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СЕМІНАР «ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ОСЕЛИЩНОЇ ДИРЕКТИВИ»
4-6 жовтня 2017
с. Світязь, Шацький район, Волинська область
Мета семінару:

 Natura 2000: території загальноєвропейського значення - опис, ідентифікація
та розмежування
 Презентація проектних переліків видів тварин у Додатках II, IV та V Оселищної
Директиви
 Моніторинг та звітність - моніторинг та звітність видів тварин
 Підготовка пропозицій стосовно збереження рідкісних та зникаючих видів
тварин і рослин на основі наказу Мінприроди від 19.12.2016 № 557

Програма
04.10.2017
До 13:00

Прибуття учасників

11:00-13:00

Реєстрація учасників

13:00-14:00

Обід

14:00-15:00

Сесія 1. Natura 2000: території загальноєвропейського значення - опис,
ідентифікація та розмежуванняВасиль Костюшин, експерт APENA.
Дискусія
Сесія 2. Презентація проектних переліків видів тварин у Додатках II, IV та V
Оселищної Директиви. Василь Костюшин, експерт APENA.
Дискусія
Перерва на каву

15:00-16:00

16:00-16:30
16:30-18:30

18:30-19:30

Сесія 3. Моніторинг та звітність - моніторинг та звітність видів тварин. Василь
Костюшин, експерт APENA.
Дискусія
Вечеря

05.10.2017
08:00-08:45
09:00-13:00

Сніданок
Польові заняття. Шацький національний природний парк.

13:00-14:00

Обід

14:00-18:00

Підготовка пропозицій щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і
рослин. Сергій Матвєєв, заступник директора Департаменту екомережі та
природно-заповдіного фонду-начальник відділу, Мінприроди
Вечеря

18:00-19:00
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06.10.2017
08:00-08:45

Сніданок

09:00-10:45

Обмін досвідом щодо збереження видів тварин на територіях і об'єктах
природно-заповідного фонду. Виступи учасників семінару.
 Види тварин з додатку 2 Директиви Європейського Союзу 92/43 ЄС на території
національного природного парку "Дермансько-Острозький". Оксана Головко,
начальник відділу еколого-освітньої роботи та рекреаційного благоустрою,
НПП "Дермансько-Острозький"
 Проблеми охорони і відтворення окремих видів тварин в межах НПП
"Хотинський" та суміжних територій. Ярослав Когутяк, старший науковий
співробітник, ННП "Хотинський"
 Рідкісні та зникаючі види тварин НПП "Голосіївський" і планування їх
збереження. Олена Андрієвська, старший науковий співробітник, НПП
"Голосіївський"
 Дослідження фауни НПП "Дністровський каньйон" та заходи щодо їх
збереження. Андрій Бачинський, молодший науковий співробітник, НПП
"Дністровський каньйон"
 Тваринний світ НПП "Кармелюкове Поділля", Василь Лобченко, начальник
відділу науки, НПП "Кармелюкове Поділля"
 Фауна національного природного парку "Кременецькі гори" та основні
біотехнічні заходи її охорони. Андрій Штогун, т.в.о. начальника відділу наукинауковий співробітник, НПП "Кременецькі гори"
 Збереження рідкісних видів тварин на території природнього заповідника
"Древлянський". Світлана Шевченко, в.о. Начальника наукового відділу,
науковий співробітник, природний заповідник "Древлянський"
 Лось на території біосферного резервату "Розточчя": поширення, чисельність,
охорона. Сергій Стельмах, науковий співробітник, НПП "Яворівський"
Перерва на каву

10:45-11:00
09:00-10:45

Обмін досвідом щодо збереження видів тварин на територіях і об'єктах
природно-заповідного фонду. Виступи учасників семінару.
 Результати наукових досліджень щодо збереження видів на IBA територій
Шацьких озер. Василь Матейчик, заступник директора з наукової
діяльності, "Шацький" НПП
 Збереження популяції гоголя на території НПП "Прип'ять-Стохід". Юрій Корх,
старший науковий співробітник, НПП "Прип'ять-Стохід"
 Досвід вивчення та охорони денних хижих птахів та сов в Рівненському
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природному заповіднику та суміжних територіях, Михайло Франчук, науковий
співробітник, Рівненський природній заповідник
Міграція птахів в НПП "Деснянсько-Старогутський". Сергій Галущенко,
науковий співробітник, НПП "Деснянсько-Старогутський"
Орнітофауна Кременецького горбогір'я та методи її охорони, Мирослав
Троцюк, орнітолог
Моніторинг хіроптерофауни урболандшафтів Поділля за результатами роботи
контакт-центру з рукокрилих. Михайло Дребет, Старший науковий
співробітник науково-дослідного відділу, НПП "Подільські Товтри"
Теріологічні дослідження у природному заповіднику "Медобори". Ярослав
Капелюх, зав. Відділу науково-дослідної роботи та екологічної освіти,
природний заповідник "Медобори"

 Галина Стрямець, заступник директора з наукової роботи, Природний
заповідник "Розточчя"
 Ольга Бєльська, молодший науковий співробітник, Поліській природний
заповідник
13:00-14:00
14:00

Обід
Від’їзд учасників
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