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Передмова редактора 

Ідея цього випуску «Праць» виникла разом з ідеєю ХІІІ Теріологічної школи-семінару, 
успіх якої був передплачений життями багатьох рідкісних і зникаючих видів звірів. Рідкісні і 
вразливі види тварин не випадково є найбільшими, найкрасивішими, найвідомішими. Почас-
ти саме і тільки тому вони стали рідкісними і вразливими, тобто саме «тому» і саме «стали». 
І ссавці складають одну з найбільш представлених у червоних списках груп, а деякі вже віді-
йшли у минуле, «не дочекавшись» першого видання Червоної книги. Серед них — тарпан і 
тур, сайга і кулан, росомаха і тюлень-монах, довгокрилець і летяга, а на черзі — хохуля і 
вухатий їжак, садовий вовчок і європейський ховрах, рись і ведмідь. Більшість з них наразі 
відомі фахівцям лише за публікаціями старших колег чи музейними зразками.  

Тема охорони фауни і природи загалом останнім часом набула статусу найбільш актуа-
льної серед усіх тем, якими всі ми переймаємося. Наразі фактично кожний з дослідників 
природи стає учасником якщо не проектів з моніторингу чи охорони, то, принаймні, дискусій 
щодо окремих дотичних до охорони природи питань — і в царині біоетики, і в галузі агробі-
ології, і в мисливському господарстві, і в питаннях контролю біологічних інвазій. Підкорен-
ня людиною природи мало закономірний наслідок — зменшення біологічного різноманіття 
та порушення стійкості біосистем усіх рівнів організації: і популяційного, і екосистемного, і 
біосферного. Ознакою сьогодення стали катастрофічні зміни фауни і зникнення багатьох 
колись звичайних видів, які в інші часи або в інших місцях були і є успішними. Були тоді і є 
допоки там, де людські інтереси ще не перетнулися з правами дикої природи. 

Всі прямо або опосередковано породжені людиною зміни середовища і фауністичних 
угруповань позначилися на стані популяцій усіх видів тварин. Лише деякі з них змогли ско-
ристатися новими можливостями розселення і життя біля людини, більшість же суттєво ско-
ротили чисельність та ареали і зникли у багатьох місцях, які тепер зайняті містами і ланами, 
штучно насадженими лісами і обводненими колишніми степами, порізані на шматочки авто-
шляхами і каналами, лісосмугами і газопроводами. Якщо раніше присутність людини несла 
точкові порушення екосистем, то тепер вся дика природа загнана у гетто крихітних заповід-
ників і національних парків, існуючих переважно на папері заказників, закинутих військових 
полігонів, вузьких смуг прикордонних районів, а також малопридатних для господарювання 
ярів, пасовищ, лісосмуг, придорожніх смуг та сміттєзвалищ. 

Ідеї охорони дикої фауни сформувалися на межі понять раціонального природокористу-
вання і збереження генофонду, зовсім не з огляду на потреби самої природи і її найбільш 
вразливої частини, яка отримала (майже посмертно) назву «раритетної фауни». Ця раритет-
ність, власне, визначається вкрай малою чисельністю, таксономічною унікальністю і обмеже-
ним поширенням частини представників місцевої фауни. Їхня втрата означає втрату самобу-
тності екосистем і біомів, природних зон і біогеоценозів, усіх варіантів нашого поділу біо-
сфери на окремі неповторні сегменти. Втрата раритетів означає зникнення відмінностей між 
окремими природними комплексами, перехід їх у стан «сірої біоти» і початок ери біоценоти-
чних криз. Захист раритетів стає ключем до захисту всієї природи і, врешті, нашого власного 
середовища. Боротьба з дикою природою має змінитися боротьбою за спільне з нею середо-
вище, частиною якого вона і є. І раритетна фауна чекає на нашу увагу не тільки в межах фра-
гментарних залишків природи, названих заповідниками. У своїх спробах вижити раритети 
час від часу виявляються у нових раніше невідомих нам місцях, демонструючи гідні прикла-
ди самозбереження попри всі негаразди, які їм дарує людська цивілізація.  

Це видання знайомить читача з нашими дослідженнями цієї теми. 
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Кілька слів про підготовку цього видання. Робота над ним тривала понад рік, і за цей час 
його зміст і авторський колектив помітно змінилися. Почавшись із 12 надісланих для друку 
праць, переважно за матеріалами доповідей на Кам’янець-Подільській теріологічній школі-
семінарі, протягом наступної роботи з авторами і спілкування з іншими колегами зміст цього 
випуску «Праць» розширився до 47 матеріалів, згрупованих у п’ять розділів. Всі ці праці є 
вкрай важливими для розуміння сучасного стану фауни загалом і стану популяцій окремих 
видів. Раритетність не всіх описаних тут груп, як і саме поняття «раритет», є очевидними чи 
загальновизнаними, проте для всіх очевидними є потреба охорони аборигенної фауни і по-
треба вивчення особливостей популяцій найбільш рідкісних видів, що важливо для розумін-
ня їхньої динаміки і розробки заходів для їхньої охорони. 

Особливо хочу відзначити повновагомі і добре деталізовані зведення щодо раритетної 
фауни Донеччини (Л. Тараненко з кол.) і Криму (М. Товпинець, І. Євстаф’єв), методичні 
роботи щодо використання фотопасток для моніторингу макрофауни (С. Гащак) та збере-
ження кажанів ex situ (А. Голенко з кол.), описи біології, екології та поширення окремих ви-
дів, спрямовані на розробку планів дій з їх охорони, у тім числі білого зайця (С. Жила), миш-
ки лучної (В. Наглов і Г. Ткач), сліпушка (М. Коробченко), степових мишівок (Н. Антонець). 
Кожна представлена тут праця є вагомим внеском у розробку програм охорони ссавців і дже-
релом даних для підготовки нового видання Червоної книги України.  

Частина вміщених у це видання праць прямо не пов’язана з проблемами охорони рідкіс-
них видів, проте є важливою для організації моніторингу фауни і тому становить інтерес для 
розвитку природоохоронних досліджень. Це, зокрема, стосується праць, присвячених мето-
дикам обліку макрофауни (Д. Вишневський, Т. Жаркіх та ін.), ревізії систематики мишей 
(С. Гащак зі співавт.), видам з визначною середовищетвірною роллю (В. Токарський), гене-
тичному моніторингу популяцій в різних за рівнями забруднення регіонах (О. Ковальова та 
ін.), проблемам створення нових заповідних об’єктів (І. Парнікоза). 

Доброю традицією наших видань, як і сайту «terioshkola.org.ua», стала підготовка мате-
ріалів про доробки і долі наших старших колег, на працях і досвіді яких виросли всі ми. У 
зв’язку з цим висловлюю від усіх колег-теріологів величезну подяку Ігорю Кривицькому за 
збір матеріалів про життя і творчість Якова Зубка і Олексія Мигуліна та Олені Годлевській за 
активну участь у роботі над оглядом давніх теріологічних публікацій в Україні. 

При підготовці цього видання вкрай важливою була постійна, щоденна співучасть Ма-
рини Коробченко та Олени Годлевської, завдяки зусиллям яких оформлено документи на 
видання, налагоджено систему швидкого контактування з авторами і роботу з рукописами. 
Дякую також Сергію Гащаку і Богдану Пилявському за допомогу у зборі додаткових коштів 
на видання, Юлії Зізда за налагодження роботи з видавцем, Роману Повчу та працівникам 
його друкарні за швидкий і якісний друк книги, керівництву Луганського національного уні-
верситету за можливість постійного і швидкого доступу до мережі Інтернет. Дякую всім ав-
торам цього видання за надіслані для друку матеріали. 
 

Ігор Загороднюк, 
упорядник видання 
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