Теріологічна школа-семінар «Роль заповідних територій
у збереженні фауністичних комплексів»
(передмова)
Теріологічна школа започаткована 24 листопада 1993 року як одна з мереж Українського теріологічного товариства НАН України спільним рішенням
кількох інституцій. Інформаційний лист про її започаткування підписали голова Комісії по заповідниках АНУ чл.-кор. АН України, докт. біол. наук І. А.
Акімов, Президент Українського теріологічного товариства, акад. АН України,
докт. біол. наук В. О. Топачевський та начальник Управління заповідної справи та біоресурсів Мінприроди України М. П. Стеценко. Відповідно до цього
листа та практики взаємодії колег-теріологів Теріошкола діє і як мережа, що
включає низку робочих груп, і як щорічна конференція.
2012 року чергову ХІХ теріологічну школу-семінар проведено на базі Чорноморського біосферного заповідника НАН України, установи, співробітники
якої є активними учасниками всіх теріологічних шкіл, починаючи з Першої,
що відбулася в Карпатському біосферному заповіднику 3–7 жовтня 1994 р. Теріологічна школа-семінар 2012 року є вже XIX. Її організація в Чорноморському БЗ стала можливою завдяки сприянню директора ЧБЗ Анатолія Юрченка,
активній позиції теріолога заповідника Зої Селюніної, завідуючої екологоосвітнього відділу ЧБЗ Людмили Бахтіарової, співробітників наукової частини
Юрія Москаленка, Олексія та Вікторії Плющ, Василя Леонтьєва.
Головна тема ХІХ Теріологічної школи-семінару – «Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів» – є одним з ключових напрямків роботи нашої мережі. Відповідно до головних задач Теріошколи, цей семінар став оглядом теріологічних досліджень і природоохоронних ініціатив у
мережі заповідних територій та майданчиком для обміну досвідом ведення
моніторингових досліджень регіональних теріофауністичних комплексів. Робота наших щорічних шкіл-семінарів постійно висвітлюється на сайті Українського теріологічного товариства «Теріологічна школа», однойменному інтернет-форумі та в мережі Facebook на сторінці «Теріологія». Ідея впорядкування
збірки тез заявлених на ХІХ Теріошколу доповідей, запропонована Віктором
Токарським, підтримана оргкомітетом цьогорічного зібрання, і тепер ми маємо
нагоду ознайомитися з анонсами головних повідомлень та круглих столів, які
були заслухані та проведені на семінарі 24-29.09.2012 року в с. Залізний Порт,
що межує з Чорноморським біосферним заповідником.
Ігор Загороднюк,
голова Теріологічної школи
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