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ЗООЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ:
збір та ідентифікація
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola24/shk24-main.htm
e-mail: mammalia@ukr.net

Інформаційний лист
Українське теріологічне товариство (УТТ), що діє при Національному науково-природничому
музеї НАН України, у співпраці з Українським науковим центром екології моря (УкрНЦЕМ), Українським науково-дослідним протичумним інститутом ім. І. Мечникова МОЗ України (УНДПЧІ МОЗУ) та Одеським національним університетом імені І. Мечникова (зоомузей та гідробіологічна
станція), проводять Теріологічну школу 2017 р. за темою «Зоологічні колекції: збір, облік, зберігання та ідентифікація зразків, використання у екологічних дослідженнях і практичній діяльності»
(стисла назва — «Зоологічні колекції: збір та ідентифікація»).
Програмні положення. Теріошкола-2017 проходитиме в місті Одеса у першій декаді жовтня, з
4 по 8.10.2017, і включатиме такі основні події:
1. установчі доповіді з історії природничої музеології, доповіді та круглі столи щодо збору та
морфологічної ідентифікації теріологічних зразків, ведення баз даних щодо колекцій, обліків теріофауни та методик польових досліджень;
2. майстер-класи з ідентифікації видів ссавців за слідами та за кістковим матеріалом (у т.ч.
зліпки відбитків лап, пелетки хижих птахів тощо);
3. польові навчання з обліком дрібних ссавців на стандартних ловчих лініях та маршрутах і
збір матеріалу (фотодокументація, зліпки, рештки);
4. практичні заняття у Зоологічному музеї ОНУ та екскурсії у різноманітні природні куточки в
околицях місця проведення школи-семінару.
Побут. Проживання учасників школи-семінару планується у наметовому містечку гідробіологічної станції (мати спальник) або у хостелі (від 130 грн.). Обіднє та вечірнє харчування на біостанції — силами учасників та оргкомітету за рахунок оргвнесків (порядку 50–60 грн. на добу). Питання поселення адресувати Олені Дятловій на lena.dyatlova@gmail.com
Реєстрація. Просимо повідомляти заздалегідь про наміри взяти участь. Форма заявки аналогічна формам з попередніх шкіл-семінарів: https://goo.gl/8WnGWY. На їх основі буде впорядковано
програму, проект якої вміщено на сторінці школи-2017 — https://goo.gl/hysjBD
Оргвнесок та внесок в участь. Оргвнесок та інші витрати (папка учасника, програма, кава і
чай, автобус тощо) будуть мінімізовані. Для участі важливо запропонувати свою доповідь або
участь у круглому столі чи майстер-класі з власним демонстраційним або матеріалом, що вимагає ідентифікації і діагностику якого треба уточнити.
Оргкомітет. Микола Роженко, Олена Дятлова (Одеса), Олександр Гайдаш, Дмитро Соколовський (УНДПЧІ), Ігор Загороднюк, Золтан Баркасі (ННПМ), за участі Євгена Дикого (УНДПЧІ),
Володимира Лобкова (ЗМ ОНУ), Олега Ковтуна (Біостанція ОНУ).
Інформаційні канали. Слідкуйте за деталями на сторінці у Facebook https://goo.gl/4PLriX та на
сайті Українського теріологічного товариства https://goo.gl/hysjBD. Адреса для контактів і заявок
— mammalia@ukr.net. Подальші листи будуть розсилатися тим, хто зареєструвався.
з повагою Ігор Загороднюк
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