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Мерзлікін І. Р. XXІI Теріологічна школа-семінар «Здобування тварин на заповідних 
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Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

XXІI Теріологічна школа-семінар «Здобування тварин на заповідних територіях» 

проходила в Національному природному парку «Подільські Товтри» з 5 по 9 жовтня 2015 

року. У роботі взяли участь 29 учасників з України, Білорусії та Молдови. Основною темою 

доповідей була проблема здобування тварин на заповідних територіях. Учасники побували 

на ознайомчих екскурсіях, провели конкурс «Нові імена в теріології» та «Інформаційний 

ярмарок». 
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Merzlikin I. R. XXII Theriological school «Getting animals in protected areas». – Prirodničì 

nauki. – 2016. – 13: 132–135. 

Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko 

XXII Theriological school "Getting animals in protected areas" was held in the National 

Park "Podolski Tovtry" from 5 to 9 of October 2015. 29 participants from Ukraine, Belarus and 

Moldova took part in. The main theme was the problem of animals getting in reserved areas. 

Participants visited on a guided tour, held a competition "New names in Theriology" and 

"Information Fair". 
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Загальна інформація 

ХХІІ Теріологічна школа-семінар на тему «Здобування тварин на 

заповідних територіях» — щорічне зібрання Українського теріологічного 

товариства НАН України, яке проходило в Національному природному парку 

«Подільські Товтри» з 5 по 9 жовтня 2015 року в м. Кам’янець-Подільський з 

проживанням учасників на біостаціонарі КПУ «Бакотська затока». Захід 

організовано спільними зусиллями Національного Природного Парку (НПП) 

«Подільські Товтри», Кам’янець-Подільським національним університетом 

імені Івана Огієнка та Українським теріологічним товариством НАН України. 

Учасники.  

У роботі ХХІІ Теріологічної школи взяли участь 29 зареєстрованих 

учасників з України, Білорусії та Молдови.  

Були представленні наступні установи:  

Вищі навчальні заклади: Львівський національний університет, 

Навчально-науковий центр «Інститут біології» КНУ,  Білоруський державний  
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університет, Науково-дослідний інститут біології Харківського національного 

університету, Кам’янець-Подільський національний університет, Біологічний 

факультет Білоруського державного університету, Сумський державний 

педагогічний університет, Дрогобицький державний педагогічний університет, 

Державний університет Республіки Молдова;  

Академічні установи: Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН 

України, Інститут екології Карпат НАН України, Національний науково-

природничий музей НАН України, ГНПО «НПЦ НАН Білорусії із біоресурсів»;  

Природоохоронні установи: НПП «Подільські Товтри», НПП «Бузький 

Гард», НПП «Дністровський каньйон», ПЗ «Медобори», НПП 

«Слобожанський», НПП «Ужанський», Чорноморський біосферний 

заповідник НАН України, НПП «Прип’ятський» (Білорусія);  

Громадські організації та інші установи: Товариство "Зялёная Прастора" 

(Білорусія), а також Український науково-дослідний протичумний інститут 

імені І.І. Мечнікова та Азово-Чорноморська орнітологічна робоча група.  

Тематика.  

Основною темою доповідей та обговорень під час круглих столів була 

проблема здобування тварин на заповідних територіях. Серед питань, що 

обговорювались, – відлови тварин (з вилученням та без вилучення) на 

заповідних територіях, проблеми різних форм природокористування, 

пов’язаних з вилученням тварин, в тому числі з метою регулювання їх 
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чисельності; було розглянуто статуси чужорідних видів і можливі шляхи 

регулювання їх чисельності та поширення. Під час круглих столів заслухано 

доповіді «Історія проведення Орнітологічних Шкіл-Семінарів на Поділлі» та 

«Алгоритм вивчення популяційно-генетичної структури і філогенетичного 

аналізу ссавців». Було детально обговорено проблеми браконьєрства як 

соціально-економічного явища та роль чужорідних видів на заповідних 

територіях.  

Як завжди на Теріологічних школах проводилася сесія «Нові імена в 

теріології», на якій робили свої доповіді молоді науковці – студенти та 

аспіранти різних закладів України, Молдови та Білорусії. 

На «Інформаційному ярмарку» проводився традиційний обмін новинами 

про конференції, дисертації, проекти, веб-сторінки. 

Місце проведення, умови проживання та роботи  

Школа-семінар проходила у літньому таборі відпочинку на території 

НПП «Подільські Товтри» (Хмельницька область). Розташований він на 

мальовничому березі Дністра «Бакотська затока». Назва місця походить від 

села Батока, затопленого у 1982 р. при будівництві Дністровської ГЕС. 

Умови проживання були напівекспедиційні. Чоловіча більшість 

учасників розмістилося на підлозі горища дерев’яного будинку над столовою 

залою, де проходили усі засідання та сніданки, обіди і вечері. Спали у спальних 

мішках. Прекрасна половина зоологів проживала у затишних дерев’яних 

будиночках. Табір був густо вкритий деревами і кущами, у тому числі і 

плодовими із садів мешканців села Бакота, які покинули цю місцевість. Скрізь 

росли грецькі горіхи та сливи. Гілки багатьох слив були зламані під вагою 

чисельних плодів. Так що бажаючі під час перерв ласували дарами природи і 

урізноманітнювали свій раціон, який і без того був досить непоганий – крім 

шурпи з барана майже щодня була уха та смажена риба.  

Електричне освітлення було відсутнім. Роботу мультимедійного 

проектора та комп’ютера забезпечував генератор, який включали під час 

доповідей та в сутінках. 

Їжа готувалася у великому казані на печі, яка топилася дровами. 

Оскільки погода була тепла та сонячна, то один із вечірніх круглих столів 

проводився біля багаття.  

Екскурсії. 

На другий день перебування учасники школи зробили екскурсію 

околицями біостаціонару, під час якої ознайомилися з типовими ландшафтами 

НПП «Подільські Товтри».  

Потім була цілоденна екскурсія до залишків скельного монастиря і руїн 

Михайлівської церкви на схилах гори. Піднявшись на неї, всі милувалися 
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мальовничими краєвидами, які приваблюють сюди численних паломників і 

мандрівників. 

В останній день, повертаючись до Кам’янця, ми заїхали до Гуменецької 

штольні, де ознайомилися з кажанами, які її населяють. 

Неформальна частина Школи-семінару включала чисельні зустрічі, 

обговорювання, дискусії, які плавно поєднувалися з вечірками і закінчувалися 

далеко за північ. 

Час, як завжди, промайнув дуже швидко. Всі роз’їжджалися із 

незабутніми враженнями від зустрічей і спілкування та від красот 

мальовничого куточку «Подільських Товтрів». 

За існуючої традиції щороку зустрічатися у новому місці, наступну ХХІІІ 

теріологічну школу постановили провести у вересні 2016 р. у біосферному 

заповіднику «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна в Херсонській області.  

 

     




