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ТЕРІОЛОГІЯ В УКРАЇНІ 2001 
(передмова редактора випуску) 

 
 

Шановний колега, 
Українське теріологічне товариство НАН України існує вже майже 

20 років, з березня 1982 року. Луганський природний заповідник, що цьо-
го року став господарем VIII Міжнародної теріологічної школи, свої 30-
річчя відсвяткував двома роками раніше, і тепер вже вийшов у стан нау-
кової зрілості. 30 років — це життя одного повного наукового покоління, 
термін для зміни не тільки парадигм, але й фаун. Звісно, за цей час змі-
нились і ми, і наші уявлення про фауну, і сама фауна.  

Луганська школа 2001 року була нашою спробою дати відповіді на 
старі проблеми і продемонструвати готовність до вирішення нових, з ог-
ляду на нові знання про динаміку фауни у просторі й часі, нові організа-
ційні та технічні можливості ведення моніторингу, на досвід проведення 
шкіл-семінарів за актуальними темами. За цей час відбулось багато важ-
ливих наукових подій, до яких відносяться і наукові конференції, і уро-
чисті збори, і видання монографій. Останнім часом ми видали дві збірки 
праць Теріологічної школи, два визначники, вийшло 4 випуски теріоло-
гічного бюлетеню «Novitates Theriologicae». Накопичення і осмислення 
знань продовжується, і, сподіваюсь, цей випуск «Віснику ЛПУ» стане ва-
жливим кроком у розвитку теріології в Україні. 

Ця збірка висвітлює головні доробки українських теріологів за ос-
танні роки, представлені тут у 40 статтях 62 авторів (!). Важливо відміти-
ти, що зараз набрали обертів дослідження кажанів, великих хижих і ко-
питних, тобто тих груп, які довгий час залишались поза увагою більшості 
колег. Останні школи, зокрема, Тернопільська («Макротеріофауна»), По-
ліська («Великі хижі ссавці») та Луганська («Ссавці відкритих просто-
рів»), а також щорічні акції «Ніч кажанів в Україні» та «Круглий стіл 
групи HELP», що проходять в рамках кожної нашої Школи, помітно ак-
тивізували дослідження цих груп.  

Дозвольте висловити подяку від всіх учасників Школи та авторів 
цього видання тим колегам, завдяки допомозі яких підготовлено і видано 
цей великообсяжний том: Микола Конопля (Луганський педагогічний 
університет), Віктор Борозенець та Олександр Кондратенко (Луганський 
природний заповідник), Олена Годлевська та Ярослав Петрушенко (Ін-
ститут зоології НАН України), Анатолій Майстренко та Олексій Зайцев 
(Київський зоологічний парк). Щиро дякую всім авторам за цікаві мате-
ріали і співпрацю під час підготовки видання до друку. 
 

Ігор Загороднюк,  
голова Теріологічної школи 
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