Novitates Theriologicae, pars 5, 2005: 81–82
Матеріали VIII Теріологічної школи
«Ссавці відкритих просторів»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
З ОХОРОНИ ВЕЛИКИХ ХИЖИХ ССАВЦІВ

(ГРУПА HELP)

Передмова
Популяції великих хижих ссавців, до яких відносяться вовк, рись та ведмідь, знаходяться у критичному стані в усіх куточках України і суміжних країн.
Це вимагає розробки програм з їхнього моніторингу і охорони, що і спонукало
товариство активізувати діяльність у цьому напрямку. Група HELP створена під
час роботи V Теріологічної школи (Гайдари, 28 вересня – 3 жовтня 1998 р.). За
основу документу взято схему організації Українського Центру Охорони Кажанів (УЦОК). Проект Положення обговорено на VII Теріошколі, присвяченій темі «Великі хижі ссавці України та прилеглих країн» (Поліський природний заповідник, 15–17 грудня 2000 р.) і затверджено VIII Теріологічною школою.
I. Загальні положення
1. Координаційний центр HELP з охорони великих хижих ссавців діє у
складі Українського теріологічного товариства НАНУ як одна з його секцій.
2. КЦ HELP є об'єднанням фахівців-зоологів, що працюють у галузі вивчення сучасного стану популяцій великих хижих ссавців та розробки рекомендацій і заходів щодо їх охорони.
3. Метою створення КЦ HELP є координація досліджень популяцій великих хижих ссавців в Україні та їх узгодження з діючими міжнародними програмами та ініціативами.
4. Діяльність КЦГ HELP підпорядковується діяльності УТТ, і в кінці кожного року КЦ HELP звітує перед щорічним зібранням колег (на поточній теріошколі) або перед Радою УТТ за свою діяльність у поточному році.
5. Консультативним органом КЦ HELP на час його створення є група
“Wilk” (Zaklad Badania Ssakow PAN, Бєловєжа), науковий відділ Кампіноського
національного парку (Кампінос) та Мінекоресурсів України.
6. Діяльність КЦ HELP висвітлюється в бюлетені УТТ “Теріологічні Новини” та на щорічній Теріологічній Школі.
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II. Структура та напрямки діяльності КЦГ HELP
7. КЦГ HELP є координаційною радою, яка координує діяльність в галузі
вивчення великих хижих ссавців за такими напрямками:
— моніторинг великих хижаків заповідних територій та розробка рекомендацій для збереження та відтворення популяцій великих хижих,
— впровадження радіотелеметричних досліджень,
— розробка та впровадження Національного Плану дій щодо збереження
великих хижих,
— поширення та популяризація знань про великих хижих ссавців.
8. За кожним з названих напрямків закріплюється координатор, якого обирають на черговому засіданні КЦ HELP, Поточною діяльністю КЦ HELP керують його голова та секретар, обрані радою координаторів напрямків та затверджені Радою УТТ.
9. Центральним осередком Координаційного центру HELP є Зоологічний
музей ім. Б. Дибовського Львівського національного університету ім. І. Франка,
а базою проведення тренінгів з моніторингу хижих ссавців — Поліський природний заповідник.
10. КЦГ HELP активно співпрацює з усіма зоологами України, і його членом може стати кожний фахівець, який очолить існуючий напрямок або запропонує новий.
III. Особливі положення
11. Зміст цього документу можуть бути поновлений за підсумками його обговорення на черговій Теріологічній Школі та засіданні Ради УТТ.
Укладено Ініціативною групою HELP 27.04.2001 року у складі:
І. Дикий, І. Загороднюк, І. Делеган, С. Жила
Впорядкували Ігор ЗАГОРОДНЮК та Ігор ДИКИЙ
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