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Summary
Igor V. Zagorodniuk.
Field key to small mammals of Ukraine. — Kyiv, 2002, 60 pp.
This issue is the current volume (volume 5) of the Proceedings of the
Theriological School, that is the most important network as well as annual workshop for theriologists in Ukraine as a whole.
This guide deals with the identification of small mammals (first of all,
mouse-like rodents and shrews). Small mammals are a traditional object of investigations for many specialists as well as it is the basic mammalian group registered
by standard traps (living traps and Gero’s traps). Main methods of small mammal
census are described; advices for using of diagnostic characters and for identification of age and sex of captured animals are given. Key is building using dichotomy
system, and it is presented as one main key to families, and 10 special keys to genera and species of each family. Totally, this guide included 7 tables and 45 figures;
bibliography includes 197 sources (incl. 54 main books and reviews).
Contents of this volume is the following:
Summary (this page) ............................................................................................. 5
Foreword ............................................................................................................... 6
Part 1. Micromammalia and their census ........................................................ 7–13
Part 2. Diagnostic keys and features .............................................................. 14–21
Part 3. Keys to genera and species of non-Muroidea .................................... 22–31
Part 4. Keys to genera and species of Muroidea ............................................ 32–49
Part 5. Annexes (measurements, literature) ................................................... 50–61
Postscript ............................................................................................................. 62
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Пам’яті Олександра Мигуліна

Передмова
З часу видання останнього визначника ссавців фауни України, підготовленого О. Корнієвим (1965), минуло 35 років. За цей час наші погляди на
склад фауни, як і сам склад фауни, змінилися. Особливо значні зміни відбулись у поглядах на родовий і видовий склад дрібних звірят. Неоднорідність їх
вибірок показана при вивченні мінливості краніометричних ознак, особливостей морфології зубів, вивченні хромосом та електрофоретичних спектрів
протеїнів. Цей період ревізії випав на 1980–2000 роки і зараз загалом завершений. Очікувані темпи поповнення контрольного списку дикої теріофауни
України тепер становлять менше 1 виду на 2–3 роки.
За час, що минув, число видів ссавців нашої фауни зросло із 102 (зведення проф. Корнієва) до 132 видів (огляд автора у зведенні “Ссавці України
під охороною Бернської конвенції”). З цих 132 видів вісім (довгокрил, росомаха, тюлень-монах, летяга, сурок гірський, тарпан, кулан, скельниця) вимерли в історичні часи, інші 124 присутні у сучасній фауні. Основу цього списку — а це 66 видів — складають комахоїдні та гризуни, серед яких за останні
два десятиліття виявлено чимало видів-двійників. Більшість з них відносяться до групи дрібних ссавців, або мікромаммалій.
Ця група звірів є основним об’єктом дослідження більшості теріологів,
що визначається її високою чисельністю, простотою обліку і здобування, високим рівнем таксономічної, екологічної та географічної диференціації, важливим індикаторним, епідеміологічним і господарським
значенням. Численні зміни у поглядах на склад мікротеріофауни визначили важливість підготовки нового
зведення, а безпосередня причетність автора до цих змін
— до необхідності підготовки цього керівництва.
Автор
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