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Підземні сховища лисиці Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 та борсука Meles meles Linnaeus,
1758 у нагірних дібровах
Burrows of Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 and Meles meles Linnaeus, 1758 in oak forests
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______________________________________________________________________________
Правила оформлення тез. Зверніть, будь ласка, увагу на вимоги до підготовки тез!
Роботи повинні бути ретельно вивірені і відредаговані.
Об’єм тез не має перевищувати 2500 знаків (з пробілами). Тези більшого об’єму будуть
обрізані під час верстки збірника.
Розміщення в тезах ілюстрацій і таблиць не передбачено.
При підготовці тез просимо ретельно вивіряти латинські назви видів, а також виділяти родову
та видову назви курсивом. Перше згадування назви виду має супроводжуватись повною
науковою латинською назвою з наведенням прізвища автора (без скорочень) та року
опублікування, наприклад, Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) Railliet, 1893, Musca
domestica Linnaeus, 1758, або Bison bonasus (Linnaeus, 1758). Надалі прізвище та рік не
наводять, а родова назва наводиться скорочено до однієї літери: М. domestica, B. bonasus,
або двох перших літер, в разі наведення кількох видів, родові назви яких починаються з
однакової літери: Me. lineatus, Mu. domestica.
Для українських назв тварин бажано використовувати назви зі списків "Комісії із зоологічної
номенклатури" (http://www.izan.kiev.ua/term_com/vstup.htm), а для тварин, у яких ще не має
сталої української назви, можна використовувати вільний переклад із російської або
англійської мови із серії томів "Пятиязычный словарь названий животных. Птицы. Рыбы.
Насекомые. Млекопитающие. Амфибии, рептилии. Изд.: Москва, 1984-2000".
За якість опублікованих матеріалів відповідає автор. Тези заочних учасників прийматися не
будуть. Зверніть увагу на обов'язковий переклад назви тез, прізвища та ініціалів
автора(ів).
Файл з тезами кожної доповіді надсилають окремо; файлу надають назву за прізвищем
автора або авторів із частиною „_tezy” (наприклад, Petrov_tezy.doc). Останній термін подання
тез — 28 жовтня 2019 року.

