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Bats of Ukraine and their investigators: 20 years of activity and milestones. — I. Zagorodniuk. — An 
overview of the growth and development of chiropterological movements in Ukraine and of research devoted 
to the study of fauna, status of populations, and problems of bat conservation, as well as the education of citi-
zens in the protection of bat populations in natural and anthropogenic habitats. These processes are consid-
ered in the context of four developmental periods: period 1: beginnings and the first intensities (1995–2003), 
period 2: research extensions (2003–2009), period 3: “red” books and urban studies (2010–2017), period 4: 
perspectives (continued). An overview of the most important monographic editions, reviews, thematic collec-
tions of scientific works, field keys, and dissertations is given. 
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Кажани України та їхні дослідники: 20 років активності та основні віхи. — І. Загороднюк. — 
Огляд росту й розвитку в Україні хіроптерологічних рухів та досліджень, пов’язаних з вивченням фа-
уни, стану популяцій, задач охорони кажанів та просвіти громадян у питаннях охорони популяцій ка-
жанів у природних і антропогенізованих місцезнаходженнях. Ці процеси розглянуто у розрізі чоти-
рьох періодів розвитку: період 1: початки і перші інтенсиви (1995–2003), період 2: дослідницькі екс-
тенсиви (2003–2009), період 3: червоні книги та урбістика (2010–2017), період 4: перспективи (пода-
льше). Наведено огляд найважливіших видань монографічного плану, оглядів, тематичних збірників 
наукових праць, визначників, дисертацій. 
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Вступ 

Цей випуск ПТШ присвячено кажанам та дослідженням кажанів. Формальним і нефор-
мальним приводом для впорядкування видання стало 25-річчя укладання Угоди про охорону 
кажанів в Європі (EUROBATs), до якої приєдналася і Україна, а по суті — 20-річчя розвитку 
такої активності в Україні, в рамках роботи Українського теріологічного товариства, початок 
чому поклало створення УХЦ, Українського хіроптерологічного центру — робочої групи з 
питань вивчення хіроптерофауни і моніторингу популяцій кажанів в Україні, у подальшому 
відомого як УЦОК (Український центр охорони кажанів). 

Цей текст — не лише передмова до нового тому нашого журналу. Цей випуск є зрізом 
того, що набула хіроптерологія в ареалі нашого видання за чверть століття і які теми є актуа-
льними. Його мета — зафіксувати ключові події в розвитку хіроптерології в регіоні, і на фоні 
цих стислих тез оцінити те, що відбувається в регіональній хіроптерології тепер. Історію роз-
глянуто у форматі трьох прожитих товариством періодів досліджень кажанів, приблизно од-
накової тривалості, по 6–8 років. Через обмеження обсягу в тексті цитовано тільки окремі 
монографічні праці, збірники та дисертації, а також статті з історії досліджень. 

Активна діяльність у царині вивчення, моніторингу та охорони кажанів в Україні існува-
ла здавна, проте вона була однією з форм діяльності дослідників, жодний з яких не займався 
тільки цим, і по суті інтерес до кажанів був супутнім. Виняток становила лише діяльність 
Б. Попова (1930–1940) у довоєнний період та В. Абелєнцева (1950–1960) у повоєнні часи, 
проте надалі вона не отримала продовження, і єдиним винятком тривалого інтересу до кажа-
нів стали дослідження Ю. Крочка (1970–1990), обмежені майже виключно Закарпаттям. Вла-
сне, подальші й усі сучасні дослідження стартували з нуля, без естафети поколінь. 
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Період 1: початки і перші інтенсиви (1995–2003) 
У лютому 1995 р. Українське теріологічне товариство НАН України (УТТ) започаткувало 

Український хіроптерологічний центр, УХЦ (Загороднюк та ін., 1998), який до 1998 р. запо-
чаткував і розвинув 10 основних ініціатив, у т. ч. регулярну, починаючи з 6 Теріологічної 
школи 1997 р., акцію «Ніч кажанів в Україні» (Загороднюк, Тищенко, 2000). З того часу увага 
до питань дослідження та охорони кажанів стала постійною, і вже у 2000 р. Рада УТТ затвер-
дила Положення про Український центр охорони кажанів (УЦОК, нова назва для УХЦ), згід-
но з яким однією з семи ключових задач діяльності УЦОК було визначено «поширення та 
популяризація знань про кажанів» (Положення..., 2005). У тому ж 5 випуску Бюлетеню NT 
було описано схему роботи акції «Ніч кажанів», що проходила в рамках 8 Теріошколи 2001 р. 
в заповіднику «Провальський степ» (Загороднюк, 2005). 

На початках хіроптерологічної активності в Україні у 1990-х роках визначну роль в акти-
вації досліджень та акцій відіграли В. Домашлінець, В. Покиньчереда та О. Федорченко. З 
«зовнішньої» допомоги найбільш значимою стала наша співпраця з групою польських хіро-
птерологів, відомої як CIC (Centrum Informacji Chiropterologichnej) при Інституті еволюції 
тварин ПАН (Краків), а надто Б. Волошина та Т. Постави. Завдяки цій співпраці з СІС та Мін-
природи України було взято участь в низці конференцій хіроптерологічної спрямування, про-
ведено кілька семінарів, як у Польщі, так і в Україні, започатковано детекторні дослідження, 
випущено низку визначників, буклетів і наклейок, активовано роботу з Євробет та отримано 
перші дослідницькі та просвітницькі гранти від Посольства королівства Нідерландів в Украї-
ні, крихітні, але важливі для росту й розвитку. Відбулися семінари й експедиції, отримано 
детектори й сітки для прижиттєвих форм дослідження. При Київському зоопарку було ство-
рено центр реабілітації кажанів. Це був період неймовірного піднесення на фоні згасання ба-
гатьох форм академічної активності в Україні. 

Першою публікацією того періоду, якою ми намагалися звернути увагу на вивчення гру-
пи і уточнити її таксономію в обсязі фауни України згідно із сучасними доробками система-
тиків, а також оцінити відносну рясноту видів і тенденції її багаторічних змін, стала праця 
«Сучасний стан фауни та історичні зміни чисельності кажанів на території України» (Загоро-
днюк, Ткач, 1996). Статтю було підготовлено 1995 р. до ІІ Теріошколи в Каневі (23–27 жовтня 
1995 р.) і надалі автори активно її поширювали для звернення уваги на цю групу тварин та 
важливість її моніторингу. Одночасно з дослідницькою активністю почали розвиватися гро-
мадські акції, зокрема й в рамках діяльності Центру реабілітації кажанів при Київському зоо-
парку (В. Тищенко, з 1998 р.)1 та дослідження в терені, зокрема обліки в печерах Карпатсько-
го заповідника (В. Покиньчереда). На щорічних Теріошколах, починаючи з 5-ї (1998 р.), обо-
в’язковим пунктом програми школи-семінару стала акція «Ніч кажанів» та підготовка великої 
кількості різноманітного роздаткового матеріалу до таких акцій (календарі, листівки, наклей-
ки, диски) і тематичних сесій. Ніч кажанів щоразу урізноманітнювалася, проте завжди зако-
номірно включала сесії з доповідями, демонстраційні обліки з сітками та УЗ-детекторами, 
презентації видань та різноманітної атрибутики, круглі столи тощо (рис. 1). 

В цей період відбулося прийняття Україною Угоди про охорону кажанів у Європі 
(EUROBATs) та почали готувати перші національні доповіді (Ю. Крочко, В. Домашлінець, 
І. Загороднюк), а 2000 року всю нашу роботу було реорганізовано в УЦОК (Український 
центр охорони кажанів) і відповідну Науково-консультативну групу з питань охорони ка-
жанів при Мінекобезпеки України. З 2002 року почав діяти і створений нами (за найактивні-
шої участі О. Годлевської) сайт УЦОК — kazhan.org.ua. 
 

                                                           
1 Силами активу цього Центру готувалися і поширювалися на вході до зоопарку та по школах міста сотні і 
тисячі листівок про потреби охорони кажанів з проханнями звертатися до центру, якщо би хтось знаходив 
тварин у бідовому стані. І такі звернення пішли. Допомагали нам і медійники, у тому числі пригадується 
великий за обсягом матеріал з назвою «Кажани летять курличуть» про міграційну активність кажанів та їхні 
зальоти до будівель, опублікований у газеті «Сьогодні», а також чималий і прекрасно ілюстрований огляд 
печерних кажанів «Мандри в країну кажанів» в журналі «ЕКЗО» за 2002 р. (https://goo.gl/Sp1C4W). 
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Рис. 1. Одна з перших акцій «Ніч 
кажанів» в Україні: VI Теріошкола 
(30.09.1999) на біостанції «Голи-
ця». Внизу: учасники детекторного 
семінару (Ядути, 2000). Праворуч: 
візитка УЦОК (22.03.2001). 

Fig. 1. One of the first "Night of Bats" 
in Ukraine: VI TherioSchool at the 
Golytsa biostation (30.09.1999). Bot-
tom: participants of detector seminar 
(Yaduty, 2000). Right: UCEBA visit 
card (22.03.2001). 

 

У цей період товариством видано низку видань про кажанів. Першою пробою створених 
на той час дослідницьких асоціацій, дотичних до вивчення кажанів (спелеобіологічна асоціа-
ція, хіроптерологічний центр, група з кажанів) стало впорядкування збірника наукових праць 
«Європейська ніч кажанів ’98 в Україні» (Європейська..., 1998). Цей збірник було впорядко-
вано як перший випуск серії «Праці Теріологічної школи» і презентовано на 5 Теріошколі, що 
проходила на біостанції Харківського університету в Гайдарах. Слідом було видано декілька 
визначників, у співпраці з польським «CIC», зокрема визначник печерних кажанів України 
(Загороднюк, 1999) та Східної Європи (Загороднюк та ін., 1999), визначник кажанів Карпат 
(Волошин, Башта, 2001). Оцінку стану популяцій кажанів було представлено у випуску 2 
Праць Теріошколи, виданих під назвою «Ссавці України під охороною Бернської конвенції» 
(Ссавці..., 1999)2. Значним кроком вперед стало видання трьох колективних праць — «Мігра-
ційний статус кажанів в Україні» (Міграційний..., 2001), «Кажани України та суміжних країн: 
керівництво для польових досліджень» (Загороднюк та ін., 2002), «Фауна печер України» 
(Фауна..., 2004). Два останні видання вийшли в серії «Праці Теріологічної школи» (вип. 3 та 
6). Важливим стало видання одного з випусків бюлетеню Novitates Theriologicae, присвячено-
го використанню ультразвукових детекторів у моніторингу кажанів, підготовлене за матеріа-
лами семінару, проведеного спільно з нідерландськими колегами Г. Лімпенсом та П. Ліною 
(звіти про семінар: Загороднюк та ін., 2000; Загороднюк, Годлевська, 2000). 

У цей період відбувається захист першої хіроптерологічної дисертації нашої спільноти, 
але не в Україні, а в Польщі — «Analiza przemian chiropterofauny Wyżyny Krakowsko-Często-
chowskiej w postglaciale w relacji do fauny współczesnej» (Postawa, 2002). Її автором став один 
із найактивніших польських хіроптерологів, який доклав багато зусиль до розвитку польових 
досліджень кажанів в Україні — Томаш Постава, нині доктор хабілітований. 
 

                                                           
2 Це видання було позначено ще однією серією (окрім «Праці Теріологічної школи»), оскільки його підго-
товка здійснена в рамках огляду біоти, включеної у додатки до Бернської конвенції, у ті роки підписаної 
Україною: «Каталог флори і фауни Бернської конвенції» (випуск 2: Ссавці).  
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Рис. 2. Обкладинки окремих видань, присвячених кажанам (за оглядом видань УТТ: Загороднюк, 2015): 
«Польовий визначник кажанів підземних порожнин Східної Європи» (1999), «Міграційний статус кажанів в 
Україні» (2001), «Кажани України та суміжних країн» (2002), «Наші сусіди кажани» (2010). 

Fig. 2. Covers of several publications on bats (according to review on publications of UTS: Zagorodniuk, 2015): 
"A Field Key to Bats from the Underground Roosts of Eastern Europe" (1999), "Migration Status of Bats in Ukraine" 
(2001), "Bats of Ukraine and adjacent countries" (2002), "Our neighbors are bats" (2010). 
 

Період 2: дослідницькі екстенсиви (2003–2009) 
За підсумками детекторного семінару 2000 р. в Україні розгорнула свою діяльність ме-

режа регіональних експертів, «озброєних» УЗ-детекторами, а часто й сітками для лову і кіль-
цями для мічення кажанів. У цій мережі були, зокрема О. Кондратенко та А. Влащенко, 
І. Поліщук та А. Дулицький, С. Гащак та Л. Годлевська, В. Тищенко та Н. Ружіленко та ін. 

В цей час підбиваються перші підсумки досліджень, оформлені у формі оглядів та ди-
сертацій. Зокрема, 2006 року виходить новий (другий після вміщеного у книжці «Ніч кажанів 
’98») огляд бібліографії наукових праць про кажанів, опублікований як окреме видання «Ру-
кокрилі України: бібліографія» (Башта, 2006). Протягом 2006–2007 рр. нові, проте вже досві-
дчені колеги-хіроптерологи захищають дисертації, при тому за різними спеціальностями — 
В. Тищенко за фахом «лісознавство і лісівництво» (Тищенко, 2006: захист 16.02.2006, кер. 
О. Салганський), Л. Годлевська — «зоологія» (Годлевська, 2007: захист 23.01.2007, кер. І. За-
городнюк) та А. Влащенко — «екологія» (Влащенко, 2007: захист 27.06.2007, кер. І. Кривиць-
кий). Ще три дисертації (В. Покиньчереда про кажанів в печерах Карпатського біосферного 
заповідника, Я. Петрушенко про кажанів в печерах Центрального Поділля та В. Негода про 
міграційну активність, поширення та мінливість нетопирів), виконані у значному обсязі, через 
різні причини (переважно економічну скруту в країні) так і не були завершені.  

В цей же період досягає розквіту діяльність Центру реабілітації кажанів при Київському 
зоопарку (В. Тищенко, А. Голенко та ін.), на базі якого було проведено чимало досліджень, 
консультацій, акцій, що висвітлено в огляді А. Голенко (2010). У цей самий час силами това-
риства (власне, групою УЦОК) проведено серію спеціальних семінарів. В їх числі і семінар 
для співробітників СЕС: як зоологів, так і епідеміологів і рабіологів зокрема, за підсумками 
якого було видано брошуру «Кажани та сказ» (Годлевська та ін., 2010). 
 

Період 3: червоні книги та урбістика (2010–2017) 
Цей третій період фактично стартував після 2009 року, коли було видано Червону книгу 

України (2009), ознакою якої стало включення до «червоних» переліків всіх без винятку ка-
жанів, відомих на той час в Україні. Звісно, відтоді сталися зміни в таксономії, проте факт 
вияву надвисокої уваги до питань охорони кажанів, спровокований всією нашою попере-
дньою діяльністю, був незаперечним. Щоправда, користі від того природоохороні не додало-
ся, оскільки кажани перестали бути індикаторами цінності угруповань: наявність будь-якого з 
них, навіть «відвертого» синантропа (напр. пергача, нетопира пігмея, нетопира білосмугого) 
або надчисленного дендрофіла (напр. вечірниці дозірної), які жодним чином не загрожені, 
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знівелювало ідею наявності реально раритетних видів як критерію цінності екосистем. Тепер 
всі кажани отримали статус «названих раритетів», і природоохоронці не минули цей факт, 
справедливо дорікаючи на явні перегини в природоохороні (Грищенко, 2010). І доводити те-
пер громадянам, що кажанів не можна навіть торкатися, якщо вони залетіли до оселі, бо вони 
«червонокнижні», тепер не дуже коректно. 

Загалом в цей період почалося згасання хіроптерологічної активності на теріошколах, ру-
бежем чого стала Канівська (15-та) теріошкола 2008 р., коли відбувся останній повноцінний 
круглий стіл УЦОК з незабутнім майстер-класом від А. Влащенка щодо роботи з мотузками 
на деревах. Ще через рік вдалося провести Ніч кажанів на Шацькій теріошколі, переважно за 
рахунок доповідей М. Дребета, В. Тищенка, О. Кусьнежа та автора і контакт-сесії з лісовим 
нетопиром, організованій львівськими колегами. Доволі велика локальна активність зберіга-
лася у Кам’янці, Харкові, Черкасах та Луганську (зокрема, завдяки активності М. Дребета та 
О. Гукасової, А. Білушенка, С. Реброва та автора відповідно) — там відбувалися постійні ак-
ції, конкурси, гарячі лінії для консультацій, випускали й поширювали плакати, відеосюжети, 
проводили контакт-сесії з живими тваринами. У Кам’янці та Харкові в цей період було вида-
но чимало різноманітної друкованої продукції, зокрема й календарів з фотографіями кажанів; 
у Києві проводили регулярні презентації на Днях науки та в радіоефірі всеукраїнських кана-
лів, в Луганську відбулася низка спалахів медійної активності, як в інтернет-виданнях, так і 
на телебаченні, зокрема й на національних телеканалах.  

У цей час відбувся помітний ріст вікіпедійної активності, зокрема й за участі автора та 
кількох інших дописувачів, як професійних зоологів, так і аматорів. Було створено численні 
статті про види та надвидові таксони, про дослідницькі групи та про дослідників. Так само 
було підготовлено серію публікацій в журналах — серед інших героями написів на сьогодні є 
В. Великанів, Б. Попов, В. Абелєнцев, Ю. Крочко, А. Дулицький, П. Стрелков та ін. 

У цей період також готуються дисертації, у тому числі як щодо фауни (Білушенко, 2013), 
так і суто методичні, спрямовані на розвиток системи моніторингу літнього населення кажа-
нів (Прилуцька, 2015). Зокрема, дисертація А. Білушенко (кер. М. Ільєнко) захищена в ІЗАНі 
за фахом зоологія 2013 р. за темою «Рукокрилі (Chiroptera) центрального лісостепу України 
(фауна, екологія, охорона) (Білушенко, 2013), а друга дисертація, також зоологічна, підготов-
лена за керівництвом А. Влащенка і захищена на тій самій спецраді при ІЗАН за темою «Літнє 
населення кажанів в лісах центральної частини Східноєвропейської рівнини: інвентаризація 
та моніторинг за допомогою павутинних тенет» (Прилуцька, 2015). Врешті, 2016 року відбув-
ся захист другої дисертації (габілітація) нашого польського колеги і активного учасника тері-
ошкіл — Т. Постави — за темою «Czynniki modelujące infestację ektopasożytniczą u nietoperzy 
w warunkach naturalnych» (Postawa, 2016). Оформлена перша аспірантура за темою повного 
фауністичного обстеження великих природних регіонів: нею стало дослідження С. Реброва 
щодо фауни кажанів Придніпров’я (одна з її частин представлена у цьому томі). 

Було перекладено (переважно російською) та поширено серед зацікавлених осіб низку 
методичних посібників Євробету, зокрема щодо охорони кажанів в підземеллях (2011) та в 
надземних сховищах (2011), про значення кажанів в лісовому господарстві (2017). З подібних 
активностей важливою є й видана УЦОК брошура «Наші сусіди кажани» (2010), що «замісти-
ла» колись видану завдяки «ЕКЗО» брошуру «Будьте дружні до кажанів» (2003). 
 

Рис. 3. Ніч кажанів у Львові: 
зустріч з аматорами прово-
дить О. Кусьнеж. 10.09.2012. 

Fig. 3. Bats Night in Lviv: 
meeting with amateurs conduc-
ted by O. Kusnezh. 10.09.2012. 
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Помітною подією став випуск монети «Всесвітній рік кажана» (15.12.2012). 
Надалі активність суттєво змінилася, відбувся перехід на дві форми роботи: збір інфор-

мації від аматорів через контакт-центри та виконання грантових і замовних робіт. Багато ко-
лег (Київ, Луганськ, Кам’янець, Львів, Одеса) розвернули велику активність у дистанційному 
зборі моніторингових даних за рахунок аматорів, що дзвонили на «гарячі» лінії з питань ряту-
вання себе і кажанів у випадках виявлення тварин в оселях. Цей період «контакт-центрів» 
породив надзвичайну увагу до урбаністичних угруповань та виявлення (переважно) і обліку 
зимових місцезнаходжень кажанів у містах, що відображено в низці публікацій, зокрема й у 
цьому томі (Дребет, 2018; Панченко, Годлевська, 2018; Shpak, 2018). Попри це, надалі актив-
ність хіроптерологічних досліджень обмежилася майже виключно грантовою активністю, в 
яку включилися лише окремі дослідники. У цей період продовжилися потужні дослідження в 
Чорнобильській зоні, що дало чимало цінної інформації про рідкісних кажанів і особливості 
складу регіональної фауни (Гащак та ін., 2013 та ін.). Розвинулася експертна робота хіропте-
рологів, яких стали залучати до проектів будівництва ВЕС, зокрема на півдні України, що 
дозволило зібрати чимало нової важливої інформації про склад фауни, її сезонну динаміку та 
особливості просторового розподілу (Волох та ін., 2014). 

Цей випуск «Праць» пройшов непросту історію: його планували впорядкувати до вересня 
2016 р., проте далеко не всі, на кого редколегія розраховувала, відгукнулися, але й не всі, хто 
зголосився, підготували свої рукописи на весну 2017 р. Тому частину давно готових рукопи-
сів (рецензованих та редагованих) за бажанням їхніх авторів було вміщено у випуски 2016 та 
2017 років (томи 14–15). Врешті, цей спеціальний том, присвячений кажанам, також тепер 
готовий для опублікування. Він доволі значний за обсягом (180 с.) і кількістю представлених 
праць (28), за спектром досліджень та географією авторів. Власне, цим томом завершується 
серія тематичних випусків Праць Теріологічної школи із власними назвами томів. Надалі по-
чинаються і нова історія нашого видання, і новий період наших досліджень. 
 

Період 4: перспективи (подальше) 
Що буде далі? Розвиток хіроптерологічного руху йде (йшов) за моделлю Гумільова — з 

бурхливим розквітом і поступовим згасанням. Насичення з величезною концентрацією уваги і 
подальше розчинення вже відбулися. Тепер створено базовий рівень знань, і далі система та-
ких спеціальних знань розвиватиметься в контексті розвитку всієї науки і природоохорони. 
Кажанам особливо пощастило з увагою дослідників: ясно, що кожна з груп тварин чимось 
унікальна, не лише кажани. Але кажани стали об’єктом концентрації, вони «подарували» на-
шому теріологічному товариству і дотичним до нього соціумам потужний сплеск роботи (ди-
сертації, визначники, огляди фауни, обліки, ревізія таксономії), різноманітних активностей 
(семінари, кільцювання, акції із залученням широкого загалу і масмедіа), вплинули на розви-
ток нових форм роботи, зокрема й прижиттєвих досліджень (УЗ-детектори, безконтактні об-
ліки на місцях зимівлі, обліки сітками з відловом і випуском тощо), природоохорону (робота 
зі спелеологами, користувачами підземель, робота з природоохоронними інституціями), сус-
пільну активність та свідомість (кажани — не зло, це користь і цінність).  

Отже, на сьогодні нами створено всі підстави для подальшого сталого розвитку дослі-
джень, природоохорони і соціальних активностей. І вони будуть. Час все змінює, і пріоритети, 
і спільноту. З авторів першого випуску ПТШ, який було присвячено кажанам (1998 р.), у цьо-
му збірнику є лише двоє — автор цього тексту та В. Домашлінець; з тих, кому нижче вислов-
лено подяки за розвиток досліджень і акцій, у авторах тому є лише троє — М. Дребет, О. Год-
левська і В. Домашлінець. Немає вже і Центру реабілітації при Київському зоопарку, припи-
нилася дослідницька активність багатьох колег, а трьох з них вже й не стало. Проте, за ці роки 
створено потужну основу того, що буде існувати надалі. Серед авторів цього тому є 15 колег, 
які виступають в нашому виданні вперше як автори публікацій про кажанів. Нові досліджен-
ня нових дослідників тривають. Бажаю всім колегам нових важливих і цікавих знахідок та 
відкриттів, експедицій та конференцій, розвитку нових ідей та концепцій. 



Кажани України та їхні дослідники: 20 років активності та основні віхи 9 

Подяки 
Моя подяка всім колегам, разом із якими довелося в різні періоди розвивати «кажанову» 

активність, а надто Б. Волошину, В. Домашлінцю, П. Ліні, Б. Кедрову, В. Покиньчереді, 
Т. Поставі, В. Ткачу, О. Федорченку — у перший період, О. Бобковій, Л. Годлевській, І. Ди-
кому, Ю. Зізді, О. Кондратенку, В. Негоді, Я. Петрушенку, В. Тищенку — у другий період, 
А. Гукасовій, М. Дребету, М. Коробченко, І. Поліщуку, С. Реброву — у третій період. Дякую 
всім тим, хто відгукнувся на ідею впорядкування цього випуску Праць і представили свої 
рукописи. Постійну підтримку всім описаним активностям надавали наші старші колеги, до-
тичні до досліджень кажанів, — А. Волох, А. Дулицький, М. Ковтун, Ю. Крочко, П. Стрел-
ков, за що їм також величезна подяка. Моя подяка Л. Годлевській за О. Кусьнежу за допомогу 
в підборі ілюстрацій, В. Пархоменку за допомогу в редагуванні світлин та О. Дятловій за ва-
жливі коректорські правки тексту. 
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