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Матеріали VIII Теріологічної школи
«Ссавці відкритих просторів»

ДІЯЛЬНІСТЬ СТАЦІОНАРУ З ВИВЧЕННЯ ВЕЛИКИХ ХИЖИХ
НА БАЗІ ПОЛІСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА
Сергій ЖИЛА, Марина ШКВИРЯ
Поліський природний заповідник (Селезівка),
Міжнародний Соломонів університет (Київ)

Діяльність стаціонару з вивчення великих хижих започатковано у 2000 році
на базі Поліського природного заповідника. В діяльності стаціонару, окрім наукових співробітників заповідника, беруть участь студенти з багатьох вузів України та Польщі. Об’єктами польових досліджень на стаціонарі є два види великих хижих — вовк (Canis lupus) і рись (Lynx lynx).
В зимовий період проводиться зимовий маршрутний облік хижаків за методикою Губаря, в літній період також відслідковуються маршрути тварин за їх
слідами на піщаному ґрунті. Взимку 2000–2001 рр. здійснювалось тривале стеження за зграєю вовків (із 7 особин) та самця-одинака, а також за самицею рисі
з виводком. Відслідковувались добові переходи тварин, збирався матеріал з
екології хижаків: фіксували залишки здобичі, мітки і погреби, лежанки та інші
сліди життєдіяльності. Зараз в Поліссі відновлюється популяція рисі. Нами розпочато детальні довготривалі дослідження рисей, організовано їх охорону. Паралельно збирається фото- та відеоматеріал про заповідник та, власне, великих
хижих. Основна частина фото- і відеозйомок присвячена вовкам, дослідженням
просторової та соціальної структури їх популяцій.
У грудні 2000 р. на базі Поліського природного заповідника проведено
школу-семінар «Великі хижі ссавці України та прилеглих країн», присвячену
вивченню екології та охорони великих хижих. У роботі семінарі брали участь як
спеціалісти, так і студенти з України, Польщі й Білорусі1. Останнім часом на
базі Поліського заповідника створено екоклуб «Рись», метою якого є екопросвітна діяльність і практичні заходи з охорони великих хижих.
Стаціонар планує продовжити та розширити свою діяльність. Зокрема, буде
продовжено мічення і стеження вовків і рисі. Зацікавлених до співпраці просимо звертатись до нас за адресою: 11122, Житомирська обл., Овруцький р-н,
с. Селезівка, Поліський заповідник; тел.: 8–(04148)–63311.

1
Докладніше про роботу Поліської школи-семінару див. попередній випуск Бюлетеню («NT4»), в
якому викладено всі робочі матеріали школи: програму, тези доповідей, звіт про роботу.
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