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Європейська ніч кажанів '98 в Україні: Збірник наукових праць / Під
ред. І. Загороднюка. – Київ, 1998. – 199 с. – (Праці Теріологічної Школи;
Вип. 1).
Збірник матеріалів до 5 Теріологічної школи включає 26 повідомлень, згрупованих у 6 розділів. Перший з них присвячений історії наукових та природоохоронних досліджень, роботі Українського хіроптерологічного центру та
міжнародним угодам щодо охорони кажанів. У другому розділі аналізуються
склад фауни та проблеми видової діагностики. Наступні два розділи збірки
присвячені описам хіроптерофауни природно-заповідних територій та крупних адміністративних та природних територій (Поділля, Полісся, Слобожанщини); подано аналіз історичних змін поширення та чисельності кажанів, дані щодо обліків кажанів в печерних зимовищах, літніх обліків з детектором
тощо. Окремий розділ охоплює короткі повідомлення щодо ворогів кажанів
та нових знахідок рідкісних видів. У останньому довідковому розділі – інформація про наукові назви та охоронні категорії кажанів, адреси фахівцівтеріологів та тематична бібліографія щодо фауни регіону.

European Bat Night '98 in Ukraine / Edited by I. Zagorodniuk. – Kyiv, 1998.
– 199 pp. – (Proceedings of the Theriological School; Volume 1).
The collected articles are composed it 6 thematic parts. The first one presents brief
historical review of bat investigations in Ukraine and works of the Ukrainian Chiropterological Center. The second part is dedicated to estimation of specific structure of the Ukrainian bat fauna, protected categories of species and problems of
specific diagnostics. The third part was dedicated to estimation of the specific
composition of the bat fauna on reserved territories, and the next one, closely associated with the previous part, considers the specific bat fauna structure of the big
administrative and natural districts (Podillya, Polissya, Slobozhanska Ukraine etc.)
with the analysis of historical changes in distribution and quantity of bats, data according to the bat census in cave winter roosts, and summer registration using detector. The reference part presents new updated point of view on bat scientific
names, data on protected categories of bats, addresses of the advanced theriologists, and thematic bibliography.
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