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Школа-семінар "Великі хижі ссавці України  
та прилеглих країн" (с. Селезівка, Україна) 
 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕМІНАР  
“ВЕЛИКІ ХИЖІ ССАВЦІ УКРАЇНИ  

І ПРИЛЕГЛИХ КРАЇН” 
 

 
 

Загальна інформація 

Організатори Поліської Школи–семінару 2000 року — дирекція Поліського природного 
заповідника та Українське теріологічне товариство НАНУ. Семінар ініційовано групою 
HELP, головною метою якої є поширення інформації про ініціативи у царині вивчення і 
охорони великих хижих ссавців, обмін досвідом у методах обліку хижих. 

Учасники. До участі в семінарі запрошено колег із природних і біосферних заповідників, 
національних парків та університетів України, Білорусії, Польщі та Росії. Загалом у семі-
нарі приймають участь близько 20 фахівців та 30 студентів і аспірантів. 

Мета. Учасники семінару мають унікальну нагоду познайомитись з діючими міжнарод-
ними програмами, сучасними методами польових досліджень, взяти участь у польовому 
навчанні з відслідковування вовчої зграї. 

Місце. Місцем проведення семінару є Поліський природний заповідник (центральна 
садиба), який 1996 року став місцем проведення Теріологічної школи “Ссавці у Червоній 
книзі України”, а 1999 року святкував свій 30-літній ювілей. 

Термін. Семінар проходить протягом трьох днів, з п’ятниці 15 грудня до неділі 17 грудня 
2000 року. Заїзд учасників на садибу заповідника — ввечері 14 грудня (четверг), роз’їзд — 
рано вранці 18 грудня (понеділок). 

Програма школи-семінару включає 3 головні теми, рознесені на три дні роботи: (1) кон-
ференція “Великі хижі Східної Європи, моніторинг і охорона”, (2) круглий стіл “Методи 
обліку великих хижих”, (3) заняття “Практика польових досліджень”. 

Побут. Для учасників семінару підготовлено житлові приміщення, обладнані ліжками і 
столами. Харчування централізоване, у їдальні. Закупівля продуктів, приготування їжі та 
посуд забезпечені організаторами семінару. Бажано мати запас харчів на день приїзду та 
від’їзду. 

Оргвнесок. Учасники семінару в день заїзду сплачують оргвнесок у розмірі 10 грв., що 
включає витрати на листування та матеріали до семінару. Витрати на харчування ста-
новлять 5 грв. на добу. Проживання безкоштовне. 

Оргкомітет. Сергій Жила (Поліський природний заповідник), Ігор Загороднюк (Інститут 
зоології НАНУ), Ігор Дикий (Львівський національний університет), Денис Вишневський 
(ДСНВП “Екоцентр”), Марина Шквиря (Міжнародний Соломонів університет).  
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Реєстрація учасників семінару 
Дані про всіх зареєстрованих учасників семінару узагальнено у розділі цього бюлетеню 
"Список і адреси учасників Поліської школи – 2000".  

Пропозиції, що надійшли разом з заявками на участь у семінарі, узагальнено у наступному 
розділі "Теми доповідей, запропоновані для семінару" і "Пропозиції до програми".  

Всі учасники семінару при реєстрації отримують препринтну версію цього Бюлетеню та 
комплект необхідних для семінару матеріалів (папка з бюлетенем, ідентифікатор, блокнот 
і ручка, збірка наукових праць тощо), в також направлення на поселення.  
 

Транспортний зв'язок 
Найкращий транспортний зв'язок із заповідником — через м. Овруч (саме тут на авто-
станції на учасників семінару чекають організатори). До Овруча можна потратипи авто-
бусами або потягами з Києва та з Коростеня:  

— з Києва – автобусом Київ–Овруч (з автостанції "Поліська" на площі Шевченка о 8:40 і 
13:30) або потягом "Київ–Брест" (№ 273, відправлення з Києва о 18:00 через день);  

— з Коростеня – автобусами або потягом "Житомир–Барановичі" (відправлення потягу з 
Коростеня — о 16:30, прибуття в Овруч — о 17:30).  

Ввечері 14 грудня 2000 р. в Овручі з 15-ї до 21-ї години на учасників Школи–семінару 
чекає автотранспорт заповідника, який поїде до заповідника (бл. 70 км) після прибуття 
останніх автобусів та потягів із Києва і Коростеня.  

В подальші дні від Овруча до заповідника можна доїхати автобусом "Овруч–Далета", що 
курсує лише раз на день і три дні у тиждень — у п'ятницю, суботу і неділю: від'їзд з 
Овруча о 18:00, вийти на повороті на Селезівку. 

Від’їзд — зворотнім шляхом через місто Овруч. Вранці 18.12.2000 від садиби заповідника 
до Овруча учасники будуть забезпечені транспортом.  
 

Адреси для зв'язку з Оргкомітетом 
 

Поліський заповідник:  

ЖИЛА Сергій Миколайович (директор Поліського природного заповідника) 

Листи: с. Селезівка, Овруцький р-н, 260025, Житомирська область, Україна. 

Телефон: (04148)–5-1283 або 3-4288 (сл.). 
 

Теріологічне Товариство:  

ЗАГОРОДНЮК Ігор Володимирович (старший науковий співробітник Інституту зоології) 

Листи: А/C 11, 02105, Київ, Україна; Телефон: (044)–224-7016 (сл.), 573-5064 (д.).  

Електронна пошта: zoozag@yahoo.com. 
 
 

Сергій ЖИЛА та Ігор ЗАГОРОДНЮК  


