Українське теріологічне товариство НАН України
Оргкомітет XXV Теріологічної школи
ФАУНА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ
ЗМІН ДОВКІЛЛЯ
(Поліський природний заповідник, 25–28 вересня 2018)
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola25/shk25-main.htm
e-mail: mammalia@ukr.net

ПРОГРАМА 25 ТЕРІОШКОЛИ (проект 30.07.2018)
ДАТИ ТА ЛОКАЦІЇ
Школа-семінар проходитиме в с. Селезівка Овруцького району протягом 4 повних днів, 25–28 вересня 2018 р., заїзд учасників 24 вересня (понеділок), роз’їзд — 29 вересня (субота). Всі учасники
будуть розміщені на центральній садибі Поліського заповідника, де розташовані конференційна
зала для роботи, їдальня та кімнати для проживання. Всі деталі щодо акомодації та роботи на
школі семінарі вміщено у Інформаційному листі та в Пам’ятці в дорогу.
(зміст програми буде формуватися відповідно до актуалізації традиційних розділів школи, пропозицій від заповідника та заявок фактичних учасників 25 теріошколи)

день заїзду, понеділок, 24.09.2018
активність 1. Прибуття, реєстрація, поселення

15:00–19:00 (офісний корпус ППЗ). Прибуття транспорту з Овруча до Селезівки. Концентрування
учасників в конференц-залі ППЗ. Поселення в одному з будинків (буде 4 будинки з бл. 10 кімнат,
різного рівня комфортності). Реєстрація учасників (відмітки про дні перебування, місце поселення,
участь у окремих пунктах програми), збір оргвнесків (загального та за харчування й проживання).
Вільний час для знайомства з садибою заповідника та її околицями.
активність 2. Узгодження програми (на наступний день? залежить від темпів заїзду й реєстрації)

19:00–19:30 (конференц-зала ППЗ). Визначення і оголошення конвінерів окремих днів і розподілу
основних подій (доповіді, майстер-класи, круглі столи) за днями. Фотосесія біля садиби ППЗ.
активність 3. Вечірка «Інформаційний ярмарок»

19:30–22:00, 150 хв., їдальня. Ведучі: Сергій Жила та Микола Роженко. Регіональні презентації —
представлення дослідників, видань, гостинців. Дружня вечеря. Теріологічні байки, жарти, пісні.

день перший, вівторок, 25.09.2018, (сесії «зміни фауни»)
[перший поліський сніданок] 9:00 до 10:00, бюджет часу 60 хв.
активність 4. Вітальна сесія від Оргкомітету

10:00 до 12:00, 120 хв., конференц-зала. Ведучі: Ігор Загороднюк, Сергій Жила. Вітальні слова від
організаторів, історія школи, звіт 24 школи, особливості місця проведення 25 школи.





Жила Сергій (ППЗ). Вітання учасникам 25 Теріошколи-семінару та про основну тему семінару.
Загороднюк Ігор (ППЗ). Нарис історії Українського теріологічного товариства та видань УТТ.
Гайдаш Олександр, Роженко Микола (ПЧІ). Звіт про 24 Теріологічну школу в Одесі (2017).
Бумар Галина (ПЧІ). Екосистеми Центрального Полісся, їх особливості та тенденції змін.

[перерва на чай і каву] 12:00 до 12:30, бюджет часу 30 хв.
активність 5. Сесія «Актуалізація головної теми 25 школи»

12:30 до 14:00, 90 хв., конференц-зала. Ведучі: Ігор Загороднюк та Сергій Жила.


Сергій Жила. Зміни екосистем Полісся як складний комплекс кліматичних та господарських факторів, їх вплив на аборигенну фауну та перспективи її подальших змін.



Вишневський Денис. Багаторічні сукцесії та відновлення природного потенціалу екосистем з зонах
з мінімізованим антропогенним фактором (на прикладі Чорнобильської зони)

[перерва на обід] 14:00 до 15:00, бюджет часу 60 хв.
активність 6. Сесія з доповідями: «Дослідження змін теріофауни»

15:00 до 16:30, 90 хв., конференц-зала ППЗ. Ведучі: Зоя Селюніна та Ігор Мерзлікін.


Доповідачі — 6х15 або 4х20 хв.

[перерва на чай і каву] 16:30–17:00, бюджет часу 30 хв.
активність 7. Майстер-клас. Цифрові технології в моніторингу змін біоти

17:00 до 19:00, 120 хв., конференц-зала ППЗ. Ведучі: Наталія Брусєнцова та ___________


Питання до розгляду: презентація щодо можливостей використання ГІС-пакетів типу qGIS для
відслідковування змін в біоті та факторах її існування. Можливості прогнозу та екстраполяцій.

[вечеря, прогулянка садибою] 19:00–20:00, бюджет часу 60 хв.
активність 8. Круглий стіл «Багаторічні зміни біоти: можливості реконструкцій та прогнозу»

20:00–22:00, 120 хв., їдальня ППЗ; ведучі: І. Загороднюк та ___________________.


Питання до розгляду від І. Загороднюка: Зміни сезонних ритмів, міграційного статусу, динаміка
ареалів, чужорідні види. Питання до розгляду від: _________________.

день другий, середа, 26.09.2018 (сесії «зміни угруповань»)
день третій, четвер, 27.09.2018 (екскурсія і круглий стіл)
день четвертий, п’ятниця, 28.09.2018 (загальна дискусія)
день роз’їзду, субота, 29.09.2018 (від’їзд на Овруч)

