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ПЕРЕДМОВА РЕДАКТОРА
Бернська конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (1979 р.), стороною якої є Україна, є важливим
міжнародним інструментом для збереження ландшафтного і біологічного
різноманіття на Європейському континенті.
З метою виконання положень цієї конвенції на Україні Управління біоресурсів Мінекобезпеки України разом з фахівцями-зоологами ініціювало
проведення оцінки сучасного стану популяцій тварин, що занесені до додатків конвенції і мешкають на території України, як основи розробки ефективних заходів щодо їх збереження та сталого використання.
Це видання є першим в Україні зведенням щодо видів, яких визнано вразливими в масштабі всього Європейського континенту. Його основою стали
експертні довідки фахівців щодо стану популяцій ссавців, внесених в основний Другий додаток до Бернської (1979) «Конвенції про охорону дикої флори
і фауни та природних середовищ існування в Європі». Назва цього додатку:
«Додаток II. Види тварин, що підлягають особливій охороні».
Частина видів з цього списку описана нещодавно на сторінках останнього видання «Червоної книги України» (1994), інформація про інші види ссавців залишалась неузагальненою. Дякуючи активній участі колег-теріологів,
для цього видання підготовлено повні експертні довідки щодо стану популяцій всіх видів ссавців, що внесені до Другого додатку, але не описані на сторінках Червоної книги. Для видів, занесених до «Червоної книги України»,
подано короткі анотації, згруповані за систематичними групами.
Окрім цього, спеціально для цього зведення підготовлено аналітичні
огляди кожної крупної таксономічної групи (звичайно, рядів або надрядів) та
довідкову інформацію щодо видового складу теріофауни України з зазначенням охоронних категорій, що надані кожному виду.
Темпи поповнення Червоних списків стають надзвичайно високими і наступне видання «Ссавці України» вже не відрізнятиметься від нової «Червоної книги України». У кожному разі створення червоних списків ще не забезпечує види охороною, однак актуалізує аналіз факторів їх вразливості і
розробку комплексу заходів для зменшення ризику їх втрати.
Ігор Загороднюк
експерт Міжнародного Союзу охорони природи
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