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Цей випуск Novitates Theriologicae присвячено темі
«Вид у біології» — одній із засадничих у дослідженнях
структури та еволюції біотичного різноманіття. Видання
впорядковане з нагоди 100-річчя початку наукової роботи
Феодосія Добржанського (1900–1975), який розпочав свою
наукову кар’єру 1 червня 1921 року в штаті Зоологічного музею
Всеукраїнської академії наук у Києві, а у подальшому став
одним із найвідоміших еволюційних біології світу, серед
доробків якого є низка праць про вид, зокрема й глава
«Види як природні одиниці» в епохальній монографії
«Генетика і походження видів» (Dobzhansky 1937)
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