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Матеріали VIII Теріологічної школи
«Ссавці відкритих просторів»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНІЦІАТИВНУ ГРУПУ З ПИТАНЬ ВИВЧЕННЯ
І ОХОРОНИ ПОПУЛЯЦІЙ ДРІБНИХ ССАВЦІВ «GLIS»
Учасники VIII Школи ухвалили рішення про створення Ініціативної групи з
питань вивчення і охорони популяцій дрібних ссавців «GLIS»:
1. Створити ініціативну групу з вивчення дрібних ссавців (мікромамалій) у
складі І. Загороднюк, А. Дулицький, І. Поліщук, О. Киселюк, Н. Товпинець,
З. Селюніна, О. Кондратенко, задачами якої визначити наступні:
2. Координація діяльності зоологів у галузі вивчення мікромамалій, як однієї з головних і модельних груп тварин у всіх напрямках теріології;
3. Координація взаємозв’язку і обміну інформацією між санітарно-епідеміологічними станціями, природоохоронними установами, науковими і вищими
учбовими закладами в галузі вивчення дрібних ссавців України, враховуючи їхнє господарське і медичне значення;
4. Забезпечення координації уніфікації методів обліку видового складу і
чисельності дрібних ссавців, у тому числі розробка, адаптація і широке застосування заощадливих методів обліку;
5. Надання консультацій в галузі організації моніторингу мікромамалій,
збору матеріалу та ідентифікації видів, проведення відповідних семінарів у рамках наступних теріологічних шкіл і конференцій.
Першими рішеннями засідання групи «GLIS» є наступні два:
1. Термін «мікромамалії» (дрібні ссавці) не пов’язаний з систематикою і їм
позначати облікову групу малорозмірних наземних ссавців, яка облікується стандартними пастками малого розміру (пастки Геро, живоловки Шермана, ловчі
циліндри) або при аналізі пелеток хижих птахів, і в цілому відповідає родині
Soricidae (землерийки) і надродині Muroidea (мишовидні гризуни).
2. Прийняти за стандарт при проведенні кількісних обліків «мінімальну
схему обліку мікромамалій», яку розроблено на попередніх школах, і рекомендувати опублікувати її в одному з фахових видань. Ця схема включає такі базові
показники: 2 лінії по 25 пасток через 5 м з експозицією 2 доби.
Проект обговорено і прийнято Радою Школи у складі
І. Загороднюк, І. Зеніна, О. Киселюк, О. Кондратенко, В. Покиньчереда, І. Поліщук
за участю А. Дулицького та В. Наглова 17 травня 2001 року.
Впорядкували Олександр КОНДРАТЕНКО та Ігор ЗАГОРОДНЮК
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