XXVI Теріологічна школа-семінар (2019)

Дика теріофауна в умовах трансформованих ландшафтів
26 Theriological School of the Ukrainian Theriological Society

Wild Mammal Fauna in conditions of Transformed Landscapes
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola26/shk26-main.htm

інфармацыйны ліст аб 26 тэрыялагічнай школе‐семінары
Паважаныя калегі,
XXVI тэрыялагічная школа‐семінар адбудзецца на працягу трэцяга тыдні чэрвеня 2019 (17‐21.06)
на базе Біястанцыі‐прафілакторыя Запарожскага нацыянальнага універсітэта на в. Хорціца ‐ аднаму з
сямі цудаў Украіны https://uk.wikipedia.org/wiki/Хортиця.
Даты. Школа прадоўжыцца 4 поўных дня. Заезд удзельнікаў 17.06 (панядзелак), раз'езд 21.06
(пятніца), у залежнасці ад насычанасці праграмы, якая будзе залежаць ад колькасці заяўленых
удзельнікаў.
Арганізатары. Арганізатары школы ‐ Нацыянальны навукова‐прыродны музей НАН Украіны,
кафедра біялогіі лесу, паляўніцтвазнаўства і іхтыялогіі ЗНУ і Нацыянальны запаведнік «Хорціца».
Галоўная тэма школы: «Дзікая тэрыяфаўна ва ўмовах трансфармаваных ландшафтаў»
Праграма Терыяшколы будзе ўпарадкавана ў адпаведнасці з заяўкамі і ўключаць тэматычныя
сесіі, майстар‐класы і круглыя сталы (для прыкладу гл. Праграму папярэдняй школы). Прапануюцца
наступныя асноўныя тэмы сесій і круглых сталоў:
1) роля млекакормячых ў астраўных экасістэмах і экасістэмах астраўнога тыпу;
2) асаблівасці ўплыву капытных на раслінныя групоўкі;
3) стратэгіі выжывальнасці і адаптацыі млекакормячых ў трансфармаваных ландшафтах;
4) інвазіўные віды іх распаўсюд і інтэграцыя ў экасістэмах Украіны;
5) ўзаемасувязі ў сістэме «паразіт‐гаспадар» інвазіўных відаў, трофіка млекакормячых;
6) майстар‐класы па метады бутстреп аналізу і вызначэння аптымальнага памеру выбаркі;
прыменя флуктуючай асіметрыі і фенэтычнага падыходу да аналізу стану папуляцыі млекакормячых;
зменлівасць прыкмет ва ўмовах прыродных і антрапагенных трансфармацый асяроддзя; майстар‐
класы па дыягностыцы блізкіх відаў па астеалагічным ўзорам.
Аргкамітэт. Наталля Лебедзева (сустаршыня ад прымаючага боку, Запарожскі нацыянальны
ўніверсітэт), Ігар Загароднюк (сустаршыня ад Савета таварыства, Нацыянальны навукова‐прыродны
музей), Наталля Брусенцова (член Савета Тэрыяшколы, Слабажанскі НПП), Золтан Баркасі (сакратар
таварыства, Нацыянальны навукова‐ прыродны музей), Віктар Пархоменка (НУБіП), Сяргей Казадаваў
і Святлана Ахрыменка (Нацыянальны запаведнік Хорціца). Кантакты: Лебедзева Наталля Іванаўна:
050‐970‐0301 (тут і вайбер), 067‐617‐7455; Загараднюк Ігар Уладзіміравіч: 067‐738‐2089, вайбер 066‐
210‐5723.
Побыт. Удзельнікі будуць размешчаны ў маляўнічым кутку паўднёвай частцы вострава на
Біястанцыя‐прафілакторыі Запарожскага нацыянальнага універсітэта (карта https://bit.ly/2uwiDl1).
Пражыванне будзе ў двухпавярховым будынку ў пакоях на 2–3 месцы, душавыя і прыбіральні ў
будынку; сталовая і зала пасяджэнняў — асобны будынак. Кошт пражывання ў межах 90 грн.;
харчаванне цэнтралізаванае, трохразовае, кошт у межах 150 грн
Рэгістрацыя — абавязковая; форма рэгістрацыі як на папярэдніх школах. Бланк рэгістрацыі
прыкладаецца. Просім усіх калегаў распаўсюдзіць гэты ліст і запоўніць рэгістрацыйную форму пры
намерах, калі нават пакуль няма канчатковага рашэння, паколькі нам трэба планаваць працоўныя
месцы і бытавыя дэталі.
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