Загальна інформація про XIX Міжнародну
теріологічну школу-семінар (2012)
Тема теріошколи. XIX теріологічна школа-семінар має назву «Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів». Питання, запропоновані для розгляду: 1) Внутрішньо-популяційна, вікова і географічна структура фауністичних комплексів; 2) Динаміка видового складу фауністичних
комплексів і чисельності популяцій; 3) Раритетні види. Структурна цілісність
фауністичних комплексів, шляхи її збереження; 4) Острівні популяції. Фрагментація популяцій та угруповань; 5) Традиційні та нові круглі столи.
Час і місце проведення. Робота XIX Теріологічної школи відбувалася 24–
29.09.2012 р. (один робочий тиждень) у с. Залізний Порт Голопристанського
р-ну Херсонської області, на березі Чорного моря. Учасники школи-семінару
були розміщені на базі відпочинку «Чорноморець», де проходили і засідання у
формі сесій і круглих столів. Під час роботи Школи проведено екскурсії до
двох ділянок Чорноморського біосферного заповідника.
Організатори та учасники. Організатори XIX школи-семінару – дирекція та науковий відділ Чорноморського біосферного заповідника та Українське
теріологічне товариство НАН України. Оргкомітет: Анатолій Юрченко (директор ЧБЗ, голова оргкомітету); Ігор Загороднюк (заступник голови УТТ, голова теріошколи); Зоя Селюніна (ст. наук. співроб. ЧБЗ, член Ради Школи, заст.
голови оргкомітету); Людмила Бахтіарова (зав. відділу еколого-освітньої роботи ЧБЗ, організаційний секретар); Микола Товпінець (Кримська республіканська СЕС, голова оргкомітету попередньої (XVIII) Теріошколи). До участі в
семінарі запрошено колег із природних та біосферних заповідників, національних природних парків, університетів України, Білорусії, Польщі та Росії. Загалом заявлена участь 52 колег, фактично були присутні 41 учасник.
Зв’язок та інформація. Інформація про теріошколу поширювалася через
електронні джерела, шляхом розсилки електронних листів (адреса УТТ –
mammalia@ukr.net, заповідника – bsbr-nauka@yandex.ru) та розміщення поточної інформації на сайті товариства «Теріологічна школа», на форумі товариства та у соцмережі Facebook («Теріологія»). Основна адреса інформації в Інтернеті: ● www.terioshkola.org.ua/ua/shkola19/shk19-main.htm.
Програма школи-семінару. Програма укладена за традиційною 5-денною схемою роботи, і включає вітальну сесію, постановчі доповіді, сесії за напрямками досліджень за основною темою семінару, доповіді за поточними темами досліджень колег та апробації дисертаційних досліджень, традиційні
круглі столи (групи УЦОК, GLIS, ABC, HELP) та круглі столи за новими темами, конкурс «Нові імена» та теренові заняття під час екскурсії на заповідні
ділянки. Стислу програму ХІХ теріошколи представлено нижче.
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Програма міжнародної конференції
«XIX Теріологічна школа-семінар» (2012)
24 вересня, понеділок
10.00–13.00 – Реєстрація учасників, ознайомча екскурсія околицями.
14.00–18.00 – Установчі засідання, організаційні питання, базові поняття.
18.00–20.00 – Представлення учасників. Дружня вечірка «Зустріч за рік».
20.00–22.00 – Інформаційний ярмарок «Новини теріологічного життя».
25 вересня, вівторок
10.00–14.00 – Пленарні засідання «Чорноморці – 85». Привітання адміністрації ЧБЗ, привітання з 85-річчям. Пленарні засідання.
15.00–19.00 – Секція «Заповідання – як вид природокористування, раціональне та традиційне природокористування».
20.00–22.00 – круглий стіл «Раритетна фауна та охорона угруповань».
26 вересня, середа
09.00–16.00 – Екскурсія до лісостепової ділянки ЧБЗ, знайомство з обліковими маршрутами; заняття «Зоонози і епізоотична ситуація в регіонах».
16.00–17.00 – Зустріч колег на Марійчиній садибі (с. Іванівка).
20.00–22.00 – Круглі столи «Поширення знань» та «Ніч кажанів».
27 вересня, четвер
09.00–13.00 – Теренові заняття, екскурсія до Потіївської ділянки ЧБЗ.
14.00–18.00 – Секція «Фауністичні комплекси заповідних територій».
19.00–21.00 – Урочиста вечеря. Теріологічний фольклор.
28 вересня, п'ятниця
10.00–13.00 – Секція «Динаміка популяцій, медична теріологія».
14.00–19.00 – Нові імена. Конкурсні доповіді юннатів та студентів.
20.00–22.00 – Обговорення резолюції конференції, підготовка звіту.
29 вересня, субота
09.00–11.00 – Прийняття Резолюції. Фотосесія. Роз'їзд учасників.
Підготували Зоя Селюніна та Ігор Загороднюк
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