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Фауна звірів України потребує термінових
і дієвих заходів охорони (прес-реліз)
Іван Парнікоза
Шановні журналісти! «Фауна звірів України потребує термінових та дієвих заходів охорони»”. Таким можна вважати основний висновок напруженої роботи ХІІІ Міжнародної Теріологічної школи «Раритетна теріофауна», що пройшла з 9 до 13 жовтня 2006 р. в Кам’янціПодільському на базі Кам’янець-Подільського державного університету.
Найбільший форум українських вчених, що займаються звірами — теріологів зібрав
близько 60 учасників з усіх регіонів України. Надзвичайно активними були також колеги з
братньої Білорусі. Окрім вчених на зібранні були присутні представники громадських екологічних організацій, що займаються охороною біорізноманіття.
В рамках роботи школи було висвітлено сучасний стан збереження диких видів звірів
України, проаналізовано причини скорочення їх чисельності і щонайважливіше намічено
основні практичні заходи з поліпшення стану їх популяцій. Загальною тенденцією в Україні
є різке скорочення площ корінних екосистем. Це головна причина скорочення чисельності
більшості рідкісних видів. Школою підтримано рух за взяття під охорону усіх видів тварин,
що є елементами природних екосистем під регіональну охорону, тобто ведення регіональних
Червоних списків. В рамках школи проведено круглі столи з охорони великих хижих звірів
(рись, ведмідь, тощо), оптимізації досліджень дрібних звірів, охорони кажанів. Учасники
зібрання наголошують на недостатній увазі держави до питання проведення моніторингу
чисельності тварин України.
Важливим завданням Теріошколи є нарощення руху за етичне відношення до досліджуваних об’єктів. І це школі блискуче вдається, адже саме тут прогресивним вважається застосування методів сумісних з життям тварин, ведеться конструктивний діалог з представниками санітарно-епідеміологічних станцій та мисливського господарства про впровадження
обдуманого дбайливого ставлення до ссавців. В рамках такого обговорення було відмічено
необхідність включення в «Червону Книгу України» великих ратичних тварин. Зокрема лося,
чисельність якого останнім часом катастрофічно скорочується. Продовжується дискусія про
розмежування раритетної та мисливської фауни звірів.
Учасники школи відмітили високий рівень підготовки школи та надзвичайну майстерність яку виявили під час її проведення викладачі та студенти Кам’янець-Подільського державного університету під керівництвом декана факультету природничих наук Миколи Матвєєва. Не можна не відмітити також велику організаційну потугу віце-президента Українського теріологічного товариства Ігоря Загороднюка, якому вже 13-й раз вдається зібрати широке коло професіоналів-теріологів. Найважливіше, що навколо цієї надзвичайно енергійної
та наполегливої людини гуртується молодь. Молодь — якій не тільки вивчати фауну своєї
країни, але й охороняти її!
Детальна інформація про Теріологічну школу — на сайті www.terioshkola.org.ua.
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