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Пам‘яті Бориса Попова

ПЕРЕДМОВА
2001 рік — ювілейний в історії хіроптерології України. Минуло 60 років від виходу першої праці найвідомішого дослідника нашої хіроптерофауни
Б. Попова про міграції кажанів в Україні. Цього ж 2001 року виповнилось 10
років від підписання Угоди про збереження кажанів у Європі (Україна є Стороною Угоди з 1999 року), на відзнаку чого 2001 рік оголошений UNEP Міжнародним роком кажана.
Кажани — єдина група ссавців нашої фауни з виразною сезонною динамікою популяцій. Для них властиві також складні добові переміщення та
суттєві зміни конфігурації ареалів протягом років. Кажани стали дуже рідкісними, і дослідження динаміки їх популяцій є основою для розробки ефективних заходів з їх моніторингу та охорони.
В Україні дослідження міграцій кажанів — одна з найменш розроблених тем. Яскравий спалах робіт по міченню кажанів, що мав місце від часу
роботи Бориса Попова до Василя Абелєнцева, Костянтина Татаринова, Юлія
Крочка, нажаль, не завершився докладним аналізом самої динаміки фауни. До
певної міри це стало задачею цього зведення. Маємо надію, що цей випуск
Бюлетеню стане основою для продовження таких досліджень.
Від авторів цього видання висловлюємо щиру подяку всім, від кого залежав успіх у розвитку цих досліджень і підготовці цього видання: Центру
хіроптерологічної інформації ПАН та особисто Томашеві Поставі, Раді Українського теріологічного товариства та особисто Ігорю Ємельянову, Українському центру мічення тварин та особисто Анатолію Полуді, Офісу радника з
питань сільського господарства при Амбасаді Королівства Нідерландів у Києві
та особисто Маріеллі Кампес та Еллен ван де Врюгт.
Ігор Загороднюк, голова Українського центру охорони кажанів (УЦОК),
Володимир Домашлінець, начальник Відділу тваринного світу
Управління біоресурсів Мінекоресурсів України
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In memory of Boris Popov

FOREWORD
2001 is an important year in the history of chiropterology in Ukraine. 60
years ago, the first special article on bat migration was published by Boris Popov,
one of the most famous hiropterologists in Ukraine. This year also we celebrate the
10th anniversary of the Agreement on the Conservation of Bats in Europe (Ukraine
is a Party to the Agreement since 1999) and, in commemoration of that event, the
year 2001 was proclaimed by UNEP as an International Year of the Bat.
Bats are the only mammal group with expressed seasonal dynamics of populations. For this group, complex diurnal migrations and essential changes in the geographical ranges during years are characterised also. Bats have became very rare
animals, and data on the dynamics of their populations is a basis for the development of effective measures for their monitoring and protection.
In Ukraine, bat migrations is one of the least studied topics. The bright flash
of the bat ringing activities that had being taken place from the time of the Boris
Popov's works up to activities of Vasyl Abelentsev, Kostjantyn Tatarynov, and Julij
Krochko, has not resulted in detailed analysis of the bat fauna dynamics itself. To
some extent, it is the main purpose of this book. We hope this issue of the Bulletin
will become a start-point for the follow-up of such investigations.
On behalf of the authors of the issue, we are expressing many thanks to all
colleagues, who contributed in successful development of bat investigations and in
preparing of this issue: Centre of Chiropterological Information PAS and Tomasz
Postawa personally, Council of the Ukrainian Theriological Society and Prof. Igor
Emelyanov personally, Ukrainian Ringing Centre and Anatolij Poluda personally,
the Office of the Agricultural Counsellor at the Royal Netherlands Embassy in Kyiv
and Mariëlle Kampes and Ellen van de Vrugt personally.
Igor Zagorodniuk, Head of the Ukrainian Centre for Bat Protection (UCEBA),
Volodymyr Domashlinets, Head of Fauna Division, Bioresources Department,
Ministry of the Environment and Natural Resources of Ukraine.
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