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Матеріали VIII Теріологічної школи
«Ссавці відкритих просторів»

ОГЛЯД ДОПОВІДЕЙ ПРО ДРІБНИХ ССАВЦІВ
НА VIII ТЕРІОШКОЛІ
Передмова
На VIII Теріологічній школі засідання секції з питань дослідження мікромаммалій відбулось на третій день роботи школи-семінару. Ця галузь теріології — одна з найбільш добре розвинених в Україні, і через досить щільну програму не всі бажаючі змогли розповісти про свої доробки. Отже, заслуховування повідомлень продовжувалося і під час екскурсій. Загалом на секцію представлено 17 доповідей та стендових повідомлень.
Доповіді в конференц-залі
Під час засідання секції в конференц-залі заслухано такі 7 доповідей.
Кондратенко О. (Луганський природний заповідник). Методы учета мелких млекопитающих: обзор.
Поліщук І. (Біосферний заповідник Асканія-Нова). Аналіз погадок вухатої сови.
Наглов В. (Харківська обласна СЕС). Угруповання дрібних ссавців агроценозів і заплав річок Східної України.
Дулицький А. (Кримська протичумна станція). Ховрах сірий і великий тушканчик: сучасний стан в
Криму.
Зеніна І. (Прип’ятський національний парк). Дрібні ссавці відкритих біотопів Центрального Полісся.
Ружіленко Н. (Канівський природний заповідник). Дрібні ссавці відносно відкритих ділянок Канівського заповідника.
Антонець Н. (Дніпровсько-Орільський природний заповідник). Степова мишівка і курганцева миша
в екосистемах Дніпровсько-Орільського заповідника.
Костенко С. (Інститут агробіології УААН). Соматичний мутагенез у мишоподібних гризунів як індикатор екологічного забруднення.

Повідомлення під час польових занять
Під час екскурсій на привалах та в не менш урочистій обстановці вечірніх
зустрічей заслухано також повідомлення за темами поточних досліджень:
Загороднюк І. (Інститут зоології НАН України). Види-двійники гризунів України та прилеглих країн
Східної Європи. Курганцева миша на сході України (спільно з О. Кондратенком).
Киселюк О. (Карпатський природний національний парк). Особливості угруповань дрібних ссавців
високогірних лук Східних Карпат.
Іщенко О. (Кіровоградський педагогічний університет). Біологія курганцевої миші.
Мельниченко Б. (Донецький університет). Дрібні ссавці Велико-Анадольського лісового масиву
(державний заказник).
Суворкін М., Земляний А. (Дніпропетровський університет, НДІ Біології). Накопичення важких металів в організмах мишоподібних гризунів і індустріальних регіонах.
Novitates Theriologicae (pars 5) — Бюлетень Українського теріологічного товариства

17

Зоря О. (Харківська обласна СЕС). Техніка безпечної роботи з гризунами в місцях імовірного існування природно-вогнищевих інфекцій.

На другий день роботи семінару було проведено польове заняття з виставлення пастко-ліній (пастки Геро) у байраку по річці Провалля (організатор
О. Кондратенко спільно з колегами з Харківської облСЕС), за підсумками якого
проведено ще два заняття — з опрацювання здобутого матеріалу і виготовлення
колекційних тушок (О. Кондратенко, П. Шешурак) та з техніки безпеки при роботі з потенційно небезпечним біологічним матеріалом (О. Зоря).
Стендові повідомлення та відеоматеріали
Ця частина роботи секції була представлена співробітником Луганського
заповідника Олександром Кондратенко яскраво оформленим стендом «Ссавці у
харчуванні сов Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів» та відеофільмом про байбаків, люб’язно наданий для перегляду Віктором Токарським
(Харківський національний університет). Представлено такі матеріали:
Зоря А., Ткач Г., Наглов В. (Харківська обласна СЕС). Питание серой неясыти (Strix aluco L.) на юговостоке Харьковской области.
Кондратенко О. (Луганський природний заповідник). Ссавці у харчуванні сов Донецько-Донських
та Донецько-Приазовських степів.
Кузнєцов В. Микротеріофауна заповідних територій Луганщини за результатами аналізу погадок
хижих птахів.
Токарський В. (Харківський національний університет). Відеосюжети про особливості поведінки
бабаків в умовах напіввільного утримання.

На засіданні секції запропоновано організувати дослідницьку групу під назвою «GLIS», основною метою якої є об’єднання всіх теріологів, об’єктом досліджень для яких є дрібні ссавці. Було створено організаційний комітет для
розробки загальних положень і перспектив функціонування такої групи у складі: Ігор Загороднюк (Інститут зоології НАН України), Олександр Кондратенко
(Луганський природний заповідник), Ігор Поліщук (Біосферний заповідник «Асканія-Нова») та Олександр Киселюк (Карпатський національний природний
парк). На засіданні оргкомітету групи «GLIS» намічено основні напрямки її роботи (положення про цю групу вміщено у розділі «Хроніка»).
Впорядкував керівник секції
Олександр КИСЕЛЮК
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