P ARS 8 , 2 0 1 2
Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України

Теріофауна заповідних територій
та збереження ссавців
(матеріали XIX Теріологічної школи-семінару)

Гола Пристань – 2012

Українському теріологічному товариству – 30 років
Ігор Загороднюк, Ігор Ємельянов
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка; zoozag@ukr.net
Національний науково-природничий музей НАН України; nmnh@museumkiev.org

Українське теріологічне товариство НАН України започатковане у березні
1982 р. як Українське відділення Всесоюзного теріологічного товариства АН
СРСР, а 13 січня 1992 р. Рада УО ВТО ухвалила рішення про його реорганізацію в Українське теріологічне товариство (УТТ). Головною організацією є
Відділення загальної біології НАН України. Керівними органами УТТ є Рада
товариства та її Президія. На сьогодні головою Президії УТТ є чл.-кор. НАН
України, проф. І. Г. Ємельянов, заступниками є проф. М. Ф. Ковтун та І. В. Загороднюк; вчений секретар – Т. В. Крахмальна.
З 1993 р. основними формами діяльності УТТ стали: проведення щорічної
Теріологічної школи-семінару теріологів природно-заповідних територій та
біологічних стаціонарів (стисла назва – «Теріологічна школа», проведено 19
Теріошкіл), періодичне видання інформаційного бюлетеню «Novitates Theriologicae» (видано 7 випусків) та збірки наукових праць «Праці Теріологічної
школи» (видано 8 випусків), підтримка веб-сайту УТТ «Теріологічна школа» (з
форумом). Теріологічна школа-семінар є основним щорічним форумом, на
якому проходять апробації результатів досліджень та обмінюються досвідом
теріологи з установ ПЗФ, Національної та галузевих академій наук, вищих навчальних закладів. Керівництво Теріошколою покладено радою УТТ на її ініціатора І. В. Загороднюка; щороку на поточній школі обирають нову Раду Теріошколи, головою цієї Ради є організатор останньої школи.
Стислий нарис історії УТТ викладено на веб-сайті товариства за адресою:
http://terioshkola.org.ua/ua/chronicle/uo-vto.htm (автор І. Г. Ємельянов). Нарис
історії формування Теріошколи опубліковано в журналі «Заповідна справа в
Україні» (Загороднюк, 1999) і розміщено на веб-сайті товариства за адресою:
http://terioshkola.org.ua/ua/chronicle/shk-hist.htm.
Діяльність УТТ шириться за окремими напрямками. Теріошкола, започаткована 24.11.1993 р. як секція УТТ, вже за сім років (5.05.2001) ініціювала перед Радою УТТ створення ще однієї дочірньої мережі – УЦОК (Український
центр охорони кажанів http://kazhan.org.ua). В рамках Теріошколи сформувалися і плідно працюють робочі групи з обліку й діагностики дрібних ссавців
(група GLIS), номенклатури й термінології (група ABC), моніторингу популяцій великих хижих (група HELP http://carnivora.com.ua). Щороку на школахсемінарах проходять тематичні сесії «Інформаційний ярмарок», «Ніч кажанів в
Україні», «Нові імена в теріології». Товариство за 30 років існування набуло
сили завдяки новим ініціативам та продовжує свій розвиток.
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