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Матеріали VIII Теріологічної школи
«Ссавці відкритих просторів»

РЕЗОЛЮЦІЯ VIII ТЕРІОЛОГІЧНОЇ
ШКОЛИ-СЕМІНАРУ (13–18.05.2001)

Учасниками VIII Теріологічної школи-семінару, що мала назву «Ссавці
відкритих просторів» і проходила в заповіднику «Провальський степ» 13–18
травня 2001 року, ухвалено наступну резолюцію.
I. Щодо розвитку досліджень у заповідниках. Визнати задовільним стан
досліджень ссавців на природно-заповідних територіях, проте вважати необхідним розвиток сучасних методів прижиттєвого дослідження ссавців (радіотелеметрія, мічення, використання живоловок), а також розвиток досліджень, що
базуються на непрямому спостереженні (розбір сов’ячих пелеток, ультразвукова
детекція, аналіз слідів життєдіяльності).
2. Щодо організації УЦОК. Вітати УЦОК з новим етапом у його організації і підтримати основні напрямки його діяльності. Затвердити ці напрямки і рекомендувати активу УЦОК включити їхній річний звіт у черговий випуск Бюлетеню. Підтримати проект УЦОК щодо видання зведення з міграцій кажанів, кадастру підземних сховищ та поновленої версії визначника. Відмітити значний
прогрес у розвитку досліджень кажанів загалом та прижиттєвих методик їх дослідження, а також низки інших заходів природоохоронного спрямування.
3. Щодо групи «HELP». Затвердити в цілому задекларовані напрямки діяльності групи HELP і рекомендувати Раді УТТ підтримати ідею створення Інформаційного центру Групи на базі Поліського природного заповідника та
Львівського національного університету. Визнати ефективною роботу Групи
протягом останнього року (Школа з вивчення великих хижих, підготовка спеціального випуску бюлетеню «Novitates Theriologicae», функціонування Центру
польових досліджень великих хижих ссавців).
4. Щодо групи «GLIS». Створити групу з моніторингу і охорони дрібних
ссавців (мікромамалій) і затвердити положення про групу «GLIS», опублікувавши його у поточному випуску бюлетеню «Novitates Theriologicae». Серед інших важливих положень про діяльність цієї групи відмітити особливе значення
положень про координацію досліджень та розробку уніфікованих схем обліку
дрібних ссавців та широке впровадження у практику досліджень заощадливих
методик обліку і аналізу мікротеріофауни.
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5. Щодо Бюлетеню «Теріологічні новини». Визнати доцільним подальший випуск Бюлетеню у вигляді двох версій — експрес-інформації для учасників чергового теріологічного зібрання з включенням в нього основних матеріалів поточної Школи (препринт) та як кінцевої збірки матеріалів чергової школи
або інших форм діяльності УТТ. Вважати за необхідне надання не менше ¼ обсягу Бюлетеня різноманітній інформації нестатейного типу (звіти, бібліографія,
інформація про конференції). Докласти зусиль до переведення Бюлетеню в електронну форму з подальшою розробкою теріологічного сайту.
6. Щодо розвитку території Луганського заповідника. Вітати ініціативи
ЛПЗ у розвитку території заповідника і включенні його у Національну екомережу. Визнати незадовільним розвиток території ЛПЗ з боку керівних органів області і республіки. Зазначити необхідність і визнати унікальну можливість суттєвого збільшення території ЛПЗ за рахунок включення до його складу прилеглих територій і створення нових заповідних ділянок. Відмітити нагальність досліджень просторового розподілу індикаторних видів степових ссавців (байбак,
корсак, перегузня, тушкан тощо) з метою розробки заходів з охорони популяцій
видів, що входять до степового фауністичного ядра.
7. Щодо студентських наукових праць. Подякувати студентам та їхнім
керівникам за активну участь у конкурсі студентських наукових праць у галузі
теріології 2001 року. Вручити пам’ятні грамоти і призи студентам за їхні успіхи
у проведенні наукових досліджень. Подякувати керівнику молодіжної сесії Борису Кедрову за організацію конкурсу наукових праць.
8. Щодо організації 8-ї Теріологічної школи. Подякувати дирекції та науковому відділу Луганського природного заповідника та особисто Віктору Борозенцю та Олександру Кондратенку за організацію робочих і побутових умов для
учасників семінару, Л. Годлевській та Я. Петрушенку — за величезну допомогу
у підготовці семінару, І. Загороднюку — за розробку програми і всіх документів
семінару та проведення самого семінару.
9. Щодо планів наступних зібрань. Вітати пропозицію колективу кафедри
зоології Львівського національного університету та його представника на цій
школі Ігоря Дикого провести наступну школу на Львівщині, в природному заповіднику «Розточчя» восени 2002 року і ухвалити тему наступної школи —
«Методики обліку теріофауни».
Впорядкували
Олександр КОНДРАТЕНКО та Ігор ЗАГОРОДНЮК
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