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Шановний колего!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі всеукраїнського науково-практичного семінару “Мисливська фауна на природно-заповідних територіях: ЗАГрози і перспективи” який відбудеться 8-9.04.2011 р. на базі Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України (м. Київ) та Регіонального ландшафтного парку “Міжрічинський” (с. Отрохи, Козелецький р-н, Чернігівська обл. – 100 км від Києва). 
В рамках семінару буде проведено польовий тренінг “ТеріоЗАГартування-2011” присвячений 50-річному ювілею Ігоря Загороднюка. За матеріалами семінару планується публікація статей окремим тематичним блоком у ВАКівському виданні: “Науковий вісник НУБіП України” (вимоги до публікацій будуть надіслані пізніше). Базовий оргвнесок — 100 грн. (частина харчування + облаштування). Додатковий внесок буде розрахований після замовлення транспорту і з’ясування кількості учасників. Можливі додаткові внесок  Попередня реєстрація учасників є обов'язковою — здійснюється розсилка письмових запрошень (форма реєстраційної картки – окремим файлом). Проживання учасників - у сільських хатах (слід мати спальники і карімати). Кухня польова – у казанах на вогнищі. Сесійні засідання і круглі столи відбуватимуться у сільському клубі (ноутбук + мультімедіапроектор), вітальні заходи і дружні вечері – надворі: у бесідці або за столами під навісом. Для участі у екскурсіях слід мати польовий одяг і взуття. Дані довгострокового метеопрогнозу на дні проведення семінару: вдень: 9-130С; вночі: 3-50С, можливий дощ. У селі є продуктовий магазин, але вибір не багатий. 

Тематика семінару:
Поняття та склад мисливської фауни України.
Стан та перспективи збереження фауни на природно-заповідних територіях.
Методи вивчення та перспективи фауністичних досліджень на природно-заповідних територіях.
Шляхи управління мисливською фауною.
Рідкісні види мисливської фауни та проблеми їх охорони.

Тематика круглих столів:
Біотехнічні заходи на природно-заповідних територіях: порушення чи необхідність?.
Адвентивні види мисливської фауни на природно-заповідних територіях.
Мисливська термінологія: українські назви ссавців.
Інформаційний ярмарок: презентація нових видань
	Питання неврегульованості мисливського законодавства


Польовий тренінг:
Сучасні методи картування та таксації мисливської фауни.
Визначення видів за слідами життєдіяльності.
Особливості таксація мисливських угідь.
Визначення кажанів за допомогою ультразвукових time-expansion детекторів. 

Проект програми

8.04.2011 (п’ятниця)
Навчальний корпус №1 Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) - колишня сільгоспакадемія у Голосієвому, вул. Генерала Родімцева, 19, лісогосподарський факультет, 3 поверх, к. 97, 107, 108, 124. Добиратись: маршрутка №212 від М «Либідська» до зупинки «2 корпус».
8.30-10.00 Реєстрація учасників, екскурсія до зоомузею
10.00-10.30 Вітальне слово від керівництва ННІ лісового і садово-паркового господарства, кафедри біології лісу та мисливствознавства, представлення учасників семінару
10.30-11.45 Пленарні доповіді
11.45-12.00 Кава-канапки
12.00-14.00 Виїзд до Регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський» (до Андрія Сагайдака – с. Отрохи, Козелецький р-н, Чернігівська обл.) – замовленим автобусом
14.00-14.40 Зоологічний поліський чай, легкий обід і фотосесія на березі Десни 
15.00-16.30 Доповіді учасників семінару
16.30-17.30 Екскурсія екологічною стежкою на території парку.
17.30-19.00 Підбиття підсумків І частини семінару, дружня вечеря
19.00 Від’їзд автобуса до Києва (їде лише частина гостей)
19.30 ТеріоЗАГартування-2011. Вітання ювіляра.
У програму семінару і ювілейних заходів з Вашою допомогою сподіваємось включити такі жартівливі пункти: 
• Кращі хіти теріошкіл у виконанні об’єднаного академічно-педагогічного хору «ЗОРЯна ЗАГрава», соліст п. Зоря 
• Виступи танцювального колективу «ЛісгоспЗАГ»
• Тренінгові змагання з художнього виття «Поліські вовкулаки» (майстер-клас Сергія Жили) 
• фільм «ЗАГадки Антарктиди» від Ігоря Дикого
• Кубок Зага. Фінальний турнір з настільного тостування «ЗАГребелля». Теренові змагання між командами «ДИКИЙ захід» (капітан - Ігор Дикий), «Далекий Схід» (капітан команди - Ігор Загороднюк), «Скажений Південь» (капітан - Микола Товпинець, тренер – Ігор Євстафьєв), «Житомирська на бруньках» (капітан - Анатолій Гузій) «Харківські хохулі» (капітан – Євген Скоробогатов), «Дністровські тюлені» (капітан – Микола Матвєєв). Арбітр змагань – суддя загальнотеріологічної категорії: Альфред Дулицький. 
• Олександр Киселюк «Пісня про Довбуша: невідомі куплети». 
• Фотоконкурс «ЗАГлядання» присвячений ювіляру. 

9.04.2011 (субота) ТеріоЗАГартування-2011 – «Треті півні».
06.30-08.30 Ранковий польовий вихід на тетерукові токовища, місця токування бекасів, чайок, гніздових ділянок журавлів, огляд болота зі спостережної вишки
08.30-09.00 Ранкова кава біля землянки
09.00-12.00 Мандрівка Бондарівським болотом - відвідування зимових стійбищ лося, бобрових поселень, вивчення слідів життєдіяльності ссавців, відвідування виселеного с. Бондарі...
13.00-14.00 Обід
14.00-18.00 Доповіді учасників і круглі столи.
18.00-19.00 Суперкубок Зага «ЗАГата-2011». Мисливське багатоборство. Індивідуальні і командні змагання. 
19.00-21.00 Спостереження вечірньої тяги вальдшнепа, підманювання сов, наслух кажанів
21.00 Прийняття резолюції семінару. Вечірнє ЗАГартування
• Ювілейне засідання Клубу шанувальників крамбамбулі (майстер-клас Олексія Шпака) 
• Куліш «ЗАГінний» від Андрія Сагайдака» 
• Засідання поетичного клубу «Соня з Просоння» (головує Аня Зайцева) 
• Круглий стіл: «Чупакабра – гість з Чорнобиля?» модератор - Сергій Гащак 
• Дискусійний клуб «Пінгвіни у штольнях: нова загроза для кажанів» (відповідальна - Марія Гхазалі) 
• Презентація сенсаційних результатів досліджень: «2012 - рік кажанів: що приховує календар майя?» (веде Лена Годлевська)

10.04.2011 (неділя) ТеріоЗАГартування-2011 – «ЗигЗаг».
07.00 Відїзд – самостійно (о 8.00 автобус «Чернігів-Київ» від с. Морівськ або попередньо замовлена маршрутка)

Приймаються будь-які доповнення до програми. Кількість спальних місць обмежена. Просимо оперативно відгукнутись щодо Вашої участі у семінарі на e-mail: kazhan@online.ua або mammalia@ukr.net (форма реєстраційної картки у файлі Reestr_kartka.rtf)

До зустрічі на теріоЗАГартуванні!!!
З повагою,
Володимир Тищенко (т. 0973787105), Андрій Сагайдак (т. 0673270626)


Самостійний доїзд: можливий автобусом «Київ-Чернігів» або маршруткою «Київ-Десна» від автостанції «Полісся». Приїзд автобусом є оптимальнішим (від автобусної зупинки у с. Морівськ до с. Отрохи – 3 км). Їдучи маршруткою до смт. Десна, далі  доведеться добиратись попуткою (від а/с Десна до с. Морівськ – 22 км). 
Автобус і маршрутки відправляються з Києва від автостанції “Полісся”. До неї можна доїхати так:
1.	Від зал. ст. Київ-Пассажирський маршрутка №18+7 йде до площі Тараса Шевченка (тут знаходиться автостанція “Полісся”).
2.	Від ст.М. “Майдан Незалежності” їдете тролейбусом №18 до площі Тараса Шевченка. 
3.	Від ст. М. “Мінська” автобусом №99 до площі Тараса Шевченка. 
Автобус «Київ-Чернігів» (через Десну) від а/с «Полісся» відправляється об 11.50 (у с. Морівськ о 13.43); 17.35 (у с. Морівськ о 19.28). Їхати до с. Морівськ (до повороту на с. Отрохи). Ціна квитка на автобус приблизно 20 грн
Розклад маршруток: Київ, а/с «Полісся» – а/с Десна 06:30 08:00 09:00 10:00 11:05 13:00 14:00 15:00 17:05 18:30 19:20 21:00 (?)
Телефон довідки автостанції «Полісся»: (044) 430-3554

Відїзд:
Автобусом «Чернігів-Київ» з с. Морівськ: 8-00 (в Києві о 10.47); 14-00 (в Києві о 16.35)
Маршруткою «Десна-Київ» з автостанції «Десна»: а/с Десна – Київ, а/с «Полісся» 05:40 06:30 08:00 10:20 11:15 12:00 13:20 15:10 16:00 17:20 19:20 20:30 замовлення маршрутки

