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Кажани України та суміжних країн
(Серія: Праці Теріологічної школи, Випуск 3, 2002)

Передмова
Кажани є невід'ємним компонентом природних угруповань і однією з
найуразливіших груп тварин загалом. У «Червону книгу України» (1994)
включено 12 видів цього ряду. За Бернською конвенцією (1979) та Угодою
про збереження кажанів в Європі (EUROBATs) всі види кажанів Європи визнано такими, що потребують охорони. Очевидно, що подальша доля цих
тварин цілком залежатиме від змінених нами умов їхнього існування та від
нашого ставлення до них.
Величезну роль у розробці планів дій з охорони кажанів відіграють результати теренових досліджень, що дозволяють оцінити загальну картину
просторово-часової динаміки хіроптерофауни, закономірності їх розподілу
за різними типами оселищ, стан чисельності окремих видів. Це керівництво
присвячено огляду і загальній характеристиці хіроптерофауни України, опису головних підходів до пошуку місць оселення видів і пошуку самих кажанів, визначенню їх видів в польових умовах.
В основу керівництва покладено польовий визначник кажанів, підготовлений згідно з нашою ініціативою “Ключ до визначення кажанів Європи”.
Ця ініціатива була схвалена Другою нарадою країн-учасниць EUROBATs
(1998) та підтримана проектом з вивчення міграційного статусу кажанів в
Україні, проведеним за сприяння Офісу радника з питань сільського господарства при Амбасаді Королівства Нідерландів у Києві (2001).
Авторські обов’язки розподілено так: розділи «Біологічні особливості
та морфологія кажанів», «Ключі до визначення видів кажанів» і «Додатки»
підготував І. Загороднюк, «Печерні угруповання кажанів та методи їх обліку» — Я. Петрушенко, «Організація польових досліджень і способи лову кажанів» — В. Тищенко, «Характеристика видів» — Л. Годлевська. Впорядкування видання, редагування тексту і рисунків зробив І. Загороднюк.
Ігор Загороднюк та Володимир Домашлінець
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Foreword
Bats are the obligatory component of the natural communities and one of the
most vulnerable groups of animals as a whole. 12 bat species are included in the
Red Data Book of Ukraine (1994). According to the Bern Convention (1979) and
Agreement on the Conservation of Bats in Europe (EUROBATs), all species of
European bats are considered to be animals requiring protection. It is clear that
further life of these animals will completely depend on the conditions of their existence as well as from our attention to them.
The results of field investigations play an important role in working out action plans on bat conservation allowing to estimate the general picture of the spatial and temporal dynamics of bat fauna, regularities of their distribution in different types of habitats, state of the abundance of some species. The objectives of this
guide are to review and generally characterize the bat fauna in Ukraine, to describe the main approaches in searching of the bat roost sites as well as bats themselves and on how to identify bat species in the field.
This guide is based on the previous version of the field key to bats – prepared earlier according to our initiative "Identification Key for Bats in Europe".
This initiative was supported by the 2nd session of the Meeting of the Parties to
EUROBATs (1998). The project on the study of migratory status of bats in
Ukraine carried out under support of the Office of the Agricultural Counselor at
the Royal Netherlands Embassy in Kyiv (2001) also contributed to the work.
The author's duties were shared as follows: chapters “Biological Features
and Morphology of the Bats”, “Keys to Identification of Bat Species” and “Annexes” are prepared by I. Zagorodniuk, “Cave Communities of Bats and Methods
of its Census” by Y. Petrushenko, “Field Investigations Planning and Methods of
Bat Capturing” by V. Tyshchenko, “Descriptions of Species” by L. Godlewska.
I. Zagorodniuk has compiled the guide and edited all the texts and figures.
Igor Zagorodniuk and Volodymyr Domashlinets
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