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The fifth issue of the bulletin Novitates Theriologicae is devoted to the proceedings of the 8th
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The issue contains the main documents of the School such as the program, description of the reserve and its mammal fauna, reports of separate workgroups, general report, resolution, accepted
documents, and the list of participants. A separate large chapter presents the proceedings of the
conference including 18 scientific reports of several genre from abstracts of oral presentations to
research articles. In total, the bulletin contains 36 contributions grouped into three chapters: 1) official materials of the 8th Theriological School, 2) proceedings of the 8th Theriological Scholl, and
3) chronicle and information. The last chapter also contains regulations on three research groups
of the Theriological Society such as HELP, UCEBA, and GLIS.
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ССАВЦІ ВІДКРИТИХ ПРОСТОРІВ:
від карпатських полонин до донських степів
(передмова редактора)
Проблематика досліджень теріофауни лучно-степових екосистем і степової
смуги є надзвичайно цікавою з наукової точки зору і надзвичайно важливою з
огляду на природоохоронні задачі. Пов’язано це як з наявністю унікальних
угруповань, що функціонують у двовимірному просторі, так і з величезним рівнем антропогенної трансформації таких екосистем. Наразі дослідження цієї тематики зосереджені майже виключно в межах невеликої кількості заповідних
територій, украй невеликих за розмірами з украй збідненими угрупованнями.
Тематика досліджень степової фауни має свою історію, яка починається в
Україні і в суміжних країнах з експедицій і монографій Е. Еверсмана, О. Нордмана, П. Палласа та інших світочів природознавства і продовжена у монографіях В. Храневича (1925: «Ссавці Поділля»), І. Барабаш-Нікіфорова (1928: «Нарис
фауни степової Наддніпрянщини»), І. Підоплічки (1930: «Шкідливі гризуни
Правобережного Лісостепу»), В. Гептнера з кол. (1950: «Вредные и полезные
звери районов полезащитных насаждений»), Ф. Вшивкова (1964: «Звери [Крыма]»). На жаль, у подальшому цей процес накопичення знань уповільнився.
Власне, заради обговорення цього комплексу питань теріологічне товариство зібралося у «Провальському степу» на запрошення Луганського природного
заповідника за активної участі нашого колеги Олександра Кондратенка. Ця збірка матеріалів VIII Теріошколи, містить найголовніші інформаційні матеріали
цього зібрання, що відбулася 13–18 травня 2001 р., і основні положення доповідей та тих праць, які не увійшли до збірника праць цієї школи, видано як окремий випуск Вісника Луганського університету на початку 2002 року.
Це зібрання мало значний вплив на активізацію досліджень степової теріофауни та ссавців лучно-степових угруповань. Матеріали школи впорядковано
до проведення семінару у форматі тез доповідей (препринт-версія бюлетеню,
2001), та після нього — як збірник праць за матеріалами доповідей та обговорень (основна, поточна версія бюлетеню, 2005). Через різні причини підготовка
цієї версії затримана на декілька років, її завершено вже після відходу з життя
організатора Провальської школи та упорядника її праць Олександра Кондратенка. Сподіваюся, це видання буде корисним для усіх колег, які ведуть дослідження ссавців нашої фауни в цілому та степової фауни зокрема.
Ігор ЗАГОРОДНЮК
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