядкував І. ЗАГОРОДНЮК
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