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Передмова редактора
Сучасний стан розвитку фауни характеризується небаченими досі масштабами її змін, значною мірою спровокованих найпотужнішим на сьогодні чинником — антропогенним фактором.
Ці зміни полягають як у спланованих людиною інтродукціях видів у склад місцевої фауни, так і
у природних інвазіях, викликаних руйнацією природних бар’єрів. Іншим потужним чинником є
зміни аборигенної фауни, що так само визначаються присутністю людини. Практично кожний
вид, кожне фауністичне угруповання і кожна екосистема знаходяться під впливом людської
діяльності і мусять пристосовуватися до цього. Стосується це і успішних інвайдерів, які стали
невід'ємною частиною синантропних фаун, і тих видів, чиє благополуччя визначається відсутністю антропогенного фактору і які включені до червоних списків. Так само не обійшли антропогенні зміни середовища і ті види, які ми сприймали і дотепер сприймаємо як представників найбільш незайманої людиною природи, у тому числі великих хижаків, що також потерпають від
антропогенних впливів і змушенні змінювати свою поведінку і просторовий розподіл.
Тема антропогенних змін фауни вже давно актуалізована у багатьох країнах світу. В Україні цьому колу питань присвячено доволі незначну літературу і лише окремі наукові зібрання.
Очевидно, що зміни середовища, викликані людиною, у першу чергу, мають позначитися на
стані природних популяцій ссавців, які почасти мають ті самі вимоги до середовища, що і людина, і претендують на користування тими самими просторовими і трофічними ресурсами. Конфлікт цей викликаний поведінкою самої людини як головного адвентиста, і подальша доля дикої
фауни залежатиме від того, як людина надалі змінюватиме середовище і якою мірою буде враховувати вимоги до цього середовища диких звірів, а також від того, які саме пристосування до
дії антропогенного фактора виявляють у себе або вироблять ссавці. Власне, цей комплекс питань і став головною темою 12 Теріологічної школи-семінару, що проходила в Луганську 24–29
листопада 2006 року на базі Луганського національного педагогічного університету імені Тараса
Шевченка та його Природничо-географічного факультету.
Цей випуск праць Теріологічної школи містить добірку статей, що представлені за темами
доповідей і круглих столів, проведених під час роботи 12-ї школи. Робота над рукописами зайняла шість місяців, і ми тепер маємо змогу тримати в руках це унікальне видання. Вважаю
своїм приємним обов’язком згадати імена тих колег, завдяки сприянню яких відбулися ця школа
і це видання. Наталія Зубицька, напрочуд тонка і натхненна людина, відома в усіх куточках нашої країни своїми прагненнями зробити здоровішими і людей, і природу, і довкілля, допомогла
знайти кошти на проведення Школи і на поліграфічні витрати. Віктор Дрель, декан природничогеографічного факультету і відомий дослідник адвентивної рослинності Луганщини, доклав
надзвичайних організаційних зусиль для успішної роботи семінару, еколого-туристичний клуб
"Корсак", що об’єднує небайдужих до природи студентів ПГФ, згуртованих два роки тому нашим колегою Олександром Кондратенко, допоміг в організації семінару і впорядкуванні цієї
збірки на всіх етапах роботи, оргкомітет 12-ї школи, у складі якого, окрім вже згаданих колег,
були Олена Годлевська та Юлія Зізда, які доклали величезних зусиль для того, щоб ця збірка
праць була успішно впорядкована, відредагована і видана.
Сподіваюсь, що це видання стане у пригоді всім колегам, які досліджують синантропну та
адвентивну фауну, фактори вразливості видів, що вже потрапили на сторінки червоної книги, і
фактори успіху тих видів, що входять до переліку карантинних, явища синантропізації фауни та
еволюцію складу фауни та її окремих представників.
Ігор Загороднюк, голова Теріологічної школи

