
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 

ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

ВЛАЩЕНКО АНТОН СЕРГІЙОВИЧ 

 

УДК 599.0-19.42.32.426. 502.574.3  

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

Лісові види рукокрилих (Chiroptera: Mammalia) Східної Європи в умовах 

антропоцену: моніторинг та природоохоронний менеджмент 

 

03.00.08 – зоологія 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання 

ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне 

джерело.  _____________ А.С. Влащенко 

 

Науковий консультант: Дзеверін Ігор Ігорович, доктор біологічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу еволюційної 

морфології Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України  

 

Харків – 2021 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Влащенко А.С. Лісові види рукокрилих (Chiroptera: Mammalia) 

Східної Європи в умовах антропоцену: моніторинг та природоохоронний 

менеджмент. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.08 «зоологія». – Харків, 2021. 

 

Дисертаційна робота присвячена вивченню видового складу, 

поширення, популяційної динаміки та моніторингу рукокрилих на 

території Східної Європи. Робота виконувалась на базі Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, НПП 

“Гомільшанські ліси”, Центру реабілітації рукокрилих Фельдман 

Екопарку,  ННЦ “Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної 

медицини”, Інституту Зоопарків та вивчення дикої природи 

Лейбницівської асоціації (Берлін, Німеччина), Ягеллонського університету 

(Краків, Польща) та Грейфсвальдского університету (Грейфсвальд, 

Німеччина). Протягом двох десятиріч (з 1999 р.) поширення та 

популяційну структуру рукокрилих вивчали на території України та 

Європейської Росії, а також разово на території таких країн як Румунія, 

Туреччина та Грузія. Матеріалом для дисертаційного дослідження слугує 

вибірка (біометрично оброблених) у більш ніж 30000 особин рукокрилих 

32 видів, а також результати акустичних досліджень, генетичних (аналіз 

складу живлення, та патогенів), лабораторних (аналіз складу водню) та 

експериментальних.  

Дослідницьким питанням, дисертаційної роботи є: які загрози та/або 

переваги сформувались та існують в умовах антропоцену для лісових видів 

рукокрилих Східної Європи. Відповідно до дослідницького питання в 

роботі оцінено вплив на рукокрилих двох груп факторів, 1) традиційних, 
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які впливають на біорізноманіття десятиріччями, та відносно 2) нових, які 

є характерними для ХХІ сторіччя. До першої групи факторів ми відносимо 

урбанізацію, зменшення площі лісів, розширення площ об'єктів природно-

заповідного фонду, освоєння людьми місць перебування тварин (у випадку 

з рукокрилими підземні місця зимівлі) та пряме знищення тварин. До 

другої групи відповідно вплив інфраструктурних об'єктів 

(вітроелектростанції), глобальне скорочення чисельності комах та 

розвиток зоо-захисного руху. 

За результатами власних досліджень структури угруповань 

рукокрилих у листяних лісах Східної Європи (Україна та Росія) 

підтверджена гіпотеза П.П. Стрєлкова (1997), що лісові райони Східної 

Європи є основним регіоном розмноження більшості видів рукокрилих, що 

здійснюють далекі міграції. Встановлено, що у структурі угруповань 

переважають мігруючі види (роди Nyctalus, Pipistrellus та Vespertilio) та 

найчастіше масовим видом є Nyctalus noctula (частка від 40% до 70%); 

чисельність видів з роду Myotis залежить від наявності або відсутності 

водойм у кожному конкретному місці; частка видів далеких мігрантів 

змінюється вздовж градієнта природних зон Східної Європи з півдня на 

північ, так: частка V. murinus та P. nathusii збільшується на північ, а частка 

P. pygmaeus навпаки на південь; та більшість видів рукокрилих 

використовують лісові екосистеми для розмноження (від 75 до 100% видів 

знайдених на кожній з ділянок).  

У роботі представлені результати аналізу локальної структури літніх 

угруповань рукокрилих лісових екосистем (на території Харківської 

області) в залежності від ландшафтної структури досліджуваної ділянки. 

З’ясовано, що N. leisleri, M. brandtii та P. pygmaeus найбільше пов’язані зі 

стиглими (100 та більше років) дубовими лісами, P. nathusii та M. 

dasycneme найбільше поширені у ландшафтах з присутністю штучних 

водойм, а M. daubentonii з заплавами річок. Найбільш масовим видом у 

нашій вибірці був N. noctula. Три синантропні види P. kuhlii, E. serotinus та 



4 
 

V. murinus були рідкісними в нашій вибірці, оскільки вони частіше 

трапляються у міських та сільських середовищах існування. Найнижчі 

показники щільності популяції рукокрилих (b/h індекс) були на ділянках з 

лісами на вододілах, далеких від великих річок та в ізольованих лісових 

ділянках у сільськогосподарському ландшафті. Суцільні рубки лісу 

негативно впливають на щільність популяції рукокрилих у лісах, що 

знаходяться подалі від водойм. Ми припускаємо, що М. daubentonii уникає 

заплавних ділянок річок, що перебувають під впливом промислового 

забруднення (у нашому випадку район електростанції, що працює на 

вугіллі). 

Підсумовано результати порівняння змін у структурі літніх 

угруповань рукокрилих лісових екосистем у часі (середина ХХ сторіччя - 

початок ХХІ) на прикладі чотирьох ділянок: власні дослідження - 

Воронезький біосферний заповідник (Росія), НПП «Гомільшанські ліси» та 

лісовий масив Харківський лісопарк (Україна); та Приокско-терасний 

біосферний заповідник (Росія), дані літератури. Показано, що найбільших 

змін видовий склад рукокрилих та співвідношення видів з різних 

екологічних груп зазнали на території Харківського лісопарку (ліс на межі 

з містом). З території Харківського лісопарку зникли або скоротили 

чисельність та перестали розмножуватися види «лісові спеціалісти», проте 

з’явились та стали звичайними види, що пов’язані з антропогенно-

трансформованими ландшафтами. Водночас як на територіях лісових 

заповідників, що віддалені від міст, видовий склад рукокрилих 

залишається стабільним на часових відрізках у 50 та більше років, в тому 

числі зберігаючи присутність видів «лісових спеціалістів» (N. leisleri та N. 

lasiopterus). На прикладі Харківського лісопарку ми демонструємо, що 

саме міста є центрами змін фауни рукокрилих з яких проходить розселення 

видів у ландшафти, що оточують міста, а не навпаки. 

Розробка та впровадження правил ведення лісового господарства (в 

Україні) необхідних для збереження лісових видів рукокрилих, а саме 
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обмеження санітарних та суцільних рубок у листяних лісах старіших за 90 

років, є важливим кроком для довгострокового забезпечення та 

відновлення популяцій мігруючих видів. 

За результатами власних досліджень та реалізації програми 

довгострокового моніторингу зимових скупчень рукокрилих у покинутих 

штольнях (Харківська область), встановлено, що там зимують чотири види 

рукокрилих (M. daubentonii, M. brandtii, M. dasycneme та Pl. auritus), які 

класифіковано нами, як лісові. Тварини починають переселятися до місць 

зимівлі з серпня та залишаються там до квітня. Чисельність рукокрилих 

варіює з року в рік, та впродовж зимових місяців. За результатами 

багаторічного моніторингу не було встановлено збільшення чи зменшення 

чисельності рукокрилих у штольнях, що були обстежені. На основі 

отриманих даних з динаміки чисельності була сформована робоча гіпотеза, 

що рукокрилі ховаються у глибоких щілинах стін пісковику та не доступні 

для обліку, відповідно їхня реальна чисельність значно більша ніж 

обліковується. Завдяки фото-пасткам ця гіпотеза була підтверджена, 

встановлено, що кажани ховаються у глибоких щілинах пісковику, 

відповідно не можуть бути обліковані дослідниками. За результатами 

інвентаризації всіх відомих покинутих підземних об'єктів (великої 

довжини) на території Східної України встановлено дві системи штолень, 

де описані найчисельніші зимові скупчення рукокрилих: Липцевські та 

Тетлежанські штольні (Харківська область), екстраполяція чисельності 

кажанів, що зимують у цих штольнях, показує, що чисельність може 

досягати до 1000 особин рукокрилих в кожній з систем.   

За результатами переловів окільцованих рукокрилих встановлені 

максимальні значення віку для деяких видів (8 років для M. daubentonii, M. 

brandtii, M. nattereri, N. noctula; 9 років для M. dasycneme, та 12 для E. 

serotinus відповідно) та вікова популяційна структура на прикладі N. 

noctula, що зимує у м. Харків. Показано, що найбільша кількість особин 

обох статей N. noctula належала до вікового класу до 2-х років, найстаріша 
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особина (8 років) - самець водночас як у старших вікових класах (від «до 

4» до «до 6 років») було більше самиць, ніж самців. За результатами 

переловів окільцьованих тварин встановлена структура просторових 

переміщень деяких видів рукокрилих. Отримано один перелов N. noctula з 

далекої відстані (800 км., Україна-Угорщина), а також 51 локальний 

перелов (більше ніж 0.5 км). Локальні перелови отримано для п’яти видів 

кажанів (N. noctula - 35 особин, 209,7 км максимальна відстань; M. 

daubentonii - 11 ос., 24,8 км; E. serotinus - 1 ос., 14,5 км; P. nathusii - 1 ос., 

1,1 км; та P. pygmaeus - 3 ос., 1,2 км, відповідно). За результатами 

локальних переловів N. noctula у м. Харків та околицях вперше для 

території Східної Європи ми фактично підтвердили існування у цій 

місцевості осілої популяції цього виду. Тварини, що народжуються у лісах 

в околицях міста переміщуються на зимівлю до районів міської забудови. 

Територія міста Харків слугувала модельною ділянкою для 

дослідження та опису процесів та механізмів адаптації (чи навпаки 

уникнення) кажанів до умов сучасних міст. За результатами багаторічних 

досліджень рукокрилих у місті Харкові, показано, що урбанізовані 

території, як елементи штучно створених скельних ландшафтів з теплішим 

мікрокліматом слугують головними центрами змін у фауні рукокрилих 

Східної Європи. Показано, що на території міста кожні 20-40 років 

з'являється новий вид рукокрилих, переважно синантропний, що розширює 

ареал. Загалом, на території міста Харкова (райони міської забудови) 

знайдено чи спіймано 9 видів рукокрилих, та ще два записані 

ультразвуковими детекторами, з 14 видів фауни Харківській області (не 

враховуючи T. teniotis). За результатами зборів та обліків рукокрилих по 

місту найбільш багаточисельним видом у структурі угруповання був N. 

noctula, з часткою від 60 до 90%. На другому місці за чисельністю, за 

результатами різних методів обліку, поділяють E. serotinus та P. kuhlii, інші 

види мали частку у вибірках від 2% та нижче. Проте частка видів значно 

змінюється впродовж сезонів, так в середині літа, в період розмноження 
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(травень-липень), більшість видів залишає місто, та масово повертається 

до нього в перших числах серпня. Фактично, міські території (чи 

урбанізовані ландшафти) мінімально використовуються рукокрилими (за 

виключенням P. kuhlii) в періоди життєвого циклу коли потрібно багато 

корму - комах; і навпаки в періоди життєвого циклу коли кажанам не 

потрібно багато їжі вони масово переселяються до міст. За результатами 

багаторічного моніторингу знахідок рукокрилих у місті обгрунтована 

система фенологічних періодів життя рукокрилих: весняна міграція (кінець 

березня - квітень), період розмноження (травень-липень), період осінньої 

міграції, або вселення до міста (серпень-перша половина вересня), період 

осінньої тиші (жовтень - середина листопада), гібернація (кінець листопада 

- середина березня). 

Встановлено, що розвиток зоо-захисного руху, як в Україні, так і у 

інших країнах колишнього СРСР сприяє розвитку мережі центрів з 

порятунку та реабілітації рукокрилих, а також поширення гуманного 

ставлення до них. Ці зміні у ставлені до кажанів та організації їхнього 

порятунку безумовно позитивно впливають на подальше співіснування 

рукокрилих з людьми в умовах урбанізованих та сільських ландшафтів. 

На основі аналізу стабільних ізотопів водню у хутрі N. noctula з 

Харкова встановлено, що в період з 2004 по 2015 частка особин, мігрантів 

за далеких відстаней значно скоротилась, для всіх статево-вікових груп. 

Багаторічний аналіз статево-вікової структури N. noctula, показав, що 

молоді самці переважали на ранньому етапі колонізації цим видом 

Харкова, а за 20 років відбувся поступовий перехід до більш 

збалансованого розподілу за віком та статтю. 

Статево вікова структура популяцій рукокрилих територій, що були 

досліджені (Україна та Росія) може бути узагальнена відповідно до 

загальноприйнятих уявлень про сезонне розділення самців та самиць 

рукокрилих. А саме, в місцях розмноження (лісові масиви) переважали 

самиці, в той самий час, як в місцях зимівлі (місто Харків, штольні де 
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зимують кажани) переважають самці, які залишаються там (або поряд), до 

настання осінньої міграції, під час якої молоді кажани та самиці 

повертаються туди та залишаються на зимівлю. Під час зимівлі для 

більшості видів спостерігається рівне співвідношення статей. Ми робимо 

узагальнення, що території міст використовуються рукокрилими як місця 

зимівлі, відповідно до наявності там самців та самок, що не 

розмножуються (окрім P. kuhlii). 

Представлені результати інвентаризації відомих місць зупинки 

рукокрилих під час осінньої міграції на Півдні України, а також результати 

досліджень міграцій рукокрилих на території Румунії, Туреччини 

(Європейська частина) та Грузії. Підтверджена масова осіння міграція 

рукокрилих на півдні Херсонської області, в Запорізькій області та в 

Гірському Криму, проте у деяких точках, де масова міграція була описана 

в минулому підтвердити її не вдалось (с. Гола Пристань, Херсонської 

області). Показано, що розвиток вітроенергетики (без проведення фахової 

оцінки впливу на рукокрилих) на півдні України загрожує мігруючим 

рукокрилих. Підтверджено наявність міграції рукокрилих на Західному 

узбережжі Чорного моря (Румунія, Туреччина), проте не підтверджено на 

Східному (Грузія). За допомогою аналізу хутра N. noctula на вміст 

стабільних ізотопів водню встановлено, що на території традиційних місць 

зимівлі видів рукокрилих, що мігрують (Турецька Фракія, та Румунська 

Доброджея) все ще зберігається значна частка особин далеких мігрантів з 

півночі, також вони присутні і на Кавказі (Східна Грузія). 

 Вивчення кількісного та якісного складу живлення рукокрилих за 

допомогою генетичних методів аналізу (метабаркодінг) було окремою 

частиною дослідження, який є одним з перших кроків оцінки майбутнього 

потенційного впливу скорочення чисельності комах на популяції 

рукокрилих. Для дослідження складу живлення N. noctula метабаркодінг 

був застосований вперше, виявлено 79 таксономічних одиниць, з яких 74 

комахи. Найбільш чисельними серед видів жертв були представники рядів 
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Diptera та Lepidoptera, далі у порядку зменшення відповідно Hemiptera та 

Coleoptera.  

Поєднавши: результати експерименту по годуванню тварин у неволі, 

та збори посліду кажанів у природному середовищі нами вперше був 

розроблений коефіцієнт конверсії перерахунку ваги посліду на вагу 

потенційно з’їдених комах. Розроблена оцінка потенційного споживання 

біомаси комах у кількісному еквіваленті (на прикладі чотирьох видів 

рукокрилих для території Харківської області). Показано, що обсяги 

споживання комах (відповідно до нашої екстраполяції) варіює від 30 до 

понад 400 тонн щорічно для території області. Це підтверджує твердження, 

що комахоїдні кажани є важливими постачальниками екосистемних послуг 

як на регіональному, так і на глобальному рівні. Оцінки зроблені та 

представлені нами, є першою оцінкою споживання обсягів комах 

кажанами для України. Крім того, коефіцієнт конверсії ваги диких комах 

до ваги посліду, як мінімум для N. noctula, вірогідно, достовірний для 

подальшого широкого застосування. 

Представлені результати пошуку вірусних та бактеріальних агентів у 

рукокрилих. З проб посліду зібраних від рукокрилих на території 

Харківської області було виділено два нових для науки ДНК віруси з групи 

Circoviridae (не є патогенними об'єктами). За результатами обстеження 

штолень, де зимують рукокрилі (Харківська та Запорізька області), 

збудника синдрому білого носу (P. destructans) не виявлено.  

  

Ключові слова: рукокрилі, Chiroptera, урбанізація, поширення, 

екосистеми листяних лісів, моніторинг, зимова сплячка, популяційна 

динаміка, статева структура популяції, міграції, стабільні ізотопи 

гідрогену, метабаркодінг, комахи, збудники інфекції, інфраструктурні 

об'єкти. 
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SUMMARY (ANNOTATION) 

Vlaschenko A.S. Forest-dwelling bats (Chiroptera: Mammalia) of Eastern 

Europe in Anthropocene, monitoring and conservation management. – 

Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

Thesis for the Degree of Doctor of biological science by speciality 

03.00.08 “Zoology”. – Kharkiv, 2021. 

 

Bat species composition, assemblage and population structure, and 

population dynamic, distribution and results of monitoring programs for the area 

of countries of Eastern Europe are presented in the doctoral thesis. The research 

was conducted at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 

V.N. Karazin Kharkiv National University, National Nature Park “Homilsha 

forest”, Bat Rehabilitation Center of Feldman Ecopark and partly at NSC 

“Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine” (Ukraine), Leibniz 

Institute for Zoo and Wildlife Research (Berlin, Germany), Jagiellonian 

University (Krakow, Poland), University of Greifswald (Greifswald, Germany). 

Distribution and population structure of bats have been being studied in the vast 

areas of Ukraine and European Russia since 1999, one-time expeditions were 

conducted in Georgia, Turkey and Romania. The data set for the dissertation is 

more than 30000 handed individuals of 32 bat species. Acoustics, genetics, 

stable isotope, laboratory and captivity experimental methods were applied in 

the research also.   

The research question of the dissertation was: what advantages and/or 

disadvantages (threats) had been created and are existing in Anthropocene for 

forest-dwelling bat species in Eastern Europe. According to the research 

question two groups of factors impacting biodiversity were estimated, (i) factors 

that have been existing for several hundreds years, and (ii) relatively new that 

had appeared in 21 century. The first group of factors includes urbanization, 

deforestation, creation of new nature reserves, natural habitats degradation and 

disturbance (in the case of bats caving) and direct killing of bats. The second 
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group, respectively, is the impact of infrastructure facilities (wind farms and 

high-ways), the global arthropod extincion, and the development of animal-care 

movement. 

According to our results the structure of bat assemblages in Eastern 

Europe (Ukraine and Russia) deciduous forests, the hypothesis of P.P. Strelkov 

(1997) was justified, that the forest areas of Eastern Europe are the main 

breeding core for most long-distance migratory bat species. It was found that the 

structure of bat assemblages were dominated by migratory species (genera 

Nyctalus, Pipistrellus and Vespertilio) and most often the mass species is 

Nyctalus noctula (range from 40% to 70%); the number of species of the genus 

Myotis depends on the presence or absence of water bodies in each location that 

was studied; the ratio of long-distance migratory bat species ranged along the 

gradient of natural zones of Eastern Europe from south to north, as follows: the 

ratio of V. murinus and P. nathusii increases to the north, and the ratio of P. 

pygmaeus in the opposite direction, to the south; and most bat species from the 

assemblages breed in forest ecosystems (from 75 to 100% of the bat species 

found in each site). 

The assemblages of forest-dwelling bats on different plots of forested 

landscape were analysed (for the area of Kharkiv region). We discovered that N. 

leisleri, M. brandtii and P. pygmaeus are most associated with mature (100 

years or older) oak forests, P. nathusii and M. dasycneme are most common in 

landscapes with the presence of artificial water reservoirs, and M. daubentonii 

with floodplains. The most common species in this sample was N. noctula. 

Three synanthropic species (P. kuhlii, E. serotinus and V. murinus) were rare in 

our sample because they are more common in urban and rural landscapes. The 

lowest volume of bat population density (b/h index) were in areas with forests 

on watersheds far from large rivers, and in isolated forests surrounded by 

agricultural landscape. Clear forest cuttings more negatively affected the bat 

population density in forests away from water bodies. We assume that M. 
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daubentonii avoids floodplains areas closely located to industrial pollution 

facilities (in our case, the area of a coal-fired power plant). 

We compared four cases of forest bat assemblages surveys over two time 

periods (the middle of the XX century - the beginning of the XXI) in Ukraine 

and temperate regions of European Russia. Locations where our own surveys 

were done - Voronezh Biosphere Reserve (Russia), National Nature Park 

“Homilsha forest” and Kharkiv Forest-park (Lesopark); and location that was 

added on the base of literature data - Prioksko-terrace Biosphere Reserve 

(Russia). It is shown that the largest changes in the species composition of bats 

and the ratio of species from different ecological groups have undergone in the 

Kharkiv Forest-park (forest on the border with the city). The comparison of the 

bat fauna from all four areas shows that the largest increase of bat species has 

happened in the urban forest of Kharkiv Forest-park (5 out of 10 species 

underwent changes). In contrast, numbers of bat species in the other natural and 

strictly protected forests to which we compared our study remained almost 

constant, with only 1 or 2 species changing their status. Two of the reference 

areas (Voronezhsky Reserve and Prioksko-Terrasny Reserve) are natural 

reserves, which have been strictly protected for at least 70 years. In summary, 

this comparison with other forested areas shows that landscape alterations in 

Kharkiv Forest-park case have affected a number of bat species, particularly N. 

lasiopterus and N. leisleri and the structure of the assemblage. On the example 

of the Kharkiv Forest Park, we demonstrate that cities are the centers of changes 

in the bat fauna from which species are resettled in the landscapes surrounding 

cities, and not vice versa. 

The main practical recommendation for protection of habitats of forest-

dwelling bats is to reject or to prohibit sanitary and/or clear cuttings in 

deciduous forests older than 90 years. Implementation of this restriction in  

Ukraine forests will be an important step for long-term maintenance and 

recovery of the population number of migratory species. 
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Monitoring of bat winter aggregation in the largest (according to the 

number of wintering individuals) hibernacula in North-eastern Ukraine are 

presented. Four forest-dwelling bat species (M. daubentonii, M. brandtii, M. 

dasycneme and Pl. auritus) hibernate there. Bats move to wintering places from 

breeding areas in August and remain there until April. The number of bats varies 

from year to year, and during the winter months. According to the results of 

long-term monitoring, any multi-years trends of increasing or decreasing in the 

number of bats in the mines were not noted. A working hypothesis that bats 

hidden in deep crevices of the sandstone walls in the mines and are not available 

for direct accounting was formulated. According to this hypothesis the real 

number of bats hibernate in the mines is much larger than censored. Due to 

results of photo-traps shooting inside the mines, this hypothesis was confirmed. 

It was found that bats hide in deep crevices of sandstone, respectively, can not 

be accounted for by researchers. Finally, according to the results of inventory of 

all known abandoned underground objects on the territory of Eastern Ukraine, 

we had identified two mine’s systems with the most numerous bat winter 

aggregations: Liptsy and Tetlega mines (Kharkiv region). According to the 

results of our extrapolations, bat numbers can reach up to 1000 bats in each of 

the mine’s systems. 

Maximum age was determined be the results of recapture of ringed bats 

for some species (8 years for M. daubentonii, M. brandtii, M. nattereri, N. 

noctula; 9 years for M. dasycneme, and 12 for E. serotinus, respectively). For N. 

noctula, wintering in the Kharkiv age population was determined based on the 

results of recapture too. The biggest proportion of individuals of both sexes 

among N. noctula belonged to the age classes younger that 2 years, the oldest 

individual in our sample was a male (8 years); at the same time among age 

classes from "up to 4" to "up to 6 years" there were more females than males. 

On the basis of the results of recaptures of ringed bats, one long-distance 

case of movement of N. noctula (800 km, Ukraine-Hungary) was recorded,  and 

51 local recaptures (more than 0.5 km) were obtained too. Local recaptures were 
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obtained for five species of bats (N. noctula - 35 individuals, 209.7 km 

maximum distance; M. daubentonii - 11 people, 24.8 km; E. serotinus - 1 

person, 14.5 km; P. nathusii - 1 person, 1.1 km, and P. pygmaeus - 3 people, 1.2 

km, respectively). For the first time we confirmed that N. noctula that were born 

in forested areas of Kharkiv city surroundings moves inside the built-up area of 

the city for hibernation. It is the first direct evidence of the existence of resident 

population of this species in Ukraine and Eastern Europe. 

On the example of the territory of the Kharkiv city we were studying 

processes and mechanisms of adaptation of bats for the conditions of modern 

cities. According to the results of long-term study and monitoring of bats in the 

city of Kharkiv, it was shown that urban areas, as elements of artificial rocky 

landscapes with a warmer microclimate, serve as the main centers of changes of 

the bat species composition of Eastern Europe. It is shown that every 20-40 

years a new species of bats (mainly synanthropic) appears in the city, which 

expands the species range. In total, 9 species of bats were recorded in the city 

(urban built-up areas), and two more were recorded by ultrasound detectors, out 

of 14 species of all bat-fauna of the Kharkiv region (excluding T. teniotis). 

According to the results of different methods of collecting bats in the city, the 

most numerous species in the assemblages was N. noctula, with a ratio from 60 

to 90%. In second place were E. serotinus and P. kuhlii, according to the results 

of different methods the ratios of other species were less than 2%. However, the 

proportion of species varies considerably during the seasons of the year, so in 

mid-summer, during the bat breeding season (May-July), most of the species 

leave the city, and return back in early August. In fact, urban areas (or urban 

landscapes) are used by bats minimally (with the exception of P. kuhlii) during 

periods of the life cycle with high energy demands when a lot of food (insects) 

is needed; and vice versa during periods of the life cycle when bats do not need 

a lot of food, they move to cities areas. According to the results of long-term 

monitoring of bat records in the city, the system of phenological periods of bat 

life was developed: spring migration (late March - April), breeding season 
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(May-July), autumn migration period, or autumn invasion (August - first half of 

September), autumn silence period (October - mid-November), hibernation (late 

November - mid-March). 

The development of the animal-care movement, both in Ukraine and in 

other countries of the former USSR, promotes the development of a network of 

bat rehabilitation and rescue centers. These changes in the public opinion of bats 

and the organization of their rescue certainly have a positive effect on the further 

coexistence of bats with humans in urban and rural landscapes. 

Based on the analysis of stable hydrogen isotopes in the fur of N. noctula 

from Kharkiv, it was found that in the period from 2004 to 2015 the ratio of 

individuals that migrating from long distances decreased significantly for all sex 

and age groups. Long-term analysis of the sex-age structure of N. noctula 

showed that young males predominated in the early stages of winter 

colonization of Kharkiv city area by this species, and over 20 years there was a 

gradual transition to a more balanced sex and age structure. 

The sex and age structure of the bat populations for territories that were 

studied (Ukraine and Russia) can be generalized according to the generally view  

of seasonal division of male and female bats. Thus, females predominated in 

breeding areas (forested areas), while males remain nearby predominate in 

wintering places (urban areas and underground hibernacula), before the 

beginning of autumn migration, during which young bats and females return 

back for wintering. During the winter for most species have sex ratio similar to 

equal. We generalize that urban areas are used by bats as wintering grounds 

similar to karst and high elevated mounting areas, according to the presence of  

males and non-breeding females (except P. kuhlii) during summer time. 

The results of the inventory of known bat stopping places during the 

autumn migration in the South of Ukraine, as well as the results of studies of bat 

migrations in Romania, Turkey (European part) and Georgia are presented. 

Mass autumn migration of bats in the south of Kherson region, in Zaporizhia 

region and in the Mountain areas of Crimea has been confirmed. However, in 
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some locations where mass migration has been described in the past it could not 

be confirmed moderdays (Gola Prystan village, Kherson region). It was shown 

that the development of wind energy (without a professional environmental 

assessment of the impact on bats) in the south of Ukraine threatens migrating 

bats. The presence of bat migration on the West Coast of the Black Sea 

(Romania, Turkey) has been confirmed, but has not been confirmed in the East 

(Georgia). By analyzing the fur of N. noctula for the content of stable hydrogen 

isotopes, it was found that in the territory of traditional wintering places of 

migrating bat species (Turkish Thrace and Romanian Dobrogea) has a 

significant proportion of long-distance migrants from the north are still remains, 

and they are present in the Caucasus (Eastern Georgia) too. 

The study of the bat insect prey composition in bats using genetic methods 

of analysis (metabarcoding) was a separate part of the study, which is one of the 

first steps in assessing the future insects’ decline. Metabarcoding was used for 

the first time to study the nutritional composition of N. noctula, 79 taxonomic 

units (OTU) were found, of which 74 were insects. The most numerous among 

the species of preys were represented by Diptera and Lepidoptera, then in 

descending order of Hemiptera and Coleoptera, respectively. 

Combining the results of an experiment on feeding animals in captivity 

and mist-netting bats in the wild, we developed at first a conversion value for 

the conversion of the mass of the bat feces to the mass of potentially eaten 

insects. An estimate of the potential consumption of insect biomass in 

quantitative equivalent has been developed (on the example of four species of 

bats for the territory of Kharkiv region). It was shown that the consumption of 

insects (according to our extrapolation) varies from 30 to more than 400 tons per 

year for the region. This confirms the claim that insectivorous bats are important 

providers of ecosystem services at both the regional and global levels. The 

estimates made and presented by us are the first estimate of the consumption of 

insects by bats for Ukraine. In addition, the conversion value of the mass of wild 
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insects to the mass of bat feces, at least for N. noctula, is likely to be reliable for 

further widespread use. 

The results of the exam for viral and bacterial agents in bats are presented. 

Two new DNA viruses from the Circoviridae group (not pathogenic objects) 

were isolated from feces samples collected from bats in the Kharkiv region. 

According to the results of the inspection of the mines where bats wintering 

(Kharkiv and Zaporizhia regions), the causative agent of white nose syndrome 

(P. destructans) was not detected. 

 

Key words: bats, Chiroptera, urbanization, species distribution, deciduous 

forest ecosystems, monitoring, hibernation, population dynamic, sex population 

structure, migrations, hydrogen stable isotops, metabarcoding, insects, patogens, 

infrastructure facilities.  

 

  



18 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

Колективна монографія 

1. Andersson, P., Barnett, C.L., Beresford, N.A., …, Vlaschenko, A., …,  

& Yankovich, T. (2014). Handbook of parameter values for the prediction of 

radionuclide transfer to wildlife (pp. 212). Vienna: International Atomic Energy 

Agency (Technical reports series, ISSN 0074–1914, 479). 

Статті у журналах, що входять до  

міжнародних наукометричних баз: 

2. Alberdi, A., Razgour, O., Aizpurua, O., Novella-Fernandez, R., 

Aihartza, J., Budinski, I., Garin, I., Ibanez, C., Izagirre, E., Redelo, H., Russo, 

D., Vlaschenko, A., …, & Gilbert, M. T. P. (2020). DNA metabarcoding and 

spatial modelling link diet diversification with distribution homogeneity in 

European bats. Nature Communication, 11, 1154. Scopus, Q1 (Ocoбиcтий 

внеcoк: збір польових даних, участь у обробці результатів). 

3. Măntoiu, D., Kravchenko, K., Lehnert, L., Vlaschenko, A., ..., Voigt, 

C. (2020). Wildlife and infrastructure: impact of wind turbines on bats in the 

Black Sea coast region. European Journal of Wildlife Research, 66, 44. Scopus, 

Q2 (Ocoбиcтий внеcoк: участь у польових дослідженнях, пiдгoтoвка 

матерiалiв дo друку). 

4. Kravchenko, K., Vlaschenko, A., Lehnert, L., Courtiol, A., Voigt, C. 

(2020). Generational shift in migratory bats: first-year males lead the way to 

northward range expansion of wintering sites. Biology Letters, 16, 9. doi: 

10.1098/rsbl.2020.0351. Scopus, Q1 (Ocoбиcтий внесок: планування та 

проведення збору даних, обговорення результатiв та їх аналiз, пiдготовка 

матерiалiв дo друку). 

5. Vlaschenko, A., Prylutska, A., Kravchenko, K., Rodenko, O., Hukov, 

V., Timofieieva, O., Holovchenko, O., Moiseienko, M., & Kovalov, V. (2020). 

Regional recapture of bats (Chiroptera, Vespertilionidae) ringed in Eastern 

Ukraine. Zoodiversity, 54(1), 53-66. Scopus, (Ocoбиcтий внесок: прoведення 



19 
 

дocлiджень, обробка отриманих результатів та їх аналiз, пiдготовка 

матерiалiв до друку). 

6. Vlaschenko, A., Kovalov, V., Hukov, V., Kravchenko, K., & 

Rodenko, O. (2019). An example of ecological traps for bats in the urban 

environment. European Journal of Wildlife Research, 65, 20. Scopus, Q2 

(Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка отриманих 

результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

7. Kravchenko, K., Lehnert, S., Vlaschenko, A., & Voigt, C. (2019). 

Multiple isotope tracers in furkeratin discriminate between mothers and 

offspring. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 33, 907–913. Scopus, 

Q1 (Ocoбиcтий внесок: проведення польових дocлiджень, збір проб). 

8. Vlaschenko, A., & Naglov, A. (2018). Results of the 10-year 

monitoring of bat (Chiroptera: Vespertilionidae) winter aggregation from the 

North-eastern Ukraine (Liptsy mines, Kharkiv region). Vestnik Zoologii, 52(5), 

395-416. Scopus, Q3 (Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка 

отриманих результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

9. Szentiványi, T., Kravchenko, K., Vlaschenko, A., & Estók, P. (2018). 

First record of Laboulbeniales (Fungi: Ascomycota) infection on bat flies 

(Diptera: Nycteribiidae) from the Caucasus region. Folia Entomologica 

Hungarica, 79, 1-8. (Ocoбиcтий внесок: проведення польових дocлiджень, 

збір проб). 

10. Kravchenko, K., Vlaschenko, A., Prylutska, A., Rodenko, O., 

Hukov, V., & Shuvaev, V. (2017). Year-round monitoring of bat records in an 

urban area: Kharkiv (NE Ukraine), 2013, as a case study.  Turkish Journal of 

Zoology, 41, 530-548. Scopus, Q3 (Ocoбиcтий внесок: прoведення 

дocлiджень, обробка отриманих результатів та їх аналiз, пiдготовка 

матерiалiв до друку). 

11. Kemenesi, G., Zana, B., Kurucz, K., Foldes, F., Urban, P., 

Vlaschenko, A., Kravchenko, K., ..., Jakab, F. (2017). High diversity of 

replication-associates protein encoding circular DNA viruses in guano samples 



20 
 

of European bats. Archives of Virology, 163(3), 671-678. Scopus, Q2 

(Ocoбиcтий внесок: проведення польових дocлiджень, збір проб). 

12. Vlaschenko, A., Kravchenko, K., Prylutska, A., Ivancheva, E., 

Sitnikova, E., & Mishin, A. (2016). Structure of summer bat assemblages in 

forest of European Russia. Turkish Journal of Zoology, 40, 876-893. Scopus, Q3 

(Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка отриманих 

результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

13. Vlaschenko, A., Hukov, V., Naglov, A., Prylutska, A., Kravchenko, 

K., & Rodenko, O. (2016). Contribution to ecology of Brandt’s Bat, Myotis 

brandtii (Chiroptera, Vespertilionidae), in the North-eastern Ukraine: 

comparison of local summer and winter bat assemblages. Vestnik zoologii, 

50(3), 231-240. Scopus, Q3 (Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, 

обробка отриманих результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до 

друку). 

14. Kravchenko, K., Vlaschenko, A., Prylutsky, O., & Prylutska, A. 

(2015). A Search of Geomyces destructans, a Dangerous Pathogen of Bats, in 

Caves of Eastern Europe. Russian Journal of Ecology, 46(5), 397-400. doi: 

10.1134/S1067413615050124. Scopus, Q3 (Ocoбиcтий внесок: прoведення 

дocлiджень, обробка отриманих результатів та їх аналiз, пiдготовка 

матерiалiв до друку). 

15. Gashchak, S., Vlaschenko, A., Estok, P., & Kravchenko, K. (2015). 

New long-distance recapture of a Noctule (Nyctalus noctula) from Eastern 

Europe. Hystrix, the Italian Journal of Mammology, 26(1), 59-60. Scopus, Q1 

(Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка отриманих 

результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

16. Gukasova, A., & Vlasсhenko, A. (2011). Effectiveness of mist-

netting of bats (Chiroptera, Mammalia) during the non-hibernation period in oak 

forests of Eastern Ukraine. Acta Zoologica Cracoviensia, 54A(1-2), 77-93. 

(Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка отриманих 

результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 



21 
 

17. Gukasova, A., Vlaschenko, A., Kosenkov, G., & Kravchenko, K. 

(2011). Bat fauna and structure of bat (Chiroptera) assemblage of the National 

Park “Smolensk Lakeland”, Western Russia. Acta Zoologica Lituanica, 21(2), 

173-180. (Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка отриманих 

результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

18. Vlaschenko, A., Gashchak, S., Gukasova, A., & Naglov, A. (2010). 

New record and current status of Nyctalus lasiopterus in Ukraine (Chiroptera: 

Vespertilionidae). Lynx, n. s. (Praha), 41, 209-216. (Ocoбиcтий внесок: 

прoведення дocлiджень, обробка отриманих результатів та їх аналiз, 

пiдготовка матерiалiв до друку). 

19. Gashchak, S. P., Beresford, N. A., Maksimenko, A., & Vlaschenko, 

A. S. (2010). Strontium-90 and caesium-137 activity concentrations in bats in 

the Chernobyl exclusion zone. Radiation and Environmental Biophysics, 49(4), 

635-644. Scopus, Q2 (Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, 

пiдготовка матерiалiв до друку). 

Статті у журналах, що входять до переліку наукових фахових 

видань, рекомендованих МОН України:  

20. Прилуцкая, А. С., & Влащенко, А. С. (2013). Материалы по 

распространению рукокрылых, по итогам работы контакт-центра в 

Харькове (2008-2013 гг.). «Биологические системы» Вестник 

Черновицкого национального университета, Биология, 5(4), 532-537. 

(Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка отриманих 

результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

21. Влащенко, А. С., Гукасова, А. С., & Шаповалов, А. С. (2012). 

Материалы по фауне и экологии рукокрылых (Chiroptera) Белгородской 

области. Вестник Санкт-Петербургского университета, 3(3), 3-11. 

(Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка отриманих 

результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

22. Влащенко, А. С., Годлевская, Е. В., Кравченко, К. А., Тищенко, 

В. Н., Гукасова, А. С., & Судакова, М. В. (2012). Материалы по фауне 



22 
 

рукокрылых Национального природного парка «Голосеевский». Заповідна 

справа в Україні, 18(1-2), 51-58. (Ocoбиcтий внесок: прoведення 

дocлiджень, обробка отриманих результатів та їх аналiз, пiдготовка 

матерiалiв до друку). 

23. Влащенко, А. С. (2012). Результаты кольцевания рукокрылых 

(Chiroptera) на территории Харьковской области (за период 2002-2012 гг.). 

Вісник Національного науково-природничого музею, 10, 31-41. 

24. Бучко, В., Влащенко, А., Кравченко, К., Судакова, М., Гукасова, 

А., & Кусьнеж, О. (2011). Матеріали до фауни рукокрилих (Chiroptera) 

Галицького національного природного парку (Івано-Франківська область). 

Вісник Львівського університету. Серія: біологічна, 55, 146-159. 

(Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка отриманих 

результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

25. Влащенко, А. С. (2010). Вплив лісогосподарської діяльності на 

кажанів та їх охорона в лісах України (на прикладі Національного 

природного парку «Гомільшанські ліси»). Заповідна справа в Україні. 

16(1), 44-50. 

26. Влащенко, А. С., & Гукасова, А. С. (2010). Фауна и население 

рукокрылых (Chiroptera) проектируемого заказника «Яремовский» 

(Харьковская область). Заповідна справа в Україні, 16(2), 64-70. 

(Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка отриманих 

результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

27. Влащенко, А. (2009). Сучасний стан вечірниці малої (Chiroptera) 

на території Харківської області. Вісник Львівського університету. Серія: 

біологічна, 51, 145-156. 

28. Влащенко, А. С., & Гукасова, А. С. (2009). Разработка метода 

инвентаризации видового состава и структуры населения рукокрылых. 

Заповідна справа в Україні, 15(1), 49-57. (Ocoбиcтий внесок: прoведення 

дocлiджень, обробка отриманих результатів та їх аналiз, пiдготовка 

матерiалiв до друку). 



23 
 

29. Влащенко, А. С. (2008). Соотношение полов у четырех видов 

рукокрылых на северо-востоке Украины. Вісник Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: біологія, 814(7), 65-

73. 

Статті в інших журналах і збiрниках наукoвих праць: 

30. Timofieieva, O., Hukov, V., Kovalov, V., & Vlaschenko, A. (2019). 

How to make bat’s life easier: a new method of chemiluminescent light tags 

attachment. Journal of Bat Research & Conservation, 12(1), 5-9. (Ocoбиcтий 

внесок: прoведення дocлiджень, обробка отриманих результатів та їх 

аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

31. Роденко, Е. Е., Кравченко, К. А., Влащенко, А. С., Чепижная, А. 

С., Суворова, А. Д., & Прилуцкая, А. С. (2014). Новая находка рыжих 

вечерниц (Nyctalus noctula) в зимнее время в г. Полтаве (Украина). Plecotus 

et al., 17, 29-38. (Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, обробка 

отриманих результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до друку). 

32. Влащенко, А. С. (2011). История исследований и кадастр 

находок рукокрылых (Chiroptera) на территории Харьковской области в 

ХIX и ХХ столетиях. Plecotus et al., 14, 26-54. 

33. Гащак, С. П., Влащенко, А. С., & Наглов, А. В. (2009). 

Результаты изучения фауны и радиоактивного загрязнения рукокрылых 

Чернобыльской зоны отчуждения в 2007-2009. Проблеми Чорнобильської 

зони відчуження, 9, 102-124. (Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, 

обробка отриманих результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до 

друку). 

34. Гащак, С. П., Влащенко, А. С., Наглов, А. В., Кравченко, К. А., 

& Гукасова, А. С. (2013). Фауна рукокрылых зоны отчуждения в контексте 

оценки природоохранного значения ее участков. Проблеми Чорнобильської 

зони відчуження, 11, 56-79. (Ocoбиcтий внесок: прoведення дocлiджень, 

обробка отриманих результатів та їх аналiз, пiдготовка матерiалiв до 

друку). 



24 
 

Тези доповідей та короткі повідомлення, що засвідчують 

апробацію матеріалів дисертації: 

35. Гукасова, А. С., Елагина, Д. В., Судакова, М. В., Кривохижая, М. 

В., Пыршев, К. А., Гирич, М. С., & Влащенко, А. С. (2008). Значения массы 

тела и длины предплечья у рукокрылых в период начала самостоятельных 

полетов зверьков. В Збірник тез ІІІ Міжнародної конференції молодих 

науковців, «Біологія: від молекули до біосфери» (сс. 361-362). Харків. 

36. Vlaschenko, A., & Gukasova, A. (2009). Phenology of bat migration 

in Kharkov City (North-Eastern Ukraine). In Abstracts of the 1
st
 International 

Symposium on Bat Migration (p. 77). Berlin.  

37. Гукасова, А. С., & Влащенко, А. С. (2008). Характеристика массы 

тела рыжих вечерниц (Chiroptera) на территории Харьковской области 

(Украина). В Сборник тезисов 12-ой Международной Пущинской школы-

конференции молодых ученых, “Биология – наука ХХІ века” (с. 291). 

Пущино. 

 38. Гукасова, А. С., & Влащенко, А. С. (2008). Порівняльна 

характеристика двох способів відлову рудих вечірниць (Nyctalus noctula 

Schreber, 1774) (Chiroptera: Vespertilionidae). В Тези доповідей ІV 

Міжнародної конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ 

біології” (сс. 250-251). Львів. 

39. Харякова, М. В., & Влащенко, А. С. (2008). Сезонна динаміка 

ваги у нічниці водяної (Myotis daubentonii Kuhl, 1817) (Chiroptera: 

Vespertilionidae) на території Харківської області. В Тези доповідей ІV 

Міжнародної конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ 

біології” (сс. 276-277). Львів. 

40. Гукасова, А. С., & Влащенко, А. С. (2009). Структура 

угруповання та просторове розміщення рукокрилих (Chiroptera) на зимівлі 

у печерах Харківської області. В Збірник тез V Міжнародної наукової 

конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ у біології», 1 (сс. 

143-144). Львів. 



25 
 

41. Gukasova, A., & Vlaschenko, A. Bat fauna primary inventory and 

monitoring using mist nets. In Abstracts of the 15
th

 International Bat Research 

Conference (p. 157). Prague. 

42. Gashchak, S., Vlaschenko, A., Naglov, A., & Beresford, N. (2010). 

Bat fauna in Chernobyl Exclusion Zone. In Abstracts of the 15
th
 International 

Bat Research Conference (p. 143). Prague.  

43. Vlaschenko, A., & Gukasova, A. (2011). Observation of daylight 

migration of Nyctalus noctula in NE Ukraine (Chiroptera: Vespertilionidae). 

Lynx, n. s. (Praha), 42, 275-276.  

44. Kravchenko, K. A., Vlaschenko, A. S., & Voigt, C. G. (2013). Bat 

migration in the South of Ukraine – an arena of intensive development of wind 

power facilities. In Abstracts of 3rd International Berlin Bat Meeting: Bats in 

the Anthropocene (p. 151). Berlin. 

45. Vlaschenko, A. S., Kravchenko, K. A., & Gukasova, A. S. (2013). 

New winter aggregation of N. noctula in cities of NE Ukraine: evolution step in 

anthropocene or ecological trap? In Abstracts of 3rd International Berlin Bat 

Meeting: Bats in the Anthropocene (p. 86). Berlin. 

46. Kravchenko, K. A., Vlaschenko, S. A., Klochko, A. N., & Gukasova, 

A. S. (2013). Seasonal changes of bat assemblage in primeval beech forest of 

Crimea. In International Conference Primeval Beech Forests “Reference System 

of the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and 

Ecosystem Services” (p. 109). Lviv. 

47. Kravchenko, K. A., Vlaschenko, S. A., & Gukasova, A. S. (2013). 

Bats in Kharkov city – urban residence is not for all. In I Ogólnopolska 

studencka konferencja Teriologiczna (p. 21). Wroclaw. (In Polish) 

48. Kravchenko, K., Gukasova, A., & Vlaschenko, A. (2013). The method 

of inventory and monitoring of summer bat population by using ultra-thin 

mistnets. In Streszczenia materiałów konferencji Ogólnopolska Konferencja 

Chiropterologiczna Wypracowanie czynnych doświadczeń projektu “Ochrona 

podkowca małego w Polsce” (pp. 26-27). Krynica Zdroj. (In Polish) 



26 
 

49. Kravchenko, K. A., Vlaschenko, A.,S., & Voigt, C. C. (2014). The 

hydrogen stable isotopes δ2H analysis in research of changes in migration status 

of Nyctalus noctula in Eastern Europe. In Abstracts of the XXIII Polish 

Chiropterological Conference (p. 25). Poznan. (in Polish) 

50. Prylutska, A. S., Vlaschenko, A. S., Kravchenko, K. A., & Rodenko, 

E. (2014). Bat rehabilitation during winter in Kharkiv, Ukraine (Rehabilitacja 

nietoperzy w okresie zimowym w Charkowie, Ukraina). In Abstracts of the 

XXIII Polish Chiropterological Conference (p. 35). Poznan. (in Polish) 

51. Влащенко, А. С., & Наглов, А. В. Пещерные монастыри и церкви 

как места зимовок рукокрылых в Восточной Европе. В Христианские 

пещерные комплексы Восточной Европы: тезисы международной научно-

практической конференции (сс. 32-33). Воронеж: издательство «Истоки». 

52. Влащенко, А. С., Гуков, В. С., Кравченко, К. А., Наглов, А. В., 

Роденко, Е. Е., & Суворова, А. Д. (2014). Микроклиматические и 

биологические исследования штолен Харьковской области. В «Освоение 

подземного пространства Харьковщины»: Материалы V научно-

практической конференции (сс. 19-21). Харьков: ИСК «Авантаж». 

53. Vlaschenko, A., Kravchenko, K., Prylutska, A., Gukov, V., Suvorova, 

A., & Rodenko, О. (2015): Seasonal movement of bats in big city area (Kharkiv, 

NE Ukraine). In Abstracts of 4
rd

 International Berlin Bat Meeting: Movement 

Ecology of Bats (p. 140). Berlin. 

54. Van Weezep, E., Godlevska, L. V., Prylutska, A. S., Vlaschenko, A. 

S., Lina, P. H. C., & Kooi, E. A. (2015). First specific data on the occurrence of 

EBLV in bats from Ukraine. In Abstracts of 4
rd

 International Berlin Bat 

Meeting: Movement Ecology of Bats (p. 140). Berlin. 

55. Rodenko, O., Gukov, V., Vlaschenko, A., Shuvaev, V., Suvorova, A., 

Prylutska, A., & Kravchenko, K. (2015). Bat assemblage in Kharkov city during 

breeding and migration time. In Abstracts of the 3th Student Teriological 

Conference (p. 11-12). Wroclaw. 



27 
 

56. Kemenesi, G., Zana, B., Kurucz, K., Vlaschenko, A., Kravchenko, K., 

Budinski, I., Szodoray, F., Gorfol, T., Banyai, K., & Jakab, F. (2016). High 

diversity of replication-associates protein encoding circular viruses in guano 

samples of European bats. In International Journal of Infectious Diseases, 535 

(p. 122). 

57. Mantoiu, D., Kravchenko, K., Lehnert, L., Kramen-Schadt, S., 

Vlaschenko, A., Mirea, I-C., Stanciu, C-R., Popescu-Mirceni, R., Zaharia, R., 

Chisamera, B., Chachula, O., Nistorescu, M., Molodovan, O., & Voigt, C. 

(2016). Bat migration in the western Black Sea area: stable isotopes analysis 

(δ2Hf), ultrasound monitoring and wind turbine mortality events. 2016. In 

Abstract of International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum 

(pp. 74-75). Bucharest, Romania. 

58. Kravchenko, K., Vlaschenko, A., Yatsjuk, Y., & Prylutska, A. (2016). 

Structure of summer bat assemblages in deciduous forest of Eastern Europe. In 

Abstracts of the 4th Student Teriological Conference (pp. 25-26). Wroclaw. 

59. Vlaschenko, A., Kravchenko, K., Hukov, V., Prylutska, A., & 

Rodenko, O. (2017). Contribution to bat longevity studies in Ukraine.  In 

Abstract of 5
th

 International Berlin Bat Meeting: “Are bats special?” (p. 58). 

Berlin, Germany. 

60. Poliakova, D., Zozula, V., Vlaschenko, A., Kravchenko, K., Prylutska, 

A., Hukov, V., Rodenko, O., Zhilkina, N., & Zhilkin, A. (2017). Bat 

rehabilitation for welfare and research: results from Ukraine. In Abstract of 5
th
 

International Berlin Bat Meeting: “Are bats special?” (p. 101). Berlin, 

Germany. 

61. Kravchenko, K., Vlaschenko, A., Lehnert, L., & Voigt, C. (2017). 

Changes in migration status of bats revealed by stable isotopes. In Abstract of 

EAB 2017 “Ecology Across Borders”. Ghent, Belgium. 

62. Herdina, A., Nugraha, T., Semiadi, G., Haase, A., Lina, P., Godlevska, 

L., Vlaschenko, A., & Metscher, B. (2017). Bat Development: Interspecies 



28 
 

Differences in Baculum, Ossification Patterns. In The FASEB Journal, 30(1), 

Suppl.: 1039.3. 

63. Holovchenko, O., Kravchenko, K., & Vlaschenko, A. (2017). Whose 

females are larger? Sex dimorphism in skull parameters of two air-hawking 

Vespertilionidae bats. In Abstract of The Ninth International Zoological 

Congress of “Grigore Antipa” Museum (pp. 102-103). Bucharest, Romania. 

64. Prylutska, A., Vlaschenko, A., Kravchenko, K., Rodenko, O., 

Holovchenko, O., Kovalov, V., Hukov, V., & Domanska, A. (2017). Results of 

Bat Rehabilitation Center work during 2012-2017, Kharkiv, Ukraine. In 

Abstract of XXVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna (p. 30). 

Wieżyca, Poland. 

65. Domanska, A., Prylutska, A., Vlaschenko, A., Holovchenko, O., 

Kovalov, V., & Orlenko, A. (2017). Bat treatment experience in Bat 

Rehabilitation Center of Feldman Ecopark in 2017 year. In Abstract of XXVI 

Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna (p. 44). Wieżyca, Poland. 

66. Holovchenko, O., Kravchenko, K., Vlaschenko, A., Kovalov, V., & 

Rodenko, O. (2017). Craniometry of serotine bat Eptesicus serotinus (Schreber, 

1774) from Eastern Ukraine. In Abstract of V Ogólnopolska Studencka 

Konferencja Teriologiczna (pp. 61-62). Poznan, Poland. 

67. Vlaschenko, A. S., & Prylutska, A. S. (2018). The Bat Rehabilitation 

Center of the “Feldman Ecopark”, Kharkiv, Ukraine / Das Bat Rehabilitation 

Center des „Feldman Ecoparks“, Charkiw, Ukraine. Nyctalus (N.F.) Berlin, 

19(2), 158-161. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12508.03205 

68. Kravchenko, K., Kovalov, V., Timofieieva, O., Rodenko, O., & 

Vlaschenko, A. (2018). Places of pre-hibernation foraging activity of Nyctalus 

noctula (Vespertilionidae, Chiroptera) in Eastern Ukraine. In Abstract of The 

International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum (p. 138). 

Bucharest, Romania. 

69. Vlaschenko, A., Kovalov, V., Tovstukha, I., Kravchenko, K., 

Domanskaya, A., Holovchenko, O., Hukov, V., Timofieieva, O., Rodenko, O., 



29 
 

Muzyka, D., & Prylutska, A. (2018). Bats as natural reservoir and potential 

vector of zoonotic pathogens in modern urban environment. In Abstract of 3rd 

Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium (p. 347). 

Kyiv, Ukraine. 

70. Kravchenko, K., Vlaschenko, A., Lehnert, L., & Voigt, C. (2018). 

Changes in migratory status of bats revealed by stable isotopes. In Abstract of 

Deutsches Treffen fur Fledermausforschung. Heidesee, Germany. 

71. Tovstukha, I., Vlaschenko, A., Kovalov, V., Kravchenko, K., Orlenko, 

A., & Orlenko, E. (2018). White blood cells as an indicator of immunological 

status of bats. In Abstract of Deutsches Treffen fur Fledermansforschung. 

Heidesee, Germany. 

72. Timofieieva, O., Vlaschenko, A., Swiergosz-Kowalewska, R., & 

Laskowski, R. (2020). Do differences in ecological strategies influence heavy 

metals accumulation in two European bat species. In Abstract of German Bat 

Research Meeting 2020 (p. 71). Frauenchiemsee, Germany. 

73. Влащенко, А. С., Прилуцька, А. С., Кравченко, К. О., Гуков, В. 

С., Роденко, О. Є., Тімофєєва, О. В., Моісеєнко, М. А., Ковальов, В. В., 

Богодіст, В. Д., Юр’єва, Т. Р., Некрутов, І. В., Товстуха, І. А., Доманська, 

А. Д., Шанюк, Н. І., & Рощупкін, А.А. (2020). Як змінити світ: стисла 

історія найбільшого у Східній Європі проекту з порятунку кажанів, а 

також екологічної освіти населення щодо цих тварин. Моніторинг та 

охорона біорізноманіття в Україні. Серія: «Conservation Biology in 

Ukraine», 16(2), 30–37. Київ, Україна. 

 

 

 



30 
 

ЗМІСТ 

З М І С Т ……………………………………………………………….. 31 

В С Т У П …………………………………………………………...…. 34 

РОЗДІЛ 1.  СТАН ВИВЧЕНОСТІ ТА ОХОРОНА ЛІСОВИХ 

ВИДІВ РУКОКРИЛИХ ЄВРОПИ В АНТРОПОЦЕНІ (аналітичний 

огляд)  …………………………………..…………………...……..…. 

 

 

48 

1.1. Біологічне різноманіття та рукокрилі в умовах 

антропоцену (сучасна геологічна епоха) ……………..... 

 

48 

1.2. Охорона рукокрилих в Європі та світі, витоки, історія 

та сучасний стан проблеми та природоохоронний 

менеджмент …………………………………………………...  

 

 

52 

1.3. Класифікація екологічних груп європейських видів 

рукокрилих та причини чутливості лісових видів до змін 

навколишнього природного середовища …………………... 

 

 

60  

1.4 Огляд прикладів скорочення чисельності та навпаки 

успішного розселення рукокрилих у 20, 21 сторіччях в 

Європі ……………………………………………………….... 

 

 

67  

1.5. Рукокрилі як об’єкт біологічних та біомедичних 

досліджень у сучасному світі ……………………………….. 

  

74 

РОЗДІЛ  2.  МАТЕРІАЛИ  ТА  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ……….  76  

2.1. Стисла характеристика територій та місць проведення 

досліджень ………………………………………………….... 

 

76 

2.2. Методи збору даних та аналізу ……………………….... 81 

РОЗДІЛ  3. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ СТРУКТУРИ 

УГРУПОВАНЬ ЛІСОВИХ ВИДІВ РУКОКРИЛИХ В УМОВНО 

ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ …………………………………….. 

 

 

127 

3.1. Інвентаризація та моніторинг структури літніх 

угруповань лісових видів рукокрилих ……………………...  

 

127 

3.2. Інвентаризація та моніторинг структури зимових 

скупчень лісових видів рукокрилих ………………………... 

 

165 

РОЗДІЛ  4. СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ ТА МОНІТОРИНГ 

РУКОКРИЛИХ В УРБАНІЗОВАНОМУ ЛАНДШАФТІ (на 

прикладі міста Харків, Україна) …………………..………….…… 

 

 

 186 



31 
 

4.1. Багаторічна динаміка фауни та структура угруповань 

рукокрилих міста Харкова ………………………………... 

 

186 

4.2. Сезонна динаміка фауни та структури угруповань 

рукокрилих міста Харкова, просторове розміщення …… 

 

191 

4.3. Акустичний моніторинг рукокрилих в місті Харків … 199 

4.4. Охорона рукокрилих у містах, підсумки роботи 

Центру реабілітації рукокрилих …………………………… 

 

209 

РОЗДІЛ  5. ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ПОПУЛЯЦІЙНА 

ДИНАМІКА ЛІСОВИХ ВИДІВ РУКОКРИЛИХ ………..……… 

 

216 

5.1. Співвідношення статей у рукокрилих в період 

розмноження та зимівлі ………………………………..…... 

 

216 

5.2. Популяційна структура та популяційна динаміка …... 233 

РОЗДІЛ 6. МІГРАЦІЇ ЛІСОВИХ ВИДІВ РУКОКРИЛИХ СХІДНОЇ 

ЄВРОПИ ……………………………………………………………...... 

 

240 

6.1. Дальні та середні за дистанцією перелови 

окільцьованих рукокрилих ………………………………… 

 

240 

6.2. Інвентаризація та моніторинг місць зупинки 

рукокрилих  під час міграції (південь України та території 

країн Чорноморського басейну) …………………………... 

 

 

253 

РОЗДІЛ 7. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ 

АСПЕКТІВ ЖИВЛЕННЯ ЛІСОВИХ ВИДІВ РУКОКРИЛИХ, ТА 

ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ КОМАХ ………………………………..  

 

 

275 

7.1. Видовий склад комах у живленні рукокрилих за 

результатами генетичного аналізу, на прикладі N. noctula 

та M. daubentonii ………………………………………..…. 

 

 

275 

7.2. Кількісна оцінка споживання комах рукокрилими …. 278 

РОЗДІЛ 8. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ: ВИЗНАЧЕННЯ 

ВІРУСНИХ, БАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ГРИБНИХ ЗБУДНИКІВ 

ХВОРОБ У РУКОКРИЛИХ ………………………………………….. 

 

 

289 

В И С Н О В К И ……………………………………………………… 294  

С П И С О К  В И К О Р И С Т А Н И Х  Д Ж Е Р Е Л …………….. 298  

Д О Д А Т К И …………………………………………………………. 347 

 



32 
 

ВСТУП 

  

Актуальність теми. Сучасна геологічна епоха – антропоцен, є 

періодом, який можна охарактеризувати як час безпрецедентно швидких 

темпів змін у навколишньому середовищі, спричинених діяльністю 

людства (Waters et al., 2016; Zalasiewicz et al., 2019). Три ключові фактори 

цих змін це: глобальне потепління, урбанізація та деградація природного 

середовища. Ці фактори, а особливо два останніх негативно впливають на 

біологічне різноманіття Землі та змушують тварин або пристосовуватись, 

та в кінцевому рахунку відтворювати чисельність популяцій (Radchuk et 

al., 2019), або призводить до їх швидкого вимирання. Однак деякі види 

хребетних тварин помірних широт, що здатні до активного польоту 

(комахоїдні птахи та рукокрилі), можуть отримувати користь від 

глобального потепління та освоєння урбанізованих ландшафтів 

сформованих на місці природних середовищ (Ильин, 2000; Lundy et al.; 

2010; Godlevska, 2015; Sachanowicz et al., 2018). 

Рукокрилі, або кажани (Chiroptera), залишаються найменш 

вивченими ссавцями у більшості регіонів Землі, багато видів з яких 

знаходяться під загрозою зникнення та мають пріоритетний  

природоохоронний статус (Frick et al., 2016; Frick et al., 2019). Вперше 

дослідники та природоохоронці звернули увагу на проблему скорочення 

чисельності популяцій рукокрилих у країнах західної Європи у 1970-і 

(Stebbings, 1988; Battersby, 2010; Racey, 2013). В наступні 20-30 років, до 

кінця 2000-х, майже у всіх країнах Європейського континенту були 

підписані угоди щодо охорони популяцій рукокрилих та впроваджені 

практичні заходи щодо їхньої охорони (Battersby, 2010; Voigt & Kingston, 

2016). У ХХ сторіччі загальний перелік загроз, що негативно впливає на 

європейські види рукокрилих, та призводить до скорочення чисельності 

популяцій та локального вимирання видів, складався з таких факторів як 

деградація природних біотопів, промислове забруднення, пряме знищення 
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рукокрилих людьми (Stebbings, 1988; Mickleburgh et al., 2002). У ХХІ 

сторіччі до цього переліку додались ще загибель на об’єктах 

інфраструктури (швидкісні автомагістралі та вітрові електростанції) 

(O’Shea et al., 2016) та масова загибель від інфекції, що випадково 

поширена людиною (синдром білого носу у США) (Blehert et al., 2009). 

Нова потенційна загроза для комахоїдних видів рукокрилих - це 

скорочення чисельності комах у світовому масштабі (Hallmann et al., 2017; 

Sanchez-Bayo and Wyckhuys, 2019). В той же час не вважаючи на значний 

перелік загроз для рукокрилих існують і позитивні приклади відновлення 

чисельності, або навіть збільшення чисельності видів та швидкого 

розселення на нові території. Наприклад, завдяки заходам з охорони 

кажанів у країнах Європейського Союзу всього лише за 20 років, до 2020, 

було відзначено відновлення чисельності деяких європейських видів 

рукокрилих та локальних природних популяцій (Van der Meij et al., 2014; 

Froidevaux et al., 2017; Kokurewicz et al., 2019). Для інших видів описані 

приклади зростання чисельності у Євразії та швидкого просування меж 

їхніх ареалів на сотні та навіть тисячі кілометрів (Hukov et al., 2020).  

Проте все одно, на відміну від іншої групи літаючих хребетних – 

птахів, для рукокрилих не так багато детально описаних прикладів та 

багаторічних моніторингових програм, тому ці тварини здебільшого 

залишаються поза великими оглядами щодо адаптації тварин до умов 

антропоцену (напр.: Radchuk et al., 2019). У цій роботі на основі даних 

багаторічного моніторингу та досліджень рукокрилих, що охоплюють 

території декількох країн Східної Європи, ми намагаємось 

продемонструвати в яких ландшафтах відбуваються найбільш швидкі 

зміни у видовому складі та чисельності популяцій рукокрилих, та навпаки, 

в яких ці показники залишаються стабільними.  

В даній дисертаційній роботі поєднані результати активних польових 

досліджень та моніторингу рукокрилих у лісових та урбанізованих 
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ландшафтах, а також додатково застосованих сучасних лабораторних 

методів та методів аналізу даних.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана ініціативно, а також в рамках науково-дослідних тем 

з державною реєстрацією: "Дослідження умов існування і популяційної 

структури кажанів (Chiroptera, Mammalia) в Східній Європі" (НДР: 

0114U004383) (2014-2017 рр), та «Моніторинг рідкісних та ключових 

видів, рідкісних та типових угруповань живих організмів у лісових 

екосистемах лівобережного лісостепу» (НДР: 0114U007184) (2014-2019), 

«Вивчення механізмів підтримання біорізноманіття на різних рівнях 

організації біологічних систем» (Державний реєстраційний номер: 0119U 

002295 (2017-2022). 

Окремі етапи роботи були виконані в рамках проектів підтриманих 

міжнародними природоохоронними та українськими благодійними та 

дослідницькими фондами, а саме: 2006-2007 рр, “Key Role of Bat 

Hibernation Sites in Deep Rock Crevices for Their Conservation on a Territory 

without Natural Caves, North-eastern Ukraine” за підтримки Scholarship 

Program of The Bat Conservation International (USA); 2007-2008 рр “Kharkov 

Bat Education Programme” за підтримки Global Grassroots Bat Conservation 

Fund of Bat Conservation International (USA); 2009 р “Radioecology of Bats in 

Chernobyl Exclusion Zone” за підтримки Centre for Ecology and Hydrology, 

Natural Environment Research Council (UK), project 5/LA/0589; 2010-2011, 

2012-2014, 2017-2018 рр, “Conservation and monitoring of Nyctalus 

lasiopterus in the Eastern Part of the species distribution range” за підтримки 

Rufford Small Grants for Nature Conservation (UK); 2010 р, "Development of 

new system of summer bat population monitoring on the territory of nature 

reserves of Ukraine", за підтримки Bat Conservation International та Sigma Xi 

(Grants-in-Aid of Research Program); 2010 р, “Estimation of Impact of Wind 

Energy Turbines on Migration Bats in the South of Ukraine, the Pilot Project” за 

підтримки Global Grassroots Bat Conservation Fund of Bat Conservation 
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International (USA); 2010-2011 рр “Fauna of bats as an indicator of the most 

valuable natural complexes in Chernobyl Exclusion Zone worthy of legislative 

protection” за підтримки Rufford Small Grants for Nature Conservation (UK); 

2010-2011 рр “Bats and Fungi in the Eastern Europe: the first step for WNS 

signs search in the territory” за підтримки The Youth Activity Fund of the 

Explorers Club (USA); 2011-2012 рр “The International Year of Forests in the 

Northeastern Ukraine: Establishing of Long-Term Program on Forest 

Biodiversity Conservation” за підтримки Rufford Small Grants for Nature 

Conservation (UK); 2013-2014 рр “Nyctalus lasiopterus in the Eastern Europe: 

inventory of current status, proposals to revise the species status in IUCN Red 

List and conservation Hungary, Ukraine, Russia” за підтримки EUROBATS 

Projects Initiative; 2014 р “Trans-border collaboration in bat migration research 

in Eastern Europe and the Black Sea region” за підтримки EUROBATS 

Projects Initiative; 2013-2014 рр “Kharkov bat education program, Ukraine II“ 

за підтримки EUROBATS Projects Initiative; 2012 р “Bat Migration and 

Development of Wind Energy in Ukraine” за підтримки Bat Conservation 

International (USA); 2010-2015 рр “iBats Ukraine” (Indicator Bats Programme) 

(coordinator of Kharkiv region) за підтримки The Darwin Initiative (UK); 

2015-2016 рр “Shared House: Development of Long-Lasting Conservation 

Strategy of Urban Bat Habitats in Developing Countries of the Eastern Europe” 

за підтримки Rufford Small Grants for Nature Conservation (UK); 2017-2018 

рр “Bats across borders: study of south-eastern bat migration way in Eastern 

Europe” за підтримки EUROBATS Projects Initiative (EU); 2017 р “Nocturnal 

noshing – become fat and happy: pre-hibernation foraging activity of Nyctalus 

noctula bat in a new hibernation region» за підтримки British Ecological 

Society (UK); 2013-2020 рр проект Центр реабілітації рукокрилих 

Фельдман Екопарк за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Фонд 

Олександра Фельдмана». 
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Мета та завдання дослідження. Мета роботи - оцінити структуру 

популяцій лісових видів рукокрилих Східної Європи в умовах антропоцену 

в контексті розробки заходів з їхньої охорони.  

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:  

1) дослідити видовий склад та структуру угруповань рукокрилих 

лісових ландшафтів Східної Європи; 

2) провести інвентаризацію місць зимівлі лісових видів рукокрилих 

Північно-Східної України та впровадити систему моніторингу;   

3) дослідити видовий склад та сезонну динаміку угруповань 

рукокрилих урбанізованих ландшафтів (на прикладі міста Харкова); 

4) охарактеризувати закономірності просторового розміщення 

статево-вікових груп лісових видів рукокрилих Східної Європи в різні 

сезони року, та описати популяційну динаміку (на прикладі N. noctula); 

5) дослідити території та місця сезонних міграцій рукокрилих на 

території країн Чорноморського басейну (Україна, Румунія, Туреччина, 

Грузія); 

6) оцінити видовий склад та біомасу комах якими живляться 

модельні види рукокрилих (для території Харківської області); 

7) оцінити існуючі та потенційні загрози популяціям лісових видів 

рукокрилих Східної Європи в умовах антропоцену;  

8) розробити програму моніторингу і охорони рукокрилих у містах 

України та оцінки патогенів, що поширюють ці ссавці. 

 

Об’єкт дослідження – лісові види рукокрилих Східної Європи.   

Предмет дослідження – видовий склад та поширення, структура 

угруповань, популяційна структура, та сезонні міграції рукокрилих в 

умовах антропоцену та перспективи їх збереження. 

Методи дослідження – У рoбoтi викoриcтанi загальнoприйнятi 

польові зоологічні та екологічні методи збору даних, статистична обробка 
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даних та візуалізація у програмах ГІС, лабораторно-хімічні методи аналізу 

важких ізотопів, генетичні методи ідентифікації живих організмів. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше системно 

досліджено та описано характеристики угруповань рукокрилих лісових та 

урбаністичних ландшафтів, а також сезону динаміку змін у структурі цих 

угруповань для території України та Росії. Підтверджена гіпотеза П.П. 

Стрелкова (1997), щодо значущості лісових ландшафтів Східної Європи 

для відтворення популяцій мігруючих видів рукокрилих Східної та 

Центральної Європи. Вперше отримано та проаналізовано результати 

багаторічного моніторингу чисельності рукокрилих у зимових скупченнях 

для території Східної України.  

Вперше для екосистем листяних лісів Східної України проведено 

оцінку взаємозв'язку складу структури ландшафтів та лісових біотопів зі 

складом угруповання та щільністю населення рукокрилих.  

Виявлено які види рукокрилих зі складу фауни Східної Європи 

найбільш успішно адаптуватись до змінених ландшафтів антропоцену, та 

навпаки, показано, які лісові види зберігають стабільні мікро-популяції 

лише у добре збережених у природному стані лісових масивах. 

Встановлено сезонні зміни у видовому складі та щільності популяцій у 

рукокрилих в різних ландшафтах: з’ясовано, що міста (урбаністичні 

ландшафти) є центрами змін у видовому складі та популяційній структурі 

цих тварин у багаторічній динаміці, проте ці ландшафти не забезпечують 

достатню кількість кормових об’єктів рукокрилих (комах) і не є центрами 

розмноження більшості видів. 

Завдяки впровадженню системи мічення (кільцювання) та 

подальшого моніторингу рукокрилих, вперше для території сучасної 

України отримані дані по віковій та просторовій структурі популяції цих 

тварин.  
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Вперше для території Східної Європи запроваджено такі сучасні 

методи наукових досліджень, як 1) використання стабільних ізотопів 

водню (для дослідження популяційної структури та популяційної 

динаміки) та 2) метабаркодінг для аналіз складу живлення рукокрилих.  

На основі отриманих результатів експерименту зі штучного 

годування рукокрилих у неволі розроблена оцінка потенційного 

споживання біомаси комах рукокрилими, у природному середовищі. 

Вперше для території України показано, що обсяги споживання на рівні 

однієї області можуть досягати більше 400 тонн комах щорічно. Це 

підтверджує твердження, що комахоїдні кажани є важливими 

постачальниками екосистемних послуг як на регіональному, так і на 

глобальному рівні. Розрахований нами коефіцієнт конверсії ваги диких 

комах до ваги посліду, достовірний для подальшого широкого 

застосування. 

Оновлено наукові дані щодо шляхів міграції рукокрилих в регіоні 

Чорного моря, та показана відносна кількість дальніх мігрантів та осілих 

рукокрилих для модельного виду N. noctula на основі аналізу стабільних 

ізотопів водню.  

Показано важливість розвитку зоозахистного руху для збору 

наукових даних щодо поширення самих рукокрилих та патогенів 

пов'язаних з ними. 

Наукове значення одержаних результатів. Одержані результати 

демонструють механізми адаптації тварин до умов антопоцену, на 

прикладі змін ландшафту та структур популяцій рукокрилих. Організація 

науково-практичної роботи з вивчення та моніторингу популяцій 

рукокрилих застосовані у роботі можуть бути далі задіяні у таких 

напрямках досліджень як «загальне здоров’я» (One Health) та вивчення 

адаптації тварин до змін клімату та оселищ. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в ході 

дослідження матеріали були використані при підготовці «Проекту 
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організації території національного природного парку «Гомільшанські 

ліси», охорони, відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів й об'єктів» (Затверджено наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України № 478 від 28.11. 

2011). Результати, отримані на природно-заповідних територіях, включені 

в Літописи природи наступних об’єктів природно-заповідного фонду 

України та прилеглих країн: НПП «Гомільшанські ліси» (2008, 2011, 2014 

р), НПП «Галицький» (2010 р), НП «Смоленське Поозерье» (2010, 2013 р), 

Заповідник «Брянський ліс» (2013 р), Воронезький заповідник (2013 р), 

Окський заповідник (2013 р), НПП «Великий луг» (2010, 2011, 2014 р), 

Чорноморський заповідник (2010 р), НПП «Голосіївський» (2011 р), 

Природний заповідник «Горгани» (2011 р), НЗ «Острів Хортиця» (2017 р). 

Результати були використані при розробці, обґрунтування та створення 

таких об’єктів Природно-заповідного фонду України як: НПП 

«Слобожанский», НПП «Дворічанський», Чорнобильського біосферного 

заповідника та заповідного урочища «Яремовское». 

За результатами проектів (2011-2015) присвячених інвентаризації 

статусу велетенської вечірниці (Nyctalus lasiopterus): «Nyctalus lasiopterus 

in the Eastern Europe: inventory of current status, proposals to revise the species 

status in IUCN Red List and conservation» було приведено обґрунтування 

щодо зміни природоохоронного статусу цього виду рукокрилих за 

класифікацією Міжнародного союзу охорони природи (IUCN). У 2016 році 

глобальний природоохоронний статус виду було змінено з «потенційно під 

загрозою» (Near Threatened) на «вразливий» (Vulnerable A4c; C2a(i)) 

(Alcalde et al., 2016). 

Результати та практичні напрацювання роботи включені до 

практичних посібників з польової практики студентів біологічного 

факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(Атемасова та ін., 2019), та щороку застосовуються на польових практиках. 
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Запропонована та удосконалена методика організації порятунку 

кажанів у містах яка реалізована у проекті Центр реабілітації рукокрилих 

Фельдман Екопарк (ЦРР ФЕ) у Харкові. За сім років роботи (2013-2020) 

ЦРР безперечно зайняв перше місце за обсягами врятованих кажанів у 

Східній Європі. Станом на березень 2020 загальна кількість врятованих 

рукокрилих наближається до 15 000, з більш ніж 200 населених пунктів 

України (80% яких походить з Харкова). Поточні можливості ЦРР ФЕ 

дозволяють перетримувати до 3000 особин взимку, а влітку, завдяки 

унікальній вольєрі (Bat Collider), є можливість тренувати літати дитинчат 

кажанів та дорослих тварин після травм, та тримати їх на по-життєвій 

реабілітації (наразі близько 50 кажанів) в умовах максимально наближених 

до природних. В ЦРР ФЕ було проведено більше 200 успішних операцій 

травмованих кажанів; народжено 31 дитинча від самиць, що не можуть 

жити у природному середовищі. Повернуто в природне середовище не 

меньше 10000 кажанів. Для зміни ставлення населення до кажанів та 

сприяння охорони цих тварин, щороку проводиться щонайменше 5 

публічних акцій, друкується та поширюється 20000 одиниць друкованої 

продукції, проводиться 30 лекцій для різних верств населення, виходить у 

ефір на телеканалах та в інтернеті приблизно по 25 сюжетів про цих тварин 

(Влащенко та ін., 2020). 

За результатами міжнародного проекту “Trans-border collaboration in 

bat migration research in Eastern Europe and the Black Sea region” за участю 

автора цієї роботи було розроблено та впроваджено алгоритм роботи 

вітрової електростанції (Румунія) з обмеженням роботи турбін при 

швидкості вітру нижче 6,5 м/с, що дозволила знизити відсоток загибелі 

кажанів під час міграції на 78% (Măntoiu et al., 2020).  

Загалом, за підсумком всіх років (1999-2020) практичної роботи у 

сфері охорони рукокрилих особисто автором було фізично врятовано та 

повернуто в природне середовище більше 10000 тварин. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є власною науковою 

працею здобувача, яка підсумовує матеріал, що було зібрано самостійно на 

85%, у період з 1999 по 2020 роки. Загалом у зборі первинного матеріалу 

було задіяно більше 30 людей (співробітники різних установ, студенти, 

юннати, волонтери). Планування досліджень, аналіз отриманих даних і їх 

інтерпретація, а також обробка літературних даних проведені автором 

самостійно. Особисто проведені експедиції по збору польового матеріалу в 

НПП «Гомільшанські ліси», урочище «Яремовское», НПП «Галицький», 

НП «Смоленське Поозерье» (2010, 2013 р), Воронезького заповідника 

(2013 р), Окського заповідника (2013 р), НПП «Великий луг» (2010, 2011, 

2014 р), Чорноморського заповідника (2010 р), НПП «Голосіївський» (2011 

р), НЗ «Острів Хортиця» (2017 р) та на інших природних територіях та 

об’єктах. Автор особисто організовував та брав участь у експедиціях на 

територіях 6 країн (Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Румунія, Угорщина). 

Загалом біометрично оброблено більше 30000 рукокрилих 32 видів.   

Робота виконувалась на базі Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного 

природного парку “Гомільшанські ліси”, Центру реабілітації рукокрилих 

Фельдман Екопарку, ННЦ “Інститут експериментальної та клінічної 

ветеринарної медицини”, Інституту Зоопарків та вивчення дикої природи 

Лейбницівської асоціації (Берлін, Німеччина), Ягеллонського університету 

(Краків, Польща) та Грейфсвальдского університету (Грейфсвальд, 

Німеччина). 

Аналіз стабільних ізотопів гідрогену проводився у Інституті 

Зоопарків та вивчення дикої природи Лейбницівської асоціації (Берлін, 

Німеччина) у відділі еволюційної екології, під керівництвом доктора К. 

Фокта (PD Dr. Voigt, Christian) та за участю Кравченко К.О. 

Дослідження вірусних, бактеріальних та грибних патогенів 

рукокрилих проводилось у ННЦ “Інститут експериментальної та клінічної 
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ветеринарної медицини” (Харків, Україна), Інституту Зоопарків та 

вивчення дикої природи Лейбницівської асоціації (Берлін, Німеччина) та у 

Університеті міста Печь (Печь, Угорщина).  

Аналіз складу живлення рукокрилих проводили у лабораторіях 

Центру еволюційної гомогеномики Університету Копенгагену (Данія) - 

керівник Др. Анттон Альберті, та Берлінському центрі досліджень 

Геномики для Біорізноманіття (Німеччина) - керівник Др. Каміла Маззоні. 

Побудова математичних моделей та модифікації статистичних 

методів, а також геоінформаційний аналіз було проведено спільно із 

Кравченко К.О., PhD Радчук В., канд.біол.наук Яцюком Є.О., Моїсеєнко 

М.А., при активній участі автора у інтерпретації результатів. 

Гіпотезу щодо причин змін міграційного статусу N. noctula було 

сформульовано та протестовано разом із К.О. Кравченко (Kravchenko et al., 

2020).  

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи було 

представлено на більш ніж 40 міжнародних (Польща, Румунія, Німеччина, 

Бельгія, Чехія, Росія, Україна) та національних наукових та науково-

практичних конференціях, міжнародних семінарах та внутрішніх 

семінарах українських, німецьких, та польських наукових установ. Основні 

конференції - це XV і XVI міжнародні Теріологічні школі-семінарі 

(Україна, Канівський природний заповідник, 2008 р.; Поліський природний 

заповідник, 2009 р.); III міжнародна конференція молодих науковців 

«Біологія: від молекули до біосфери» (Україна, Харків, 2008 року); XV 

Міжнародна конференції з вивчення рукокрилих (Чехія, Прага, 2010 р.); X 

Всеросійська нарада з рукокрилих (Росія, Пенза, 2010 р.); XXII 

Загальнопольська конференції з рукокрилих (Польща, Криніца-Здруй, 22-

24 березня, 2013); Конференція молодих дослідників-зоологів присвячена 

200-літтю з дня народження К.Ф. Кеслера (Україна, Київ, 2015 р.); 

Міжнародна наукова конференція з букових пралісів “Reference System of 

the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and 
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Ecosystem Services” (2-9 червня 2013, Львов, Україна); І Загальнопольська 

Конференція «Молодих вчених теріологів»  (25-26 травня 2013, Вроцлав, 

Польща); ІІІ Міжнародна нарада з рукокрилих у Берліні (International 

Berlin Bat Meeting: Bats in the Anthropocene) (1-3 березня 2013, Берлін, 

Німеччина); XXIII Загальнопольська конференція з рукокрилих (28-30 

березня 2014, с. Сипнево, Польща); I Міжнародна науково-практична 

конференція - «Энергоэффективная техника и технологии и жилищно-

коммунальном хозяйстве» (18-19 грудня 2014, Харків, Україна); V 

науково-практична конференція «Освоение подземного пространства 

Харьковщины» (6 грудня 2014, Харків, Україна); Міжнародна нарада з 

рукокрилих у Берліні (International Berlin Bat Meeting “Movement Ecology 

of Bats”) (13-15 березня 2015, Берлін, Німеччина); ІІ Загальнопольська 

конференція «Молодих вчених теріологів» (23-24 травня 2015, Вроцлав, 

Польща); III науково-практичний семінар «ГІС та Заповідні території 

2015» (30-31 травня 2015, с. Наталівка, Харківська область, Україна); 

Перша звітна конференція Центру реабілітації рукокрилих Фельдман 

Екопарку (12 грудня 2015, Харків, Україна); І Польсько-український 

теріологічний семінар (1-3 лютого 2016, Познань, Польща); IV 

Загальнопольська конференція «Молодих вчених теріологів» (29 травня 

2016, Вроцлав, Польща); Міжнародний симпозіум по впливу світлового 

забруднення на рукокрилих (International Symposium on the Effects of Light 

Pollution on Bats) (23-24 листопада 2016, Берлін, Німеччина); Загально-

німецька конференція за вивчення рукокрилих (Tagung Deutscher 

Fledermausforscher) (6-8 січня 2017, с. Валлендар, Німеччина); V 

Міжнародна нарада з рукокрилих у Берліні (International Berlin Bat 

Meeting: Are bats special?) (24-26 лютого 2017, Берлін, Німеччина); 

Регіональна нарада робочою групи з рукокрилих землі Саксонія-Ангальт 

(Fledermauszug und Funkamateure – Migrationen in Zeiten des Klimawandels)  

(24-26 березня 2017, Берлін, Німеччина); V Загальнопольська конференція 

«Молодих вчених теріологів» (18-21 травня 2017, Познань, Польща); ХХVI 
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Загальнопольська конференція з рукокрилих (18-19 листопада 2017, 

Гданськ, Польща); ІХ Міжнародний зоологічний конгрес на базі Музею 

Григорія Антіпи (The Ninth International Zoological Congress of "Grigore 

Antipa" Museum (CZGA 2017) (22-25 листопада 2017, Бухарест, Румунія); 

Щорічна звітна конференція Британського Екологічного Товариства (EAB 

2017 “Ecology Across Borders”) (11-14 грудня 2017, Гент, Бельгія); 

Загальнонімецька конференція з рукокрилих (Deutsches Treffen fur 

Fledermausforschung) (12-14 січня 2018, Берлін, Німеччина); ІІІ Щорічний 

науковий симпозіум «Єдине Здоров'я» (16-20 квітня 2018, Київ, Україна); 

Міжнародна конференція природоохоронних проектів підтриманих 

фондом Rufford («From monitoring to implementation») (23-25 квітня 2018, 

Харків, Україна); XXVII Загальнопольська конференція з рукокрилих (16-

18 листопада 2018, с. Біловежа, Польща); Міжнародний зоологічний 

конгрес на базі Музею Григорія Антіпи (The Ninth International Zoological 

Congress of "Grigore Antipa" Museum (CZGA 2018) (21-24 листопада 2018, 

Бухарест, Румунія); Друга міжнародна нарада з рукокрилих у Харкові 

(Kharkiv Bat Meeting) Центру реабілітації рукокрилих Фельдман Екопарку 

(4-7 квітня 2019, Харків, Україна); Загальнонімецька конференція з 

рукокрилих (Deutsches Treffen fur Fledermausforschung) (10-12 січня 2020, 

Берлін, Німеччина). 

Крім того, основні положення роботи було представлено у доповідях 

на семінарах та засіданнях наступних наукових груп, факультетів та 

лабораторій: Студентського наукового товариства кафедри біотехнології та 

молекулярної біології ХНУ імені В.Н. Каразіна (1 листопада 2015 та 15 

листопада 2017); Студентського товариства Медичного факультету ХНУ 

імені В.Н. Каразіна (5 листопада 2018); кафедри зоології Львівського 

національного університету імені І.Франка (10 лютого 2016); кафедри 

зоології та екології Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (11 лютого 2016); відділу еволюційної динаміки 

Інституту вивчення Дикої природи та зоопарків Лейбніцівської асоціації 
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(Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research) (4 червня 2018, Берлін, 

Німеччина); Інституту та музею зоології Грейфсвальдського університету 

(University of Greifswald) (12 червня 2019, Грейфсвальд, Німеччина); груп 

фізіологічної екології та наземних екосистем та екотоксикології Інституту 

Наук о навколишньому середовищі Ягелонського університету 

(Jagiellonian University in Krakow) (18 грудня 2019, Краків, Польща). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані у 

73 наукових працях написаних на п'яти мовах (англійська, російська, 

українська, польська та німецька), з них 29 – наукові статті у міжнародних 

виданнях (журнали з першого та другого квартилей SCImago Journal Rank - 

8, Impact Factor - 10, Scopus - 14 статей відповідно) та провідних фахових 

виданнях, рекомендованих МОН України, 39 – тези доповідей на наукових 

конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, 8 

розділів, висновків та списку використаних джерел, містить 22 таблиці та 

123 рисунки. Роботу викладено на 387 сторінках, з яких 260 сторінок 

основного тексту. Список використаних джерел складається з 407 назв. 

Подяки. Ocoбливу подяку за допомогу в підготовці роботи автор 

висловлює науковому консультантові – старшому науковому 

співробітнику, доктору біологічних наук І.I. Дзеверіну. Також, в першу 

чергу хочу подякувати друзям, колегам та членам родини, які приймали 

участь у дослідженнях та підтримували мене впродовж цих багатьох років 

і завдяки яким ця робота стала можливою, а саме: канд.біол.наук 

Кузнецовій Ю.О., Кравченко К.О., канд.біол.наук Влащенко С.В., 

канд.біол.наук Яцюку Є.О., канд.біол.наук Воронцовій І.А., канд.біол.наук 

Прилуцькій А.С., канд.біол.наук Наглову О.В., канд.біол.наук Гащаку 

С.П., Моїсеєнко М.А., Ковальову В.В., Клочко О.О., Тімофєєвої О.В., 

Парфілову О.О., Роденко О.Є., Гукову В.С., докт.вет.наук Музикі Д.В., 

докт.біол.наук Чаплигиній А.Б., Крилову П.С. канд.біол.наук 

Голтвянському А.В. та Влащенко Є.А. Окрім того хочу висловити подяку 
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усім, юннатам, студентам та волонтерам які приймали участь у 

дослідженнях та порятунку рукокрилих впродовж всіх цих років, а 

особливо:  Кіосі Є.О., канд.біол.наук Прилуцькому О.В., Товстухи І.А., 

Головченко О.М., Судакової М.В., Кривохижій М.В., Єлагіній Д.В., 

Нагорному Є.Г., Суворовій Г.Д., Красовському Р.О., Юр'євій Т., 

Приходько А., Попригуну К., та багатьом іншим. Окрему подяку 

висловлюю народному депутатові Фельдману О.Б., та співробітникам 

Міжнародного благодійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана» та 

Фельдман Екопарку Дмитренко В.В., Звонкову Є.Ю., Павіченко Ю.В., 

Рощупкіну А.А. за багаторічну підтримку ініціативи з порятунку та 

вивчення рукокрилих у Харкові. 

Колегам та друзям з інших установ та країн: канд.біол.наук Газаряну 

С.В. (Росія-Німеччина), канд.біол.наук Крускопу С.В., канд.біол.наук 

Панютіній О.О., канд.біол.наук Васенькову Д.В. (Росія), доктору Радчук 

В., доктору Фокту К., профессору Керцу Г. (Німеччина), профессору 

Ласковскому Р., профессору Веселовському Т. (Польща), та багатьом 

іншим.  

Також щирі подяки моїм вчителям та наставникам які вже покинули 

цей світ: Стрелкову П.П., Кожуриній Є.І., та Кривицькому І.О.  

Хочу подякувати адміністраціям та співробітникам заповідників та 

національних парків за неоціненну допомогу в організації дослідницької 

роботи на їх теренах НПП «Гомільшанські ліси», НПП «Галицький» 

(Бучко В.В.), НП «Смоленське Поозерье» (Косенков Г.Л.), Заповідник 

«Брянський ліс» (Ситнікова О.Ф.), Воронезький заповідник, Окський 

заповідник (2013 р) (Іванчева К.Е.), НПП «Великий луг» (Бусел В.А.), 

Чорноморський заповідник (канд.біол.наук Селюніна З.В.), НПП 

«Голосіївський», Природний заповідник «Горгани» (2011 р), НЗ «Острів 

Хортиця» (2017 р), НПП «Слобожанский», НПП «Дворічанський», 

Чорнобильського біосферного заповідника. 
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Також висловлюю подяку партнерам та співорганізатором польових 

досліджень у Туреччині: доктор Пакуш С., (Assist.Prof.Dr. Serbülent Paksuz) 

та доктор Юзкан В. (Assist.Prof.Dr. Beytullah Özkan) з Університета Фракії 

(Едірне, Туреччина); в Угорщині доктору Естоку П. (Peter Estok); в Румунії 

Мантоиу Д. (Dragos S. Mantoiu), доктор Попеску Р. (Dr. Razvan Popescu-

Mirceni) та Хохулі О. (Oana Chachula); Грузії Леонідзе Н. (Nazi Leonidze), 

та доктору Ванстилану В. (Wouter Vansteelant). 
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РОЗДІЛ 1. 

СТАН ВИВЧЕНОСТІ ТА ОХОРОНА ЛІСОВИХ ВИДІВ 

РУКОКРИЛИХ ЄВРОПИ В АНТРОПОЦЕНІ (аналітичний огляд)  

 

У цьому розділі представлено огляд загроз біологічному 

різноманіттю взагалі (підрозділ 1.1.) та рукокрилим зокрема (підрозділ 

1.2.) в умовах антропоцену. Представлено класифікацію екологічних груп 

європейських видів рукокрилих та послідовно розкрито причини 

вразливості рукокрилих до змін навколишнього природного середовища 

(підрозділ 1.3.). Наведені приклади скорочення чисельності та вимирання 

видів (підрозділ 1.4.), так само як і протилежні приклади збільшення 

чисельності та швидкого розселення видів на нові території. В 

останньому підрозділі представлено стислий огляд важливості 

рукокрилих як об’єктів біомедичних (імунітет, торпор, тривалість 

життя) досліджень  у сучасному світі (підрозділ 1.5.). 

 

1.1. Біологічне різноманіття та рукокрилі в умовах антропоцену 

(сучасна геологічна епоха).  

Спираючись на огляд сучасної літератури описано геохронологічні 

межі антропоцену, у найбільш загальноприйнятому розумінні, а саме з 

середини 1940-х років ХХ сторіччя (з моменту випробування ядерного 

вибухового пристрою Трініті на території США). Показано, що головною 

рушійною силою змін на Землі в період антропоцену є людство. Один з 

ключових викликів антропоцену є скорочення біологічного різноманіття, 

темпи якого в сотні разів перевищують темпи відомі для минулих 

геологічних епох. Проте саме людство у широкому розмінні, як причина 

змін, що відбуваються в антропоцені має й інший бік, а саме 

прогнозування та прийняття рішень щодо подальшого розвитку. Томі 

саме від рішень людей (на всіх рівнях) залежить подальші перспективи 

збереження біологічного різноманіття Землі. 
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Концепція антропоцену, як сучасної геологічної епохи, де головною 

рушійною силою є діяльність людини, або людства, все ще залишається 

дискусійним питанням. Важко усвідомити та прийняти, що діяльність 

одного виду впливає не лише на наземні чи водні біоми (біосферу), але й 

на геологічні та кліматичні процеси в масштабі всієї планети, та щей 

знаходить своє відображення у геохронологічному літописі Землі. Ідея 

відокремлення періоду принципового впливу людини на навколишнє 

природне середовище не є новою, та обговорюється у наукових колах вже 

багато десятиріч (Grinevald et al., 2019), проте найбільш значущою 

помітною відправною точкою є публікація Crutzen’a (2002) (Grinevald et 

al., 2019), яка привертає все більше уваги до обговорення аргументів “за” 

та “проти” відокремлення антропоцену у загальновизнану геологічну 

епоху. Наступні десять років у наукових колах точаться дебати щодо 

визнання, чи невизнання цієї епохи, у 2009 році була створена робоча 

група з антропоцену (Anthropocene Working Group) при міжнароної комісій 

по стратиграфії (International Commission on Stratigraphy). У 2016 робоча 

група з антропоцену проголосувала за представлення аргументів до 

Міжнародного Геологічного Конгресу щодо офіційного визнання 

антропоцену. Протягом вказаного року була надрукована ключова стаття, 

яка комплексно висвітлює аргументи та факти, щодо того, чим є 

антропоцен, та коли він розпочався (Waters et al., 2016). Процес включення 

антропоцену до офіційного геохронологічного літопису Землі триває саме 

зараз (2019-2021), можливо, що у 2021 році він буде остаточно завершеним 

відповідно до подання робочої група з антропоцену зробленого у 2019 році 

(Subramanian, 2019) до міжнароної комісій по стратиграфії. Таким чином, 

спираясь на найбільш визнаниний зараз поділ, який є на наш особистий 

погляд найбільш аргументований, початок антропоцену це 1945 рік, а саме 

з моменту випробування ядерного вибухового пристрою Трініті на 

території США (Waters et al., 2016).  
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Зміни у навколишньому природному середовищі, що відбуваються в 

антропоцені, є безпрецедентними за своєю швидкістю, в порівнянні зі 

подібними змінами, що відбувались у минулі геологічні епохи. В першу 

чергу це зростання концентрації парникових газів у атмосфері, внаслідок 

спалювання викопного палива, зміна pH океанів, масове вимирання видів, 

зміна структури земної поверхні, поява нових матеріалів (пластик) та інше 

(Corlett, 2015; Waters et al., 2016). Принциповою відмінністю антропоцену 

від попередніх геологічних епох є присутність активного “гравця” - 

людства, що не лише призводить до цих змін, але й може усвідомити ці 

зміни, оцінити їх поточний вплив та подальші наслідки (робити прогнози). 

Іншою важливою відмінністю антропоцену є можливість прийняття рішень 

людством (Corlett, 2015) щодо того чи іншого виду діяльності. Наприклад, 

створення заповідних території, обмеження викидів парникових газів та, 

наприклад, обмеження використання пластику, тощо. Таким чином, в 

теперішній час, прийняття рішень людством, від рівня окремих людей 

через рівень громад та держав, до рівня міжнародних корпорацій та 

об'єднань є принциповим для збереження видового різноманіття, чи 

біосфери.  

Біологічне та біотичне (екосистемне) різноманіття Землі швидко 

змінюється, точніше - збіднюється, під впливом комплексу факторів змін в 

антропоцені. А саме, під впливом глобальної зміни клімату, урбанізації та 

деградації природних ландшафтів. Зміни у природних екосистемах 

відбуваються переважно у один бік, це втрата видового та біотичного 

різноманіття. Мова йде не лише про пряме знищення природних екосистем 

повністю, наприклад заміна степових ландшафтів аграрними. Також 

фактором, що впливає на популяції видів та призводять до вимирання є 

фрагментація природних екосистем. Швидкість вимирання видів, в 

антропоцені у 100 разів перевищує природну швидкість, відому для 

минулих геологічних епох (Ceballos et al., 2015). Сучасне вимирання видів 

назване шосте масове вимирання (Хански, 2010), або антропоценове 
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вимирання, одне з безпрецедентних в історії Землі. Підсумовуючи, ми 

констатуємо, що з одного боку, існує залежність процесів на Землі від  

діяльності людства, та з іншого боку, саме прийняття рішень людьми може 

загальмувати, чи зупинити масове вимирання видів. Таким чином в 

сучасному світі існує надзвичайно важлива повістка щодо вивчення, 

моніторингу та охорони біологічного різноманіття планети (Magurran, 

2010).  

Незавжаючи на описану вище негативну картину скорочення 

біологічного різноманіття, під впливом швидких змін у  природному 

середовищі, нові умови в антропоцені дають деяким видам переваги 

(McGill et al., 2014). Наприклад, як показано у огляді Dornelas et al., (2019) 

з 16000 оцінених видів 8% отримали перевагу від змін, що відбуваються в 

антропоцені. Тобто створення нових ландшафтів та екосистем людиною та 

зростання температур, в умовах антропоцену, дають деяким видам 

можливість розсилитись та збільшити чисельність. І це, не беручи до уваги 

інвазії чужорідних видів з різних континентів та їх успішне розселення на 

новому місті. Одним з нових трендів у скорочені видового різноманіття, 

який активно обговорюють в останні три роки, є скорочення чисельності 

комах (переважно нічних, та великих розмірних класів) у світовому 

масштабі (Hallmann et al., 2017; Sanchez-Bayo and Wyckhuys, 2019). При 

чому, причина цього скорочення це не один окремий фактор, а сукупність 

таких факторів, як: фрагментація ландшафтів інфраструктурними 

об'єктами, забруднення світлом, застосування пестицидів. 

Міжнародна конференція з вивчення рукокрилих у Берліні у 2015 

році мала назву саме “Кажани в Антропоцені” (Bats in Anthropocene) та у 

книзі, що була надрукована згодом (Voigt and Kingston, 2016) послідовно 

описані актуальні напрями досліджень, та загрози існуванню рукокрилих в 

умовах антропоцену. В першу чергу це фактори впливу на видове та 

екосистемне різноманіття, що можно віднести до традиційних: полювання 

та винищення рукокрилих у тропіках (Mildestein et al., 2016; Aziz et al., 
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2016), зменшення площі лісів, рубки, та фрагментація лісових ландшафтів 

(Mayer et al., 2016; Law et al., 2016), охорона печерних видів кажанів (Furey 

et al., 2016), вплив розвитку сільського господарства та важливість водних 

ресурсів для рукокрилих (Korine et al., 2016; Williams-Gullen et al., 2016). В 

окремий блок можна виділити розділи, що присвячені патогенам, що 

вражають самих рукокрилих (синдром білого носу) (Frick et al., 2016) та 

тих, що переносять рукокрилі (Schneeberger et al., 2016). Також 

представлені найбільш нові виклики сучасності, таки як урбанізація та 

освоєння міст кажанами (Jung & Threlfall, 2016; Voigt et al., 2016), вплив 

світлового забруднення (Rowse et al., 2016), автошляхів (Altrigham et al., 

2016) та вітростанцій (Arnett et al., 2016). Два розділи присвячені саме 

охороні рукокрилих (Kingston et al., 2016), та важливості екологічної освіти 

(Kingston, 2016) у подальшому розвитку співіснування людства та дикої 

фауни на прикладі кажанів. Цікаво зазначити, що у цій книзі, ще не 

розглядається тематика скорочення чисельності комах, як потенційна 

загроза для комахоїдних рукокрилих, вже зараз, чи у майбутньому. 

Фактично, це свідчить про те, що в умовах антропоцену навколишнє 

природне середовище змінюється людиною так швидко, що нові виклики 

та загрози для дикої фауни з'являються кожні 5-7 років.  

 

1.2. Охорона рукокрилих в Європі та світі, історія, сучасний стан 

проблеми та природоохоронний менеджмент.  

Перші дані щодо масового скорочення популяцій рукокрилих на 

території країн Західної Європи надходять з 1970-х. Ці дані стали 

основою для підписання Конвенції щодо охорони Європейських популяцій 

рукокрилих (EUROBATS), та приоритетного охороного стану рукокрилих 

в Європі. Секретаріат Угоди EUROBATS координує ключові напрямки 

охорони рукокрилих, видає плани дій, які потім імплементуються у 

національне законодавство (переважно) країни членів ЄС, асоційованих 

членів, та кандидатів на вступ. Так рішення щодо включення всіх видів 
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рукокрилих України до Червоної книги є прикладом імплементації 

міжнародних зобов'язань з охорони тварин у національне законодавство 

нашої країни. Сукупність практичних дій (створення штучних сховищ, 

охорона надземних та підземних сховищ, та т.і.) щодо охорони рукокрилих 

на території країни ЄС за останні 20 років призвели до відновлення 

чисельності деяких видів рукокрилих. 

 

В сучасній Європі (в політичному розумінні), значення рукокрилих, 

як біо-індикаторної групи хребетних тварин (що віддають перевагу 

природним, добре збереженим оселищам), та пріоритетної для практичних 

заходів охорони важко переоцінити (Jones et al., 2009; Russo & Jones, 2015). 

Всі країни Європейського Союзу є сторонами Угоди щодо охорони 

Європейських популяцій кажанів, також її підписали всі асоційовані члени 

ЄС Європейського континенту, до Угоди також приєдналися деякі країни 

Азії. Причиною такої особливої уваги саме до рукокрилих, стало значне 

скорочення чисельності цих тварин у 1970-і, що було добре 

задокументовано у країнах західної Європи з 1950-х (Stebbings, 1988). В 

першу чергу це сталось через неконтрольовані візити людей до підземних 

місць зимівлі кажанів, та завдяки негативному впливу промислового 

забруднення, та росту застосування агрохімікатів (Stebbings, 1988; 

Battersby, 2010; Racey, 2013). Результати моніторингу чисельності 

популяцій рукокрилих, і стали причиною ініціації особливих протоколів 

щодо охорони самих рукокрилих, їхніх сховищ, та навіть місць полювання. 

Перші країни, що увійшли до Європейського союзу стали сторонами 

Угоди у 1994 р. (Agreement ...), тоді у Бонні (Німеччина) й була створена 

міжнародна організація EUROBATS - секретаріат цієї конвенції. Метою 

Угоди EUROBATS є охорона 52 європейських видів рукокрилих, на рівні 

національного законодавства, освіти населення, та впровадження прямих 

заходів з охорони сховищ кажанів. Одним з напрямків роботи Угоди є  

створення мережі міжнародного співробітництва між країнами в тому 
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числі з метою охорони видів рукокрилих, що здійснюють далекі міграції, 

іншим напрямком є створення і розвиток програм моніторингу кажанів. 

Кожна зі сторін Угоди, щорічно предоставляє звіт до секретаріату 

EUROBATS про роботу що було виконано з охорони та вивчення 

популяцій рукокрилих на національному рівні (Battersby, 2010). 

На світовому рівні проблем охорони рукокрилих, та їхнього статусу 

відповідно до Міжнародної Червоної Книги (IUCN) вперше найбільш 

детально описано у 2002 році у статті Mickleburgh et al. (2002). Слід 

зазначити, що на відміну від Європи, на території країни Азії, Африки та 

Центральної Америки представників цього ряду знищували як “шкідників 

сільського господарства”, а полювали на них заради м’яса (Mickleburgh et 

al., 2002). Та не вважаючи на міжнародні практики охорони тваринного 

світу полювання на тропичних рукокрилих не зупиняється по наш час 

(Frick et al. 2019; Krivek et al., 2020). Окремою проблемою для місцевих 

популяцій кажанів на території Австралії стали так звані теплові хвилі 

(heat waves), які призводять до смерті від спеки тварин, які відкрито висять 

на деревах (Mo and Roache, 2020). Але, найбільше вимирання рукокрилих у 

21-сторіччі сталось у північної Америці на території США від так званого 

“синдром білого носу” (white nose syndrome), причиною якого став 

психрофільний печерний гриб (Pseudogymnoascus destructans), що було 

випадково завезено з Європейського континенту до США у 2006 році 

(Blehert et al., 2009; Gargas et al., 2009; Zhelyazkova et al., 2020). Як було 

з'ясовано пізніше, рукокрилих помірних широт з Європейського 

континенту (чи навіть з Євроазійського), мають імунітет до P. destructans, 

цей гриб проростає на поверхні епітелію але не заглиблюється до живих 

тканин тварини (Fritze and Peuchmaille, 2018). На території США та Канади 

рукокрилі виявились дуже вразливими до P. destructans, який проростає в 

середину тіла тварини, поки вона знаходиться у стані зимової сплячки 

(Blehert et al., 2009; Gargas et al., 2009). В період з 2006 по 2019 загальна 

кількість загиблих рукокрилих від синдрому білого носу на території 
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північної америки оцінюється до 10 мільйонів особин. Це визнано, як одне 

з найбільших вимирань хребетних сучасності.  

Світовий огляд причин масової загибелі рукокрилих (O’Shea et al., 

2016) добре демонструє причини зафіксованих випадків вбивств чи 

загибелі кажанів (огляд зроблено з 1790-ого року), та демонструє динаміку 

в часі (O’Shea et al., 2016). Межею змін серед основних причин загибелі 

став 2000 рік, коли до того часу більшість випадків пов'язані з 

безпосереднім вбивством рукокрилих людьми, а вже пiсля 2000 року 

більшість випадків розподілені між, вже описаний вище синдром білого 

носу - 35%, та - загибель від зіткнення з лопатями вітростанцій - 35% 

(O’Shea et al., 2016). Фактично виклики антропоцену для рукокрилих це 

розвиток об'єктів інфраструктури, які небезпечні для літаючих тварин - 

вітростанції та швидкісні автомагістралі. Сучасні автобани, чи скоростні 

автомагістралі також визнано однією з суттєвих загроз для рукокрилих 

(Medias et al., 2013). Інформація щодо випадків загибелі кажанів на дорогах 

відомі навіть для України (Skubak, 2018). Ще однією з причин масової 

загибелі рукокрилих є потрапляння до антропогенних пасток в умовах 

техногенних, та урбанізованих ландшафтів (Газарян & Бахтадзе, 2002; 

Годлевская & Кондратенко, 2004). Додатковим фактором стає  хижатство з 

боку тварин, що населяють міста (дикі та напівдикі коти) (Russo & 

Ancillotto, 2015; Vlaschenko et al., 2019).  

Європейські види рукокрилих, як і всі комахоїдні хребетні, напевно 

зіткнуться в найближчому майбутньому з проблемою скорочення кормової 

бази, а саме комах. Як вже було зазначено вище, скорочення чисельності 

комах у світовому масштабі (Hallmann et al., 2017; Sanchez-Bayo & 

Wyckhuys, 2019) нова небезпека у переліку проблем збереження 

біологічного різноманіття. Скорочення чисельності комах в першу чергу 

нічних, та з великих розмірних класів, які є фактично головною кормовою 

базою для більшості рукокрилих Європи, є прямою загрозою для існування 

кажанів. Слід зазначити, що скорочення чисельності комах є фактично 
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результатом сукупності факторів, а не результатом дії якогось одного. Це і 

вплив розвитку інфраструктури, так само, як і хребетні, безліч комах гине 

на автошляхах, світлове забруднення, інтенсифікація сільського 

господарства та промислове забруднення. Як саме відреагують популяції 

рукокрилих  на скорочення кормової бази, відкрите питання.  

Незважаючи на значну цікавість до рукокрилих як об'єкта 

досліджень, та виклики пов'язані з охороною цих тварин, вони 

залишаються найменш вивченими ссавцями у більшості регіонів Землі. У 

світових оглядах зазначено, що багато видів знаходяться під загрозою 

зникнення та мають пріоритетний  природоохоронний статус (Frick et al., 

2016; Frick et al., 2019). Види та оселища, що знаходяться під охороною 

відповідно до діючого законодавства у розвинутих країнах, таких як країни 

Європейського союзу, охороняються не лише на папері, чи декларативно, 

але і фактично. Секретаріат Угоди EUROBATS координує ключові 

напрямки охорони рукокрилих, видає плани дій, які потім 

імплементуються у національне законодавство (переважно) країни членів 

ЄС. Так видані посібники щодо охорони підземних (Mitchell-Jones et al.,  

2007) та наземних сховищ (Marnell & Presetnik, 2010) рукокрилих, загальні 

правила та підходи щодо моніторингу популяцій рукокрилих (Kyheröinen 

et al., 2019) та імплементації Угоди на національній рівень (Hutson et al., 

2019), та окремі керівництва щодо оцінки впливу вітроелектростанцій 

(Rodrigues et al., 2015) на світлового забруднення на кажанів (Voigt et al., 

2018).  

Імплементація законодавства щодо охорони рукокрилих на практиці, 

на прикладі Німеччини та Польщі знаходиться на високому рівні. 

Переважна більшість природних підземних сховищ кажанів захищені  

гратами від сторонніх відвідувачів, будуються окремі підземні та надземні 

сховища відповідно до методичних рекомендацій EUROBATS (Mitchell-

Jones et al., 2007; Marnell & Presetnik, 2010). Більшість підземних об'єктів, 

що є місцями зимівлі рукокрилих включено до мережі об'єктів Натури 
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2000 (Natura 2000), та підлягають особливій охороні, чи обмеженню 

господарської діяльності. Обов'язковим є обмеження доступу для туристів 

та випадкових відвідувачів до підземних місць зимівлі кажанів (рис. 

1.3а,б).  

 

 

Рис. 1.1. Покинута будівля на території колишньої військової 

частини, Земля Бранденбург, повністю перебудована як місце оселення 

кажанів та інших диких тварин (Німеччина, 2019 р).  

 

а  б  

Рис. 1.2а, б. Штучні будиночки для кажанів виготовлені з бетону 

на деревах в Німеччині (а - околиці Грейфсвальда 2019; б - околиці 

Бонна 2016).  

 

Обов'язковим є врахування наявності та потенційної можливості 

заселення кажанами сховищ при будівництві та реконструкції будівель, як 



58 
 

приватних, так і громадських. Під час стажувань у цих двох країнах 

(Польща, Німеччина) нам вдалось відвідати території та об'єкти, які 

перебудовані або обладнанні з урахуванням наявності рукокрилих (рис. 

1.1-5).  

 

а  
б  

Рис. 1.3а, б. Приклади обмеження доступу до місць зимівлі 

рукокрилих у ЄС, а - перебудований для зимівлі кажанів, бункер 

Німеччина, 2019; б - грати на вході до печери, де зимують кажани, 

Польща, 2016.  

 

а  
б  

Рис. 1.4а, б. Будівля у Дрездені (Німеччина, 2015 р) 

реконструйована з урахуванням сховищ для кажанів.  
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а  

б  

Рис. 1.5а, б. Будівлі у Дрездені (Німеччина, 2015 р) 

реконструйовані з урахуванням сховищ для кажанів та інших диких 

тварин. 

 

Фактично тисячі та десятки тисяч локальних акцій та дій щодо 

практичного природоохоронного менеджменту по всій території ЄС, 

починаючи від розвішування штучних будиночків для кажанів (рис. 1.2), 

розміщення сховищ при реконструкції будинків (рис. 1.5-4), охорона 

підземель (рис. 1.3) призвели до стабілізації чисельності популяцій 

багатьох видів, та навіть до відновлення та зростання популяцій (Van der 

Meij et al., 2014; Froidevaux et al., 2017, Kokurewicz et al., 2019).  

 

 

На території України практична охорона рукокрилих, сховищ, та 

оселищ переважно будується на ентузіазмі окремих науковців та активістів 

(Влащенко та ін., 2020). Проте, формально законодавча база щодо охорони 

цих тварин та території країни добре розроблена. В Україні немає жодного 

законодавчого акта, де рукокрилі були б визначені, як тварини, що 

підлягають знищенню, або їх чисельність потребує регуляції (Влащенко, 

2010). Навпаки, вони визнані групою ссавців, що підлягає особливій 

охороні. Імплементація міжнародної “Конвенції 1979 року про охорону 

дикої флори і фауни…” регламентується Законом України “Про 
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приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і 

фауни та природних середовищ існування в Європі” від 29 жовтня 1996 

року №436/96-ВР (ст.6, п.d) тобто так званою Бернською конвенцією, а 

також Законом України “Про приєднання України до Угоди про 

збереження кажанів в Європі” від 14 травня 1999 року №663-XIV (п.1, ст.3 

та пп.2, 4, 6, ст.3). На національному охорона рукокрилих регламентується 

Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

від 25 червня 1991 року № 1264-XII; «Про тваринний світ» від 03 березня 

1993 року №3041-XII (ст. 7, 32, 34 та 35); «Про Червону книгу України» від 

07 лютого 2002 року № 3055-III (ст. 5, 10, 11 та 20). Лісові види 

рукокрилих як складова частина лісових екосистем охороняються 

відповідно до діючого Лісового Кодексу від 08 лютого 2006 року №3404-

IV (ст. 19, 46, 76 та 85). На регіональному рівні, на рівні областей, 

рукокрилі знаходяться під охороною відповідно до рішень Обласних рад, 

про затвердження регіональних Червоних списків (Влащенко, 2010). 

Охорона рукокрилих “де юре” та “де факто” в Україні знаходяться на 

дуже далекому рівні один від одного.  

 

1.3 Класифікація екологічних груп європейських видів 

рукокрилих та причини чутливості лісових видів рукокрилих до змін 

навколишнього природного середовища. 

Загальна кількість видів Ряду Рукокрилі у світі оцінюється на 

тепер, як не меньше 1400 видів. На території Європейського континенту 

мешкає що найменше 52 види. В нашому досліджені ми мали справу з 32 

видами, що складає більшість локальної фауни рукокрилих. Видовий склад 

рукокрилих території України та Європейської частини Росії загалом 

налічує майже 30 видів, проте третина з цього числа це види, що 

поширені лише на Заході України, або на Кавказі. На території 

східноєвропейської рівнини число видів налічує 17-18. У розділі 

представлено поділ видів рукокрилих, що слугували основою вибіркою (17 
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виді) на екологічні групи: лісові (9 - видів), генералісти (3), синантропні 

(3), та види відкритих ландшафтів (2 - види відповідно). На умовній шкалі 

від видів, що виключно використовують ліси, як оселища, та синантропів 

можна розмістити з одного боку N. lasiopterus та N. leisleri (лісові), та з 

іншого P. kuhlii (виключно синантропи).  

  

Рукокрилі багаточисленна за кількістю видів група ссавців, вони 

складають чверть від загальної світової фауни ссавців, та відомо 

щонайменьше 1400 видів (Wilson & Mittermeier, 2019). Недостатню ступінь 

вивченості кажанів у світі підтверджує той факт, що кількість відомих для 

науки видів постійно збільшується, при чому не лише за рахунок 

розділення вже відомих видів на декілька інших (напр.: Spitzenberger et al., 

2006), алей опису нових, в тому числі з таких добре вивчених територій, як 

Центральна Європа (Lucan et al., 2009). Динаміку збільшення відомих для 

світу видів рукокрилих можна виміряти, як приблизно 100 нових видів на 

10 років. На території Європи відомо що найменше 52 види рукокрилих 

(Dietz & Kiefer, 2014), фауна України налічує 27-28 видів (Червона книга 

…, 2009; Prylutska et al., 2020). На території, що слугувала нам основним 

полігоном досліджень (Північна та Східна Україна, та Європейська Росія) 

число видів рукокрилих налічує 17-18, та саме для них ми розбили 

класифікацію по екологічним групам (табл. 1.1). 

Види рукокрилих Європи поділяють на три основні групи відповідно 

до переваг у виборі сховищ у літній період, дуже загально, це три групи: 1)  

печерні види, 2) лісові та 3) синантропні (Russo et al., 2016). Проте висока 

мобільність рукокрилих, та пластичність (в тому числі у виборі сховищ), 

не завжди дозволяє віднести ті чи інші види виключно до якоїсь групи. 

Навіть види рукокрилих, яких відносять до виключно печерних (напр.: Rh. 

hipposideros та M. schreibersii), та які навіть морфологічно пристосовані до 

життя у великих карстових підземеллях, можуть оселятися у будівлях (на 

горищах), та успішно там розмножуватись (Dietz & Kiefer, 2014).  
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Таблиця 1.1. 

Класифікація екологічних груп видів рукокрилих Східної Європи 

Назва виду Сховища  Ландшафти та 

місця полювання  

Мігра- 

ційний 

статус 

Належність до 

екологічної групи 

 

Myotis brandtii дупла дерев, 

рідко - 

будівлі 

лісові, водно-

болотні, заплавні 

осілий лісовий 

Myotis 

mystacinus 

будівлі, 

скелі, дупла 

дерев 

лісові,  степові та 

сільськогосподарські 

осілий лісовий, але й 

відкритих 

ландшафтів  

M. davidii будівлі, 

скелі 

степові, 

сільськогосподарські 

осілий “степовий”, 

відкритих 

ландшафтів 

M. nattereri дупла дерев лісові, водно-

болотні, заплавні 

осілий лісовий 

Myotis 

dasycneme 

будівлі, 

рідко - дупла 

дерев  

водно-болотні, 

заплавні, великі 

водні простори 

осілий ландшафтів 

пов'язаних з водою 

Myotis 

daubentonii 

 дупла дерев  

 

лісові, водно-

болотні, заплавні 

осілий лісовий, та водних 

ландшафтів 

Nyctalus 

noctula 

дупла дерев, 

рідко - 

будівлі 

лісові змішаний 

статус 

лісовий 

Nyctalus 

leisleri 

дупла дерев лісові мігрант на 

дальні 

відстані 

лісовий 

Nyctalus 

lasiopterus 

дупла дерев лісові мігрант на 

дальні 

відстані 

лісовий 

Eptesicus 

serotinus 

будівлі урбанізованих та 

сільських 

ландшафтів 

осілий синантропний 

Pipistrellus 

nathusii 

дупла дерев 

та будівлі 

лісові та водно-

болотні 

мігрант на 

дальні 

відстані 

евритопний вид 

(генераліст), 

змішана група 
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Таблиця 1.1. (прoдoвження) 

Класифікація екологічних груп видів рукокрилих Східної Європи 

Назва виду Сховища  Ландшафти та 

місця полювання  

Мігра- 

ційний 

статус 

Належність до 

екологічної групи 

 

Pipistrellus 

pygmaeus 

дупла дерев 

та будівлі 

лісові та водно-

болотні 

мігрант на 

дальні 

відстані 

евритопний вид 

(генераліст), 

змішана група 

Pipistrellus 

kuhlii 

будівлі урбанізованих та 

сільських 

ландшафтів, 

населені пункти  

осілий синантропний 

Vespertilio 

murinus 

дупла дерев 

та будівлі 

лісових та сільських 

ландшафтів 

мігрант на 

дальні 

відстані 

евритопний вид 

(генераліст), 

змішана група 

Plecotus 

auritus 

дупла дерев 

та будівлі 

лісові  осілий лісовий 

Plecotus 

austriacus  

будівлі, 

підземелля 

урбанізованих та 

сільських 

ландшафтів 

осілий синантропний 

B. barbastellus порожнини 

під 

відставшою 

корою дерев 

лісові  осілий лісовий 

* - наукову назву M. aurascens ми наводимо як M. davidii відповідно 

до огляду Benda et al., 2016 та заведення Wilson & Mittermeier, 2019, проте 

об'єднання всіх представників групи M. davidii s.l. в один вид, ареал якого 

охоплює майже всю Палеарктику (Benda et al., 2016) від Європи до Китаю 

майже напевно виглядає як передчасне. Скоріш за все в найближчому 

майбутньому буде зроблено нову ревізію виду, де він знову буде поділений 

на більш локальні таксони.  

 

Відстань від сховища до місця полювання, яку можуть долати 

рукокрилі щовечора сягає від декількох до декількох десятків кілометрів, 

інколи навіть до сотні (Boye & Dietz, 2005; Popa-Lisseanu et al., 2009; Dietz 
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& Kiefer 2014;), що також зменшує шанси на чітке відокремлення 

біотопічних преференцій. У нашій роботі ми використовуємо 

класифікацію видів кажанів відповідно до досліджень, проведених в 

основному у Східній Європі (Стрелков & Ильин, 1990; Влащенко, 2006; 

Гащак и др., 2013), але також беручи до уваги європейські огляди  (Boye & 

Dietz, 2005;  Dietz & Kiefer, 2014; Russo et al., 2016). В таблиці 1.1. 

наведено екологічні уподобання 16 видів рукокрилих, яки були найбільш 

численними у нашій вибірці. Види асоційовані з водними ландшафтами це 

в першу чергу M. daubentonii та M. dasycneme, проте перший з них в якості 

сховищ використовує дупла дерев, а другий, майже виключно будівлі. Але 

обидва види надають перевагу водним ланшафтам та навколо-водним 

біотопом, як місцям полювання. 

Група видів, яку можна класифікувати, як еврітопних, чи 

генералістів, це в першу чергу P. nathusii, P. pygmaeus та V. murinus, тобто 

види з гнучкою стратегією вибору місць полювання та вибору сховищ (як 

дупла дерев, так і будинки) (Стрелков & Ильин, 1990; Влащенко, 2006).  

Видів яких ми класифікували, як дійсно лісових це в першу чергу N. 

lasiopterus, N. leisleri та Pl. auritus, а також M. nattereri та M. brandtii, які 

віддають перевагу лісовим ланшафтам в широкому розумінні, у якості 

сховищ обираються майже виключно дупла дерев та уникають 

урбанізованих територій. До лісових видів, відповідно до вибору 

ландшафту, та дупел дерев, як сховищ у літній період, має бути віднесено 

й N. noctula, проте активна синантропізація цього виду, та освоєння 

урболандшафтів взимку (Стрелков, 2002; Kravchenko et al., 2017) робить 

цей вид іншим, більш пластичним з екологічної точки зору. Тому 

формально ми відносимо його до лісових видів, але з застереженнями. До 

умовно лісових, відповідно до використання лісових та водних ландшафтів 

можна віднести й M. dasycneme. 

Три види класифіковані нами як синантропні: E. serotinus, P. kuhlii та 

Pl. austriacus (табл.:1.1), літні колонії цих видів оселяються виключно у 
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будинках. Проте самі ці будинки можуть бути серед 

сільськогосподарських, водно-болотних та лісових ландшафтів, надаючи 

можливість цим видам полювати на комах у біотопах найбільш 

наближених до природних. Незважаючи на приналежність до групи 

синантропних видів, лише P. kuhlii единий з цих трьох видів, що 

розмножуються (формує стабільні виводкові колонії) у центральних 

частинах міст, тобто в середині міської забудови (urban core). Наприклад, 

E. serotinus в період розмноження віддає перевагу периферії великих міст, 

колонії є звичайними у сільській місцевості, та сільськогосподарському 

ландшафті.  

Останні два види з таблиці 1.1., це M. mystacinus та M. davidii, 

перший меншою мірою, другий більшою, це види відкритих просторів, 

степових та сільськогосподарських ландшафтів. Поширення M. davidii 

проходить майже виключно по степовій зоні Євразії (Benda et al., 2016), 

проте M. mystacinus трапляється також далеко на північ у лісовій зоні 

(Gukasova et al., 2011).  

Підсумовуючи представлену класифікацію, до безпосередньо 

лісових видів, що є першим пріоритетом нашої роботи, ми відносимо N. 

lasiopterus, N. leisleri, N. noctula, Pl. auritus, а також M. nattereri, M. brandtii 

та M. daubentonii (B. barbastellus зустрічалась в нашій вибірці рідко, тому її 

включено до таблиці, але більшість лісових ділянок, що було досліджено 

знаходиться за межами її ареалу). Види, що класифіковано, як генералісти 

(P. nathusii, P. pygmaeus та V. murinus) також є звичайними у лісових 

ландшафтах, та на територіях, віддалених від населених пунктів ці види 

рукокрилих є звичайно - лісовими. Проте пластичність цих трьох видів 

дозволяє їм використовувати різні біотопи та ландшафти. На умовній 

шкалі від видів, що виключно використовують ліси, як оселища, та 

синантропів можна розмістити з одного боку N. lasiopterus та N. leisleri 

(лісові-спеціалісти), та з іншого P. kuhlii (виключно синантропи).  
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Лісові види рукокрилих є групою, що, найбільш чутлива до 

антропогенного впливу (Russo & Ancillotto, 2014; Russo et al., 2016; Law et 

al., 2016). Для успішного існування та розмноження у літній період їм 

потрібні старовікові деревостани, з достатньою кількістю дерев з дуплами, 

30-50 дупел на колонію щоліта (Boye & Dietz, 2005), тобто їм потрібні 

старовікові лісові масиви великої площі (Russo et al., 2010; Ruczynski et al., 

2010; Law et al., 2016). Також ліси, що більш придатні для оселення 

кажанів мають знаходитись ближче до водних об'єктів, боліт та заплавних 

територій (Salvarina, 2016; Blakey et al., 2018). Крім того, кажани залежать 

від гніздобудівної активності дятлів (Влащенко, 2005; Bogdanovich & 

Ruczynski, 2005), на чисельність яких також впливає трансформація та 

вирубка лісів (Vergara-Tabares et al., 2018).  

Цікавим є той факт, що незважаючи на те, що значення кажанів як 

біоіндикаторів є загальновизнаним (Jones et al., 2009; Russo & Jones, 2015), 

більшість досліджень, що вивчають вплив вирубки лісів на структуру 

угруповань кажанів, були проведені у тропічних широтах (Meyer et al., 

2010; Freudmann et al., 2015; Loureiro & Gregorin, 2015; Mayer et al., 2016; 

Wordley et al., 2018). Зміни структури угруповань кажанів у європейських 

лісах внаслідок деградації лісів все ще вивчено недостатньо. 

Важливим фактором підтримки видового багатства та чисельності 

рукокрилих є кормова база, тобто наявність достатньої кількості комах, на 

яких полюють кажани. Безумовно, що щільність біомаси комах у лісових 

біотопах залежить від ступеня гетерогенності ландшафту, наявності 

мертвої деревини, та при мінімальному антропогенному впливі. Таке 

співпадіння факторів середовища є дуже рідкісним в умовах сучасної 

Європи, та навіть України, де рівень збереження ландшафтного та 

видового різноманіття значно вищий ніж у західній Європі. Вважається, 

що найбільш придатними для існування рукокрилих є листяні ліси старші 

за 90 років (Влащенко, 2005; Влащенко, 2010; Russo et al., 2016), проте 

саме такий тип лісу є вкрай рідкісним. Наприклад, на території Харківської 
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області ліси займають не більше 11,0% площі, з них дубові ліси становлять 

лише 5,7% цієї площі, і лише 1,5% його площі займають дубові 

насадження старіші за 90 років. Таким чином, ліси, що є придатними з 

точки зору існування виводкових груп, чи мікропопуляцій лісових видів 

рукокрилих є рідкісним явищем в сучасній матриці змінених ландшафтів 

Європи, що і є першопричиною високої вразливості лісових видів 

рукокрилих.  

 

1.4 Огляд прикладів скорочення чисельності та навпаки 

успішного розселення рукокрилих у ХХ, ХХІ сторіччях в Європі. 

Описні приклади скорочення чисельності та локального вимирання 

двох видів “лісових-спеціалістів”: N. lasiopterus та N. leisleri. Показана 

чутливість лісових видів до антропогенних змін у лісових екосистемах.  

Навпаки, види, що класифіковано як синантропні (Pl. austriacus, P. kuhlii, 

E. serotinus та H. savii) демонструють тренд у збільшенні чисельності та 

розширення меж ареалів. Окремий приклад, це зміна міграційного статусу 

N. noctula, виду, що залишається лісовим у період розмноження проте, 

зимує у містах. Ця стратегія, також дозволила збільшити чисельність 

виду, та успішно освоїти нові території зимівлі.  

 

Розглядаючи приклади скорочення чисельності, та локального 

вимирання видів слід почати з N. lasiopterus, виду, що є найбільш 

“загадковим” та рідкісним, серед лісових видів рукокрилих Європи. Так у 

2016 році N. lasiopterus був переоцінений як Вразливий (Vulnerable, A4c; 

C2a (i)) згідно з класифікацією IUCN (Alcalde et al., 2016), та став єдиним 

видом лісових кажанів Європи, що має такий високий статус. До того часу 

лише деякі печерні види Європейських рукокрилих були оцінені як 

Вразливі. Причиною зміни статусу N. lasiopterus стала переоцінка 

поширення та стану популяції виду в Східній Європі, проведена в тому 
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числі нашою дослідницькою командою (Vlaschenko et al., 2010; Гащак и 

др., 2013; Vlaschenko et al., 2016; Kovalov et al., 2019).  

На теперішній момент поширення N. lasiopterus у центральній та 

східній Європі виглядає як мережа острівних мікропопуляцій (літних 

виводкових колоній) на відстані сотні кілометрів одна від одної, 

чисельність колоній у кожному з випадків не перевищує 20 особин 

дорослих самок (Smirnov & Vekhnik, 2013; Vasenkov et al., 2016; 

Dombrovski et al., 2016; Kovalov et al., 2019; Nad’o et al., 2019). В західний 

Європі існує лише одна багаточисельна популяція в Іспанії, в інших 

країнах цей вид також є рідкісним (Alcalde et al., 2016).  

На прикладі Харківської області, де до 2016 року N. lasiopterus 

вважався зниклим (Влащенко, 2005; Kovalov et al., 2019), ми пояснили 

динаміку скорочення його чисельності у 1915-1950-х рр. як приклад 

відкладеного вимирання (extinction debt) (Хански, 2010) для території 

сучасного НПП “Гомільшанські ліси” (Vlaschenko et al., 2010). Яке 

розпочалося зі зникнення моновидових колоній виду після 1920-х років та 

поступового зменшення частки N. lasiopterus у колоніях інших видів 

кажанів у 1930–1950-х роках (Vlaschenko et al., 2010). Можливою 

причиною зменшення чисельності та зникнення цього лісового виду є, 

інтенсивна вирубка лісів в період 1917-1930-х років у регіоні. Це був 

період мінімального покриття лісами території Східної України 

(Kuemmerle et al., 2015). До 2016 року цей вид оцінювався як зниклий на 

території Харківської області (Влащенко, 2005; Vlaschenko et al., 2010), але 

нова знахідка, яка потім підтвердилась декілька років поспіль змінила наші 

уявлення щодо присутності виду на території області (Hukov et al., 2019). 

Хоча все одно, лише одне місце існування колонії N. lasiopterus на добре 

обстеженій території Харківської області, лише 15 особин (Hukov et al., 

2019) спійманих за 3 польових сезони у відношенні до 7000-8000 кажанів 

різних лісових видів, що сумарно спіймано в області (Kovalov et al., 2019), 

підтверджують рідкісність виду, та спорадичність його поширення.  
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Конкретні екологічні вимоги N. lasiopterus та причини його рідкості 

досі до кінця не вивчені, але в більшості випадків, колонії, що 

розмножуються, заселяли старі дерева з дуплами, що виготовлені дятлами 

(Estok et al., 2007; Dombrovski et al., 2016; Nad'o et al., 2019). Виводкові 

колоній цього виду, що були знайдені на території Східної Європи 

приурочені (за винятком Харківської області) до найбільш добре 

збережених природних лісових чи болотних комплексів величезних за 

площею (Vlaschenko et al., 2010; Smirnov & Vekhnik, 2013; Vlaschenko et al., 

2016; Vasenkov et al., 2016; Dombrovski et al., 2016; Nad’o et al., 2019). 

Виглядає найбільш вірогідно, що саме сукупність факторів середовища на 

добре збережених лісових та водно-болотних теренах забезпечують 

виживання мікропопуляцій цього виду.  

Інший вид з групи спеціалізованих лісових рукокрилих: N. leisleri, 

без сумніву також рідкісний, але значно більш широко-поширений ніж N. 

lasiopterus, та у деяких окремих ділянках старовікових лісів лісостепу та 

полісся навіть звичайний (Gukasova et al., 2011; Гащак та ін., 2013; 

Vlaschenko et al., 2016). На території Ірландії цей вид добре 

синантропізований (Dietz & Kiefer, 2014), колонії оселяються майже 

виключно у будинках. В центральній та східній Європі, як вже було 

зазначено вище, це один з видів лісових спеціалістів, екологічні вимоги N. 

leisleri до біотопів та сховищ описані більш детально, порівняно з N. 

lasiopterus. Цей вид у якості сховщ використовує щілиноподібні дупла у 

старих деревах, які утворились природним шляхом, без участі дятлів, 

виводкові колонії налічують 50-70 дорослих самиць (Ruczynski & 

Ruczynska, 2000; Boye and Dietz, 2005; Bogdanowicz & Ruczynski, 2005; 

Ruczynski, 2006; Влащенко, 2009). Прикладів скорочення чисельності 

цього виду з території Східної Європи, майже немає, за виключенням 

наших досліджень у Харківському лісопарку (див.: розд. 3). Проте саме 

приклад Харківського лісопарку показує, що 60 років тому цей вид був 

масовий, який формував багаточисельні виводкові колонії, в той же час 
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зараз там мешкають поодинокі особини, що не беруть участі у 

розмноженні.  Фактично, на прикладі N. leisleri та Харківського лісопарку 

ми можемо побачити, повторення історії скорочення чисельності та 

локального зникнення N. lasiopterus. Так само на початковому етапі 

існували моновидові колонії, далі лише кілька особин у складі колоній 

інших видів, та після цього етапу лише поодинокі особини на весь лісовий 

масив.  

На відміну від двох вище згаданих видів роду Nyctalus, що зазнають 

скорочення чисельності, N. noctula, демонструє протилежний тренд на 

теренах східної Європи, в першу чергу це зміна міграційного статусу та 

синантропізація в зимовий період. У середині ХХ сторіччя цей вид був 

виключно мігрантом на далекі відстані, та місця зимівлі були відомі лише 

на Закарпатті та в Криму (Абеленцев та ін., 1956; Панютин, 1980), або 

нижче 48° північної широти. Протягом останніх тридцяти років N. noctula 

значно зрушила межі зимового ареалу на північ (Влащенко, 1999; 

Стрелков, 2002; Godlevska, 2015; Shpak, 2018) у Східній Європі, освоюючи 

міста, у Центральній Європі це сталось на 10 років раніше (Kaňuch & 

Ceľuch, 2000; Görföl et al., 2009). Діапазон зимівлі зсунувся на північ 

приблизно на 4° широти. Оскільки цей вид розмножується на північ від 48° 

широти, зараз відбулось перекриття частин ареалу, де проходить зимова 

сплячка та розмноження (Vlaschenko et al., 2020; Kravchenko et al., 2020). 

Як наслідок, деякі популяції раніше мігруючих N. noctula тепер стали 

змішаними популяціями мігруючих та немігруючих особин (Kravchenko et 

al., 2020).  

Чи є зміна міграційного статусу причиною зростання чисельності 

локальних популяцій - питання дискусійне, в першу чергу внаслідок  

відсутності моніторингових програм для лісових видів рукокрилих у 

Східній Європі. Нами була здійснена спроба започаткувати таку програму 

(Влащенко & Гукасова, 2009; Прилуцька, 2014), але брак фінансування не 

дозволив її масштабувати. Проте перші результати отримані нами 
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показали, що чисельність локальної популяції N. noctula у НПП 

“Гомільшанські ліси” зростає (Vlaschenko et al., 2013; Прилуцька, 2014). 

Чисельність популяції N. noctula в зимовий період на території Східної 

Європі без сумнівів зростає, логічно уявили, що це має привести до росту й 

літньої популяцій, проте для підтвердження цієї гіпотези бракує даних.  

Інші приклади зростання чисельності, та швидкого зсуву меж ареалів 

(розширення) описані для синантропних видів кажанів: Pl. austriacus, P. 

kuhlii, E. serotinus та H. savii. Найбільш добре описаний приклад це 

розширення ареалу P. kuhlii, цей вид, легко ідентифікувати, тому місцеві 

зоологи оперативно публікували нові місця його знахідок як на сході 

Європи (Кондратенко, 1999; Gavris & Kotserzhinskaia, 2002; Лада, 2010; 

Смирнов и др., 2012), так і в країнах Центральної Європи (Ceľuch & Ševčik, 

2006; Popczyk et al., 2008; Michálek et al., 2017).  

Pipistrellus kuhlii (а саме його форма P. k. lepidus Sachanowicz et al., 

2017, Hukov et al., 2020) надзвичайно швидко розширив межі ареалу в 

останні 50–40 років з південного-сходу на північ та північний-захід. Цей 

вид походить з пустельних районів Середньої Азії та його ареал в 1970-ті 

був обмежений територією сучасного Туркменістану (Стрелков, 1973) та 

Південного Кавказу (Стрелков та ін., 1985). До кінця 1980-х рр. P. kuhlii 

перетнув Кавказькі гори і широко розселився в степових та напів-

пустельних районах в межах сучасної Російської Федерації (Стрелков та 

ін., 1985). У своїй роботі Стрелков та ін., (1985) зробив припущення, що P. 

kuhlii врешті-решт окупує весь Євразійський степ від Уральських гір на 

захід. Однак, вже в середині 1990-ті, P. kuhlii розселився за межі степової 

зони та був знайдений у лісостепової та лісової зонах України 

(Sachanowicz et al., 2009) та Російської Федерації (Sachanowicz et al., 2009, 

Смирнов & Вехник, 2011). Протягом наступних 10 років P. kuhlii 

продовжував рух на захід, розселився по всій Україні та вже був знайдений 

у Польщі (Sachanowicz et al., 2009). Розширення ареалу на північ у Східній 

Європі продовжувалось далі (у 2010-х), та все ще триває зараз, тепер його 
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можна знайти в будь-якій частині України (Bilushenko, 2013; Hukov et al., 

2020), ареал охоплює понад половину території Білорусі (Shpak & 

Larchenko, 2016), та на території Європейської Росії доходить до Москви 

(Прилуцька і Влащенко, 2013). Тим часом у Центральній Європі новий 

ареал P. kuhlii простягається на захід до середини території Польщі та 

Словаччини (Sachanowicz et al., 2017). Прогноз зроблений у статті П. П. 

Стрелкова та ін. (1985) щодо просування цього виду в межах степових та 

аридних біомів Євразії не справдився, та P. kuhlii розширив межі ареалу 

значно ширше, аж до зони бореальних лісів. Проте успішність освоєння 

цим видом нових територій пов'язана саме з високою схільністью виду до 

синантропії. Його просування на північ відбувалось не в межах якогось 

одного біому, а через людські поселення (Bilushenko, 2013; Sachanowicz et 

al., 2017; Hukov et al., 2020), які умовно можно віднести до інтразональних 

біотопів, та вони є схожими за умовами як у степу, та й у поліссі.  

За підсумком 30 років розширення ареалу цим видом ми бачимо 

можливо найшвидший та масштабний зсув ареалу та зростання 

чисельності популяції серед хребетних дрібного розмірного класу. Як 

зазначено в статті Hukov’a зі співавторами (2020), по-перше, приклад 

розширення ареалу P. kuhlii це протилежний приклад загальновідомим 

уявленням щодо вразливості європейських кажанів; по-друге, чисельність 

популяції цього виду зараз лише в Україні може досягати трьох мільйонів 

тварин, та для підтримки такої чисельності потрібно декілька сотень тонн 

комах щорічно.  

Розширення ареалу трьох інших синантропних видів (Pl. austriacus, 

E. serotinus та H. savii) відбувається у протилежному напрямку ніж у 

випадку з P. kuhlii, а саме з заходу на схід. Відповідно до регіону, що є 

фокусом наших досліджень, Східної Європи, ці три види знаходяться на 

різних етапах. Наприклад E. serotinus вже був відомий для всієї території 

України у середині 20-го сторіччя (Абєлєнцев та ін., 1956), та його східна 

межа ареалу знаходиться на довготі р. Волга, чи вже східніше (Ильин, 



73 
 

2000), та він продовжує розширювати ареал на північ (Саварин, 2008) та 

схід.  

Інший вид, що все ще відомий для території України лише з Криму - 

H. savii (Абєлєнцев та ін., 1956), в західній частині ареалу (Центральна 

Європа) лише тільки підходить до меж України з заходу (Uhrin et al., 2016). 

Випадки ідентифікації виду за допомогою ультразвукового детектора, які 

описані для території Західної України у огляді M. Uhrin зі співавторами 

(2016), зазначено як такі, що потребують фактичного підтвердження. 

Проте динаміка розширення ареалу цього виду в центральній Європі 

демонструє сталий тренд зсуву меж на північ та схід (Uhrin et al., 2016), та 

його поява на території України лише питання часу.   

Найбільш наочний приклад, для України, це розширення ареалу Pl. 

austriacus, цей вид за десять років просунувся з заходу на схід на північ на 

400-600 км від міст Києва та Дніпра (Годлевська, 2012; Манюк & Лагута, 

2018; Загороднюк, 2018) до Харкова та Донецької області.  

Фактично всі вище перелічені синантропні види рукокрилих (Pl. 

austriacus, P. kuhlii, E. serotinus та H. savii) у динаміці ареалів 

демонструють подібний тренд: просування з південних регіонів з більш 

теплим та м'яким кліматом до більш північних з значно більш 

континентальним кліматом, використовуючи урбанізовані ландшафти. 

Фактично на цих прикладах ми бачимо як тварин пристосовуються до 

нових умов антопоцену, та в кінцевому рахунку відтворювати чисельність 

популяцій (Radchuk et al., 2019). Можна припустити, що, як мінімум ці 4 

зазначені види та N. noctula отримати користь від глобального потепління 

та освоєння урбанізованих ландшафтів, які сформовані на місці природних 

середовищ (Ильин, 2000; Lundy et al., 2010; Godlevska, 2015, Sachanowicz et 

al., 2018). 
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1.5 Рукокрилі як об’єкт біологічних та біомедичних досліджень у 

сучасному світі. 

Рукокрилі унікальні тварини серед хребетних, та особливо серед 

ссавців. Унікальність цих тварин полягає у низькі рис, що суттєво 

відрізняють їх від інших ссавців, навіть не беручи до уваги здатність до 

активного довготривалого польоту, та досконалу ехолокацію, кажани 

відносяться до гетеротермних тварин, вони мають унікальну тривалість 

життя, по відношенню до їхнього розмірного класу, також вони мають 

унікальний імунітет до вірусних інфекцій. Ці ключові особливості 

(гетеротермія, тривалість життя, імунітет, політ, ехолокація) роблять 

рукокрилих унікальним, та привабливим об'єктом для біомедичних 

досліджень, метою яких є розкриття тонких молекулярних механізмів 

роботи організмів кажанів та застосування на практиці.  

Найбільш яскравим прикладом використання багаторічних  

результатів вивчення рукокрилих на практиці, це створення так званого 

дрону-кажана (bat-drone), летального апарату, що переміщується у 

просторі завдяки махальному крилу (Ramezani et al., 2017). Цей дрон є 

результатом багаторічних досліджень анатомії та аеродинамікі польоту, які 

проводить проф. Sharon Swartz (Riskin et al., 2008; Riskin & Racey, 2010; 

Cheney et al., 2014). Не менш надихаючою, хоча ще дуже далекою від 

практичного застосування є тема торпору у світлі застосування її для 

далеких космічних подорожей людей (Petit et al., 2018; Puspitasari et al., 

2021). Оскільки як відомо, для подолання великих відстаней під час 

далеких космічних подорожей може не вистачати ресурсів для 

підтримання життєдіяльності великої кількості людей, або навіть не 

вистачить тривалості людського життя. З цієї точки зору цікавим є 

біологічна особливість рукокрилих впадати в торпор, в тому числі у 

глибокий торпор, який є гібернацією. Цей фізіологічний стан дозволяє 

знизити рівень метаболізму до мінімального рівня, та мінімально 

розходувати жирові запаси організму. Теоретично, введення людини у 
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схожий стан дозволить знизити витрати на підтримку життєдіяльності та 

можливо подовжити тривалість життя (Petit et al., 2018; Puspitasari et al., 

2021).  

У переліку унікальних біологічних особливостей кажанів імунна 

система на почесному місці відповідно до унікальних можливостей 

кажанів усувати вірусні збудники (Baker et al., 2013; Banerjee et al., 2018). 

Порівняно з високим рівнем стійкості до вірусів, рукокрилі вразливі до 

бактеріальних патогенів та грибкових агентів (Baker et al., 2013; Banerjee et 

al., 2018). Проте саме можливість рукокрилих нейтралізувати віруси, які 

смертельно небезпечні для інших груп ссавців (включаючи людей), але все 

одно бути носіями цих патогенів становлять важливу програму досліджень 

цих ссавців. З одного боку, ми повинні контролювати переміщення 

кажанів та точки потенційного розповсюдження вірусів (зокрема, точки 

зору охорони здоров’я). З іншого боку, імунна система кажанів є 

предметом досліджень як унікальний еволюційний приклад системи 

захисту від вірусів.  
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Р О З Д І Л  2.  М А Т Е Р І А Л И  Т А  М Е Т О Д И 

2.1. Стисла характеристика територій та місць проведення 

досліджень  

Польові дослідження, результати яких представлено в роботі, були 

проведені на території пяти країн Східної Європи в період з 1999 по 2020 

роки. Вивчення рукокрилих провели на території майже 20 об'єктів 

природно-заповідного фонду України та Росії. Поглиблені багаторічні 

дослідженя та моніторингові програм вели у місті Харків та на 

території Харківської області. 

 

Відповідно до адміністративно-територіального поділу польові-

експедиційні дослідження було проведено на території шости країни 

Східної та Центральної Європи (Україна, Росія, Румунія, Туреччина, 

Грузія, Угорщина), з яких у п'яти експедиційно-стаціонарні (Україна, 

Росія, Румунія, Туреччина, Грузія) (рис. 2.1.). Збір польових даних 

проводили у період з 1999 по 2020 роки. Найбільше польових 

дослідницьких зусиль було сконцентровано в Україні та території 

європейської частини Росії. Територіями поглиблених багаторічних 

досліджень та моніторингових програм були в першу чергу місто Харків та 

Харківська область, меншою мірою території Київської (Чорнобильська 

зона відчуження), Херсонської, Запорізької областей та АР Крим. Загалом 

дослідженням охоплено 10 областей (враховуючи Крим) на території 

України, та 7 на території Росії відповідно (рис. 2.1.). Польові дослідження 

на території Росії проводились до 2013 року включно.  

Разові експедиційні та постійні моніторингові дослідження були 

проведені на території майже 20 об'єктів природно-заповідного фонду 

(ПЗФ) різного рангу, від плануємих заказників до біосферних заповідників 

(на території України та Росії). Об'єкти ПЗФ, на території яких було 

проведено дослідження, в України: НПП «Гомільшанські ліси» (1999-2018 

рр), урочище «Яремовское» (2009 р), НПП «Галицький» (2010 р), НПП 
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«Великий луг» (2010, 2011, 2014 рр), НПП “Двуречанский” (2004, 2012 р), 

НПП “Слобожанський” (2007, 2009, 2011 рр) Чорноморський біосферний   

 

 

Рис. 2.1. Територія охоплена дослідженнями: Ukraine - Україна, 

Russia - Росія, Georgia - Грузія, Turkey - Туреччина, Romania - Румунія, 

Hungary - Угорщина: назви країни, на території які були проведені 

польові дослідження та збір даних. Темно-сірим виділені області на 

території України та Росії на території яких проводили експедиційні 

дослідження, 1 - Харківська, 2 - Луганьска, 3 - Донецька, 4 - Запорізька, 5 

- Херсонська, 6 - АР Крим, 7 - Миколаївська, 8 - Івано-франіквська, 9 - 

Київська, 10 - Сумська; 11-17 - області на території Росії.  

Зірками помічені місця проведення експедиційних досліджень на 

території Грузії, Туреччини та Румунії.  

 

заповідник (2010 р), НПП «Голосіївський» (2011 р), Кримський природний 

заповідник (2011 р), ПЗ «Горгани» (2011 р), БЗ “Асканія-нова” (2011-2012 

рр), НЗ «Острів Хортиця» (2017 р), Чорнобильський біосферний 
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заповідник (2007-2012, 2017-18 рр); в Росії: Заповідник “Белогорье” (2004, 

2007-2009 рр), НП «Смоленське Поозерье» (2010, 2013 р), Воронезький 

біосферний заповідник (2013 р), Окський біосферний заповідник (2013 р), 

Біосферний заповідник “Брянський ліс” (2013 р).  

Відповідно до розподілу по кліматичним та природним зонам 

Східної Європи регіон яких охоплений дослідженнями на півночі та на 

північному сході знаходиться у зонах південної тайги та мішаних 

бореальних лісів: Новгородська, Смоленська та Нижегородська області. 

Південніше на межі зони бореальних лісів та лісостепової зони 

знаходяться Київська область України, Брянська та Рязанська області Росії. 

Екосистеми широколистяних лісів лісостепової зони слугували місцем 

проведення поглиблених багаторічних досліджень (Харківська та Сумська 

області України, Білогородська та Воронезька, Росії відповідно). Південні 

області України (Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та 

Луганська) знаходяться у степовій зоні, яка в сучасному вигляді майже 

повністю втратила природний вигляд та перетворена на 

сільськогосподарський ландшафт. На території Румунії дослідження було 

проведено у понтійських степах (західне узбережжя Чорного моря) та у 

районах південних Карпат. Гірські території також були охоплені 

дослідженнями в Україні (Івано-Франківська область та АР Крим) та у 

Грузії. Самі південні точки проведення досліджень знаходяться в 

субтропічній зоні - Турецька Фракія та АР Аджарія у Грузії (рис. 2.1).  

Більш детально ми подаємо опис території та об'єктів де проводили 

поглиблені та/або моніторингові дослідження на території Харківської 

області, лише для тих випадків, коли їхні характеристики не було вже 

описано в попередніх статтях (Влащенко & Наглов, 2006; Прилуцкая, 2014; 

Vlaschenko et al., 2016а; Vlaschenko et al., 2016б; Kravchenko et al., 2017, 

території майже 20 об'єктів природно-заповідного фонду).  

Лісостепові ландшафти Європи (46ºN-55ºN) поєднують степові і 

лісові риси на знаходяться у межах середньорічних температур від +8 на 
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півдні до +6 на півночі, з середнім значенням випадання осадків 600мм. 

Присутність лісових і степових фітоценозів на вододілах, утворення сірих 

опідзолених грунтів і лужних чорноземів, переважання лесовидних порід у 

якості підґрунтя і ерозійних форм в пластиці рельєфу - згідно Ф.Н. 

Милькова (1977) є найважливішими ознаками лісостепового ландшафту. 

Формування сучасного вигляду і поширення лісостепових лісів пов'язано з 

діяльністю людини. Протягом останніх трьох тисяч років відбулося значне 

зменшення частки лісів в лісостепу і зник ряд видів рослин, поширених 

нині в бореальній зоні (Мильков, 1977). 

Головною лісоутворюючою породою широколистяних лісів 

лісостепу є дуб звичайний (Quercus robur), також до основних порід 

відносяться клени (Acer platanoides та A. campestris), ясен (Fraxinus 

excelsior), липа (Tilia cordata) вязи та (Ulmus scabra, U. laevis, U. minor), 

граб (Carpinus betulus) (Мильков, 1977; Енциклопедія …, 2006).  

Безпосередньо територія Харківської області холмиста рівнина з 

максимальною висотою 236 м над рівнем моря на півночі та мінімальною 

висотою 90 м на південному сході. Середньорічна температура в регіоні 

становить 8,1° C, середня температура січня та липня -7 ° C та + 21 ° C 

відповідно, а середньорічна кількість опадів 540 мм (Голиков и др., 2012). 

Ліси представлені дібровами, що зростають на більш вологих багатих 

глинистих ґрунтах, переважно на вододілах, та борами (Pinus sylvestris), що 

домінує на піщаних ґрунтах на річкових терасах. Лісистість області у її 

північної  лісостепової частини становить 13,16% (3,4% хвойних та 9,7% 

широколистяних) та 6,7% степової частини (3,2% та 3,4% відповідно).  

Місто Харків розташоване на півночі області у лісостеповій її 

частині, засновано у 1654 році, зараз займає площу 350 км
2
, та має 

чисельність населення 1,5 мільйона осіб. Через Харків із півночі на південь 

протікають три малі річки (Харків, Лопань, та Уди). В північній частині 

міста знаходиться лісовий масив: Харківський лісопарк, що займає близько 

2000 га (Musienko et al., 2018) у межах адміністративних меж міста (на 
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вододілі у диапазоні 140 і 210 м над рівнем моря). Харківський лісопарк 

починається паркової зоною близько до центра міста, та простягаєть 

приблизно на 20 км на північ, поступово переходячи у природний дубовий 

ліс. Структура лісів Харківського лісопарку (2000 га) характерна для 

вододільних дубових лісів області. Домінуючим видом (84% деревостану) 

є Q. robur; іншими листяними деревами F. excelsior, T. cordata та A. 

platanoides. Середній вік деревостану становить 60-100 років (93,8%), деякі 

невеликі за площею ділянки мають вік 130-160 років (1,5%) (детальніше 

див.: Musienko et al., 2018).  

Багаторічні моніторингові дослідження зимових скупчень 

рукокрилих було проведено у закинутих штольнях з видобутку пісковику, 

що знаходяться на території Харківської області. Дві системи штолень 

Липцівськи та Тетлежанськи слугували полігоном поглиблених 

досліджень та моніторингу, детально характеристики описані у попередніх 

публікаціях (Влащенко & Наглов, 2006; Vlaschenko et al., 2016a; 

Vlaschenko & Naglov, 2018). Стисло, це не дуже протяжні лабіринти ходів 

(100-600 метрів загальна довжина ходів), що залишились від штолень де 

видобували пісковик у 18 та 19 сторіччях на склонах балок, відрогів 

середньоруської височини. У кожній з зазначених систем по три основні 

штольні, що мають не великий вхідний отвір та більш схожі на нори, ніж 

на “печери” (Vlaschenko & Naglov, 2018).  

2.1.2. Фенологічний поділ року. Для кращого розуміння 

особливостей річного циклу рукокрилих (для території Харківської 

області) ми використовували не календарне, а фенологічне поділення 

сезонів року відповідно до статті Бута, 1971. Фенологічна зима (період, 

коли середньодобові температури стабільно опускаються нижче 0ºC) 

починається в середньому 15 листопада і завершується 20 березня. Весна 

закінчується в середньому 18 травня, а літо триває до 11 вересня, коли 

починається осінь (період після дати стабільного падіння середньодобової 

температури нижче +15 ºC) (Бут, 1971; Голиков и др., 2012).  
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2.2. Методи збору даних та аналізу 

У цьому розділі описані методи польових досліджень у терені, 

лабораторних досліджень та методи статистичної обробки даних. 

 

2.2.1. Інвентаризація, моніторинг та дослідження літніх 

угруповань рукокрилих у лісових екосистемах. У лісових ландшафтах 

застосовували стандартизовану методику відлову рукокрилих за 

допомогою павутинних тенет (Влащенко & Гукасова, 2009; Прилуцкая, 

2014; Vlaschenko et al., 2016a). Тварин ловили надтонкими китайськими 

павутиними тенетами (10-12 х 2,5-4 м), які встановлювали за 30-40 хвилин 

до заходу сонця та знімали після сходу сонця. Попередньо (2006-2009 рр.) 

були протестовані та стандартизовані такі параметри, як: найбільш 

ефективний період року для відловів рукокрилих (Gukasova & Vlaschenko, 

2011), особливості розміщення павутинних тенет у ландшафті (Влащенко 

& Гукасова, 2009; Прилуцкая, 2014), час експонування тенет та 

особливості роботи з тваринами після відлову (Прилуцкая, 2014), також 

були враховані загальні рекомендації щодо роботи з павутинними 

тенетами викладені у Kunz et al. (2009). 

У кожному випадку обирали окреслену ділянку дослідження 

листяного лісу (від 400 до 1000 га), за різними ландшафтними умовами, де 

проводили відлови на 7-10 точках встановлення тенет впродовж 5-10 днів 

(у деяких випадках до 20 днів) липня та іноді захоплюючі останні дні 

червня та перші дні серпня. Точки розміщення тенет були обрані за 

основними типами біотопів: береги річок у відкритій заплаві та на узліссі, 

лісові озера та ставки, лісові дороги та внутрішні (галявини чи вирубки) та 

зовнішні (межі між лісовим та сільськогосподарським ландшафтами) лісові 

узлісся. Точне розміщення тенет обирали на основі експертної оцінки 

дослідників. Тенета впродовж ночі знімали лише у разі сильних дощів. Ми 

використовували одні тенета (іноді одну поряд з іншою) на одну точку, 

один чи двоє чергових були протягом ночі біля тенет.  
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2.2.1.1 Інвентаризація лісових літніх угруповань рукокрилих на 

території Східної Європи. 

У період з 2007 по 2013 рр. (мова йде лише про дані, що були зібрані 

в період одного календарного місяця - липня) було проведено разову або 

подвійну інвентаризацію літніх угруповань рукокрилих на 17 ділянках на 

території України та Росії (табл. 2.1, Додаток A; рис. 2.1.), за межами 

Харківської області, та ще 7 на її території. Охоплено територію 1500 км з 

півдня на північ та 1700 зі сходу на захід, загалом 9 адміністративних 

одиниць (областей), 8 об’єктів ПЗФ, 4 природні зони (зона бореальних 

лісів, полісся, лісостеп та степ). Загалом спіймано майже 4000 особин 

(разом з результатами з території Харківської області) рукокрилих від 0 

(жодної особини) до 13 видів рукокрилих на кожній ділянці. У таблиці 2.1. 

наведено місця проведення досліджень, результати яких використані для 

аналізу в першу чергу, в Додатку А представлені додаткові ділянки де були 

проведені дослідження.    
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Таблиця 2.1. 

Перелік основних лісових територій та об’єктів на яких було 

проведено інвентаризацію літніх угруповань рукокрилих (територія 

України та Росії; окрім Харківської області, див.: Табл.: 2.2.). 

Назва та площа 

ділянки (гек.), 

Країна 

Координати 

та період 

проведення 

досліджень 

Ландшафтна 

структура 

Дослідницьке зусилля 

та зібраний матеріал 

НПП Галицький 

520 га 

Україна 

49°08'21" N 

24°43'54" E 

липень 2010 

Буковий ліс на 

березі р. 

Лімниця  

*MN hours – 125; 

MN points – 9; 

Кількість видів - 9; 

Особин – 30.  

Чорнобильська 

зона 

відчуження, 

510 га 

Україна 

51°24'00" N  

30°03'00" E 

липень 2010, 

2013 

Мішаний ліс 

віддалений від 

великих 

водних об'єктів  

MN hours – 280; 

MN points – 9; 

Кількість видів  – 9; 

Особин – 498. 

НП 

“Смоленьське 

Поозеря” 

800 га 

Росія 

 55°32'00" N  

31°24'00" E 

липень 2010, 

2013 

Дрібнолистяни

й ліс на березі 

озера Лошам’є  

 MN hours – 200; 

MN points – 9; 

Кількість видів  – 9; 

Особин – 272. 

Воронезький 

заповідник 

600 га 

Росія 

 51°56'00" N  

39°36'27" E 

липень 2013 

 

Старовікова 

діброва на 

берегах р. 

Усманки 

MN hours – 72,75; 

MN points – 9; 

Кількість видів  – 10; 

Особин – 331. 

Окський 

заповідник 

800 га,  

Росія 

 54°45' N  

40°45' E 

липень 2013 

Дрібнолистяни

й ліс на березі 

р. Пра 

 MN hours – 78; 

MN points – 10; 

Кількість видів  – 9; 

Особин – 310. 

Заповідник 

Брянський ліс 

1000 га, 

Росія 

 52°30' N  

34°00' E 

липень 2013 

Мішаний ліс на 

берегах р. 

Неруси 

 MN hours – 270; 

MN points – 13; 

Кількість видів  – 9; 

Особин – 155. 

*MN hours – кількість тенета-годин витрачених на кожній ділянці; MN 

points - кількість точок встановлення тенет на кожній ділянці. 
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2.2.1.2 Інвентаризація лісових літніх угруповань рукокрилих на 

території Харківської області 

П’ять  ділянок у листяних лісах Харківської області було відібрано 

для проведення разової інвентаризації проведеної влітку 2012 року. 

Додатково до цих 5 ділянок було додано 2, на яких подібна робота була 

проведена у попередні сезони (2008 та 2009 рр.). Характеристики ділянок 

та мапа розміщення їх по території області представлені у таблиці 2.2. та 

на рисунку 2.2. 

  

Таблиця 2.2. 

Характеристика основних дослідницьких ділянок у листяних лісах, 

дослідницьке зусилля та зібраних матеріал на території Харківської 

області (2009-2012 рр) 

Назва, акронім 

та площа 

ділянки (гек.) 

Координати 

та період 

проведення 

досліджень 

Ландшафтна 

структура 

Дослідницьке 

зусилля та зібраний 

матеріал 

Козиївка 

KOZ 

759,1 

50°08'00" N 

35°05'04" E 

27 червня – 2 

липня 2012 

Дубовий ліс на 

водорозділі 

подалі від 

великих річок та 

водосховищ 

*MN hours – 88; 

MN points – 13; 

Кількість видів  – 3; 

Особин – 39. 

Тетліга 

TET 

496,7 

49°54'58" N 

36°43'02" E 

5-10 липня 

2012 

Дубовий ліс на 

водорозділі поряд 

з річкою 

(Сіверський 

Донець) 

MN hours – 54,75; 

MN points – 9; 

Кількість видів  – 8; 

Особин – 328. 

Печеніги 

PEC 

681,6 

49°57'01" N 

36°51'59" E 

10-15 липня 

2012 

Дубовий ліс на 

водорозділі на 

березі великого 

водосховища 

(Печеніжське 

водосховище) 

MN hours – 39,75; 

MN points – 8; 

Кількість видів  – 7; 

Особин – 358. 
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Таблиця 2.2 .(продовження) 

Характеристика основних дослідницьких ділянок у листяних лісах, 

дослідницьке зусилля та зібраних матеріал на території Харківської 

області (2009-2012 рр) 

Назва, акронім 

та площа 

ділянки (гек.) 

Координати 

та період 

проведення 

досліджень 

Ландшафтна 

структура 

Дослідницьке 

зусилля та зібраний 

матеріал 

Мохнач 

MOK 

813,6 

49°45'25" N 

36°32'32" E 

18-24 липня 

2012 

Дубовий ліс на 

водорозділі на 

березі річки 

(Сіверський 

Донець) 

MN hours – 75,75; 

MN points – 11; 

Кількість видів – 8; 

Особин – 186. 

Нескучне 

NES 

478,6 

50°12'06" N 

36°32'19" E 

27 липня – 1 

серпня 2012 

Два маленьких 

ізольованих 

лісових масиви у 

агроландшафті  

MN hours – 58; 

MN points – 8; 

Кількість видів – 6; 

Особин – 105. 

Гомільша 

HOM 

575,8 

49°37'10" N 

36°19'32" E 

2-20 липня 

2011 

Дубовий ліс на 

водорозділі на 

березі річки 

(Сіверський 

Донець) 

MN hours – 130,75; 

MN points – 9 (2 

серії відловів); 

Кількість видів – 10; 

Особин – 545. 

Яремівка 

YAR 

550,9 

49°06'38" N 

37°25'00" E 

4-19 липня 

2009 

Заплавний 

дубовий ліс на 

березі річки 

(Сіверський 

Донець) 

MN hours – 101,5; 

MN points – 8 (2 

серії відловів); 

Кількість видів – 10; 

Особин – 660. 

*MN hours – кількість тенета-годин витрачених на кожній ділянці; MN 

points - кількість точок встановлення тенет на кожній ділянці. 
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Рис. 2.2. Розміщення основних дослідницьких ділянок у листяних 

лісах на території Харківської області. 1 - Козиївка, 2 - Нескучне, 3 - 

Тетлега, 4 - Печеніги, 5 - Мохнач, 6 - Гомільша, 7 - Яремівка. Study 

areas - дослідженні ділянки, Kharkiv city - місто Харків, Rivers - річки, 

Water bodies - водні об’єкти, Coniferous forests - хвойні ліси, Deciduous 

forest - листяні ліси. 

  

Інвентаризація та сезонний моніторинг угруповання рукокрилих 

на території Харківського лісопарку (місто Харків) 

 Для території лісового масиву Харківського Лісопарку поєднані 

дані, що було зібрано у два періоди. Перший період - це опубліковані та 

архівні дані зібрані у період з 1935 по 1948 роки (див.: Влащенко, 2011 для 

детальної інформації). У той період було застосовано наступні способи 

відлову рукокрилих: пошук сховищ рукокрилих та викурювання кажанів з 

цих сховищ, а також відстріл кажанів у вечірній час після заходу сонця 

(Влащенко, 2011). Другий період обстеження – 2010 та 2014 роки (з травня 

по вересень), включав в себе відлови павутинними тенетами (відповідно до 

методики описаної вище) та пошук сховищ у дуплах дерев. Район 

охоплений дослідженнями у Харківському лісопарку представлений на 

рисунку 2.3. 
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Рис. 2.3. Територія досліджень у Харківському Лісопарку (forest – 

лісові території; open spaces – відкриті ландшафти, переважно лани та 

луки;  urban area – міська забудова; rural area – приміська забудова; 

water – водойми;  mist netting points – точки розміщення павутинних 

тенет; tree roost sites – сховища рукокрилих у дуплах дерев) (Vlaschenko 

et al. 2021). 

  

2.2.1.3 Біометрична обробка та визначення віку та статі тварин у 

літній період 

У кожної особини, що було спіймано визначили вид, стать та вік, а 

також репродуктивний статус для дорослих особин обох статей. 

Основними ознаками, які використовувались для ідентифікації віку, були: 

ступінь окостеніння суглобів фаланги пальця крила, використовуючи 

наявність хряща який оцінювали візуально, та розмір і форма сосків для 

самиць (Борисенко, 2000; Vlaschenko et al., 2016a). Для рукокрилих 

великого та середнього розмірного класів оцінювали ступінь зношеності 

зубної системи (переважно іклів). Довжину передпліччя та масу тіла 

вимірювали в кожному випадку, коли це було можливо. 

Після біометричної обробки рукокрилих випускали у природне 

середовище на наступний вечір. В денний час рукокрилих тримали в 
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бавовняних мішечках по кілька особини в кожній, розміщених у тіні, щоб 

захистити тварин від перегрівання, протягів, тощо. Усі заходи з 

тимчасового утримання тварин були етичними з точки зору міжнародних 

та національних стандартів поводження з тваринами під час досліджень 

Gannon et al. (2007). Дослідження проводили відповідно до норм 

національного законодавства, без вилучення тварин з природного 

середовища. Жодна тварина не загинула та не була травмована 

дослідниками чи їх діями під час проведення досліджень. 

2.2.1.4. Статистичний та картографічний (геоінформаційний) 

аналіз даних 

Розрахунок індексів успішності відловів рукокрилих (b/h index). 

Для оцінки успішності та ефективності відловів рукокрилих у павутинні 

тенета використовували індекс числа особин рукокрилих спійманих у 

павутинні тенета за годину – b/h index (bats per an hour index). Цей індекс 

також використовується нами як відображення умовної щільності 

популяцій рукокрилих на окремих ділянках, виходячи з простого 

твердження, що чим більше чисельність рукокрилих у ландшафті тим 

більше вірогідність спіймати тварин у тенета. Застосування подібних 

індексів не є чимось новим, подібні індекси застосовуються у подібних 

дослідження з застосуванням павутинних тенет в усьому світові (Meyer 

2015; Rocha et al. 2018). Нами індекс особин на годину (b/h index) був 

розрахований як  загальна кількість спійманих рукокрилих за всю ніч (Нм) 

поділена на час експонування тенет (години, з точністю до 15 хвилин) (Н) 

(b/h = Nm/H) (Gukasova & Vlaschenko, 2011). B/h індекс був окремо 

обчислено для суми всіх спійманих тварин на кожній ділянці, а також 

окремо для трьох (N. noctula, P. nathusii, M. daubentonii) найбільш 

поширених видів рукокрилих у загальній вибірці для території Харківської 

області.   
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Індекс обчислювали для кожної із семи ділянок: загальний показник 

b/hT розраховувався як середня кількість тварин усіх видів за годину на 

кожну тенета-ніч: 

b/hT = X (nB/H1 + nB/H2…)/Nmn 

де nB - кількість кажанів усіх видів, що потрапили за ніч, H (1,2…) - 

години експонування тенет в конкретну ніч, і Nmn - загальна кількість 

ночей експонування тенет). Для кожного з зазначених 6 видів індекси були 

розраховані у наступний спосіб: 

 b/hS = X (nSp/H1 + nSp/H2…) / Nmn  

де b/hS - середня кількість особин на годину за кожну ніч відловів, 

nSp - кількість особин виду, що потрапили за ніч, H1 та H2, Н3 ... - години 

експонування тенет, і Nmn - загальна кількість ночей. B/hS розраховували 

для шести видів. Ми врахували усі випадки, коли вид був зафіксований як 

мінімум один раз на ділянці. У наших попередніх роботах ми обчислювали 

b/hT іншим способом: сума кажанів на суму загального часу експонування 

тенет (Gukasova & Vlaschenko, 2011; Vlaschenko et al., 2016a). B/h індекси 

порівнювали між собою за допомогою непараметричного статистичного 

тесту ANOVA Kruskal – Wallis. 

Детальний аналіз ландшафтної структури для лісових ділянок 

обстежених на території Харківської області. 

Оцінку структури ландшафту проводили у двох шкалах (масштабах). 

Перший рівень - це опис особливостей ландшафту навколо точки 

встановлення павутинних тенет: буфери. Для опису першого рівня ми 

окреслили кола радіусом 500 м з центром у точці встановлення тенет. Ми 

обрали радіус 500 м, оскільки це оптимальна відстань, яку може пролетіти 

найповільніший з видів рукокрилих (з точки зору швидкості польоту та 

відстані, яку вид долає за ніч) у нашій вибірці – P. auritus (Boye & Dietz, 

2005). Загальна кількість точок сітки та відповідно буферів становить 69. 

Другий рівень шкали фокусується на особливостях ландшафту 

кожної досліджуваної ділянки загалом. Для цього типу оцінки ми створили 
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складні багатокутники на основі раніше створених буферів, з радіусом 500 

м навколо кожної точки встановлення тенет. Межі найбільш віддалених 

буферів на кожній досліджуваній ділянці утворювали межі багатокутника, 

де вони співпадали. Якщо багатокутник не збігався з буферами, прямі лінії 

від меж найближчих буферів утворювали межі багатокутника (див. рис. 

2.4.). 

 

 

Рис. 2.4. Приклад (ділянка Мохнач) відокремлення буферів 

навколо місць встановлення тенет (точки з номерам) та цілого полігону 

для оцінки ландшафтної структури лісових ділянок. 

  

Після створення буферів та полігонів ми виділили на отриманих 

територіях сім типів ландшафтів: 1) ліси, 2) свіжі вирубки (до 10 років), 3) 

сільськогосподарські поля, 4) луки та лучні ділянки, 5) озера, 6) річки та 7) 

поселення. До категорії лісів ми включили як листяні, так і хвойні ліси. 

Частка останньої категорії становила менше 0,3%. До категорії озер ми 

включили як природні озера в заплавах річок, так і штучні водойми. Ми 

проводили підрозділ усіх буферів та полігонів вручну, оцифровуючи 

супутникові зображення Google Maps, що знаходяться у вільному доступі. 
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Далі площа кожного з типів ландшафтів була розрахована для всіх буферів 

та полігонів окремо. Описана робота проводилась у програмі QGIS (версія 

2.18.11, проект геопросторових баз даних з відкритим кодом 

http://qgis.osgeo.org). 

Також для кожного полігону провели розрахунок площ лісу різного 

віку та його типів (широколистяні ліси, хвойні ліси, вирубки). А саме: CC - 

свіжі суцільні вирубки, C 40-90 - хвойний ліс у віці від 40 до 90 років, C> 

91 - хвойний ліс у віці більше 91 року, D 10-40 - листяний ліс у віці від 40 

до 90 років, D 41-90 - листяний ліс у віці між 41-90 роками, D 91-150 - 

листяний ліс у віці від 91-150 років, D> 151 - листяний ліс у віці більше 

151 року. 

 

Аналіз змін ландшафтної структури для ділянки Харківського 

лісопарку та прилеглих територій. 

Для відстеження змін ландшафтної структури території Харківського 

лісопарку ми використовували повітряні та супутникові знімки 1941 та 

2010 рр. Цифрові копії німецьких військових аерофотознімків, зроблені в 

1941 році, були отримані з відкритих джерел. Усі завантажені растрові 

зображення були геореференційними, використовуючи добре 

ідентифіковані об’єкти (будівлі, дороги, краї водних об’єктів та характерні 

рельєфні риси) з 40 до 60 опорними точками для кожного зображення. 

Супутникові дані високої роздільної здатності за 2010 рік були отримані з 

вільно доступних сервісів за допомогою плагіна QuickMapServices для 

QGIS. 

Було визначено та класифіковано п'ять типів ландшафтів: лісові 

території, відкриті простори (луки та рілля), села або сільські території, 

міські або щільно забудовані території (наприклад, будинки та дороги) та 

водні об'єкти. Ці типи ландшафтів були вручну оцифровані в межах 

квадратної території зі стороною 12 км, центр якого збігається з центром 

Харківського лісопарку (рис. 2.2.). Потім були розраховані пропорції цих 
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територій. Усі розрахунки ГІС були виконані у програмному забезпеченні 

QGIS 2.18.2 (QGIS Development Team 2020). 

Статистичний аналіз структури угруповань рукокрилих  на 

досліджених лісових ділянках (Харківська область). Статистичні 

обчислення були проведені за допомогою програмного забезпечення R 

(www.r-project.org) (версія R i386 3.1.1, Core Development Core Team, 2014). 

Для даних, отриманих на території Харківського Лісопарку та 7 

лісових ділянок (Харківська область), були розраховані: 1) індекс 

Шеннона–Уивера, 2) індекс Рівномірності та 3) індекс Жаккарда. Зокрема 

для території Харківського лісопарку окремо в період розмноження 

(травень-липень) та осінньої міграції (серпень-вересень) рукокрилих 

(Kravchenko et al., 2017). 

Вплив ландшафтної структури ділянок на склад угруповання 

рукокрилих був розрахований за допомогою функції rda (Redundancy 

Analysis (RDA) або аналіз надмірностей) у R пакеті “vegan” (RDA). Для 

розрахунку RDA було застосовано перетворення Хеллінгера (Hellinger 

transformation) далі, для оцінки рівня  значущості отриманої моделі ми 

застосували рандомизацию (permutation test, n = 999). Аналогічно, значення 

кожної з осей та пояснювальної змінної тестували за допомогою 

рандомізації.  

Розрахунки проводили для двох рівнях ландшафтної структури, 

окремо для буферів, та для сімох ділянок. Таким чином, на рівні буферів 

матриця даних складалась з кількості видів, спійманих у кожній з тенет, а 

пояснювальна матриця складалася з пояснювальних змінних елементів 

ландшафта розрахованих для кожного з кругових буферів. На рівні ділянки 

матриця даних складалася із загальної кількості особин кожного виду, 

спійманих у межах кожної ділянки, а пояснювальна матриця складалася з 

змінних середовища проживання, розрахованих для кожної з ділянок. 
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2.2.2. Інвентаризація, моніторинг та дослідження зимових 

скупчень рукокрилих у природних ландшафтах 

Обстеження та моніторинг зимових скупчень рукокрилих проводили 

у вже описаних раніше Липцівських штольнях (Влащенко & Наглов, 2006), 

та знайдених нещодавно (Тетлежанські штольні, відкритів та відкопані у 

2007 році) підземеллях Харківської області (Vlaschenko et al., 2016а), а 

саме закинутих штольнях з видобутку пісковику. 

2.2.2.1 Дослідження температурного режиму штолень 

Харківської області 

Температуру всередині штолень вимірювали на висоті 20-30 

сантиметрів над рівнем землі електронним термогігрометром (TFA 301020, 

Китай) з точністю 0,1° C. Термометри залишали на 5-10 хвилин у 

визначених точках, щоб мінімізувати вплив температури тіла людини на 

вимірювання. Вимірювання температури проводили у Липцівських 

штольнях з 1999 року (Vlaschenko & Naglov, 2018), а у штольнях біля с. 

Тетлега з 2013 по теперішній час. Вологість вимірювали з точністю до 5%. 

2.2.2.2 Обліки рукокрилих під час зимової сплячки 

При проведені обліків взимку, тварин не турбували, фіксували лише 

розташування особин на схематичних картах штолень. Відзначили 

кількість особин у скупчені та положення тварин: на стіні чи стелі, 

відкрито чи всередині щілини. У зимові місяці (з грудня по першу 

половину березня) ловили, кільцювали та знімали проміри лише з 

активних рукокрилих, що літали всередині штолень. В інші періоди 

(серпень-жовтень та друга половина березня) ловили та кільцювали всіх 

тварин, що були у штольнях. Фіксували також й сліди перебування та 

присутності інших тварин (переважно ссавців), а також частоту 

відвідування людьми штолень. Під час кожного візиту проводилась повна 

інспекція кожної штольні (Vlaschenko & Naglov, 2018). 

2.2.2.3 Дослідження осіннього роїння (вселення до місць зимівлі) 

та весняного вильоту зі штолень 
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Під час періодів переселення до зимових сховищ (серпень-жовтень) 

та весняного вильоту (березень-травень) рукокрилих ловили у надтонкі 

павутинні тенета (7×3,5 м та 4×3,5 м). Тенета були встановлені перед 

входами до штолень та експонували, залежно від погодних умов та сезону 

року, від 4 годин впродовж ночі, до всієї ночі аж до сходу сонця. Впродовж 

відловів фіксували час, коли тварина була спіймана, та з якого боку тенет 

вона потрапила (вліт до або виліт з штольні). Біометрична обробка тварин 

проводилась відповідно до описаної у п. 2.2.1.3. Всі тварини були відразу 

ж випущені після біометричної обробки в штольнях в холодну пору року, 

або в теплу пору наступного вечора. 

Дослідження активності та використання підземних 

мікросховищь кажанами за допомогою фотопасток.  

Для перевірки гіпотези щодо використання глибоких щілин у стінах 

пісковику кажанами, восени 2017 року був проведений експеримент. 

Інфрачервону фото-пастку Bushnell Trophy CAM HD Aggressor, розмістили 

у самому глубокому коридорі штольні “Побєда” (біля с. Тетлега) навпроти 

стіни пісковику з щілинами. Збір відео- та фото-даних у штольні проходив 

дві доби 17-19.09.2017. Фото-пастка записувала відео- та робила знімки у 

темряві, на кожному записі зображується:  дата, час, температура (ᵒС). 

Записи зі звуком, та у 720 HD  якості. Інтервал між записами складає 1 

секунду, сенсор працює на відстані до 24,4 метра.  

2.2.2.4 Визначення віку та статі тварин у зимовий період під час 

обліків та відловів у штольнях 

На відміну від сезону розмноження рукокрилих (травень-липень), під 

час осінньої міграції та восени визначати вік тварин складніше, тому ми 

поєднували оцінки характеристик для точної ідентифікації. Для трьох 

видів нічниць (M. daubentonii, M. dasycneme та M. nattereri) додатковою 

ознакою у визначенні віку було наявність та/або колір плями на підборідді. 

Ця ознака була описана для M. daubentonii у Richardson, 1994, та також 

може бути застосована для двох інших видів нічниць. Самиці M. brandtii з 
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випуклими коричневими сосками віднесені до дорослих, а з плоскими та 

рожевими до молодих. Для самців ідентифікували розмір сім'яників та 

колір каудальних придатків сім'яників. Особини, з сім'янниками великого 

розміру, переважно опущеними донизу або напів опущеними, що мали 

каудальні придатки за довжиною більше, ніж половина довжини сім'яника, 

або мали каудальні придатки білого кольору з чорними закінченнями 

та\або чорними краями, було класифіковано як дорослих (ad) (Encarnação 

et al., 2003). Самці з сіменниками невеликого розміру та з каудальними 

придатками у вигляді маленького чорного трикутника було класифіковано 

як молодих (sad). Особини з проміжними або не чітко окресленими 

характеристиками не були класифіковані за віком (un). 

2.2.2.5 Статистичний аналіз даних. Індекс частоти потрапляння 

рукокрилих на годину (b/h index) також був розрахований для відловів 

рукокрилих у тенета біля входу до штолень (див.: розділ 2.2.1.4.). 

U-критерій Манна-Уітні використали для обчислення значущості 

відмінностей між двома непараметричними числовими зразками (значення 

температури всередині штолень і кількості рукокрилих). Ми застосували 

тест Спірмена (непараметричний) для обчислення кореляції між рядами 

даних (багаторічна динаміка рукокрилих в середині штолень). Критерій хі-

квадрат (χ²) був використаний для перевірки відмінностей у 

співвідношенні статей (у вибірках понад 10 особин у кожній) та відносної 

чисельності рукокрилих. Статистичний аналіз проводили за допомогою 

Statistica 7.0 (StatSoft) та Excel 2003. 

 2.2.3 Інвентаризація, моніторинг та дослідження угруповань 

рукокрилих в урбанізованому ландшафті на прикладі міста Харкова 

На модельній міський території (місто Харків) було застосовано три 

методичні підходи до вивчення та моніторингу видового складу та 

популяційної структури рукокрилих, а також динаміки змін в них. Перший 

з цих підходів – збір рукокрилих по місту у випадках, коли вони потрапили 

до будівель та людських помешкань. Другий – відлови за допомогою 
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павутинних тенет, відповідно до методів та підходів викладених вище 

(див.: підпункт 2.2.1). Третій методичний підхід – це записи 

ультразвукових сигналів рукокрилих, використовуючи спеціалізовані 

детектори (Pettersson D240, Tranquility Transfer), та розшифровка записів за 

допомогою комп’ютерних програм.   

 

2.2.3.1 Збір рукокрилих по місту, знайдених у будівлях та 

людських помешканнях 

Інформацію про знахідку поодиноких особин або групи рукокрилих 

громадяни повідомляли фахівцям-біологам, які виїздили до місця знахідки, 

знаходили та рятували тварин(у). У період 1999-2009 основним центром 

збору цієї інформації була кафедра зоології та екології тварин біологічного 

факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. В цей період порятунок тварин 

здійснював переважно особисто автор. Пізніше, в 2009-2011 роках збір 

інформації про знахідки йшов на особисті телефонні номери, а з 2012 року 

на окремі телефоні номери, що були придбані виключно для збору 

інформації про рукокрилих. З 2013 року офіційно запрацював  контакт-

центр Центру реабілітації рукокрилих Фельдман Екопарку (далі відповідно 

ЦРР ФЕ, рис. 2.5.), який став постійним центром збору інформації (очної 

та заочної) щодо знахідок рукокрилих у місті Харкові, Україні та інших 

країн світу (Vlaschenko & Prylutska, 2018). Ці номери були розміщені на 

різних сайтах природоохоронних організацій та інших установ (наприклад, 

Харківського Зоопарку). Пізніше, був сотворений окремий сайт, 

присвячений кажанам Харкова та області (http://www.bat-kharkov.in.ua), де 

розміщені всі контакти, на теперішній час, це декілька месенджерів, 

електронна пошта та ін. (Влащенко та ін., 2020). Співробітник, 

відповідальний за контакт-центр ЦРР ФЕ, збирає, сортує та перерозподіляє 

отриману інформацію. Цю інформацію можна умовно поділити на такі 

типи: «я знайшов кажана у вашому місті», «я знайшов кажана у іншому 

населеному пункту», «хочу отримати відповідь на такі питання про 
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кажанів». При знахідці кажана(-ві) координатор контакт-центру 

перерозподіляє отриману інформацію про знахідки відповідно до сезону 

року, стану кажана(-ів) та місця знахідки. Інформація про знахідку 

кажана(-ів) надходить не тільки з України, але й з інших країн світу. 

Тварин, що травмовані, знайдені у Харкові або в іншому місті в холодну 

пору року та великі групи з усієї України передають до ЦРР ФЕ. Дані щодо 

всіх знахідок заносять до баз даних, а знахідки кажанів, які потребують 

допомоги в інших країнах, перенаправляють до найближчих місцевих 

центрів реабілітації. Збір тварин по місту Харкову (особливо у холодний 

період року) здійснює піший кур’єр. Великі групи або окремих тварин 

інших міст транспортують автомобілем чи іншим транспортом. 

Щодня черговий працівник ЦРР ФЕ збирає та доставляє знайдених 

тварин з місця знахідки до офісу Центру реабілітації рукокрилих для 

подальшого огляду та зняття промірів. У всіх рукокрилих визначають вид, 

стать, вік, знімали стандартні проміри (довжину передпліччя та масу тіла), 

живих особин кільцювали (див.: підрозділ 2.2.4.1), напували водою та 

годували личинками жуків (якщо це було необхідно). 

В теплу пору року здорових рукокрилих без травм випускали того ж 

дня ввечері (Vlaschenko et al., 2020). Взимку кажанів із задовільною масою 

(масу тіла для зимівлі визначали кожного місяця експерти ЦРР ФЕ) 

розміщували на зимівлю у спеціально відведеному холодильнику, де 

встановлено оптимальний для зимівлі кажанів режим температури та 

вологості (+2-+8, 60-80%) (Vlaschenko & Prylutska, 2018). Кажанів із за 

недостатньою масою, травмованих або просто виснажених, лікували та 

годували личинками жуків до кінця курсу лікування та/або набирання 

достатньої маси, а потім поміщали на зимівлю. Тривалість годування 

кожного кажана до задовільної маси сумарно складає від 3 днів до 1 

місяця. З тулубів загиблих та\або знайдених мертвими рукокрилих також 

знімали всі стандартні проміри, інформацію заносили до баз даних, а 

біологічний матеріал зберігали у робочій колекції ЦРР ФЕ, та 
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використовуються у подальших дослідженнях (див.: Kravchenko et al., 

2020, Timofieieva et al., 2021). 

Робота ЦРР ФЕ мінімально підтримується 4 співробітниками: 

координатор контакт-центру, ветеринарний лікар, чергові по офісу та 

місту. Крім волонтерів також задіяні школярі (вихованців гуртків юних 

натуралістів), студенти та громадяни-активісти (їхня кількість варіює з 

року в рік, і складає близько 10 постійних осіб щороку). 

 

  

Рис 2.5. Схема роботи центру реабілітації рукокрилих (на 

прикладі Центру реабілітації рукокрилих Фельдман Екопарку) 

 

За 20 років зборів рукокрилих по місту Харкову загально число 

особин зібраних та біометрично оброблених складає більше 15000 тварин 8 

видів рукокрилих, переважна більшість з яких повернуто до природного 

середовища.   
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Цільовий збір рукокрилих відбувався у двох великих будівлях у 

центрі міста Харкова, де є численні зимові скупчення цих тварин 

(Kravchenko et al., 2017; Vlaschenko et al., 2019). У першій будівлі під 

назвою "Держпром" працівники (нічні сторожі) ловили рукокрилих, які 

потрапляли у середину будівлі, і тимчасово зберігали їх у картонних 

коробках. Коробки залишали в прохолодних умовах у будівлі (+15- +18ºC), 

а кажани були в них не довше ніж пів дня. Ввечері, майже кожного дня, 

викликали співробітників ЦРР ФЕ, які забирали рукокрилих з до офісу 

ЦРР ФЕ, де знімали проміри та оглядали їх на наявність травм. Час від 

часу ми також відвідували будівлю для збору, вилову та порятунку кажанів 

всередині будівлі. Обходили максимально можливу кількість поверхів, 

починаючи з підвалів та закінчуючи переходами між під’їздами. Для 

кожної знайденої особини  відзначили номер поверху та під’їзду (секції 

будівлі), де тварина була знайдена, якщо це було відомо. Порятунок та збір 

тварин у будівлі «Держпром» проводиться з 2008 року. Загалом у 

«Держпромі» за 12 років було зібрано більше 8000 особин 4 видів 

рукокрилих.  

Друга велика будівля, де проводили збір рукокрилий найчастіше що 

– це головний корпус Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. Там моніторинг знахідок рукокрилих проводиться з 1961 року, а 

безпосередньо автором та членами його команди з 1999 року (Влащенко, 

2011). У будівлі ХНУ імені В. Н. Каразіна рукокрилі часто потрапляють у 

вікна під час осінньої міграції (до двохсот особин в одному вікні). Загалом 

за 20 років моніторингу у цій будівлі зібрано більше 5000 особин 4 видів 

рукокрилих. 

Лікування травмованих та хворих кажанів, пожиттєва 

реабілітація. Доволі часто, рукокрилі, які потрапляють до людей, мають 

травми або хвороби. Найбільш поширений тип травм - це переломи 

пальців крил, передпліччя чи плеча. Лікування переломів верхніх кінцівок 

кажанів потребує від ветеринарного лікаря підвищеної уваги та ювелірної 
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точності під час операції. Після оперування кажани проходят складне 

лікування та терапію декілька неділь або місяців (Domanska et al., 2017). 

Перший успішний досвід остеосинтезу у рукокрилих в Україні було 

проведено ветеринарним лікарем Орленко А.О. на базі його приватної 

клініки «Центр клінічної ветеринарії» (м. Харків) у 2014 році. Орленко 

А.О. був першим ветеринарним лікарем, який позитивно сприйняв ідею 

лікування переломів у кажанів. За останні три роки (2017-2020) майже 10 

унікальних операцій на рукокрилих було проведено, серед них: видалення 

пошкодженого ока, вправляння грижі, вправлення піхви (ускладнення 

після пологів), видалення пошкоджених зубів та т.п. (Domanska et al., 

2017). 

 а

 

 б

 

Рис. 2.6. а, б. Вольєра для утримання кажанів, та тренування 

польотів (так названий Bat-Collider) на території РЛП “Фельдман 

Екопарк”; а - вид з повітря, б - вид з середини. 

 

 Майже 50 особин постійно утримуються на пожиттєвій реабілітації: 

це тварини після травм та хвороб. Лише частина з них може буде 

повернута у природне середовище після закінчення реабілітації. Мета 

утримання таких рукокрилих - це спостереження за поведінкою, 

неінвазивні дослідження, а також народження здорових дитинчат та 
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повернення їх у природне середовищі. Тому тварини, що знаходяться у 

ЦРР ФЕ на постійній реабілітації були використані в експерименті зі 

штучного годування (див.: розділ 2.2.5.3). В першу чергу мають бути 

забезпечені подальші нормальні умови існування тварин. Навесні 2019 

року на території Регіонального ландшафтного парку “Фельдман Екопарк” 

була побудована унікальна вольєра (20 метрів у діаметрі) загальною 

довжиною 62 м. Структура вольєри (так названа Bat-Collider) має тунель з 

сітки та з дахом замкнутий у коло (Vlaschenko & Prylutska, 2018). Поряд із 

вольєрою знаходиться будинок для персоналу та обладнання. Ідея 

конструкції полягає в тому, щоб кажани мали можливість постійно літати 

по колу, не зупиняючись та не пошкоджуючи крила під час маневрів у 

кутах. Bat-Collider знаходиться у дубовому лісі на околицях Харкова. 

Розташування та умови цієї вольєри дозволяють тримати там кажанів, що 

знаходяться на постійні реабілітації, впродовж всього періоду 

розмноження та міграцій, відповідно у природному температурному та 

світовому режимах. Великій простір вольєри дозволяє запобігати 

гіподинамії, що є однією з проблем довгострокового утримання кажанів. 

 

Збір та зберігання наукових даних під час порятунку рукокрилих 

та збереження біологічного матеріалу. Дані щодо знайдених кажанів 

заносяться до поточного журналу обліку та вимірювання, а також до 

стандартизованої електронної таблиці. В зимовий час, під час 

реабілітаційної роботи в журналі ведеться щоденна реєстрація ваги до 

годування та стану здоров’я особин, окремий журнал щодо часу штучної 

зимівлі. Стан та динаміка ваги кажанів на пожиттєвій реабілітації 

заноситься до окремого журналу. Також ЦРР ФЕ веде окрему електронну 

таблицю по так званим «заочним зверненням», коли людина звернулася з 

іншого міста, але тварину не передавала. В такому випадку просимо 

надіслати фото кажана, вказати дату та деталі знахідки, по можливості 

визначити стать (Прилуцька & Влащенко, 2013). Слід підкреслити, що 
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рукокрилих як червонокнижних тварин, не можна вбивати навіть з 

науковою метою, проте багато досліджень, в тому числі пов’язаних із 

епідеміологічним значенням кажанів потребують «свіжого» біологічного 

матеріалу. Тому збереження біологічного матеріалу, починаючи від цілих 

трупів кажанів та закінчуючи пробами тканин та хутра, є важливим 

завданням ЦРР ФЕ. 

Визначення віку та статі тварин у зимовий період при зборі у 

містах. Рукокрилих поділяли на дві вікові групи: ad - дорослі (особини 

старше 1 року) та sad, або this-year-born - молоді (особини молодші 1 року). 

Так само, як і в інших випадках, особини, для яких було неможливо точно 

визначити вік, були класифіковані як невизначені (un). Для ідентифікації 

віку у самиць ми використовували наступні характеристики: 1) розмір і 

форму сосків; 2) колір (Kozhurina & Morozov, 1994) та зношення іклів зубів 

(Газарян & Казаков, 2002). Самки зі збільшеними сосками (діаметром 1 мм 

і більше), молочно-білими та сточеними іклами були віднесені до 

дорослих. Самиці з плоскими і рожевими сосками, рожевими і гострими 

іклами були віднесені до молодих особин. Самиці з комбінованими або 

невизначеними віковими характеристиками були класифіковані як 

невизначені. Вік самців класифікували за такими критеріями: 1) колір і 

зношеність іклів і 2) розмір і положення сім'яників та каудальних 

придатків сім'яників. Самці з молочно-білими і зношеними іклами, 

великими сіменниками (від 7x4 мм і більше) і спущеними та роздутими 

каудальними придатками сіменників були віднесені до категорії дорослих. 

Самці з гострими іклами рожевого кольору, маленькими сім'яниками і 

маленькими каудальними придатками були віднесені до молодих особин. 

Самці з комбінованими або невизначеними віковими характеристиками 

були класифіковані як «невизначені» (un). 

2.2.3.2 Відлови рукокрилих за допомогою павутинних тенет у 

межах міської забудови міста Харкова. Відлови рукокрилих у павутини 

тенета проводили на території міста Харкова (тут та далі під територією 
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міста Харкова ми маємо на увазі райони міської забудови без урахування 

територію Харківського лісопарку) у різних районах з 2006 року. Для 

стаціонарних досліджень було обрано територію Харківського зоопарку, 

що розміщений у самому центрі міста, має зелені насадження, водойми та 

знаходиться під постійною охороною (рис. 2.8.). Територія зоопарку була 

попередньо обстежена за допомогою ультразвукового детектора Pettersson 

D200 влітку 2013 та квітні 2014 року для оцінки місць найвищої активності 

рукокрилих. Цікаво відмити, що найбільша концентрація рукокрилих 

відмічена у південній частині зоопарку над поверхнею трьох штучних 

водойм (вольєра з пеліканами). Над іншими ставками, з великою кількістю 

качок та гусей, активність рукокрилих була низькою. 

 Точка встановлення павутинних тенет на території Харківського 

зоопарку була розміщена на греблі між двома ставками (51 м
2
 та 23 м

2
), 

відлови проводили продовж двох років 2014-2015 рр. Двоє надтонких 

тенет (12 м на 2,5 та 3,5 м) були розташовані в 30 м одна від одної в лінію. 

Кожного відлову їх встановлювали точно в одних і тих же місцях (травень-

вересень). Тенета експонували впродовж всієї ночі, тривалість 

експонування рахували відповідно до методики викладеної у підрозділі 

2.1.4.1. Загалом здійснили 23 ночі відловів від 2 до 6 на місяць, загальний 

час експонування тенет складає 367 годин. Методики поводження з 

тваринами та визначення віку були такі самі як описано у підрозділі 

2.2.1.4. Всі спіймані тварини були повернуті до природного середовища, 

жодна з особин не була травмована та не загинула. 

2.2.3.3 Акустичний моніторинг рукокрилих в місті Харків. Третій 

методичний підхід, який було застосовано на території міста Харків - це 

записи ультразвукових звуків рукокрилих за допомогою детекторів та їх 

розшифрування звуків, використовуючи комп’ютерні програми для аналізу 

звукових сигналів.  

Запис звуків рукокрилих на акустичній трансекті (2010-2015 рр). 
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Запис ехолокаційних сигналів рукокрилих на автомобільній трансекті 

проводили за методикою міжнародної програми iBats (Walters et al., 2012). 

Відповідно до зазначеного протоколу запис починали у густих сутінках не 

раніше, ніж за півгодини після заходу сонця. Акустична трансекта у 

Харкові проходила від північної межі міста через центр до південно-

східної околиці (рис. 2.7.) загальною довжиною 35-38 км. Автомобіль з 

розміщеним на ньому детектором (Tranquility Transect) рухався по 

трансекті зі швидкістю 25 км/годину відповідно до методики описаної 

(Башта та ін., 2010). Детектор був прикріплений до переднього 

пасажирського скла за допомогою кронштейну, мікрофон був розміщений 

назад та вгору на 45° відносно руху. Налаштування детектора: діапазон 10-

160 кГц, з частотою дискретизації 409,6 кГц, було використано 10 кратне 

розтягнення звуку та інтервалу записів у 320 мсек. Детектор працював у 

режимі максимальної чутливості.  Записи звуків з детектору йшли на 

рекордер ZOOM H2 Handy Recorder. Координати, переміщення автомобіля 

виражені в градусах у системі WGS 84, фіксували за допомогою GPS 

навігатора Garmin eTrex. 
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Рис. 2.7. Схема проходження акустичної трансекти через місто 

Харків, з поділенням на ділянки (номери 1-16) відповідно до 

характеристик забудови чи ландшафту навколо трансекти. Transect line 

- лінія трансекти, City board - межа міста, Water bodies - водосховища, 

Rivers - річки, Roads - дороги, Settlement - місто, Grasslands - луги, 

Farmlands - сільськогосподарські поля, Woods coniferous - хвойні ліси, 

Woods deciduous - листяні ліси. 

 

 За шість років спостережень (2010-2015 рр.) у Харкові було 

записано дев'ять трансект загальною тривалістю 893 хвилини, а обсяг 

оброблених аудіофайлів становив 8,7 Гб. Обробку даних провели за 

допомогою програми BatSound4 відповідно до протоколу аналізу спектру 

програм iBats, використовуючи таблиці «Limits of echolocation calls of 

european bats», «Sygnały echolokacyjne polskich gatunków nietoperzy», 

посібники та аудіоматеріали “World of Bats” розроблені Michael Barataud. 

При визначені враховувались наступні параметри кожного ехолокаційного 

сигналу: пікова частота (кГц), мінімальна і максимальна частота (кГц), 

тривалість імпульсу (мсек), тривалість інтервалу між імпульсними (мсек), 
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а також форма сигналу. Серію звукових імпульсів однієї частоти, 

зареєстровані на одній ділянці в 320 мс (шаг записів у режимі розширення 

часу), враховували як сигнали однієї особини. 

Запис звуків рукокрилих над водоймами міста Харкова (2015-

2016 рр). Записи звуків рукокрилих над водоймами проводили за 

допомогою двох ультразвукових детекторів типу «time-expansion»: 

Pettersson D240X Ultrasound Detector та Tranquality Transect на цифровий 

диктофон ZOOM H2 Handy Recorder. Збереження звуків проводили у 

файлах формату .waw.  

Записи проводили впродовж години після заходу сонця на берегах 10 

водойм в межах міста Харкова (рис. 2.8.) в період з 4 червня по 12 липня 

2015 та з 10 по 20 серпня 2016 року. На кожній водоймі звуки 

записувалися 4 рази по 15 хвилин. 

 

Рис. 2.8. Схема розміщення водойм над якими проводили записи 

сигналів рукокрилих у місті Харкові. Zoo - зоопарк, Acoustic survey sites 

- місця акустичних досліджень, City border - межа міста, Kharkiv city - 

місто Харків, Roads - дороги, Water bodies and rivers - водосховища та 

річки, Forest and parks - ліса та парки, Urban territory - урбанізована 

територія, Rural territory - сільська територія. 
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Також проводили записи сигналів рукокрилих над водоймою у 

Харківському зоопарку у тому ж місці, де й здійснювали відлови у тенета 

(у різні ночі). Для запису ми використовували ультразвуковий детектор з 

розширенням часу Petterson D240X із рекордером ZOOM. Починаючи з 

п’ятнадцяти хвилин після заходу сонця, було зафіксовано 12 записів із 

довжиною 5 хвилин в період з 5 травня по 10 вересня 2015 року. 

Аналіз записаних звуків проводили відповідно до методики описаної 

вище. 

2.2.4 Додаткові методи та методики застосовані у дослідженні. 

Декілька окремих методик що було застосовано в роботі інтегрально 

охоплюють різні розділи даного дослідження та мають бути описані 

окремо, це кільцювання (мічення) рукокрилих, оцінка концентрації 

стабільних ізотопів водню у хутрі, дослідження живлення рукокрилих та 

деякі інші. 

2.2.4.1 Кільцювання, як метод відстеження сезонних переміщень 

та вивчення вікової структури популяцій рукокрилих. 

Майже всі живі рукокрилі, які були спіймані або передані до ЦРР 

ФЕ, мітили за допомогою спеціальних алюмінієвих кілець з 

індивідуальним номером. Ми використовували два типи алюмінієвих 

кілець протягом усього періоду досліджень (2002-2020). На першому етапі, 

у 2002-2009 роках (Влащенко, 2012), рукокрилих мітили орнітологічними 

кільцями, які мають гострі краї та їх обробляли вручну напилком. З 2010 

року ми почали використовувати спеціальні кільця з «вушками», 

виготовленими спеціально для мічення рукокрилих. Існує п'ять серій 

кілець для різних розмірних класів кажанів. Кожне кільце має унікальний 

п'ятизначний номер та специфічний для серії код: AT (внутрішній діаметр 

2,4 мм), BT (2,9 мм), CT (3,2 мм), DT (4,2 мм) та ET (5,2 мм). Крім того, 

кожне кільце має інформацію про центр кільцювання та країну, у нашому 

випадку це “Kiev, Ukraine”. Усі види кілець вироблені польською фірмою 

«Aranea». Ми застосовували раніше рекомендований спосіб одягання 
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кілець (Панютин, 1980): на ліве передпліччя останнім номером назовні 

(Влащенко, 2012). 

У теплі сезони року окільцьованих кажанів випускали наступної ночі 

в тому ж місці або поблизу місця вилову (напр.: Vlaschenko et al., 2016a). У 

Харкові в холодну пору року кажанів утримували в реабілітаційному 

центрі в умовах штучної сплячки (див.: вище) до весни (Kravchenko et al., 

2017). Навесні всіх кажанів було випущено під час спеціального 

публічного заходу "Урочистий випуск кажанів у Фельдман Екопарку", на 

території РЛП «Фельдман Екопарк» північна околиця міста Харкова, в 

дубовому лісі. У деяких випадках групи рукокрилих, знайдених взимку в 

інших містах України (Hukov et al., 2020), транспортували до ЦРР ФЕ, а 

пізніше випускали на території РЛП «Фельдман Екопарк» або повертали в 

місце знахідки і випускали там. 

Загалом за всі роки досліджень на території України та Росії було 

помічено кільцями більше 20000 особин 17 видів рукокрилих.  

2.2.5.2 Аналіз стабільних ізотопів водню, як метод відстеження 

місць народження мігруючих рукокрилих. 

Метод оцінки вмісту ізотопів важкого водню у хутрі рукокрилих для 

оцінки походження та міграційних шляхів використовується у Західній та 

Східній Європі не більше 15 років (Voigt et al. 2012; Voigt et al. 2014; 

Lehnert et al., 2014). Для відбору зразків хутра використовували методику 

запропоновану Lehnert et al. (2018) та Kravchenko et al. (2019), зрізаючи 

ножицями зі спини (між лопатками) з живих та/або загиблих рукокрилих 

невеликий шматок. Після чого, співвідношення стабільних ізотопів водню 

у хутрі рукокрилих були проаналізовані в Інституті досліджень зоопарків 

та дикої природи Лейбніцивської асоціації (IZW) у Берліні (Німеччина), 

відповідно до методик детально описаних раніше (Kravchenko et al., 2019). 

Зразки сушили в срібних капсулах протягом декількох днів у сушильній 

печі і потім переносили в автопробник. Відповідно до методики 

лабораторного аналізу точність вимірювань завжди була вищою за 3‰ 
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(одне стандартне відхилення) для внутрішніх норм кератину, 

співвідношення ізотопів важкого водню в кератині хутра позначенні як 

дельта (δ) та виміряно в проміле (‰) відхилень від V-SMOW. 

Під час проведення польових експедицій у 2012-2014 (табл.: 

2.2.1.1а,б) також збирали зразки хутра з осілих видів рукокрилих для 

покращення роздільної здатності калібрувальної кривої, ці дані були 

включені до R пакету  'IsoriX' (Courtiol et al., 2019). 

Статистичний аналіз було проведено у середовищі R 3.6.0 

(Kravchenko et al., 2019). Спочатку, використовували функцію 'prepsource' з 

пакету 'IsoriX' (Courtiol et al., 2019) для збору даних із Глобальної мережі 

ізотопів у атмосферних опадах протягом багатьох років (з 1960 по 

теперішній час) (Global network …, 2020). Далі використовували пакет 

"IsoriX", щоб визначити географічне походження кажанів відповідно до 

калібровки. Деталі статистичних розрахунків представлені у роботі 

Kravchenko et al. (2020). Ми класифікували рукокрилих як місцевих, якщо 

значення δ2Hf знаходилися всередині 95% довірчого інтервалу (CI) 

очікуваних значень δ2Hf для конкретного місця та мігрантів з далеких 

відстаней, якщо окремі значення δ2Hf випадали за межі 95% ІС. Щоб 

оцінити ймовірність що особина є мігрантом з великої відстані, ми 

використовували біноміальну узагальнену лінійну модель (GLM) через 

функцію 'glm' (пакет R), з бінарною міграційною категорією (місцеві vs 

мігрантів на великі відстані) як змінну відповіді (response variable); рік, 

стать, вік та взаємодія року із статтю та віком як пояснювальні змінні 

(explanatory variables). Щоб простежити зміни в демографічній структурі, 

було використовано мультиноміальну модель з пакету 'nnet', функція 

'мультином', з фактором року як пояснювальною змінною та статево-

віковою категорією (самці молоді та дорослі, самиці молоді та дорослі) як 

відповідь. Щоб перевірити, чи впливає міграційний статус на частку 

молодих самців, ми використовували функцію 'glm' з мігруючою 

категорією як змінну відповідь та молодих самців проти всіх інших 
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статево-вікових категорій як бінарну пояснювальну змінну (Kravchenko et 

al., 2020). 

Під час досліджень які були проведені у Румунії, були також зібрані 

зразки хутра з осілих видів рукокрилих та видів далеких мігрантів. Також 

автор брав участь у зборі рукокрилих, що загинули від зіткнення з 

лопатями вітро-електростанцій (Mantoiu et al., 2020). 

Загальна кількість зразків хутра, що була зібрана на території 

України, Росії, Румунії, Туреччини та Грузії дорівнює майже 2000 

екземплярів з осілих (для калібрування) та мігруючих (для вивчення їх 

переміщень) видів рукокрилих. 

2.2.5.3  Дослідження якісних та кількісних аспектів живлення 

рукокрилих, як відображення широти екологічних ніш, та обсягів 

споживання комах. 

Визначення видів комах у живленні рукокрилих за допомогою 

генетичних методів ідентифікації (DNA metabarcoding). Послід 

рукокрилих збирали від тварин, яких щойно спіймали у павутинні тенета. 

Рукокрилих саджали у чисті полотняні мішечки, або капронові шкарпетки, 

або поштові паперові конверти на час від 30 хвилин до декількох годин, 

після чого проби посліду збирали до пластикових пробірок з етанолом або 

з силікагелем. Зафіксовані проби передавали до генетичних лабораторій, а 

саме Центру еволюційної гомогеномики Університету Копенгагену (Centre 

for Evolutionary Hologenomics, GLOBE Institute, Faculty of Health and 

Medical Sciences, University of Copenhagen) (Alberdi et al., 2020) та 

Берлінському центрі досліджень Геномики для Біорізноманіття (the Berlin 

Center for Genomics in Biodiversity Research). 

Детальна методика виділення ДНК та подальшого аналізу 

представлена у Alberdi et al., (2020). ДНК вилучали зі зразків за допомогою 

набору для ізоляції ДНК PowerSoil® (MoBio, Каліфорнія, США) 

переважно за протоколом виробника (версія 2016 року), але з деякими 

модифікаціями. 
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Екстракти ампліфікували у трьох репліках, використовуючи дві пари 

праймерів, «Зеле» (ZBJ-ArtF1c, ZBJ-ArtR2c) 43 та Epp (Coleop_16Sc, 

Coleop_16Sd) 44. Обидва праймери мали 5 'нуклеотид з міткою, щоб 

отримати набір унікальних початкових і 60 унікальних зворотних 

праймерів. Мітки мали 7 нуклеотидів у довжину, і між тегами було 2–3 

нуклеотидних невідповідностей (Alberdi et al., 2020). 

Загалом, для цих досліджень було зібрано 175 проб від 4 видів 

рукокрилих. Проте результати представлені для двох найбільш масових 

видів рукокрилих (M. daubentonii, N. noctula), для яких зібрано найбільшу 

кількість проб. 

Кількісна оцінка споживання комах рукокрилими. Цей розділ 

нашого дослідження складався з двох етапів. Перший етап полягав в 

годуванні рукокрилих у неволі (під час реабілітації) навішуваннями комах 

різної ваги (від 1 до 5 г), потім збирання та зважування посліду кажанів. 

Другий етап полягав у зборі посліду від кажанів, що були спіймані у 

природному середовищі. Поєднання результатів експерименту в неволі та 

даними зібраними під час польових досліджень дозволило розрахувати 

вагу комах, що кажани споживають в природі. Останнім кроком нашого 

дослідження була екстраполяція обсягів загальної ваги комах, спожитої 

декількома видами рукокрилих у нашому регіоні дослідження (Харківська 

область). 

Експеримент із годуванням рукокрилих в неволі проводився у 2018-

2019 роках на базі ЦРР ФЕ. В експерименті були задіяні представники 

трьох видів рукокрилих (N. noctula, E. serotinus та P. kuhlii), що перебували 

на тимчасовій та пожиттєвій реабілітації в зимовий та теплий період року. 

У 2018 році рукокрилих годували личинками двох кормових видів 

жуків (Zophobas morio та Tenebrio molitor) та імаго двох інших видів 

кормових комах (Blatta lateralis та Acheta domesticus). У 2019 році до 

раціону кажанів було додано комах чотирьох рядів, спійманих у 

природному середовищі, у світлову пастку (див. нижче). Групи кажанів в 
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експерименті складалися з декількох випадково відібраних особин, 

виключаючи вагітних самиць та самиць, що годують. Навіски зважували 

до 1, 2, 3, 4, 5 г для кормових комах, та для комах з природного 

середовища маса навішування складала від 0,4 до 4,7 г. Поїдаючи комах з 

природного середовища, кажани залишали певні частини комах: крила, 

вусики, лапки та надкрила (у Coleoptera), що не дозволяло попередньо 

визначити з’їдений об’єм корму. Тому ці залишки зважували і віднімали 

від первинної ваги навіски. 

До і після годування рукокрилих зважували на електронних вагах (з 

точністю до 0,1 г), записували до лабораторного журналу дату, масу 

корму, масу тіла до і після годування, стать, вік та номер кільця 

рукокрилих. Кажанів не напували водою в день годування і вони не літали 

до та після годування. Після годування кажанів саджали в окремі невеликі 

тканинні мішечки на як мінімум 12 годин (до 20 годин). Згідно з 

попередніми дослідженнями (Ковтун & Жукова, 1986; Stalinski, 1994), за 

цей час (8-12 годин) кажани повинні були перетравити щонайменше 90% 

вмісту їх травної системи. 

По закінченню часу тримання кажанів в мішках послід збирали та 

зберігали у паперових конвертах. Конверти з послідом сушили в 

сушильній шафі при 40°С протягом 6 годин. Причиною, чому ми не 

використовували більш високу температуру, було збереження ДНК для 

майбутніх генетичних аналізів у зразках від тварин з природного 

середовища. Висушений послід зважували за ювелірних електронних вагах 

з точністю до 0,01 г. Під час експерименту ми зібрали 427 зразків 

висушеного посліду рукокрилих. 

Відлов комах світловою пасткою у дикий природі проводили на 

території РЛП «Фельдман Екопарк» влітку 2019 року. Світлова пастка з 

ультрафіолетовою та люмінесцентною лампою була встановлена на висоті 

3 м, яка працювала автоматично та ловила нічних літаючих комах (тут та 
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далі: «дикі комахи») впродовж всієї ночі. Диких комах зберігали живими в 

пластикових коробках у холодильнику протягом кількох днів.  

До диких комах входили ряди: Coleptera, Lepidoptera, Hemiptera і 

Trichoptera. У групі Coleoptera були представлені Melolontha melolontha, 

Miltotrogus aequinoctialis, Zophobas morio (imago), Tenebrionidae spp. і 

Elateridae spp. - 13, 2, 1, 1 та 1 проба відповідно. Родини Erebidae 

(Calliteara pudibunda), Arctiinae (Lithosia quadra), Noctuidae (Agrotis 

exclamationis, Noctua fimbriata та Noctua spp.), а також родина Bombycidae 

(Bombyx mori) виявлені серед Lepidoptera (16 зразків). Було зібрано один 

зразок Hemiptera (Pentatoma rufipes) та 5 зразків Trichoptera. Загальна 

кількість зразків диких комах становила 39. 

Рукокрилих у природному середовищі ловили павутинними 

тенетами відповідно до методик описаних вище на території Харківської та 

Київської областей. Відразу після того як кажана було спіймано його 

оперативно виймали з тенет, записували точний час, коли його спіймали, 

кільцювали, зважували та саджали до чистого полотняного мішечка. Через 

щонайменше 12 годин (до 18 годин) в мішку послід кажанів збирали і 

складали в паперові конверти, а кажанів на наступний день після відлову 

на заході сонця випускали. Послід висушували і зважували в тих же 

умовах, що і під час експерименту в неволі. Ми зібрали 122 зразка посліду 

кажанів з природного середовища: 98 зразків N. noctula та 39 трьох видів 

роду Pipistrellus (P. kuhlii, P. nathusii, P. pygmaeus). 

Для розрахунків співвідношення ваги посліду до ваги корму ми 

побудували лінійні моделі, де маса посліду була репрезентована як 

залежна змінна, а маса і вид корму, вид, стать і вік кажанів були включені 

як незалежні змінні. Ми використовували лінійний регресійний аналіз для 

оцінки впливу незалежних змінних. Далі ми обчислили середнє значення 

(x) та стандартне відхилення (SD) для відсотків маси посліду до первинної 

маси різних видів корму відповідно до кожного виду кажанів. Ці відсотки 

перерахували в грами маси посліду відносно 1 г корму. Ми 
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використовували середнє значення та стандартне відхилення маси посліду 

для екстраполяції ваги посліду кажанів з природного середовища в 

потенційну кількість з'їдених комах (для N. noctula та роду Pipistrellus). 

Ми перевірили вплив статі, віку та часу вловлювання на вагу посліду 

N. noctula та представників роду Pipistrellus з природного середовища, 

використовуючи узагальнені регресійні моделі Пуассона. 

Екстраполюючи значення отримані при експерименті на польові 

дані, ми врахували високу швидкість проходження їжі у кажанів (Ковтун 

та Жукова 1986; Stalinsky 1994) та час полювання (найновіші дослідження 

для N. noctula, Roeleke et al. 2018; 2020) та перевірили різницю між масою 

посліду кажанів спійманих в першій третині ночі і протягом всієї ночі. Не 

було отримано статистично значущої різниці між вагою посліду від 

кажанів, що було спіймано у перші 2-3 години після заходу сонця та 

протягом всієї ночі (U-тест Манна-Уітні для N. noctula: W = 429,5, р-

значення = 0,5246, n2,3 година = 18, nвся ніч = 98; для Pipistrellus: W = 64, p-

значення = 0,85555, n2,3 година = 12, nвся ніч = 39). Тому ми використовували 

для розрахунку середнього значення маси посліду, що потрапляли 

протягом всієї ночі. Ми оцінили мінімальний, максимальний, х і SD обсяг 

їжі, з'їденої одним кажаном за ніч. 

Нами було зроблено оцінку чисельність популяції рукокрилих 

чотирьох найпоширеніших видів кажанів, що мешкають на території 

Харківської області (загальна площа 31,418 км
2
). Три види рукокрилих, що 

влітку мешкають у лісах (N. noctula, P. nathusii, P. pygmaeus), і один – 

міський вид (P. kuhlii). Для лісових видів кажанів, були використані дані 

про щільність популяції на 1 км
2
 зрілого дубового лісу з багаторічних 

досліджень, проведених у подібних природних умовах (Панютин, 1970; 

1980, також див. Vlaschenko et al., 2016a), додаючи власні дані (Влащенко 

2006). У Харківській області загальна площа широколистяних лісів 

становить 200 175,5 га, дубових лісів - 180 136,3 га, а зрілих (старше 90 

років) дубових лісів - 45 772,7 га. Для P. kuhlii ми обчислили щільність 
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населення (відповідно до Hukov et al., 2020) за кількістю людських 

поселень у регіоні (кількість населених пунктів - 1761). 

Потенційну чисельність популяції кажанів множили на середню та 

максимальну кількості потенційно з'їдених комах для видів N. noctula та 

Pipistrellus. Крім того, ці суми помножили на 120 - середню кількість днів 

(з 1 травня по 31 серпня) основного періоду розмноження та літньої 

активної кажанів у регіоні (Gukasova & Vlaschenko, 2011; Kravchenko et al., 

2017). 

Візуалізацію та статистичний аналіз проводили за допомогої мови 

програмування R (версія 3.5.1, R Core Team 2018). Усі статистичні тести 

вважалися значущими при P ≤ 0,05. 

 

2.2.4.4. Методи інвентаризації та моніторингу місць міграції 

рукокрилих на півдні України та на території країн Чорноморського 

басейну. Впродовж 2010-2017 року проводили експедиційні дослідження 

на півдні України в період осінньої міграції рукокрилих (серпень-жовтень). 

Також експедиційні дослідження з вивчення міграцій рукокрилих провели 

на території Грузії, Туреччини та Румунії в 2014 році (серпень-листопад).  

Основним методом дослідження були відлови рукокрилих за 

допомогою павутинних тенет, та в деяких випадках мобільної пасткою 

Борисенко (Борисенко, 1999). У якості додаткового методу записували 

звуки кажанів за допомогою ультразвукових детекторів (Pettersson D240). 

Проте в першу чергу спирались на результати відловів у павутинні тенета 

у місцинах та точках, де вже була відома осіння міграція в минулому, або 

нами було досліджено літнє (до настання осінньої міграції) населення 

рукокрилих.  

На території України в рамках інвентаризації місць зупинки 

рукокрилих під час міграції та дослідження цього феномену було 

обстежено в першу чергу регіони північного Причорномор'я та АР Крим. 

Регіон охоплених дослідженнями розміщений від м. Краматорськ 
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(Донецька область) на північному-сході до східного узбережжя Криму на 

півдні та Кинбурнской коси (Миколаївська область) на південному-заході. 

Було задіяно два методичних підходи, перший це одномоментне 

обстеження з відловами та записами, та другий, це стаціонарні 

дослідження на одній точці, чи ділянці. Другий методичний підхід включає 

в себе послідовні відлови в два періоди: в період розмноження рукокрилих 

(червень-липень) та в період міграції (серпень-жовтень), та порівняння 

результатів.  

 

Рис. 2.9. Основні місця дослідження міграційної активності 

рукокрилих на півдні України (2010-2017); кола - місця разових 

експедиційних обстежень; квадрати - місця стаціонарних досліджень 

(довше ніж тиждень).  

 

На рисунку 2.9. представлено розподіл точок досліджень міграцій 

рукокрилих по території південної України. На трьох точках було 

проведено стаціонарні дослідження: Старобердянске лісництво (Донецької 

області); НЗ “Острів Хортиця”, та ділянка букового лісу у витоків річки 

Курасу (Белогорский район, АР Крим). У таблиці 2.3. наведено перелік 

обстежених точок з кількістю спійманих тварин, загалом спіймано більше 

півтори тисячі особин 18 видів.  
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Таблиця 2.3. 

Перелік основних територій на яких було проведено обстеження 

міграцій рукокрилих на півдні України 

Назва та 

область  

Координати та 

період 

проведення 

досліджень 

Ландшафтна 

структура 

Зібраний матеріал 

НПП “Великий 

луг”, 

Запорізька обл. 

47°22'55" N  

34°59'12" E  

серпень 2010, 

вересень 2011, 

14 

Острови на 

Каховському 

водосховищі, 

відкриті степові 

береги 

водосховища 

Кількість видів - 

6; 

Особин – 93.  

РЛП 

“Краматорський

” (ділянка 

“Білокузьминівс

ька”) 

Донецька обл.  

48°44'11" N  

37°34'36" E  

серпень та 

вересень 2011 

Скеля (вапняк, 

мергель, крейда)  

у відкритому 

агроландшафті 

Кількість видів - 

8; 

Особин – 21.  

Чорноморський 

біосферний 

заповідник, 

Херсонська та 

Миколаївська 

обл. 

46°31'22" N  

32°30'57" E  

серпень 2010, 

жовтень 2011 

Степові 

солончаково-

піщані 

ландшафти з 

острівками лісу. 

м. Гола Пристань 

Кількість видів - 

2; 

Особин – 2.  

Записи 

ультразвуків 

рукокрилих 

Берег р. 

Кальміус,  

Тельманівський 

р-н., 

Донецька обл. 

47°26' N  

37°53' E  

серпень, 

вересень 2011 

Степові 

ландшафти та 

скельні урвища 

на берегах р. 

Кальміус 

Кількість видів - 

5; 

Особин – 26.  

Записи 

ультразвуків 

рукокрилих 
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Таблиця 2.3.(продовження) 

Перелік основних територій на яких було проведено обстеження 

міграцій рукокрилих на півдні України 

Назва та 

область  

Координати та 

період 

проведення 

досліджень 

Ландшафтна 

структура 

Зібраний матеріал 

Узбережжя 

Азовського 

моря, 

Приморський р-

н,  

Запорізька обл. 

46°42' N  

36°18' E  

серпень, 

вересень 2011 

Солончаки та 

лимани на 

узбережжі моря 

Кількість видів - 

1; 

Особин – 5.  

Новоазовська 

ВЕС, 

Новоазовський 

р-н,  

Донецька обл. 

47°08'13" N  

37°55'30"  E  

серпень, 

вересень 2011 

Агроландшафт 

та відкриті 

степові балки 

Кількість видів - 

1; 

Особин – 1.  

Записи 

ультразвуків 

рукокрилих 

Східний Крим, 

озеро Сиваш,  

АР Крим 

45°39' N  

35°02' E  

серпень, 2011 

Солончаки та 

лимани на 

узбережжі моря 

Кількість видів - 

3; 

Особин – 5. 

Белогорский р-

н, АР Крим 

45°01' N  

34°39' E  

серпень, 2011 

жовтень 2012 

Передгір'я 

Кримських гір, 

листяні ліси та 

відкриті степові 

ділянки 

 Кількість видів - 

10; 

Особин – 36. 

“Струм Курасу” 

ок. с. 

Поворотне, 

Белогорский р-

н, АР Крим* 

44°54'57" N  

34°41'49" E  

серпень, 2011 

червень, 

серпень-

жовтень 2012 

Расщелина на 

березі р. Курасу: 

старовіковий 

буковий ліс 

 Кількість видів - 

15; 

Особин – 642. 
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Таблиця 2.3.(завершення) 

Перелік основних територій на яких було проведено обстеження 

міграцій рукокрилих на півдні України 

Назва та 

область  

Координати та 

період 

проведення 

досліджень 

Ландшафтна 

структура 

Зібраний матеріал 

БЗ “Асканія-

Нова”, 

Херсонська обл. 

46°27'31" N  

33°52'38" E  

серпень, 2011 

жовтень 2012 

Дендропарк 

заповідника 

 Кількість видів - 

4; 

Особин – 31. 

НЗ “Острів 

Хортиця” 

Запорізька обл.* 

47°47'31" N  

35°08'33" E  

червень, 

вересень 2017 

Заплавний ліс на 

південному 

узбережжі о. 

Хортиця 

 Кількість видів - 

8; 

Особин – 679. 

“Старобердянсь

ке лісництво”, 

Мелітопольськи

й р-н, 

Запорізька обл.* 

46°55'45" N  

35°28'29" E  

червень-

серпень, 2014 

 

Листяний ліс на 

березі р. 

Молочна 

 Кількість видів - 

7; 

Особин – 67. 

* - помічені території де дослідження були проведені двічі за сезон.  

 

Біометрична обробка тварин, визначення віку, відбір проб хутра та 

кільцювання проведені відповідно до методів описаних у підрозділах 

2.2.2.4 та 2.2.4.1. Зібрані проби хутра також було проаналізовано на вміст 

стабільних ізотопів водню (відповідно до методик Kravchenko et al., 2019; 

2020), результати представлені для наймасовішого виду - N. noctula.  

У вересні-листопаді 2014 було проведено серію експедицій до країн, 

що виходять на узбережжя Чорного моря, та по території яких потенційно 

проходять міграційні шляхи рукокрилих. Основні території, що було 

обстежено представлено на території Грузії, Туреччини та Румунії 

представлено на рис. 2.1, детально для кожної з країни на рис. 2.10., точні 

місця та кількість тварин представлена у таблиці 2.4. 

 



120 
 

Таблиця 2.4. 

Перелік територій які було обстежено на території Грузії, Румунії 

та Туреччині в 2014 р. 

Назва та країна Координати та 

період 

проведення 

досліджень 

Ландшафтна 

структура 

Зібраний матеріал 

Аджаметский 

заказник, 

Грузія 

42°08'02'' N  

42°50'16'' E  

серпень, 2014 

Широколистяний 

ліс 

Кількість видів - 

4; 

Особин – 166. 

Пещера Ушолта 

(Usholta Cave), 

Грузія 

42°30'07'' N  

 43°22'52'' E 

серпень, 2014 

Печера у масиві 

широколистяног

о лісу 

Кількість видів - 

5; 

Особин – 25. 

Міський парк у 

м. Руставі, 

Грузія 

41°31'44''  

45°00'01'' E 

серпень, 2014 

Тополевий ліс на 

березі р. Кура 

Кількість видів - 

7; 

Особин – 87. 

Батумський 

ботанічний сад, 

Грузія 

41°42'05'' N 

41°42'55'' E 

серпень-

вересень, 2014 

Територія 

ботанічного саду 

Кількість видів - 

11; 

Особин – 73. 

село Сахалваши, 

спостережна 

площадка 

“Batumi Raptor 

Count”,  

Грузія 

41°41'04'' N  

41°43'48'' E  

вересень, 2014 

Ставок на 

верхівці холму  

Кількість видів - 

1; 

Особин – 2. 

селище Ігнеада, 

Туреччина  

41°53'24'' N 

27°59'08'' E  

вересень 2014 

Листяний ліс та 

струмок на межі 

пасовиськ   

Кількість видів - 

7; 

Особин – 67. 

Міст через річку 

Веліка Копросу 

“Velika Koprusu 

bridge”, 

Туреччина 

41°50'55'' N 

27°46'44'' E  

вересень 2014 

Листяний 

(буковий) ліс  

Кількість видів - 

3; 

Особин – 6. 
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Таблиця 2.4.(продовження) 

Перелік територій які було обстежено на території Грузії, Румунії 

та Туреччині в 2014 р. 

Назва та країна Координати та 

період 

проведення 

досліджень 

Ландшафтна 

структура 

Зібраний матеріал 

Брод на річці 

Мадра 

(Madra river), 

Туреччина 

 

41°54'55'' N  

27°51'07'' E  

вересень 2014 

Невелика річка 

оточена  

відкритими 

ділянками (лани 

та луку) 

Кількість видів - 

4; 

Особин – 5. 

Ліс “Лонгош” 

(Longos forest), 

Туреччина 

41°51'54'' N  

27°56'19'' E 

вересень 2014 

Листяний ліс на 

березі Чорного 

моря 

Кількість видів - 

3; 

Особин – 3. 

Bicki dere та 

місто Деміркоє,  

Туреччина 

41°47'32'' N 

27°47'58'' E, 

41°49'26" N  

27°45'55" E  

вересень 2014 

Населені пункти Кількість видів - 

3; 

Особин – 3. 

Печерна 

Дупніца  

(Dupnisa cave) 

Туреччина 

41°50'25" N  

27°33'22" E  

жовтень 2014 

Велика карстова 

печера, оточена 

листяним лісом  

Кількість видів - 

12; 

Особин – 133. 

Міський парк 

міста Едірне 

(південний), 

Туреччина 

41°39'49" N  

26°32'24" E  

жовтень 2014 

Топольовий ліс 

паркового типу 

на березі річки 

Мариці  

Кількість видів - 

4; 

Особин – 11. 

Міський парк 

міста Едірне 

(північний), 

Туреччина 

41°41'41" N  

26°33'48" E  

жовтень 2014 

 

Листяний ліс на 

межі міста та 

агроландшафтів  

Кількість видів - 

5; 

Особин – 119. 

Доброджея, с. 

Банеса (Baneasa 

vil.) 

Румунія 

44°05'00" N  

27°38'23" E  

жовтень 2014 

Закинутий 

цементний завод, 

в оточені 

агроландшафтів 

Кількість видів - 

5; 

Особин – 56. 
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Таблиця 2.4.(завершення) 

Перелік територій які було обстежено на території Грузії, Румунії 

та Туреччині в 2014 р. 

Назва та країна Координати та 

період 

проведення 

досліджень 

Ландшафтна 

структура 

Зібраний матеріал 

Станція 

Клошан, печера 

Лазулуі (Lazului 

cave) та печера 

Фустеіла 

(Fusteica cave) 

Румунія 

45°04'15" N 

22°45'48" E, 

45°02'54" N  

22°55'05" E 

жовтень 2014 

 

Печери у 

Румунських 

Карпатах, букові 

ліси 

Кількість видів - 8; 

Особин – 115. 

Печера “Суха 

Чикловина”  

(Dry Cioclovina) 

Румунія 

45°34′30″ N  

23°08′21″ E  

жовтень 2014 

Печера у 

Румунських 

Карпатах, букові 

ліси 

Кількість видів - 2; 

Особин – 7. 

Печера “Мокра 

Чикловина”  

(Cioclovina with 

water) 

Румунія 

45°34′33″ N  

23°08′14″ E  

жовтень 2014 

Печера у 

Румунських 

Карпатах, букові 

ліси 

Кількість видів - 2; 

Особин – 3. 

Бабадаг ВЕС, 

Румунія 

44°53′01″ N  

28°44′51″ E  

жовтень 2014 

Відкриті степові 

та 

агроландшафти 

на узбережжі 

Чорного моря 

Кількість видів - 2; 

Особин – 3. 

 

Загалом на території трьох зазначених країни було спіймано майже 

1000 особин (887) більше ніж 20 видів рукокрилих. 
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Рис. 2.10. Точки досліджень міграційної активності рукокрилих у 

серпні-листопаді 2014 року на території Грузії (а), Туреччини (б) та 

Румунії (в). 

 

2.2.5.4 Епідеміологічний моніторинг та визначення вірусних та 

бактеріальних агентів у рукокрилих. 

У рукокрилих, що були спіймані відповідно до методик описаних 

вище, збирали зразки посліду для подальших вірусологічних досліджень, 

зразки фіксували у РНК буфері. Вірусологічні дослідження проводили у 

вірусологічній дослідницькій групі, Печський Університет, Угорщина 

(Virological Research Group, University of Pécs, Hungary) (Kemenesi et al., 

2018). Тулуби кажанів, які були знайдені мертвими, використовували для 

бактеріологічних досліджень, що було проведено на базі Національного 

наукового центру «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної 

медицини», Харків, Україна (Vlaschenko et al., 2018). 
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Таблица 2.5. 

 Характеристики та місця локалізації підземель місць зимівлі, 

що були обстежені на предмет пошуку збудника синдрому білого носу 

Місце 

положення 

підземелля, 

координати та 

назва 

Тип 

підземелля, 

гірська 

порода 

Загальна 

довжина 

ходів 

Температур

а та 

вологість  

(в зимовий 

період) 

Види 

рукокрилих, 

які зимують  

Україна, 

Харківська 

обл., 

Липцівські 

штольні 

50°12′ с.ш. 

36°22′ в.д. 

штольня, 

пісковик 

  

  

  

  

  

230 м; 

600 м; 

+5ºC – +9ºC 

вол. 90%  – 

100% 

M. daubentonii, 

M. dasycneme, 

Pl. auritus 

Росія, 

Ленінградська 

обл., 

59°40′ с. ш. 

30°47′ в. д 

«Лівобережна» 

 «Пляжна» 

штольня, 

білий 

кварцевий 

пісок 

  

  

  

 

   

5500 м; 

100 м; 

+3ºC – +7ºC 

вол. 85%  – 

100% 

M. daubentonii, 

M. dasycneme, 

M. nattereri, 

M. brandtii, 

E. nilssonii, 

Pl. auritus 

Україна, 

Хмельницка 

обл., 

48°45' с.ш. 

26°37' в.д. 

«Гуменецкі» 

  

штольня, 

вапняк 

  

  

  

  

  

29 000 м; 

+9ºC – 

+12ºC 

вологість 

не 

стабільна  

Rh. 

hipposideros, 

M. myotis, 

M. daubentonii, 

M. dasycneme, 

M. brandtii,   

B. barbastellus 

Pl. auritus, 

Україна, 

Запорізька 

обл., 

47°26 ′ с.ш. 

35° 6' ′ в.д. 

«Скелянские 

штольни», 

«Маячанская» 

штольня, 

вапняк; 

карстовая 

печера, 

вапняк 

  

  

  

  

  

10000 м; 

  

27 м; 

+11ºC –

+12ºC 

вл. 70% - 

85%  

M. daubentonii, 

M. davidii, 

Pl. austriacus 
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З метою моніторингу потенційного збудника хвороби (синдрому) 

біолого носу (white nose syndrome) у рукокрилих в штольнях на території 

України та європейської частини Росії у 2010-2011 було обстежено 7 

підземель штучно виготовлених людьми. Зразки підземної мікобіоти 

відбирали методом уловлювання спор на предметні скельця, покриті з 

одного боку тонким шаром агаризованому живильного середовища (далі 

по тексту використовується термін "спорові пастки"), і на чашки Петрі з 

агаризованому живильним середовищем (Flannigan, 1997).  

Для спорових пасток і чашок Петрі використовували поживні 

середовища SAB (Sabouraud Peptone Glucose Agar) і СМА (Cornmeal Agar) 

(Mueller et al. 2004). Спорові пастки закріплювали на стінах печери і 

експонували 60 днів, чашки Петрі експонували в печерах від 1 до 3 год. 

Обидва способу відбору проб протестували в червні-серпні 2010 р. в 

штольнях "Липці 1" і "Липці 2". В інших підземних порожнинах відбір 

проб проводили тільки за допомогою експонування чашок Петрі. 

У штольнях "Липці 1" і "Липці 2" експонувалися по 10 чашок Петрі 

(5 чашок з середовищем СМА і 5 - з SAB) і по 10 спорових пасток (5 - із 

середовищем СМА і 5 - з SAB). У наступних зборах експонували чашки 

тільки з середовищем СМА, що показала себе більш ефективною. У 

Підземеллях Ленінградської області експонували 20 чашок Петрі - 12 

чашок в штольні "Лівобережній" та 8 - в "Пляжній" відповідно; в штольнях 

Запорізької області: “Скельки” - 12 чашек і в “печері Маячанскій” - 3; в 

Гуменецьких штольнях - 16 чашок відповідно. Крім експонування чашок 

Петрі, в Гуменецьких штольнях проводили збір проб безпосередньо з 

епітелію тварин, уражених білим грибним нальотом (візуальні прояви 

синдрому білого носу). Чашки Петрі з відібраними пробами було 

культивовано в лабораторних умовах в холодильній камері при 

температурному режимі 4-10°С (на базі кафедри мікології та 

фітоімунології ХНУ імені В.Н. Каразіна). Огляд колоній грибів що 
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проросли проводили кожні 4-5 днів для фіксування ростових і 

морфологічних характеристик. Зразки, що спороносять пересівали в нові 

чашки Петрі із середовищем СМА для виведення в чисті культури, в 

деяких випадках проводили 2-3 пересіву методом уколу (Билай, 1982). 

Проби соскобов грибного нальоту, взятого з рукокрилих, висівали в 

чашки Петрі з СМА середою і культивували в холодильній камері. Чисті 

культури грибів піддавали візуальному огляду з фіксацією кольору, 

текстури, особливостей росту міцелію, наявності або відсутності 

спороношенія. Всі зразки визначали до роду (в деяких випадках - до рівня 

виду або таксону вищого рангу, ніж рід) з використанням світлової 

мікроскопії (Билай, 1982). зразки культур, морфологічно подібних за 

описом з P. destructans, були протестовані на генетично. Генетичну 

ідентифікацію P. destructans проводили в лабораторії Інституту досліджень 

зоопарків та дикої природи Лейбницької асоціації  (Берлін, Німеччина) 

згідно з опублікованим методикам (Peuchmaille et al., 2010; Wibbelt et al., 

2010). Культури виділені з печер "Лівобережня", "Пляжна", штолень 

Скелек і Гуменецьких та Маячанской балки були визначені за допомогою 

LAMP (Loop mediated Isothermal Amplification) метода (Niessen & Vogel, 

2010) на базі Технічного університету Мюнхена, Німеччина, завдяки 

люб'язний допомозі Др. Людвіга Неіссона. 
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РОЗДІЛ  3.  

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ СТРУКТУРИ 

УГРУПОВАНЬ ЛІСОВИХ ВИДІВ РУКОКРИЛИХ В УМОВНО 

ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 

 

3.1. Інвентаризація та моніторинг структури літніх угруповань 

лісових видів рукокрилих. 

Описані результати інвентаризації видового складу та структури 

літніх угруповань рукокрилих у лісових екосистемах, підсумовані 

результати багаторічної динаміки фауни та угруповань на прикладі 

чотирьох лісових територій в Україні та Росії. У підрозділі 3.2. описані 

результати інвентаризації та моніторингу зимових скупчень рукокрилих у 

штольнях Харківської області, закономірності їх формування (осінь) та 

розпаду (весна).  

 

3.1.1. Інвентаризація рукокрилих лісових екосистем у масштабі 

Східної Європи (Україна, Росія) 

 

У даному підрозділі викладено результати одержані в ході 

інвентаризації угруповань рукокрилих лісових екосистем Східної Європи. 

Встановлено, що: 1) у структурі угруповань переважають мігруючі види 

(роди Nyctalus, Pipistrellus та Vespertilio) та найчастіше масовим видом є 

Nyctalus noctula (частка від 40% до 70%); 2) чисельність видів з роду 

Myotis залежить від наявності або відсутності водойм у кожному 

конкретному місці; 3) частка різних видів змінюється з півдня на північ, 

так: частка V. murinus та P. nathusii збільшується на північ, а частка P. 

pygmaeus навпаки на південь; 4) більшість видів рукокрилих 

використовують лісові екосистеми для розмноження (від 75 до 100% видів 

знайдених на кожній з ділянок).  
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 Результати щодо видового складу, та поширення рукокрилих в лісах 

отримані з територій, що розміщені у чотирьох природних зонах, від зони 

бореальних лісів в Смоленській області (Росія) на півночі (Gukasova et al., 

2011) через зону Полісся (Чорнобильська зона (Україна) та лісостепу 

(Воронезький заповідник) до дубових лісів на півночі степової зони 

(Харківська область, Україна) (Влащенко & Гукасова, 2009, 2010). Загалом 

виявлено 13 видів рукокрилих, їхній перелік та міграційний статус 

представлених у таблиці 3.1. Загальна кількість видів, зафіксованих у 

Європейській Росії та Східній Україні, становить 15 (Стрелков & Ильин, 

1990; Влащенко, 2006; Смирнов & Вехник, 2012) при умові, що P. 

pipistrellus/pygmaeus вважається одним видом, який представлений на цих 

теренах лише P. pygmaeus. Сучасні дані говорять про те, що на схід від 

Дніпра (центральна Україна) P. pipistrellus s.l. представлений лише P. 

pygmaeus (Крускоп, 2007; Vlaschenko & Gukasova, 2009, 2010; Влащенко та 

ін., 2012; Гащак та ін., 2013). Відсутність P. pipistrellus s.str. в цьому регіоні 

все ще є дискутивним питанням. Є деякі особини, які були визначені як P. 

pipistrellus за морфологічними ознаками (Крускоп, 2007) та були зроблені 

акустичні записи ехолокаційних сигналів на частоті 44 кГц (Газарян С.В., 

прив.повід.). Проте всі ці випадки не були підтверджені генетично. 

Особини, які були визначені як P. pipistrellus, були зафіксовані в Криму 

(наші неопубліковані дані), а іншими авторами описані лише з Кавказу 

(Крускоп, 2007). Ми робимо висновок, що поширення P. 

pipistrellus/pygmaeus є цілком протилежним до описаного у 

загальноєвропейському довіднику Battersby (2010) та на картах, а саме 

навпаки на теренах східної та центральної України поширений лише P. 

pygmaeus. 
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Таблиця 3.1. 

Видовий склад рукокрилих, міграційних статус та біотопічний 

розподіл видів, що було виявлено в ході досліджень лісових екосистем 

Східної Європи 

Назва виду Міграційних статус та належність до екологічної 

групи 

Myotis brandtii Осілий, лісовий 

Myotis mystacinus Осілий, лісовий та сільських ландшафтів 

Myotis dasycneme Осілий, водних ландшафтів 

Myotis daubentonii Осілий, лісових та водних ландшафтів 

Nyctalus noctula Змішаний статус, частково осілий у південних 

регіонах (49-51° північної широти) та мігруючий в 

північних 

Nyctalus leisleri Мігрант на дальні відстані, лісовий 

Nyctalus lasiopterus Мігрант на дальні відстані, лісовий 

Eptesicus serotinus Осілий, урбанізованих та сільських ландшафтів 

Pipistrellus nathusii Мігрант на дальні відстані, лісовий та сільських 

ландшафтів 

Pipistrellus pygmaeus Мігрант на дальні відстані, лісовий та сільських 

ландшафтів 

Pipistrellus kuhlii Осілий, виключно урбанізованих та сільських 

ландшафтів 

Vespertilio murinus Мігрант на дальні відстані, лісовий та сільських 

ландшафтів 

Plecotus auritus Осілий, лісовий 

 

У складі угруповань рукокрилих, що були виявлені за результатами 

інвентаризації за відносною часткою переважали мігруючі та лісові види з 

родів Nyctalus, Pipistrellus та Vespertilio (Рис. 3.1.). 
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Рис. 3.1. Мапа розміщення 12 основних дослідницьких ділянок у 

лісових екосистемах Східної Європи та частка видів різних груп у 

кожній з вибірки. N. noctula – руда вечірниця, Long-distant migrants – 

види дальні мігранти, Resident – осілі види. Ділянки: Smolensk – НП 

«Смоленське Поозер'я», Oksky - Окський заповідник, Bryansky les - 

Заповідник «Брянський ліс», Voronezhsky - Воронезький заповідник, 

ChEZ - Чорнобильський біосферний заповідник, N - Нескучне, K - 

Козиївка, M - Мохнач, G - НПП “Гомільшанські ліси”, P - Печеніги, T - 

Тетліга, Yaremovka - Яремівка. 

  

Найбільша кількість видів рукокрилих, а також показники b/h 

індексу та індексу Шеннона-Уивера (Vlaschenko et al., 2016a), була 

відмічена для  Воронезького та Окського заповідників. З одного боку, цей 

результат може бути зумовлений місцевими характеристиками біотопів 

цих двох ділянок. З іншого боку, ми могли б трактувати цей результат 

більш спекулятивно як такий, що в заповідниках з тривалою історією 

суворої охорони природного середовища, угруповання рукокрилих є більш 

багатими та видовий склад - більш чисельний. Ця гіпотеза може бути 

перевірена в майбутньому, до того ж, це хороший внесок у сучасні 
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уявлення щодо кажанів як біоіндикаторної групи серед хребетних (Jones et 

al., 2009; Russo & Jones, 2015). 

У більшості угруповань найчисельніший вид був N. noctula з 

часткою від 40% до 70% (рис. 3.1.). Види “дальні мігранти” домінували в 

угрупуваннях та мали частку від 98,3% (від загальної кількості особин) у 

Чорнобильській зоні до 65,3% в Окському заповіднику. Окрім двох 

досліджених ділянок, де переважали два осілих види P. auritus з часткою 

41% та M. brandtii з часткою 39% (більш детально структура угруповань на 

цих ділянках представлена у підрозділі 3.1.2). За результатами оглядів 

структури ландшафту було з’ясовано, що відносна чисельність видів з роду 

Myotis залежить від наявності або відсутності водойм у кожній конкретній 

ділянці досліджень. Наприклад, на ділянці на території Окського 

біосферного заповідника частка роду Myotis досягла 33,7%, в той же час як 

на території, що була детально обстежена у Чорнобильський зоні 

відчуження, жодного виду з цього роду не було виявлено (рис. 3.2.а, б). 

 
 

А Б 

Рис. 3.2. Приклади досліджених лісових ділянок з різною часткою 

водних об’єктів: А – Окський біосферний заповідник, частка видів з 

роду Myotis складає 33,7%; Б – ділянка у Чорнобильський зоні 

відчуження, жодної особини з роду Myotis не виявлено. Позначено 

точки встановлення павутинних тенет (R1, Fr1, та т.і.). 
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А  

Б  

Рис. 3.3. Зміна часток чотирьох видів (А - V. murinus та N. leisleri; 

P. nathusii та P. pygmaeus) дальніх мігрантів у вибірках отриманих в 

літній період на лісових ділянках Східної Європи. Ділянки розміщені 

відповідно з право наліво з півдня на північ. Smolensk – НП 

«Смоленське Поозер'я», Oksky - Окський заповідник, Bryansky les - 

Заповідник «Брянський ліс», Voronezhsky - Воронезький заповідник, 

ChEZ - Чорнобильський біосферний заповідник, Neskuchnoe - 

Нескучне, Kozievka - Козиївка, Pechenegy - Печеніги, Tetlega - Тетліга, 

Mokhnach - Мохнач, Gomolsha - НПП “Гомільшанські ліси”, Yaremovka 

- Яремівка. 

  

Якщо частка осілих видів (переважно мова йде про рукокрилих з 

роду Myotis) залежить від структури ландшафту, то для чотирьох видів 
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дальніх мігрантів встановлено (V. murinus, P. nathusii, P. pygmaeus та N. 

leisleri), що частка збільшується з півдня на північ. Так частка першого із 

зазначених видів V. murinus збільшується з півдня (найменше у 

Харківській області – 1%) на північ (найбільша – 17,5% у Смоленській 

області) (рис. 3.3.а), частка N. leisleri за нашими даними найбільша на 

широті 51-52° північної широти (17% у Чорнобильській зоні та 

Воронезькому заповіднику), проте, можливо, що частка цього виду більше 

залежить від локальних умов ділянки, ніж від широтного розподілення 

(див.: підрозділ 3.1.2.). Частка двох видів з роду Pipistrellus змінюється у 

протилежних напрямках (рис. 3.3.б), так P. nathusii є більш численні в 

північних регіонах, в той же час як P. pygmaeus навпаки у південних. 

 

Рис. 3.4. Зміна щільності населення рукокрилих відображена у b/h 

індексі у широтному діапазоні (обстеженні лісові ділянки розміщені 

відповідно з зростанням географічної широти). Latitude, degree – 

географічна широта, градуси. 

  

Ймовірно більша частка V. murinus та P. nathusii у високих широтах 

пов’язана з їхньою здатністю до більш дальніх міграцій (Hutterer et al., 

2005), ніж у P. pygmaeus. Проте, після розділення P. pipistrellus s.l. на два 

види (P. pygmaeus s.s. та P. pipistrellus s.s.), міграційних статус P. pygmaeus 
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залишається недооціненим та максимальна відстань міграцій не вивченою 

(Hutterer et al., 2005; Lindecke et al., 2019). 

Зміна загальної щільності населення рукокрилих, або щільності 

популяцій, яка відображена у b/h index представлена на рисунку 3.4. 

Найвищий показник b/h індексу був на півдні, у лісостеповій зоні 

(9,08 та 3,98 у Харківській області та Воронезькому заповіднику 

відповідно), де лісові масиви представлені островами (площею не більше 

70 000–80 000 га), оточені агроландшафтами та поселеннями. Відповідно 

до цього, концентрація рукокрилих у ландшафті такого типу буде 

більшою, бо вони будуть зосереджені в цих лісах. У Поліссі, де ліси 

покривають більшу частину земель рукокрилі вже розповсюджені більш 

рівномірно, тому і показник b/h індексу є меншим (3,12 у Чорнобильській 

зоні,«Брянському Лісі» та Окському). У бореальних лісах Смоленська цей 

показник становив ще менше: 2,17 (Gukasova et al., 2011). 

За результатами наших досліджень було встановлено, що більшість 

видів рукокрилих використовують лісові екосистеми для розмноження (від 

75 до 100% видів знайдених на кожній з ділянок) (рис. 3.5.), а у статевій 

структурі популяції масових видів переважають самиці. 

 

Рис. 3.5. Відсоток видів рукокрилих, що розмножуються, на 

кожній з обстежених лісових ділянок (розшифрування підписів див. 

рис. 3.3.). 



135 
 

 На завершення цього розділу, ми підтверджуємо думку П.П. 

Стрелкова (1997), що лісові райони Східної Європи є основним регіоном 

розмноження більшості мігруючих видів рукокрилих Східної та 

Центральної Європи. Збереження цих лісових масивів та ведення лісового 

господарства відповідно до вимог необхідних для збереження сховищ 

рукокрилих (Влащенко, 2010) є необхідним кроком для забезпечення 

довгострокового відновлення популяцій мігруючих видів рукокрилих. 

Однак ці зусилля можуть бути неефективними, якщо значна частина 

популяції загине від вітрових турбін на маршрутах міграції (Lehnert et al., 

2014; Voigt et al., 2015; Mantoiu et al., 2020). Наступними кроками 

дослідження у сфері лісових видів рукокрилих мають бути: 1) більш 

широкі дослідження міграційних маршрутів з акцентом на ті, які 

проходять від Європейської Росії через Україну та Молдову до Болгарії, 

Румунії та Туреччини, оскільки ідею такої дослідницької програми 

запропонували Hutterer et al. (2005), але ще не здійснено; 2) подальший 

моніторинг лісових літніх угруповань кажанів у Східній Європі та оцінка 

впливу лісового господарства на рукокрилих. 

 

3.1.2. Локальна структура угруповань рукокрилих лісових 

екосистем (на прикладі Харківської області), зв’язок структури 

угруповання із структурою ландшафту 

У підрозділі викладено результати аналізу локальної структури 

літніх угруповань рукокрилих лісових екосистем (на території Харківської 

області) в залежності від ландшафтної структури досліджуваної 

ділянки. З’ясовано, що N. leisleri, M. brandtii та P. pygmaeus найбільше 

пов’язані з старими (100 та більше років) дубовими лісами, P. nathusii та 

M. dasycneme найбільше поширені у ландшафтах з присутністю штучних 

водойм, а M. daubentonii з заплавами річок. Найбільш масовим видом у 

нашій вибірці був N. noctula. Три синантропні види P. kuhlii, E. serotinus та 

V. murinus були рідкісними в нашій вибірці, оскільки вони частіше 
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зустрічаються у міських та сільських середовищах існування. Найнижчі 

показники щільності популяції рукокрилих (b/h індекс) були на ділянках з 

лісами на вододілах, далеких від великих річок та в ізольованих лісових 

ділянках у сільськогосподарському ландшафті. У вододільному лісі, 

далекому від великих водойм, де 18,4% території підверглися суцільним 

вирубкам, що значною мірою зменшило кількість видів та щільність 

популяції рукокрилих. В той же час 10,2% суцільної вирубки в лісі на березі 

великого штучного водоймища не вплинуло на структуру угруповання 

кажанів негативно. Ми припускали, що М. daubentonii уникає заплавних 

ділянок річок, що перебувають під впливом промислового забруднення (у 

нашому випадку район електростанції, що працює на вугіллі). 

 

Загалом за результатами польових досліджень у 2009, 2011 та 2012 

роках було витрачено 1366 тенета/годин, спіймано 2221 особини 11 видів 

рукокрилих на 7 зазначених ділянках (табл. 3.2.). Кількість видів на ділянці 

варіює від 3 до 10, а особин - від 39 до 660. Звичайно, на двох ділянках, де 

було зроблено два цикли відловів (ділянки 6 та 7 рис. 3.6. та табл. 3.2.), 

було спіймано більше видів та особин, ніж на тих ділянках, де відлови 

проводили лише одного разу. Для того, щоб оцінити достовірність 

отриманих результатів було розраховано індекс Чао1, який дозволяє 

оцінити, чи було досягнуто кількість видів у фактичній вибірці відповідно 

до теоретичного розрахунку. Результати розрахунків потенційної кількості 

видів на кожній з ділянок (індекс Чао1) представлений у таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2. 

Результати розрахунків індексу Чао1 (Chao1) для 7 лісових 

ділянок досліджень на території Харківської області. KOZ - Козиївка, 

NES - Нескучне, TET - Тетліга, PEC - Печеніги, MOK - Мохнач, HOM - 

НПП “Гомільшанські ліси”, YAR - Яремівка. 

  Обстеженні ділянки 

1 

KOZ 

2 

NES 

3 

TET 

4 

PEC 

5 

MOK 

6 

HOM 

7 

YAR 

Число видів 3 6 8 7 8 10 10 

S.Chao1. 3 7 8 7 8 10.5 10 

S.E.  ±0.4 ±2.2 ±0.46 ±0.0 ±0.46 ±1.27 ±0.23 

  

Таблиця 3.3. 

Перелік видів спійманих рукокрилих на кожній з 7 лісових 

ділянок, що було обстежено на території Харківської області. 

Розшифрування скорочень ділянок див. табл. 3.1.2.1. 

Ділянка Види рукокрилих 

1, KOZ M. daubentonii, N. noctula, Pl. auritus. 

2, NES M. daubentonii, N. noctula, N. leisleri P. nathusii, V. murinus, Pl. 

auritus 

3, TET M. daubentonii, M. brandtii, N. noctula, N. leisleri, E. serotinus, P. 

nathusii, P. pygmaeus, Pl. auritus 

4, PEC M. daubentonii, M. dasycneme, N. noctula, N. leisleri, P. nathusii, P. 

pygmaeus, Pl. auritus 

5, MOK M. daubentonii, M. brandtii, N. noctula, N. leisleri, E. serotinus, P. 

nathusii, P. pygmaeus, Pl. auritus 

6, HOM M. brandtii, M. dasycneme, M. daubentonii, N. noctula, N. leisleri, 

E. serotinus, P. kuhlii, P. nathusii, P. pygmaeus, Pl. auritus 

7, YAR M. brandtii, M. dasycneme, M. daubentonii, N. noctula, N. leisleri, 

E. serotinus, V. murinus, P. nathusii, P. pygmaeus, Pl. auritus 
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Рис. 3.7. Відносні частки видів рукокрилих отримані за 

результатами відловів павутинними тенетами на 7 ділянках на території 

Харківської області. Mda - M. daubentonii, Mds - M. dasycneme, Mbr - M. 

brandtii, Nno - N. noctula, Nle - N. leisleri, Ese - E. serotinus, Pna - P. 

nathusii, Pyg - P. pygmaeus, Pku - P. kuhlii, Vmu - V. murinus, Pau - Pl. 

auritus. Розшифрування скорочень назв ділянок див. табл. 3.2. 

  

 

Рис. 3.8. Криві накопичення (rarefaction curves) виявлених видів 

(species) рукокрилих по відношенню до кількості спійманих особин 

(sample size). Розшифрування скорочень ділянок див. табл. 3.2. 
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Відповідно до результатів представлених у таблиці 3.2., лише для 

однієї ділянки (№2 NES) кількість видів теоретично розраховано на один 

більше, ніж було фактично спіймано. У випадку з ділянкою 6 значення 

Чао1 було на 0,5 більше, ніж фактично спіймано. Перелік видів, що було 

спіймано на кожній з ділянок, представлено у таблиці 3.3., а відносні 

частки видів на рисунку 3.7. На п’яти ділянках чисельно домінувала N. 

noctula, з часткою від 50 до 84%, а на двох інших Pl. auritus та M. brandtii 

відповідно. 

Найменша кількість видів, число особин та щільність отримана для 

ділянки 1 (KOZ) (табл. 2.2., рис. 3.8), але розрахунки індексу Чао1 

показали високу вірогідність того, що відловлені три види - це все місцеве 

населення рукокрилих. 

Карти структури ландшафтів кожної з ділянок винесено у Додаток Б.  

Ділянки 1-3 (Додаток Б, рис. Б1 а-в) розташовані на відстані від великих 

річок та штучних водойм, інші 4 ділянки розміщені на березі р. Сіверський 

Донець, у його природному руслі чи у вигляді водосховища. Також, перші 

дві ділянки оточені сільськогосподарськими ландшафтами, інші переважно 

в лісових ландшафтах. До двох ділянок (Додаток Б, рис. Б1 в, е) потрапила 

невелика площа населених пунктів, а на трьох (Додаток Б, рис. Б1 г, д, е), 

що розташовані на березі Сіверського Дінця, велику частку займають луки. 

Разом пропорції різних типів ландшафтів для всіх 7 ділянок представлені 

на рисунку 3.9. 
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Рис. 3.9. Площі (в гектарах) різних типів ландшафтів для всіх 7 

ділянок обстежених на території Харківської області. Розшифрування 

скорочень ділянок див. табл. 3.2.; field - сільськогосподарські поля, 

meadow - луги, forest - ліс, forest_cut - лісові вирубки, lake - озера, river 

- річки, settlement - людські поселення. 

  

Частки площа лісу різного віку (у гектарах) на основних 

дослідницьких ділянках представлені на рисунку 3.10. Найстаріші дубові 

ліси (>150 років) були представлені лише на 4 ділянках (MOK, TET, KOZ, 

YAR), а найбільші площі цього біотопу (найстаріших лісів) сконцентровані 

на двох з них – MOK (22%) та TET (12%). Суцільні вирубки площею 

приблизно 10% від лісових земель представлені на двох ділянках – KOZ та 

PEC; на таких ділянках як KOZ, YAR, NES та HOM свіжих вирубок лісу не 

було взагалі (рис. 3.10.).  
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Рис. 3.10. Разом площі лісу різного віку на основних 

дослідницьких обстежених на території Харківської області. 

Розшифрування скорочень ділянок див. табл. 3.2.; clearcut - масові 

вирубки, conif 40 - 90 - хвойний ліс у віці від 40 - 90 років, conif > 91 - 

хвойний ліс у віці більше 91 року, decid 10 - 40 - листяний ліс у віці від 

40 - 90 років, decid 41 - 90 - листяний ліс у віці від 41 до 90 років, decid 

> 90 - листяний ліс у віці від 90 до 150 років, decid > 150 - листяний ліс 

у віці понад 150 років. 

  

Візуалізація результатів аналізу надмірності (Redundancy Analysis – 

RDA) для рівня буферів (точок встановлення тенет) представлена на 

рисунку 3.11. В цілому модель пояснює 55,3% варіації даних, а саме 

значення для біотопів, як пояснювальна змінна, становила 8,4%. 

Збільшення значення RDA1 пов’язано із збільшенням частки полів та 

суцільних вирубок, тоді як зменшення значення RDA1 пов’язано зі 

збільшенням частки заплави річок. Негативні значення RDA2 

відображають також збільшення частки заплавних біотопів, тоді як 

позитивні пов’язані із збільшенням площі лісових масивів. В цілому 

розраховані значення моделі були статистично незначущими (F5,58 = 1,13, p 

= 0,29), і єдиною значущою пояснювальною змінною було «поле» 

(сільськогосподарські ландшафти) (F1,58 = 2,5, p = 0,04). Більшість видів 

рукокрилих були пов’язані з біотопами, що характеризуються наднизьким 

рівнем антропогенного впливу (найменша частка сільськогосподарських 

ландшафтів та суцільних вирубок (рис. 3.11.). 



142 
 

    

 

Рис. 3.11. Візуалізація розрахунків моделі (Redundancy Analysis – 

RDA) для рівня буферів (точок встановлення тенет). NNO – Nyctalus 

noctula, NLE - Nyctalus leisleri, PNA - Pipistrellus nathusii, PPY - 

Pipistrellus pygmaeus, PLA - Plecotus auritus, MBR - Myotis brandtii, 

MDA - Myotis daubentonii, MDS - Myotis dasycneme. forest - ліс, lake - 

озеро, field - сільськогосподарські поля, clearcut - вирубки, floodplain - 

заплава. 

  

Розміщення видів рукокрилих у взаємозв’язку з ландшафтом для 

рівня буферів, відповідно до шкал RDA1 та RDA2 показано також на 

рисунку 3.11. Відповідно найбільший зв'язок із лісними біотопами 

виявлено для N. noctula, N. leisleri та M. brandtii, найбільший зв'язок з 

заплавними річковими біотопами виявлено для P. pygmaeus, та меншою 

мірою для P. nathusii, який разом з видом M. dasycneme демонструє зв’язок 

зі водоймами (озерами та штучними водосховищами). Розміщення M. 

daubentonii на шкалі ближче до таких біотопів як суцільні вирубки та 

сільськогосподарські ландшафти, а також положення Pl. auritus так саме 

блище до біотопу “поля” можливо вказує на похибку, отриману за рахунок 

ділянки 1 (KOZ), де не вважаючи на високу ступінь порушення природної 

структури біотопу, було спіймано відносно велику кількість особин саме 

цих двох видів.   
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Результати візуалізації розрахунків моделі (Redundancy Analysis – 

RDA) для рівня семи досліджених ділянок представлена на рисунку 3.12. В 

цілому модель пояснює 33,8% варіації даних, а значення для біотопів, як 

пояснювальна змінна, становила 95%. Загалом модель була статистично не 

значуща (F5,1 = 3.73, p = 0.1). Як і до розрахунків для рівня точок 

встановлення тенет, для рівня ділянок вищій рівень RDA1 відображав 

більше антропогенне навантаження, а саме: пропорція 

сільськогосподарських ландшафтів та суцільних вирубок. В той же час, 

негативні значення RDA1 уходили у бік збільшення заплавних біотопів 

річок (рис. 3.12). Важливо, що цей перший показник змінної був на межі  

статистичної значущі (F1,5 = 10,67, p = 0,09), підкреслюючи значення цього 

розриву між антропогенно трансформованими біотопами 

(сільськогосподарські ландшафти та суцільні вирубки) та їхніми 

природними антітипами (не порушеними заплавами річок) для рівня 

ділянки. 

Значення RDA2 відображає інший градієнт: від природних біотопів 

(негативні значення, пов’язані з лісовими біотопами та заплавою річки) до 

антропогенно модифікованих (позитивні значення, пов’язані з суцільними 

вирубками та лісом), однак цей показник був статистично незначущим (F1,5 

= 5,95, p = 0,45). Єдиним показником, що мав рівень статистичної значним 

був «ліс» (forest) (F1,5 = 5,68, p = 0,03). 
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Рис. 3.12. Візуалізація розрахунків моделі (Redundancy Analysis – 

RDA) для рівня ділянки відловів: а – лише з видами рукокрилих, b – 

разом із типами ландшафтів. Розшифрування скорочень видів і ділянок 

див. рис. 3.11. 

 

Таким чином, розміщення видів рукокрилих у взаємозв’язку з 

ландшафтом для рівня ділянки відносно схоже з розміщення для рівня 

точок встановлення тенет (рисунку 3.12). Так, M. brandtii, N. leisleri та P. 

pygmaeus показали найвищій зв'язок з лісовими та заплавними річковими 

ландшафтами, а M. dasycneme та P. nathusii - з озерами відповідно. В свою 

чергу, M. daubentonii, так само як й у випадку з буферами, виявився 

найбільш зв’язаною із порушеними природними біотопами (суцільні 

вирубки та сільськогосподарські ландшафти), що також може бути 

пояснено похибкою, що вносить ділянка 1 (KOZ). Проте, у випадку оцінки 

взаємозв’язку всієї ділянки, на відміну від точок, Pl. auritus не показав 

зв’язку з порушеними природними ландшафтами (рис. 3.12). 
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Рис. 3.13. Візуалізація розрахунків моделі (Redundancy Analysis – 

RDA) щодо впливу віку лісу на відносну чисельність різних видів 

рукокрилих для рівня ділянки відловів. Розшифрування скорочень 

видів і ділянок див. рис. 3.10. та рис. 3.11. 

  

Результати візуалізації розрахунків моделі (Redundancy Analysis – 

RDA) щодо взаємозв’язку віку лісу та розподілу видів рукокрилих за 

біотопами для рівня семи досліджених ділянок представлена на рисунку 

3.13. В цілому модель пояснювала 34% варіації даних, а значення для лісу, 

як пояснювальна змінна, пояснювала 96%. Негативні значення RDA2 

відображають середні за віком та найстаріші ділянки обстеженого лісу (41 

- 90 та > 150 років). 

Щодо взаємозв’язку видів рукокрилих з різними за віком ділянками 

дубового лісу, ми можемо зробити висновки, що три види (M. brandtii, N. 

leisleri та P. pygmaeus), ті самі що й показали найбільший зв'язок з 

лісовими ландшафтами на рівні ділянки (рис. 3.12), зв’язані найбільшою 

мірою з ділянками старшими за 150 років. Два види N. noctula та P. 

nathusii, показали взаємозв’язок з старим лісом також, а два інших Pl. 
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auritus та M. daubentonii відповідно до розрахунків виявилось пов’язаними 

з порушеними природними біотопами, що як вже було описано вище 

ймовірно похибкою. 

Щільність населення рукокрилих виміряна індексом b/h index 

представлена на рисунку 3.14. 

 

Рис. 3.14. Щільність населення усіх видів рукокрилих 

(представлена індексом b/h index) на 7 лісових ділянках, що було 

обстежено на території Харківської області. Точка – середнє значення, 

лінія – медіана, ** - ділянки для яких значення індексу було 

статистично значимо (Kruskal-Wallis тест з поправкою Bonferroni). 

Розшифрування скорочень ділянок див. табл. 3.2. 

 

 Найбільший показник щільності населення отримано для ділянки  4 

(PEC, дубовий ліс на березі водосховища). B/h індекс для цієї ділянки був 

найвищій (середнє значення 8), а найнижчий показник цього індексу 

(менше 1) було отримано для ділянки 1 (KOZ). Так саме показник b/h 

індексу статистично значуще відрізнявся тільки на цих двох ділянках. 

Фактично, на прикладі значення b/h індексу було підтверджено, що 
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ділянка найбільш порушена антропогенною діяльністю та віддалена від 

річок і водосховищ має не лише найнижче видове різноманіття 

рукокрилих, але й найнижчу щільність населення рукокрилих. Щодо 

інших лісових ділянок, що були обстежені. Добре виражених 

закономірностей у щільності населення та структури ландшафту не 

прослідковується. Наприклад, ділянка 5 (ділянка MOK) має найбільшу 

частку старого лісу, проте займає лише 5 місце за показником b/h індексу 

близьким до ділянки острівного лісу у сільськогосподарському ландшафті 

(ділянка NES). 

 

а  б  

Рис. 3.15. а, б. Щільність населення двох видів рукокрилих 

(представлена b/h індексом) на 7 лісових ділянках, що було обстежено на 

території Харківської області. А – M. daubentonii, Б – P. nathusii. Точка – 

середнє значення, лінія – медіана, ** - ділянки для яких значення індексу 

було статистично значимо (Kruskal-Wallis тест з поправкою Bonferroni). 

Розшифрування скорочень ділянок див. табл. 3.2. 

 

На рисунку 3.15. представлено щільність населення для двох видів 

рукокрилих, що були спіймані на більшості ділянок, M. daubentonii – на 

всіх сімох та P. nathusii – на шести. У випадку з M. daubentonii найбільша 

щільність виду було отримана на майже непорушеній (у масштабі ХХ, ХХІ 

сторіч) ділянці заплави Сіверського Донця – 7 (ділянка YAR), проте 

найменша щільність цього виду була отримана для також заплавної 
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ділянки з найбільшою часткою старого лісу – 5 (ділянка MOK), окрім 

цього для цих двох ділянок отримано статистично значущу різницю 

індексів. Єдине пояснення низької чисельності цього виду на «візуально» 

придатній для цього виду ділянці є промислове забруднення від теплової 

електростанції (ЕСХАР), що знаходиться безпосередньо поряд з ділянкою 

5 (ділянка MOK) та працює на вугіллі. 

Інший вид, P. nathusii показав найвищі значення b/h індексу для 

ділянки 4 (PEC), а на другому місці за значенням індексу знаходиться 

ділянка 7 (YAR). Обидві ділянки мають велику пропорцію річкових та 

водних ландшафтів, що можливо пояснює високу щільність цього виду.   

 

3.1.3. Приклади змін у складі фауни та угруповань рукокрилих 

лісових екосистем Східної Європи (Україна, Росія) 

 

У підрозділі викладено результати порівняння змін у структурі 

літніх угруповань рукокрилих лісових екосистем у часі на прикладі 

чотирьох ділянок: Воронезький біосферний заповідник, Приокско-

терасний біосферний заповідник (Росія), НПП «Гомільшанські ліси» та 

лісовий масив – Харківський лісопарк (Україна). Показано, що найбільших 

змін видовий склад рукокрилих та співвідношення видів з різних екологічних 

груп зазнали на території Харківського лісопарку (ліс на межі з містом). З 

території зникли або скоротили чисельність та перестали 

розмножуватися види «лісові спеціалісти», проте з’явились та стали 

звичайними види, що пов’язані з антропогенно-трансформованими 

ландшафтами. В той же час як на територіях лісових заповідників, що 

віддалені від міст, видовий склад рукокрилих залишається стабільним на 

часових відрізках у 50 та більше років, в тому числі зберігаючи 

присутність видів «лісових спеціалістів» (N. leisleri та N. lasiopterus). Ми 

робимо висновок, що саме міста є центрами змін фауни рукокрилих з яких 

проходить розселення видів у ландшафти, що оточують міста.  
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У даному розділі, ми підсумовуємо результати порівняння видового 

складу та населення рукокрилих для чотирьох ділянок, а саме Воронезький 

біосферний заповідник, Приоксько-терасний біосферний заповідник 

(Росія), НПП «Гомільшанські ліси» та лісовий масив у місті Харків – 

Харківський лісопарк (Україна). Території Приоксько-терасного 

заповідника та НПП «Гомільшанські ліси» були обстежено раніше та 

результати було вже опубліковано (Влащенко, 2005; Альбов и др., 2009). 

Результати обстеження для двох інших територій (Воронезький 

біосферний заповідник та Харківський лісопарк) виконані нами у рамках 

цієї роботи та викладені у наступних двох підрозділах. 

 

  3.1.3.1. Результати порівняння структури угруповання 

рукокрилих Воронезького біосферного заповідника 

Результати інвентаризації структури угруповання рукокрилих 

Воронезького біосферного заповідника, проведеної у 2013 році, ми 

порівняли з результатами, що було зібрано у середині 20-го сторіччя. 

Завдяки збереженому архіву даних Л.С. Лаврова та К.К. Панютіна про 

знахідки та поширення рукокрилих на території заповіднику, ми мали 

змогу суттєво доповнити інформацію з вже опублікованих праць 

(Панютин, 1970; Сосновцева (Дмитрієва), 1974a; 1974b; Панютин, 1963; 

1969; 1974; 1980). Методологічний підхід, використовуваний К. К. 

Панютиним, був трудомістким та часозатратним, і тому основна 

дослідницька площа була не більше 5 км
2
, переважно на півночі від села 

Толщі (головна садиба заповідника) (Панютін, 1970). Наші дослідницькі 

зусилля (відлови павутинними тенетами) були сконцентровані в тому ж 

самому районі. Перелік видів, що було спіймано у середині ХХ-го сторіччя 

та у 2013 році, представлено у Додатку Б (табл. Б1), а порівняння змін у 

відносній чисельності на рисунку 3.16. Загалом у перший період (1956-

1965) було спіймано 10 видів рукокрилих, а у другий (2013) - 11 видів. У 
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вибірці К. К. Панютіна не було M. daubentonii та E. serotinus, проте у нашій 

вибірці не був представлений M. nattereri. Ще два види, в минулому та 

зараз мають різні наукові назви: M. mystacinus та P. pipistrellus. Після 

ревізії екземплярів М. mystacinus з Воронезького заповідника їх було 

перевизначено як M. brandtii (Стрелков і Бунтова, 1983; Стрелков, 1983a; 

1983b), що підтверджено й нашим дослідженням (Vlaschenko et al., 2016б). 

Перегляд групи видів P. pipistrellus s.l. на основі морфологічних даних 

музейних колекцій здійснив Крускоп (2007). Він визначив більшість P. 

pipistrellus s.l. з Воронезького заповідника як P. pygmaeus. Дані нашого 

дослідження підтверджують висновки Крускопа (2007). 

За сумою всіх особин (n = 6308), що було спіймано на вказаній 

території Воронезького заповідника з 1956 по 1965 рр. (Панютин, 1970), 

наведена наступна відносна чисельність видів: M. brandtii – 1,93%, M. 

dasycneme – 1,71%, M. nattereri – 0,7%, N. noctula – 56,4%, N. leisleri – 4%, 

N. lasiopterus – 0,12%, P. nathusii – 11,2%, P. pygmaeus – 13,5%, V. murinus 

– 6,3%, Pl. auritus – 4,1% (рис. 3.16). Через різні методи відловів та різні 

часові проміжки досліджень (наших та попередніх) ми не можемо 

порівнювати отримані дані статистично. Ми можемо лише загально 

відмітити, що у нашій вибірці більша частка M. brandtii та N. leisleri (рис. 

3.16), але менше видів з роду Pipistrellus. В обох вибірках видом 

чисельним домінантом був N. noctula, а одним з найрідкісніших – M. 

dasycneme (разом з двома іншими: M. nattereri та N. lasiopterus). Ці 

відмінності можуть також бути відображенням методологічного підходу: 

колонії видів з роду Pipistrellus шукати легше, ніж Myotis, бо як зазначив 

Панютін (1970), що більшість колоній Pipistrellus мешкали в будинках у 

селі Тощі, і безумовно складніше знайти колонії видів з роду з Myotis в 

дуплах дерев. Панютін (1970) також писав, що співвідношення N. leisleri, 

ймовірно, недооцінене у його вибірці. Тим не менш, співвідношення видів 

рукокрилих отримані в ці два періоди виглядають дуже схожими (рис. 

3.16.).  
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Таким чином, ми можемо зробити попередній висновок, що на 

заповідних територіях, що суворо дотримуються режиму абсолютною 

заповідності зберігається подібна структура угруповань рукокрилих 

протягом багатьох років. Проте, як було відмічено нами у 2013 напівдикі 

коти полюють на рукокрилих навіть на заповідних територіях (Vlaschenko 

et al., 2016б). Відповідно вплив на чисельність рукокрилих можуть 

завдавати напівдіки коти, навіть в ядрах суворо захищених територій, а не 

лише в міських районах (Russo & Ancillotto, 2015; Vlaschenko et al., 2019).  

 

 

Рис. 3.16. Співвідношення видів рукокрилих здобутих на 

території Воронезького заповідника у два різні періоди досліджень. 

Воронезький заповідник, а саме околиці села Толщі, майже єдина 

територія на теренах колишнього СРСР, де була оцінена щільність 

популяції рукокрилих (Панютин, 1970). Було наведено такі розрахунки 

щільності популяції цих тварин (липень) на 1 км
2
: M. brandtii - 10–15 

особин, M. dasycneme - 15–25, N. noctula - 75–80, N. leisleri - 8–10, P. 

nathusii - 150–250, P. pygmaeus - 100– 200, V. murinus - 50–100, та Pl. auritus 

- 10–15. Триста особин рукокрилих, що були спіймані нами в околицях 

села Толщі (загальна площа близько 5 км
2
), становити менше 10% 

місцевого населення рукокрилих відповідно до даних наведених 

Панютіним (1970). Ми вважаємо, що ця оцінка є важливим доповненням 
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до методологічного підходу запропонованого нами раніше (Влащенко & 

Гукасова, 2009; Gukasova & Vlaschenko, 2011). Загалом, за 17 днів 

польових робіт у 2013 році ми зловили таку саме кількість особин кажанів, 

що ловили дослідники у 1960-х за весь літній сезон, відповідно до більш 

ефективних методів відловів. 

Порівняння статевої структури популяції рукокрилих 

Воронезького заповідника у два періоди досліджень. Співвідношення 

статей у дорослих кажанів, описане Панютіним (1970), не було 

деталізовано в його праці, проте в у працях Лаврова (1953) та Стрелкова 

(1999) наведені точні дані. Також було відмічено, що різниця у результатах 

співвідношення статей у літніх популяцій рукокрилих значною мірою 

залежить від методів збору даних. Результати, отримані відловами 

павутинними тенетами та за результатами відловів зі сховищ можуть дуже 

різнитися (Стрeлков, 1999; Влащенко & Гукасова, 2009). Дорослі самці 

живуть окремо від розродчих колоній самиць та рідко потрапляють до рук 

дослідників, які ловлять тварин зі сховищ. І навпаки, павутині тенета 

дозволяють вловлювати дорослих самців у більш природному 

співвідношенні. За результатами досліджень середини ХХ-го сторіччя 

серед дорослих особин таких видів як N. leisleri, P. pygmaeus та Pl. auritus 

реєстрували лише самиць (Лавров, 1953). За результатами дослідження 

2013, ми додали дані про присутність дорослих самців для місцевих літніх 

популяцій N. leisleri та Pl. auritus. Для середини ХХ-го сторіччя  було 

зафіксовано такий відсоток дорослих самок для наступних видів: M. 

brandtii – 99,1% (Лавров, 1953), N. noctula – 98,2% (Лавров, 1953) і – 90%-

95% (Панютин, 1980), P. nathusii – 99,5% (Лавров, 1953) і – 97,5% 

(Стрелков, 1999), і V. murinus – 86,8% (Лавров, 1953) і – 75,4% (Стрелков, 

1999). У більшості випадків нашого дослідження ми отримали нижчий 

відсоток дорослих самиць, ніж це було відомо раніше, що добре збігається 

з різницею у методичному підході: у павутинні тенета потрапляє більше 

дорослих самців. Проте, для V. murinus ми спіймали виключно дорослих 
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самців. У цьому випадку, можливо, причинами цього результату є 

невеликий розмір вибірки, методологічна помилка чи збіг; навряд чи це 

справжнє статеве співвідношення для цього виду у цій місцевості. Крім 

цього, в першому періоді Панютін (1970) описав колонії дорослих самців 

V. murinus у Воронезькому заповіднику. Вочевидь, співвідношення 

дорослих самців північної частини ареалу V. murinus є більшим порівняно 

з іншими мігруючими видами, можливо з причини різних шляхів міграції 

цього виду. 

Відсутність великих водойм поблизу села Толщі, ймовірно, пояснює 

низьку чисельність видів рукокрилих з роду Myotis (M. dasycneme та M. 

daubentonii), які віддають перевагу околоводним біотопам. 

  

3.1.3.2. Результати порівняння (1940-і – 2010-і роки) видового 

складу рукокрилих лісового масиву Харківського лісопарку 

відповідно до зміни ландшафтної структури 

В таблиці 3.4. наведено переліки видів рукокрилих, що було здобуто 

або спіймано у два періоди, коли проводились дослідження, а також 

сезонні зміни чисельності. У перший період досліджень (1935-1949) було 

зафіксовано сім видів рукокрилих (125 особин) (табл. 3.4.). Pipistrellus 

nathusii був виявлений лише в період розмноження, на відміну від M. 

daubentonii та P. pygmaeus (так саме як і в інших випадках, ми приймаємо, 

що цей вид представлений лише як P. pygmaeus на досліджених теренах 

Vlaschenko et al., 2016б, Влащенко, 2011, Крускоп, 2007, хоч раніше він 

мав назву P. pipistrellus), які були виявлені лише в період міграції. Інші 

види кажанів були знайдені в обидва періоди. Видом, що чисельно 

домінував у період розмноження був N. leisleri, а субдомінантами (понад 

15% особин) - Pl. auritus та N. noctula (табл. 3.4.). У період міграції, восени, 

видом, що чисельно домінує був Pl. auritus та відповідно N. noctula та N. 

leisleri за зменшенням частки. Для чотирьох видів кажанів, що були 

здобути у середині ХХ століття у Харківському лісопарку, були відмічені 
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молоді особини обох статей та самиці, що годують (табл. 3.4.). Для п’яти 

видів рукокрилих були знайдені сховища у дуплах дерев. Індекси 

вирівненності та Шеннона-Універа були більш високими в період осінньої 

міграції порівняно з періодом розмноження (табл. 3.4.). 

Таблиця 3.4. 

Видовий склад, відносна чисельність, та статус видів 

рукокрилих за два періоди досліджень на території Харківського 

лісопарку 

Види Період 1935-1948 Період 2010-2014 

 

Відносна чисельність Статус 

виду 

Відносна чисельність Статус 

виду 

Сезон 

розмножен

о     n 

% 

Осіння 

міграція 

n 

% 

Сезон 

розмноження 

n 

% 

Осіння 

міграція 

n 

% 

  

M. daubentonii 0 

0 

2 

4.3 

R, nB 58 

22.0 

26 

4.3 

Br 

M. dasycneme - - - 3 

1.1 

2 

0.3 

Br 

E. serotinus - - - 19 

7.2 

0 

0 

Br** 

N. lasiopterus 2 

2.5 

2 

4.3 

R, Br - - - 

N. noctula 13 

16.4 

6 

13 

R, Br 70 

26.6 

525 

86.6 

R, Br 

N. leisleri 40 

50.6 

5 

10.8 

R, Br 1 

0.4 

16 

2.6 

nB 

P. nathusii 2 

2.5 

0 

0 

n.d. 71 

27 

9 

1.5 

Br 

P. pygmaeus* 0 

0 

1 

2.1 

n.d. 23 

8.6 

13 

2.1 

Br 

P. kuhlii - - - 2 

0.7 

6 

0.9 

Br** 

 

V. murinus - - - 0 

0 

1 

0.2 

nB 
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Таблиця 3.4.(продовження) 

Видовий склад, відносна чисельність, та статус видів 

рукокрилих за два періоди досліджень на території Харківського 

лісопарку 

Види Період 1935-1948 Період 2010-2014 

 

Відносна чисельність Статус 

виду 

Відносна чисельність Статус 

виду 

Сезон 

розмножен

о     n 

% 

Осіння 

міграція 

n 

% 

Сезон 

розмноження 

n 

% 

Осіння 

міграція 

n 

% 

  

P. auritus 22 

27.8 

17 

37 

R, Br 16 

6.0 

8 

1.3 

Br 

Загалом 79/99.8 46/99.8   264/99.7 606/99.8   

Значення індексів 

Shannon–

Wiener 

1.18 1.45   1.72 0.63   

Evenness 0.61 0.75   0.74 0.27   

Jaccard 0.2   0.18   

** - ці два види не розмножуються у дуплах дерев;  R – сховища у 

дуплах дерев, репродуктивний статус – Br– розмножується на території 

Харківського лісопарку, nB – не розмножується, n.d. – дані відсутні. 

 

Майже 900 особин 10 видів (869 особин за допомогою павутинних 

тенет, та 15 особин з дупел дерев) були виловлені між 2010-2014 роками 

(табл. 3.4.). Більшість видів було спіймано у обидві сезони (розмноження 

та міграції), за винятком E. serotinus, який потрапив лише у період 

розмноження та V. murinus, якого спіймали лише під час міграції. 

В період розмноження (травень-липень) чисельними видами 

домінантами були P. nathusii, N. noctula та М. daubentonii (табл. 3.4). У 

період міграції видом абсолютним домінантом був N. noctula з 
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відсотковою чисельністю близькою до 90%. На початку ХХІ століття на 

території Харківського лісопарку ми знаходили лише колонії N. noctula в 

дуплах дерев. Тим не менш, ми підтвердили розмноження шести лісових 

видів кажанів (наявність самок, що годують, і молодих особин) та M. 

dasycneme, який переважно віддає перевагу горищам як місцям поселення 

розродчих колоній, але дуже рідко може використовувати й дупла дерев 

(Dietz and Kiefer 2014). Самиці синантропних видів, які використовують 

лише людські споруди, E. serotinus та P. kuhlii використовують територію 

Харківського лісопарку для полювання. Індекси вирівненності та 

Шеннона-Універа були майже втричі вищими в період розмноження, ніж у 

період міграції (табл.: 3.4). Колонії N. noctula (n = 4), які було знайдено в 

сучасний період у дуплах дерев (Quercus robur) з діаметром стовбура 

(DBH) 38-44 см, та самі порожнини видовбувані дятлами з льотками на 

висотах 5-9 м. 

Крім того, існували відмінності в просторовому розподілі деяких 

видів кажанів протягом другого періоду обстеження (міграції). У південній 

частині Харківського лісопарку (близько до районів міської забудови) 

ловили лише дорослих самців E. serotinus на відміну від північної частини, 

де була більше частина самиць. Найбільша кількість видів зафіксована біля 

водойми на півдні Харківського лісопарку та на Північному Сході, поблизу 

іншої системи ставків. 

Зміни структури ландшафту між 1940-х та 2010-х роками показана 

на рисунку 3.17. та у таблиці 3.5. П’ять із шести типів ландшафтів 

збільшилися в площі між двома періодами за рахунок відкритих 

ландшафтів (переважно поля та луки), які були основним типом 

ландшафту в обидва періоди. Найбільш помітне збільшення території 

відбулось для ландшафту міської забудови, яка збільшила площу більш, 

ніж у 5 разів (рис. 3.17. та у табл. 3.5.). Як видно з зображень, лісовий 

покрив у 1940-і р. був менш суцільним, з великою кількістю відкритих 

просторів уздовж лісових ярів та доріг (рис. 3.17). Всередині лісу були 
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хутори, рекреаційні об’єкти та лісові кордони, також майже були відсутні 

водні об'єкти. Усі зміни типів ландшафтів (як збільшення, так і зменшення) 

були статистично значущими (табл. 3.5.). 

Загальна площа лісу дещо збільшилась через припинення суцільних 

вирубок поблизу міста у другій половині ХХ століття. Деякі бази 

відпочинку були покинуті в пострадянські часи, але в цей час виникли 

райони нової забудови приватних котеджів. У 1940-і р. територія 

Харківського лісопарку була оточена в основному відкритими орними 

землями, а в 2010-і р. його вже оточували переважно райони міської 

забудови, які з’явилися на відкритих ландшафтах (рілля та луки). 

 

Таблиця 3.5. 

Зміни ландшафтної структури Харківського лісопарку та прилеглих 

територій у часовому проміжку 1940-і – 2010-і рр. 

Тип 

ландшафту   

1940 

Площа, га 

% 

2010 

Площа, га 

% 

Change 

(%) 

Z-Scope P-value 

Ліс 3758.282 

17.9% 

4913.79 

23.4% 

+31% -13.93 p ≤ 0.01 

Водні 

об’єкти 

138.365 

0.7% 

303.6291 

1.4% 

+119% -7.93 p ≤ 0.01 

Сільська 

площа 

1225.71 

5.8% 

3184.151 

15.2% 

+160% -31.16 p ≤ 0.01 

Міська 

площа 

320.571 

1.5% 

2032.533 

9.7% 

+534% -36.31 p ≤ 0.01 

Відкриті 

ландшафти 

15573.77 

74.1% 

10582.6 

50.4% 

-32% 50.21 p ≤ 0.01 

Загалом 21016.7 

100% 

21016.7 

100% 

- - - 

 

 Зміни частки видів рукокрилих з різних екологічних груп (разом із 

сезонними змінами) у Харківського лісопарку представлені на рис. 3.18.  
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Рис. 3.17. Ландшафтна структура території Харківського 

лісопарку у 1940-і (A) та у 2010-і (B). Типи ландшафтів: ліси (forest), 

відкриті ділянки (open spaces), а також луки та сільськогосподарські 

землі, сільські території (rural area), міські або забудовані території 

(urban area), водні об'єкти (water). Mist netting points - місця відлову, 

Tree roost site - місця з деревами, де селилися кажани (Vlaschenko et al., 

2021). 

 

 

Рис. 3.18. Частки видів рукокрилих з різних екологічних груп, що 

було спіймано на території Харківського лісопарку в різні періоди 

досліджень та в різні сезони. Групи видів: Forest specialists - лісові 

види, Generalists - види генералісти, Semi-aquatic - види пов'язані з 

коловдоними біотопами водні, Urban - синантропні; summer - період 

розмноження, autumn - період осінньої міграції, study periods - періоди 

проведення досліджень (Vlaschenko et al., 2021).  
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Частка лісових видів спеціалістів, зменшилась із майже 80% у 

перший період обстеження до менш, ніж 10% у другому періоді. Восени 

масова поява N. noctula значно змінює співвідношення (рис. 3.18). Види з 

інших екологічних груп збільшили частку у ці два періоди, особливо 

синантропні види (рис. 3.18). 

3.1.3.3. Огляд змін у складі фауни та структурі угруповань 

рукокрилих лісових екосистем Східної Європи, на прикладі чотирьох 

територій 

Характеристики змін у видовому складі та тенденцій у чисельності 

видів для чотирьох ділянок (Воронезький заповідник, Приоксько-терасний 

заповідник, НПП «Гомільшанські ліси» та Харківський лісопарк) 

підсумовані у таблиці В1 Додаток В. Серед цих чотирьох ділянок 

Харківський лісопарк є єдиним лісовим масивом, який знаходиться поряд 

із великим містом, та наш аналіз зміни ландшафтної структури показує, що 

за минулі 60 років райони міської забудови, фактично, оточили цей 

лісовий масив з трьох боків (рис. 3.17). В той же час як три інші лісові 

масиви знаходяться на значній відстані від великих міст і здебільшого не 

зазнали суттєвих змін у структурі ландшафту в зв’язку із заповідним 

статусом цих територій. Огляд історичних карт показав, що структура 

ландшафту була відносно стабільною протягом останніх 70 років, тому ми 

не порівнювали зміни ландшафтної структури для цих трьох територій, але 

зробили це для території Харківського лісопарку, де зміни відбувалися. 

Більше того, дві з контрольних територій (Воронезький заповідник та 

Приоксько-Терасний заповідник) є природними заповідниками, які суворо 

охороняються щонайменше 70 років. Загалом, порівняння змін фауни 

кажанів з усіх чотирьох територій показує, що найбільше збільшення 

кількості видів відбулось саме у Харківському лісопарку (5 із 10 видів). На 

відміну від Харківського лісопарку, кількість видів кажанів на інших 

територіях (природних та заповідних лісів) залишається майже незмінною, 

лише 1 або 2 види змінили свій статус або зникли з територій (рис. 3.18.). 
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У підсумку, наше порівняння показує, що зміни ландшафту, як у випадку 

Харківського лісопарку, ймовірно є причиною змін у складі фауни 

рукокрилих: в першу чергу, поява синантропних видів, скорочення 

чисельності N. leisleri та найімовірніше зникнення N. lasiopterus. 

Безумовно, це порівняння є умовним, оскільки ми не можемо, з 

одного боку, підтвердити ці зміни статистично, а, з іншого, висока 

вірогідність недооцінки чи не виявлення декількох рідкісних видів на всіх 

територіях, та у всіх випадках досліджень, бо використовували різні 

методичні підходи. Без сумніву, наші попередники: Л.С. Лавров, К.К. 

Панютін, Г.П. Московський, О.С. Лисецький та інші докладали максимум 

зусиль у вивченні кажанів у важкі часи 30-40-х років ХХ сторіччя та 

пізніше, але потенційно деякі види кажанів могли бути пропущені. 

Проте, одним з висновків з результатів отриманих для Харківського 

лісопарку, є те, що кількість видів кажанів за минулі 65 років не 

зменшилась так суттєво, як змінився ландшафт. Кількість видів не 

зменшилась так, як можна було б передбачити, відповідно до високого 

рівня чутливості рукокрилих до змін у навколишньому природному 

середовищі. Урбаністичні ландшафти, або міста, з одного боку охоплюють 

незначні площі поверхні землі, проте, за рахунок високого споживання 

енергетичних ресурсів, вони створюють та підтримують велику 

неоднорідність ландшафтів. Ми бачимо, що на прикладі Харківського 

лісопарку та територій, що його оточують, зросли не тільки райони міської 

забудови (більше ніж у 5 разів) за півстоліття, але також збільшилась 

лісистість та з’явились штучні водойми. Швидше за все, ці ландшафтні 

зміни підтримують види рукокрилих з екологічної групи генералістів та 

види, пов'язані з водою, а також, забезпечують ресурси для синантропних 

видів. Однак, ці кількісні зміни в ландшафті, не забезпечують ресурсами 

види рукокрилих, що відносяться до лісових спеціалістів. В той же час, на 

трьох інших територіях, що є заповідними, саме ці лісові види рукокрилих 

існують у вигляді стабільних популяції. 
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3.1.3.4. Правові аспекти охорони рукокрилих у лісових масивах 

України. 

У нашій минулій роботі (Влащенко, 2010) правові аспекти охорони 

рукокрилих у лісових масивах України детально розглянуті на прикладі   

НПП «Гомільшанські ліси» (Харківська обл.). У цьому розділі стисло 

розглянемо це у більш ширшому контексті. Як зазначено вище, в розділі 1, 

в Україні немає жодного законодавчого акта, де рукокрили були б  

визначені, як тварини, що їхня чисельність потребує регуляції або вони 

підлягають знищенню. Навпаки, вони визнані такою групою, ссавців, що 

підлягає особливій охороні.   

Українське законодавство (Закон України “Про приєднання України 

до Конвенції 1979…”, 1996; Закон України “Про приєднання України до 

Угоди про збереження кажанів” …, 1999; Закон України «Про охорону 

навколишнього …”, 1991; Закон України «Про тваринний світ», 1993; 

Закон України «Про Червону книгу України», 2002; Лісовий Кодекс 

України, 2006) має такі формулювання та терміни, щодо охорони 

тваринного світу загалом та рукокрилих закрема. Відповідно до цих 

нормативних документів охороні підлягає не лише вид як такий, алей 1) 

середовище існування виду/видів, 2) місця розмноження, 3) популяційне 

різноманіття, 4) видове різноманіття та 5) цілісність природного 

угруповання (Влащенко, 2010). Виходячи з цих формулювань, середовище 

існування лісових видів рукокрилих, має бути збережено у максимально не 

порушенному вигляді. Наприклад, зникнення з території, внаслідок 

діяльності людини, якоїсь статево-вікової групи рукокрилих (дорослих 

самців, чи самиць, що розмножуються) може трактуватись, як втрата 

популяційного різноманіття. Проте на практиці оцінити ці зміни дуже 

складно, в першу чергу з причини відсутності сталих програм 

інвентаризації та моніторингу лісових видів рукокрилих (Прилуцька, 

2014).  
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Безперечно, що зникнення виду рукокрилих, як такого має бути 

розцінено як «повне зникнення популяції кажанів» та «порушення 

цілісності природного угруповання». Втрату якоїсь статевої групи серед 

дорослих особин та припинення розмноження має бути розцінено, як 

«зменшення популяцій кажанів», порушення «умов існування 

популяційного різноманіття» та «порушення цілісності природного 

угруповання». Зменшення щільності популяцій рукокрилих (для тих видів, 

для яких вона була відома) має бути розцінено, як «зменшення популяцій 

кажанів», порушення «умов існування популяційного різноманіття» та 

«порушення цілісності природного угруповання» (Влащенко, 2010).  

Охорона оселищ (середовище перебування) та місць 

розмноження (сховища) лісових видів рукокрилих. Під час 

лісогосподарської діяльності безпосередньо вбивство рукокрилих 

відбувається рідко. Це може трапитись лише у випадках, коли спилюють 

дерево зі сховищем (дуплом) в якому знаходяться тварини, та загибель 

відбувається або через удар (коли стовбур падає на землю), або коли 

тварин розпиляють бензопилою (що відбувається дуже рідко, та не 

навмисно). Проте лісогосподарська діяльність масштабно впливає на 

кажанів через трансформацію чи повне знищення середовища перебування 

та місць розмноження, сховищ. Розміщення кажанів у лісах та 

використання лісових ландшафтів цими тваринами є досить складним у 

просторі та часі, як показано нами у цьому розділі. Місце розмноження та 

поселення кажанів – «сховище». Сховище – це дупло в стовбурі, або в 

скелетному гіллі, або порожнина за корою, що відстала, де мешкає колонія 

рукокрилих, або поодинокі особини (Влащенко, 2010). Рукокрилі можуть 

використовувати окремі сховища на проміжку від доби до місяця, причому 

із року в рік (Панютин, 1970; Boye&Dietz, 2005). Рукокрилі – гетеротермні 

тварини, тобто такі, що не можуть підтримувати температуру тіла 

фізіологічно впродовж тривалого часу (доби). Критичним періодом життя 

самиць є період вагітності, коли вони формують чисельні колонії (від 30 до 
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100 та більше особин) та оселяються у добре захищених та великих 

сховищах (Панютин, 1970). Такі колонії самиць називаються виводкові або 

материнські. Дорослі самці мешкають в окремих сховищах та формують 

наприкінці літа гаремні колонії. Молоді кажани також формують 

самостійні колонії в окремих сховищах починаючи з останньої декади 

липня. Треба зазначили, що більшість мігруючих та осілих видів 

повертаються до лісових ділянок у квітні, зимівля рукокрилих у лісових 

масивах України (за виключенням Криму та Закарпаття) та Європейської 

Росії вважається неможливою (Кузякин, 1950). Кажани об’єднанні в 

колонії мешкають осіло на окремій ділянці лісу з квітня по серпень 

(Влащенко, 2006б), в цей час вони змінюють різні сховища та народжують 

малят (Панютин, 1980; Boye&Dietz, 2005). Таким чином, ділянка лісу, де 

мешкає колонія кажанів та відбувається розмноження, – це територія 

лісового масиву з достатньою кількістю сховищ в яких мешкає колонія(-ії) 

кажанів, відбувається вагітність, народження малят, та де всі особини 

колонії залишаються до початку осінньої міграції. Саме така лісова ділянка 

з сукупністю сховищ підпадає під термінологію Закону України «Про 

тваринний світ» як «середовище перебування» та «умови розмноження» 

погіршення стану яких є не припустимим та охорона яких є одним з 

пріоритетів охорони тваринного світу (статті 7 та 32).  

Площа лісової ділянки, що використовується для розмноження 

окремими видами рукокрилих, може коливатися від 25 до 40 га, за 

результатами досліджень у НПП «Гомільшанські ліси» (Влащенко, 2006б), 

або за даними інших джерел (Панютин, 1970; Boye&Dietz, 2005) від 100 до 

400 га. Наприклад колонія N. noctula впродовж літнього сезону 

використовує до 60 різних дерев на ділянці розмноження, а N. leisleri – до 

50 відповідно (Boye&Dietz, 2005).  

В літературі описано характеристики дерев сховища в яких 

використовують рукокрилі, зазначено, що це старі дерева, частіше дуби від 

100 та більше років, та осики від 40 років (Кузякин, 1950; Панютин, 1970; 
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Стрелков, Ильин, 1990). За нашими даними це дуплах дерев у чотирьох 

породах, середній діаметр стовбурів – 34,4 см, середній вік дерев – 93,4 

років. Мінімальний вік – 35 років (осика), максимальний – 160 років (дуб) 

(Влащенко, 2005). До того ж дерева, що мають дупла, у більшості випадків 

вражені стовбуровими грибами, яки є причиною появи дупел в наступні 

роки (Иванчев, 1998; Влащенко, 2005). Зменшення числа дерев з такими 

характеристиками або їх повне знищення на лісовій ділянці призведе до 

погіршення умов існування рукокрилих, та знищить місця їхнього 

розмноження, а також призведе до скорочення видового та популяційного 

різноманіття (Влащенко, 2010). Фактично, у розділах вище, на прикладі 

змін у видовому складі рукокрилих на територіяї з різним ступеням 

лісогосподарської діяльності підтверджено описані тут теоретичні 

викладки.  

Вочевидь, суцільні рубки призведуть до зникнення рукокрилих з 

певної території, як таких, в той же час санітарно-вибіркові рубки також 

негативно впливають на рукокрилих. Добрим прикладом є робота В.Ю. 

Ільїна із співавторами (2003), де досконало розписано вплив вибірково-

санітарної рубки на наявність та чисельність кажанів на контрольній 

ділянці листяного лісу (лісостепова зона Європейської Росії). До 

проведення вибірково-санітарної рубки на контрольній ділянці мешкали 

п’ять видів кажанів, три з них формували виводкові колонії. Загальна 

чисельність складала більше 500 особин. Після проведення вибірково-

санітарної рубки на території контрольної ділянки залишилось лише два 

види, а загальна чисельність кажанів скоротилась вдвічі. Повторна 

вибірково-санітарна рубка, яка була проведена на тій саме ділянці за рік 

після першої, призвела до повного зникнення кажанів з цієї ділянки лісу 

(Ильин и др., 2003).  

Відповідно до вищенаведених даних всі існуючі типи суцільних 

рубок, а також вибірково-санітарні рубки дійсно негативно впливають на 

кажанів і не можуть проводитися на ділянках лісу, де мешкають колонії 
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кажанів та відбувається розмноження цих тварин (Влащенко, 2010). 

Беручи до уваги неможливість заборонити рубки повністю (як це 

нещодавно було зроблено в Норвегії), наші практичні рекомендації, це 

заборонити суцільні, та обмежити вибіркові та санітарні рубки на ділянках 

листяних лісів старше 90 років.  

Практичні рекомендації щодо охорони рукокрилих у лісових 

ландшафтах України. Таким чином, лісогосподарська та лісозаготівельна 

діяльність (рубки головного користування, ландшафтні рубки, 

лісовідновні, санітарні суцільні та вибіркові) негативно впливають на 

середовище перебування та місця розмноження (сховища) кажанів. 

лісогосподарська діяльність призводить до скорочення площ старовікових 

лісів та кількості старих, всихаючих дерев з дуплами. Це, в свою чергу, 

призводить до зникнення видів, втрати популяційної цілісності та 

порушення природної цілісності угруповань, що відповідно до діючого 

законодавства заборонено або має бути суворо обмежено (Влащенко, 

2010). 

В лісах України слід заборонити суцільні, та обмежити вибіркові та 

санітарні рубки на ділянках листяних лісів старше 90 років. Можливість 

вилучення частини мертвої деревини без шкоди для населення кажанів та 

екосистеми в цілому потребує подальших ґрунтовних досліджень 

(Влащенко, 2010). 

 

3.2. Інвентаризація та моніторинг структури зимових скупчень 

лісових видів рукокрилих  

В підрозділі 3.2. викладені результати інвентаризації та 

моніторингу зимових скупчень рукокрилих у закинутих штольнях з 

видобутку пісковика на території Харківської області. Комбінуючи два 

методичні підходи: обліки тварин всередині штолень та відлови у 

павутинні тенета було встановлено, що чотири види рукокрилих зимують 

у обстежених штольнях, тварини починають переселятися до місць 
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зимівлі з серпня та залишаються там до квітня. Чисельність рукокрилих 

варіює з року в рік, та впродовж зимових місяців. Завдяки фото-пасткам 

встановлено, що кажани ховаються у глибоких щілинах пісковика, 

відповідно не можуть бути обліковані дослідниками, тому відбувається 

недооблік. Зроблена екстраполяція чисельності кажанів, що зимують у 

обстежених штольнях, відповідно до якої чисельність має досягати 1000 

особин рукокрилих в одній системі штолень (декілька штолень, що 

розміщені поряд).   

 

3.2.1. Підсумки моніторингу зимових скупчень рукокрилих у 

штольнях Харківської області 

У підрозділі викладено результати 1) інвентаризації всіх відомих 

покинутих підземних об'єктів (великої довжини) на території Східної 

України встановлено дві системи штолень, де описані найчисельніші 

зимові скупчення рукокрилих: Липцевські та Тетлежанські штольні; 2) 

встановлено, що чотири види рукокрилих формують зимові угруповання 

(M. daubentonii, M. brandtii, M. dasycneme та Pl. auritus) у цих штольнях; 3) 

описана багаторічна динаміка видового складу та чисельності рукокрилих 

у цих штольнях, а також динаміка впродовж зимового сезону; 4) на основі 

отриманих даних з динаміки чисельності була сформована робоча 

гіпотеза, що рукокрилі ховаються у глибоких щілинах стін пісковика та не 

доступні для обліку, відповідно їхня реальна чисельність значно більша; 5) 

описано особливості просторового розміщення різних видів кажанів у 

коридорах штолень. За результатами багаторічного моніторингу не було 

встановлено збільшення чи зменшення чисельності рукокрилих у штольнях, 

що було обстежено.  

 

До 1999 року не було жодних даних про місця зимівлі кажанів у 

підземеллях Харківської області. У грудні 1999 року вперше були 

обстеженні Липцівські штольні на наявність там зимуючих кажанів 
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(Влащенко & Наглов, 2006). Далі, після 2000 року інформація про зимівлю 

кажанів у підземних місцях Східної та Північно-Східної України швидко 

зростала. В даний час сім видів кажанів (M. daubentonii, M. dasycneme, M. 

brandtii, M. nattereri, E. serotinus, Pl. auritus та Myotis davidii (Peters, 1869) 

(колишня назва Myotis aurascens Kuzyakin, 1935 (Benda & Tsytsulina, 2000)) 

(Benda et al., 2016) були зафіксовані на зимівлі в підземеллях та у тріщинах 

гірських порід у цьому регіоні (Vlaschenko & Naglov, 2005; Влащенко & 

Наглов, 2006; Годлевская & Гхазалі, 2009; Загороднюк & Коробченко, 

2008; Влащенко и др., 2014; Vlaschenko et al., 2016).  

 

 

Рис. 3.19. Співвідношення видів рукокрилих на зимівлі у 

штольнях Харківської області. Лип - Липцьківські, Тет - Тетлежські 

штольні. 

 

 Три види (M. daubentonii, M. dasycneme і P. auritus), що зимують у 

Липцевських штольнях, за нашими попередніми даними найчастіше 

зустрічаються у підземеллях півночі та сходу України, а також прилеглих 

територій Росії (Стрелков, 1958; Влащенко & Наглов, 2006; Влащенко и 

др., 2012). У більш пізньому огляді (Godlevska et al., 2016) E. serotinus було 
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відзначено як четвертий поширений вид кажанів взимку, в природних 

сховищах півночі України. Зимівля M. brandtii у штольнях біля с. Тетлега є 

єдиним відомим місцем зимівлі цього виду на всій території Лівобережної 

України (Vlaschenko et al., 2016а). 

Співвідношення видів рукокрилих у скупченнях у двох системах 

штолень (Липцевські – окремо для кожної зі штолень, та Тетлежанські – 

сумарно для двох підземель) представлено на рисунку 3.19. 

Найчисельнішим видом за результатами багаторічних обліків у всіх 

підземеллях став M. daubentonii. Проте, суттєві відмінності відмічені між 

системами штолень, так у Липцевських штольнях не було відмічено на 

зимівлі M. brandtii, а у Тетлежанських не було обліковано M. dasycneme. 

Також відмінності відмічені для трьох розміщених поряд Липцевських 

штолень (рис. 3.19). 

Відносна чисельність видів кажанів у зимових скупчення була 

подібною у штольнях Липці 1 та Липці 3-4 та відрізнялась від штольні 

Липці 2. В той же час схожість відносної чисельності між штольнями Ліпці 

1 та Ліпцями 3-4 не була статистично достовірною (χ² = 0,981, d.f. = 2, p ≥ 

0,05). M. dasycneme не був зафіксований в Липці 2 в зимовий сезон, проте 

був облікований восени (Vlaschenko & Naglov, 2018). 

Варто зазначити, що відносна чисельність трьох видів, що зимують у 

Липцивських штольнях подібна до їхньої відносної чисельності у місцях 

розмноження. Так у НПП  «Гомольшанські ліси» (n = 57) (Влащенко & 

Гукасова, 2009) та в урочищі Яремівське (n = 131) (Влащенко & Гукасова, 

2010) відносна чисельність лише цих трьох видів складала: M. daubentonii 

– 92,9% та 87,7%, M. dasycneme – 1,7% та 6,1%, P. auritus – 5,3% та 6,1% 

відповідно. Подібність відносної чисельності цих видів зимою та літом 

може показати реальне співвідношення цих видів на даній території. 

За результатами обліків, рукокрилі у штольнях Харківської області 

формують скупчення не високої чисельності. За результатами 
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десятирічних обліків у Липцівських штольнях, лише у штольні Липців 1 

було обліковано відносно велику кількість M. daubentonii.  

 

 

Рис. 3.21. Чисельність рукокрилих (bat number - кількість особин 

рукокрилих) у Липцівських штольнях за результатами десятирічних 

обліків (1999-2009); MDA1 – кількість особин M. daubentonii у штольні 

Липці 1, MDA2 – кількість особин M. daubentonii у штольні Липці 2, 

MDA3 – кількість особин M. daubentonii у штольні Липці 3-4,  PAU1 – 

кількість особин Pl. auritus у штольні Липці 1,  PAU2 – кількість особин 

Pl. auritus у штольні Липці 2, PAU3 – кількість особин Pl. auritus у 

штольні Липці 3-4 (Vlaschenko & Naglov, 2018).  

 

Середнє значення кількості кажанів за зиму в більшості випадків 

коливалося від 1,4 до 4,9 кажанів, і лише для M. daubentonii у штольні 

Липці 1 було 28 особин, з абсолютним максимумом трохи більше 200 

особин (рис. 3.20.). Порівняння отриманих значень (тест U-Манна-Уітні) 
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не показало суттєвих відмінностей між чисельністю P. auritus (U = 37,5, p 

≥ 0,05) та M. daubentonii (U = 144,5, p ≥ 0,05) у Липцях 2 по відношенню до 

Липці 3-4. Були статистично значущі відмінності між чисельністю P. 

auritus між Липці 1 та Липці 2 (U = 49, p = p ≤ 0.05) та Липці 1 та Липці 3-4 

(U = 31, p ≤ 0.05), а для M. daubentonii між Липці 1 – Липці 2 (U = 97,5, p ≤ 

0,01) а також, Липці 1 –  Липці 3-4 (U = 131,5, p ≤ 0,05). 

Багаторічні коливання чисельності рукокрилих у трьох штольнях 

біля с. Липці представлені на рисунку 3.21.а-в. Найбільш значні коливання 

ми відзначили для M. daubentonii у штольні Липці 1 від ста особин зимою 

2000-2001 до жодної особини протягом двох зим 2002-2003 та 2003-2004 

(рис. 3.21.а).  

У двох інших штольнях ми не виявили такої суттєвої різниці в 

чисельності кажанів. Також слід відмітити, що у штольнях Липці 2 та 

Липці 3-4 не було жодної зими, коли не було б відмічено жодного кажана 

(рис. 3.21.б-в), на відміну від штольні Липці 1, де не було кажанів в зими 

2002-2003 та 2003-2004 (рис. 3.21.а). 

За десять років обліків рукокрилих у Липцівських штольнях було 

зафіксовано два піки чисельності кажанів, а саме: взимку 2000-2001 рр. та 

взимку 2007-2008 рр. Ці два пики чисельності збіглися у штольнях Липці 1 

та Липці 3-4. Проте кореляція між цими пиками не була статистично 

значущою: Липці 1 та Липці 2 (R = 0,46, S = 88,90, p > 0,05), Липці 1 та 

Липці 3-4 (R = 0,56, S = 71,00, p > 0,05), Липці 2 та Липці 3-4 (R = 0,34, S = 

107,38, p > 0,05) відповідно. У грудні 1999 року, коли ми вперше відвідали 

Липцівські штольні, було зафіксовано низьку чисельність кажанів. Однак, 

вже наступної зими (2000–2001 рр.) кількість облікованих кажанів була 

більшою, ніж сотня особин, та це був перший пік чисельності, але взимку 

2001-2002 років кількість кажанів повернулася до попереднього рівня (рис. 

3.21.). 
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Рис. 3.22.а-в. Багаторічні коливання чисельність рукокрилих (bat 

number - кількість особин) у Липцівських штольнях (а - Липці 1, б - 

Липці 2, в - Липці 3-4) за результатами десятирічних обліків (1999-

2009). Winter seasons – зими, Mdau – M. daubentonii, Mdas – M. 

dasycneme, Paur –  Pl. auritus (Vlaschenko, Naglov, 2018). 

Це збільшення чисельності не було типовим для зимової агрегації 

кажанів. Зазвичай результати обліків рукокрилих у підземеллях 
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демонструють швидкий спад чисельності після активного втручання людей 

та подальшого поступового збільшення в наступні роки (за рахунок 

обмеження доступу людей до місць зимівлі) (наприклад, Ráenáket et al., 

1994; Gaisler & Chytil, 2002; Mitchell-Jones et al., 2007; Uhrin et al., 2010; 

Lesinski et al., 2011; Spitzenberger & Engelberger, 2013).  

Коливання чисельності кажанів у Липцівських штольнях (рис. 3.21.) 

можна пояснити двома гіпотезами: 1 – ці штольні є периферійним місцем 

сплячки кажанів, і тому зимові скупчення кажанів утворюються тут не 

кожного року; 2 - кажани постійно знаходяться у штольнях, але вони 

ховаються у глибоких щілинах у стінах та з’являються лише тимчасово або 

сезонно. Раніше, у 2003–2004 рр., ми інвентаризували всі відомі 

підземелля, що придатні для зимової сплячки кажанів у Харківській, 

Сумській, та Донецькій областях та підтвердили, що Липцівські штольні є 

єдиним відомим місцем численної зимівлі кажанів у Східній Україні 

(Влащенко, Наглов, 2006). Наступні п’ять років (2004–2009 рр.) 

моніторингу зимових скупчень кажанів у Липцівських штольнях, 

обстеження штолень біля с. Тетлега, а також відлови павутинними 

тенетами, надали обґрунтування до відкидання першої гіпотези та 

підтримання другої гіпотези, що кажани ховаються у глибоких щілинах 

пісковику. 
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Рис. 3.22. Зміни чисельності та видового складу рукокрилих 

облікованих у штольні Липці 1 впродовж сезону зимової сплячки (з 

серпня по червень). Bat relative abundance – Відносна чисельність 

кажанів, bat number – кількість особин, VIII-VI – номер місяців (a - 

частина листопада, що відноситься до фенологічної осені; w - частини 

листопада та березня, що відносяться до фенологічної зими; s - частина 

березня, що відноситься до фенологічної весни), N – кількість обліків, n 

– кількість особин, що було обліковано (Vlaschenko & Naglov, 2018). 

 

Обліки рукокрилих у Липцівських штольнях у різні місяці, з серпня 

по червень, показали, що склад видів та чисельність кажанів була дуже 

нестабільною, як показано на прикладі штольні Липці 1 (рис. 3.22.). Так, 

M. dasycneme була зафіксована всередині штольні з кінця серпня по 

грудень, а потім представники цього виду знову відзначені лише у березні. 

P. auritus почав зустрічатися в штольні лише з кінця листопада і ми 

стабільно реєстрували його до кінця березня. M. daubentonii спочатку 

обліковували з серпня по жовтень, а з грудня вид мав стабільну 

чисельність аж до травня. М. daubentonii був єдиним видом, який 

залишився в штольнях до пізньої весни (рис. 3.22.). Усі три види кажанів 

були зафіксовані лише у період другої частини листопада і по початок 

грудня. 

Ми проаналізували просторове розміщення M. daubentonii та P. 

auritus всередині штольні Липці 1, а також M. brandtii та M. daubentonii у 
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штольнях біля с. Тетлега. Висота розміщення кажанів двох масових видів 

M. daubentonii та P. auritus у штольні Липці 1 представлено на рисунку 

3.23. Ці два види віддають перевагу найбільш високим частинам штолень, 

ходам більшої висоти. Висота розміщення, яка була наявна у M. 

daubentonii (χ² = 68,1, df = 3, p ≤ 0,05) та P. auritus (χ² = 49,2, df = 3, p ≤ 

0,05) у штольні Липці 1 (рис. 3.23), статистично відрізняється від 

рівномірно розподіленої. P. auritus був виявлений у коридорах підземелля 

висотою до 1 метру, в свою чергу M. daubentonii віддавав перевагу більш 

високим частинам штолень. Різниця у висоті розміщення між двома 

видами була статистично достовірною (χ² = 8,2, d.f. = 3, p ≤ 0,05). 

 

Рис. 3.23. Висота розміщення двох видів кажанів (Mdau - M. daubentonii 

та Paur - P. auritus) в період зимової сплячки; height of galleries – висота 

галерей в метрах (m) (Vlaschenko & Naglov, 2018).  
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Рис. 3.24.а,б. Просторовий розподіл місць зимової сплячки у 

штольні Липці 1 (а) (Vlaschenko & Naglov, 2018) та штольнях у с. Тетлега 

(б), трьох видів кажанів (Mdau – M. daubentonii, Paur – P. auritus, Mbra – 

M. brandtii). in crevices – у щілинах, open – відкрито, walls – на стінах, 

ceiling – на стелі. 

  Просторове розміщення трьох наймасовіших видів рукокрилих під 

час зимової сплячки у штольнях показано на рисунку 3.24. У штольні 

Липці 1 (3.24.а), усі обліковані P. auritus зимували виключно відкрито, в 

той же час як три чверті M. daubentonii зимували відкрито, а чверть 

облікованих особин у щілинах (рис. 3.24.а). У випадках обох видів (M. 

daubentonii: χ² = 48, df = 1, p ≤ 0,05; P. auritus: χ² = 45,3, df = 1, p ≤ 0,05) їх 

переважний вибір стелі як місця зимівлі був статистично значущим по 

відношенню до стін. Також була статистично достовірна різниця між 
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розміщенням M. daubentonii (χ² = 10,8, df = 1, p ≤ 0,05), отриманим за 

результатами наших обліків та рівномірним. Фактично, у випадку штольні 

Липці 1 кажани віддають перевагу розміщенню на стелі відкрито у 

найвищих ходах підземелля. Розміщення M. brandtii та M. daubentonii у 

штольнях біля с. Тетлега представлено на рис. 3.24.а, обидва види 

віддавали перевагу розміщення на зимівлю на стелях штолень, проте, на 

відміну від Липці 1, забивались до щілин. Статистично значимої різниці 

між цими двома видами у розміщенні відкрито чи у щілинах (χ² = 0,0207, 

d.f. = 1, p > 0,05) та на стінах чи на стелі (χ² = 1,66417, d.f. = 1, p > 0,05) не 

було виявлено. Можливо, різниця в розміщенні між двома системами 

штолень пов’язана із тим, що штольні біля с. Тетлега нижчі за висотою 

ходів, тому кажани, які там зимують віддають перевагу ховатись у 

щілинах. 

Поясненням такого типу розміщення рукокрилих під час зимової 

сплячки, а саме, вибір високих ходів та те, що вони ховались у щілинах, 

може бути наявність та вплив хижаків у штольнях. Є багато прикладів, 

коли рукокрилі в зимовий період (у штольнях та печерах) ставали легкою 

здобиччю для різних видів ссавців: в першу чергу комахоїдних, хижих, 

(лисиць (Ильин, 1988), а також можливо борсуків) та напів диких собак 

(Vlaschenko et al., 2016, 2018). Розміщення кажанів всередині шахти, у 

щілинах, на стелі та у самих високих коридорах може бути прикладом 

захисту від наземних хижаків. Ильин (1988) зазначив, що кажани, які 

розміщувались на зимівлі у штольнях на стінах на висоті менше 1 м, були 

вбиті чи з’їдені іншими видами ссавців вже на першому етапі зимівлі. 

 

3.2.2. Сезонні зміни структури скупчень рукокрилих у штольнях 

Харківської області (осіннє роїння, переселення на зимівлю, виліт 

навесні) та тестування гіпотези щодо реальної чисельності 

рукокрилих на зимівлі у штольнях  
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У даному підрозділі описані результати формування зимових 

скупчень наприкінці літа та восени, а також виліт кажанів з місць 

зимівлі весною. Крім цього, викладено результати екстраполяції 

чисельності рукокрилих, що зимують у Липцевських штольнях, на основі 

активності рукокрилих під час осіннього роїння та вильоту навесні. 

Додатково представлено результати зйомки фото-пастками активності 

рукокрилих в середині штольні, як перевірка однієї з робочих гіпотез, щодо 

використання кажанами штолень з видобутку пісковику. За 

результатами обліків в середині штолень та відловів на вльоті та вильоті 

проведених одночасно, встановлено, що 1) рукокрилі починають 

переселятися до місць зимівлі у серпні, але відразу ховаються у глибоких 

щілинах стін пісковику (встановлено за допомогою фотопастки), що 

формує враження їх відсутності у штольнях; 2) пік переселення до 

штолень відбувається в останню декаду серпня - першу декаду вересня, 

лише Pl. auritus продовжує переселення до жовтня; 3) весною рукокрилі 

залишають штольні наприкінці березня - середині квітня, у травні на 

місцях зимівлі залишаються лише дорослі самці, які також залишають 

штольні в червні; 4) загальна чисельність зимуючих кажанів у штольні 

Липці 1 (модельна штольня) оцінена у діапазоні від 500 до 1000 особин.  

  

Результати відловів павутинними тенетами рукокрилих на вльоті в 

Липцівськи штольні та обліків цих тварин всередині (в ті самі дні) 

представлені на рисунку 3.25. Кількість особин M. daubentonii, що влітала 

за одну ніч в середину була в кілька разів більша, ніж підрахована 

всередині штольні Липці 1 наступного дня (рис. 3.25). Інший вид, P. auritus 

переселявся до штолень у ті самі дати, що і M. daubentonii, але P. auritus не 

виявлені обліковцями всередині штолень не лише в ті самі дні, але й 

протягом трьох місяців після цього (див. рис. 3.22.). Таку саму картину ми 

отримали для штольні Липці 2 (рис. 3.25, випадки 3 та 4), ці два види 
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переселяються на зимівлю в один період, проте всередині виявляються 

лише M. daubentonii й у меншій кількості, ніж спіймано у тенета. Кількість 

рукокрилих у березні, що була спіймана за одну ніч була меншою або 

рівною кількості кажанів, підрахованих всередині напередодні (рис. 3.25, 

випадки 8 та 9), так само як і у квітні-травні, ми спіймали більше кажанів, 

ніж було підраховано всередині. 

 

 

Рис. 3.25. Кількість особин кажанів спійманих у павутинні тенета 

(MN) на вльоті (1-7) або вильоті (8-11) у штольні Липці 1 (L1) та Липці 2 

(L2) та обліковані всередині (ins) в ті самі дні. Bat number - Кількість 

особин, Mdau – M. daubentonii, Mdas - M. dasycneme, Paur – P. auritus. 

(Vlaschenko & Naglov, 2018). 

  

Ця невідповідність кількості особин кажанів, що можна візуально 

спостерігати всередині штолень та кількість особин, яку ловили на вльоті 

та вильоті дозволила нам сформувати таку гіпотезу: більшість кажанів, що 

знаходять собі примісток у закинутих штольнях з видобутку пісковику, 

переховуються у глибоких щілинах стін. А саме у щілинах кам’яної 

породи – пісковику. За результатами обстеження штольні «Побєда» 

(Тележанські штольні) у вересні 2017 було встановлено, що дійсно жодної 

особини не було виявлено в середині підземелля. Проте за результатами 
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фото- та відео-фіксації за використанням фото-пастки було встановлено, 

що у період активного переселення у штольні восени, кажани масово 

присутні у підземеллі та дійсно ховаються у глибоких щілинах стін. За дві 

доби зйомок (17-19 вересня 2017 р.) було зафіксовано 679 кажанів (загалом 

783 відео, з яких кажани були на 293), з яких: як представників роду Myotis 

вдалось ідентифікувати 611 особин, як P. auritus 18 та у інших випадках не 

вдалось ідентифікувати до виду. 

 

а 

 

в 

 

б 

 

г 

 

Рис. 3.26.а-г. Приклади відеофіксації проникнення кажанів до 

щілин у товщі пісковику у штольні «Побєда» (біля с. Тетлега), а – 

загальний вигляд стіни зі щілинами біля якої проводили зйомки, б – P. 

auritus підлітає до щілини, в-г – нічниця сідає на стіну та заповзає до 

щілини. 
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Фото- та відеозйомка у середині штольні дозволила безпосередньо 

відслідкувати момент приземлення кажанів на стіну та заповзання до 

глибоких щілин у пісковику (рис. 3.26.а-г). 

 Активність рукокрилих та видовий склад у періоди переселення до 

місць зимівлі у штольні (серпень-жовтень) та вильоту (березень-травень) 

після закінчення зимівлі показано на рисунку 3.27. У період осіннього 

переселення, або осіннього роїння, найвища активність кажанів була 

наприкінці серпня – у перших днях вересня (рис. 3.27) за всі роки 

досліджень. Рівень активності М. daubentonii швидко спадав з кінця літа до 

початку осені, в той же час як для P. auritus цей показник знижувався 

поступово та останні вселення цього виду в штолені відбувалися в жовтні.  

 

 

Рис. 3.27. Активність (b/h індекс) – лінії, та видовий склад (relative 

abundance) рукокрилих – колонки, під час переселення до зимівлі 

(серпень-жовтень), та вильоту (березень-травень) після її закінчення, на 

прикладі у штольні Липці 1, VIII-V – місяці року, N – кількість відловів у 

цей період, n – кількість особин, що було спіймано. Mdau – M. 

daubentonii, Mdas - M. dasycneme, Paur – P. auritus. (Vlaschenko, Naglov, 

2018). 

  

Рівень весняної активності поступово збільшувався з кінця березня 

по травень як для M. daubentonii, так і для P. auritus; найвищий рівень 
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активності був відмічений у травні (рис. 3.27). Відносна чисельність видів 

на вльоті (наприкінці літа, рис. 3.27, випадок VIII-IX) та у першій половині 

весняного відльоту (березень, рис. 3.27, випадок III) були подібними та 

статистично не відрізнялись (χ² = 1,2, df = 2, p ≥ 0,05). Але у другій 

половині весни (квітень, рис. 3.27, випадок IV) співвідношення видів вже 

статистично значуще відрізнялось від показників для осені (χ² = 7,3, df = 2, 

p ≤ 0,05) відповідно. 

Співвідношення видів, отриманих в кінці літа на вльоті до штолень 

(рис. 3.27, випадок VIII-IX), є близьким до співвідношення, що було 

отримано при обліках рукокрилих всередині штолень в кінці листопада – 

грудні (рис. 3.27, випадок XIw), ці дві пропорції  статистично значуще не 

відрізнялись (χ² = 5,2, df = 2, p ≥ 0,05). 

Ми зробили екстраполяцію кількості особин рукокрилих, що можуть 

зимувати у Липцівських штольнях за рахунок отриманого нами під час 

моніторингу рівня активності кажанів, підрахований за індексом b/h (табл. 

3.6). Ми екстраполювали на періоди у 10 (мінімально) та 30 (максимально) 

ночей. Було розрахували приблизно рівну кількість особин M. daubentonii, 

що влітають в штольню восени та вилітають весною від 300 до 800 особин 

(табл. 3.6). Для M. dasycneme ми отримали оцінку приблизно від 25 до 

близько 75 особин як в кінці літа, так і навесні. Оцінки для P. auritus були 

різні восени та навесні, так ми підрахували, що приблизно від 130 до 400 

особин може влітати до штольні восени, в той же час, лише від 80 до 180 

особин вилітають (за оцінками нашої екстраполяції) навесні (табл. 3.6). 

Загальна кількість кажанів, що зимують щорічно у штольні Липці 1, може 

бути оцінена у 500 - 1000 особин. 
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Таблиця 3.6. 

Середній показник b/h індексу (± SD) та екстраполяція рівня 

активності кажанів у штольні Липці 1 у літньо-осінній та весняний 

періоди. VIII-V - кількість місяців, IX - літній період вересня, IXa - 

осінній період вересня. n - кількість ночей туману для кожного 

випадку. 

      

 

Періо

ди 

  

Види 

VIII-

IXs 

  

Екстрап

оляція 

 на 9 

годин 

ночі 

IXa 

  

Екстрап

оляція 

 на 10 

годин 

ночі 

III 

  

Екстра

поляія 

 на 10 

годин 

ночі 

IV 

  

Екстрап

оляця 

 на 9 h 

годин 

нчі 

V 

  

M. 

daube

ntonii 

2.69±

1.968 

max-

6.4 

min-

0.33 

n=7 

10 днів - 

~240 

bats 

30 днів - 

~725 

bats 

0.309

±0.09

5 

max-

0.37 

min-

0.2 

n=3 

10 днів - 

~30 bats 

30 днів - 

~90 bats 

1.402

±0.98 

max-

3.16 

min-

0.16 

n=10 

10 днів 

- ~140 

bats 

30 днів 

- ~420 

bats 

1.828

±2.24

6 

max-

5.77 

min-

0.57 

n=5 

10 днів 

- ~164 

bats 

30 днів 

- ~490 

bats 

2.833

±1.28

3 

max-

4.25 

min-

1.75 

n=3 

M. 

dasyc

neme 

0.28±

0.092 

max-

0.285 

min-

0.105 

n=3 

10 днів - 

~25 bats 

30 днів - 

~75 bats 

- - 0.256

±0.06

8 

max-

0.333 

min-

0.2 

n=3 

10 днів 

- ~25 

bats 

30 днів 

- ~75 

bats 

0.222 

n=1 

  

- - 

P. 

auritu

s 

0.885

±0.99

3 

max-

2.76 

min-

0.111 

n=6 

10 днів - 

~80 bats 

30 днів - 

~240 

bats 

0.517

±0.39

9 

max-

0.8 

min-

0.235 

n=2 

10 днів - 

~50 bats 

30 днів - 

~150 

bats 

0.4±0.

19 

max-

0.705 

min-

0.166 

n=7 

10 днів 

- ~40 

bats 

30 днів 

- ~120 

bats 

0.222 

max-

0.222 

min-

0.222 

n=2 

10 днів 

- ~20 

bats 

30 днів 

- ~60 

bats 

0,5 

n=1 
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* bats – кількість особин рукокрилих; max - максимальна чисельне 

значення, min - мінімальне значення.  

 

Існує безліч прикладів, коли кількість кажанів, що було обліковано 

людьми у підземеллях на зимівлі була в десятки разів менше, ніж реальне 

число тварин, що зимували (наприклад: Стрелков 1971; Ильин 1994; 

Gaisler & Chytil, 2002). Наша екстраполяція кількості кажанів у для 

штольні Липці 1 (табл. 3.6) показує, якою може бути реальна кількість 

зимового скупчення кажанів.  

До того ж, наші результати фото- та відеозйомки особливостей 

поведінки рукокрилих у підземеллях підтвердили гіпотезу, що ці тварини 

використовують глибокі щілини у товщі стін пісковику, тому вони не 

доступні для прямого обліку. Якщо наша екстраполяція чисельності 

зимуючих кажанів у штольні Липці 1 вірна, то в зимові сезони з 

найбільшою кількістю кажанів (2000-2001, 2007-2008) ми облікували не 

більше 20% від загальної чисельності зимового скупчення. І навпаки, 

навіть якщо наша екстраполяція для штольні Липці 1 завищена, то 

загальна чисельність кажанів у всіх трьох шахтах дійсно становить не 

менше 1000 особин. 

3.2.3. Охорона підземних місць зимівлі рукокрилих, підсумки 

досвіду Харківської області.    

Підземні місця зимівлі рукокрилих в Європі (та США) є 

пріоритетними об'єктами для охорони, такі об'єкти закривають гратами та 

найними дверима щоб запобігти потраплянню людей в середину, і не 

допустити небажаних просипань кажанів взимку. В умовах сучасної 

України, формально, відповідно до норми Закону України «Про Червону 

книгу України» (розділ ІІІ, стаття 11) пріоритетним є: «…створення 

заповідників, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а 

також екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) 

об'єкти Червоної книги України, …». Місця масової зимівлі рукокрилих 
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якими є Липцівські та Тетлежанські штольні бесперечно є такими 

приоритетними місцями для створення об'єктів ПЗФ, що найменше 

заказника, чи пам'ятки природи. Нами двічі (2003 р та 2013 р) було 

здійснена спроби створити заказник для охорони Липцівських печер, 

повний пакет документів необхідний для створення заказнику був 

упорядкований та надісланий до Міністерства екології та природних 

ресурсів України, проте жодної відповіді отримано не було. Таким чином, 

незважаючи на велике значення Липцівських штолень для збереження 

популяції кажанів, вони не мають офіційного охоронного статусу.  

Нажаль в умовах сучасної України, закрити входи до цих штолень 

металевими гратами, та залишити їх без нагляду виглядає не реально. 

Зрозуміло, що дуже швидко грати будуть спиляні та здані на металобрухт. 

Тому нами ведеться просвітницька робота з туристами, спелеологами та 

іншими ініціативними групами людей, які часто відвідують ці штольні, 

щодо обережного ставлення до кажанів, що зимують всередині. Були 

встановлені інформаційні таблички в середині штолень, де зазначено 

правила поводження під землею та обмеження щодо відвідування. Окрім 

неконтрольованих візитів людей до штолень, іншою проблемою є 

обвалення входів та галерей всередині. Проте, як що обвал галерей не 

призведе до втрати зимового сховища, як такого, бо кажани все ще 

зможуть зимувати між пластами, що рухнули, обсипання та перекриття 

входів - є серйозною проблемою у середньостроковій перспективі. Тому 

раз на 5-6 років ми проводимо розкопування входів тих штолень де це 

найбільш потрібно (Тележанські та Липці 1).  

Не вважаючи на наші ініціативні дії щодо підтримання стану 

підземель, все ж таки Липцевські та Тетлежанські штольні потребують 

плану дій та створення стратегії збереження відповідно до міжнародних 

норм (Mitchell-Jones et al., 2007). Можливо, стратегія охорони може бути 

реалізована не державними, а не неурядовими природоохоронними та 

спелеологічними організаціями. В перспективі потрібно відокремити 
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туристичні зони (ходи) в середині штолень, та зони, що мають бути 

“заповідними” для зимівлі кажанів, та все ж таки вирішити можливість 

встановлення ґрат. 
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РОЗДІЛ  4.  

СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ ТА МОНІТОРИНГ РУКОКРИЛИХ В 

УРБАНІЗОВАНОМУ ЛАНДШАФТІ  

(на прикладі міста Харків, Україна) 

 

У розділі 4 представлені результати багаторічних досліджень 

різних аспектів екології рукокрилих у місті Харкові, урбанізованої 

території яку ми використовуємо як модельну для дослідження та опису 

процесів та механізмів адаптації (чи навпаки уникнення) кажанів до умов 

сучасних міст. Комбінуючи різні методичні підходи, від простого збору 

рукокрилих знайдених людьми по місту, до аналізу стабільних ізотопів 

водню для оцінки багаторічної популяційної динаміки ми приходимо до 

висновків, що 1) міські території (чи урбанізовані ландшафти) мінімально 

використовуються рукокрилими (за виключенням P. kuhlii) в періоди 

життєвого циклу коли потрібно багато корму - комах; 2) і навпаки в 

періоди життєвого циклу коли кажанам не потрібно багато їжі вони 

масово переселяються до міст; 3) урбанізовані території, як елементи 

штучно створених скальних ландшафтів слугують головними центрами 

змін у фауні рукокрилих Східної Європи. 

 

4.1. Багаторічна динаміка фауни та структура угруповань 

рукокрилих міста Харкова 

 

Описані зміни у видовому складі рукокрилих та їхньому міграційному 

статусі на прикладі м. Харків у ХХ-ХХІ сторіччях. Показано, що на 

території міста кожні 20-40 років з'являється новий вид переважно 

синантропний, що розширює свій ареал. За останні 20 років, два нові види 

було знайдено: P. kuhlii та Pl. austriacus; знахидка ще одного виду T. 

teniotis трактується як далекий зальот виду середземноморської фауни, 

що не має бути включеним до фауни Харківської області.  
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На території міста Харкова (райони міської забудови) знайдено чи 

спіймано 9 видів рукокрилих, ще два записані ультразвуковими 

детекторами на околицях міста, з 14 видів фауни Харківській області (не 

враховуючи T. teniotis). За результатами зборів та обліків рукокрилих по 

місту найбільш багаточисельним видом у структурі угруповання був N. 

noctula, з часткою від 60 до 90%. На другому місці за чисельністю за 

результатами різних методів знаходяться E. serotinus та P. kuhlii, інші 

види мали частку у вибірках від 2% та нижче. 

 

У місті Харкові, як у науковому та освітньому центрі з початку ХІХ 

сторіччя, а саме з моменту заснування Харківського імператорського 

університету (1804 р.) накопичено багато даних щодо видового складу 

рукокрилих, що зустрічаються у місті та його околицях. Перелік знахідок 

рукокрилих, в тому числі по Харкову, за ХІХ та ХХ сторіччя підсумовано 

у статті Влащенко, (2011), сучасні результати опубліковані у багатьох 

інших роботах (напр.: Kravchenko et al., 2017; Hukov et al., 2019; Vlaschenko 

et al., 2020; Prylutska et al., 2020). Так перша фактично описана знахідка 

виду рукокрилих у Харкові є V. murinus у 1830-ом році (Влащенко, 2011), 

вид який є звичайним в місті і до тепер (Kravchenko et al., 2017).  

У таблиці 4.1. представлені відомості щодо перших знахідок чи 

перших фактичних реєстрацій на територіях міської забудови Харкова. 

Поодинокі знахідки кажанів у місті відомі з самого початку ХХ сторіччя 

(Зубко, 1939; Московский, 1941; Лисецкий & Куниченко, 1952), проте 

кількість видів, достовірно відомих для міста, нараховувала лише 4 (табл. 

4.1.). 

Нова хвиля досліджень та моніторингу кажанів у місті Харків 

почалась у 1999 році, коли було встановлено масову зимівлю N. noctula 

(Влащенко, 1999; 2002), та вже в 2000 році було знайдено новий вид для 

міста - P. kuhlii (Влащенко, 2001). Відлови за допомогою павутинних тенет 

на території центра міста дозволили додати до переліку видів трьох 
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“нових” (P. nathusii, P. pygmaeus та N. leisleri) (табл. 4.1.), тобто таких, які 

були відомі для Харківської області та навіть території Харківського 

лісопарку, проте їх ніколи не реєстрували в районах міської забудови та не 

знаходили у будинках. 

Таблиця 4.1. 

Історія фактичних знахідок видів рукокрилих на території міста 

Харкова (лише райони міської забудови) 

Назва виду Рік першої знахідки виду, або документації його 

присутності. 

Період (сторіччя) 

ХІХ ХХ ХХІ 

V. murinus 1830 + + 

E. serotinus  -  1930 +  

 Pl. auritus -  1940   + 

 N. noctula  - 1950-i   + 

 P. nathusii - -   2015 

P. kuhlii - 2000 + 

P. pygmaeus - - 2015 

N. leisleri - - 2015 

Pl. austriacus - - 2019 

T. teniotis* - - 2020 

* - скоріш за все випадкова знахідка, до складу фауни не включено.  

 

Проте, вже в 2019 році на території міста було знайдено дійсно 

новий для регіону вид кажанів - Pl. austriacus. Розширення ареалу цього 

виду вже більше десятиріччя фіксували у південних та західних областях 

(по відношенню до Харківської) (Манюк & Лагута, 2018; Panchenko & 

Godlevska, 2018; Godlevska, 2012; Godlevska, 2015), та поява цього виду 

була очікуванной подією. Тоді як, знахідка Tadarida teniotis - виду 
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середземноморського поширення, у червні 2020 у Харкові стала зовсім не 

очікуваной подією та навіть сенсацією для України, бо, це була перша 

фактична знахідка виду в Україні (Prylutska et al., 2020) після попередньої 

реєстрації ультразвукових сигналів цього виду в Криму у 2009 (Uhrin et al. 

2009). Ми вважаємо, що знахідка T. teniotis є випадковим дальнім зальотом 

виду, тому включати його до переліку видів рукокрилих Харкова поки що 

не варто.  

 Підсумовуючи, ми можемо сказати, що на прикладі міста Харкова, 

можна відслідкувати, що кожні 20-30 років, на території урболандшафту 

з'являється новий вид рукокрилих, або вид, що був відомий для регіону, 

але змінює статус. У 1930-х вперше було знайдено E. serotinus, який зараз є 

звичайним видом у Харкові. З 1990-х (чи навіть к кінця 1980-х) N. noctula 

почала зимувати в місті (Влащенко, 1999), та вже 20 років як є 

наймасовішим видом у зимовий період (Kravchenko et al., 2017). У 2000 

вперше було знайдено P. kuhlii, зараз також звичайний вид не лише у 

Харкові але й по всій Україні (Hukov et al., 2020). Нарешті, через наступні 

20 років (2000-2019) маємо ще один вид: Pl. austriacus, який зараз вже 

знаходять у місті щороку. Ми приходимо до висновку, що саме міста є 

територіями, де видовий склад рукокрилих змінюється найшвидше. Можна 

теоретично припустити, що в умовах сучасних міст створюються “порожні 

екологічні ніші” для рукокрилих, які займають види, що розширюють свій 

ареал.  

Фактично серед всіх місць та біотопів, що були нами обстеженні, 

лише у урбаністичному ландшафті Харкова та у лісовому масиві, що 

межує з містом (Харківський Лісопарк, див. розділ 3). спостерігались зміни 

в бік збагачення фауни рукокрилих. У випадках місць зимівлі (штолень) та 

листяних лісів видовий склад або залишається стабільним декілька 

десятиріч, або дослідники не фіксують появу нових видів з причини 

недостатньо розвиненої системи моніторингу популяцій рукокрилих.  
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Рис. 4.1.А-Г. Співвідношення видів рукокрилих у Харкові за 

результатами багаторічних зборів, відловів та обліків за допомогою 

ультразвукового детектора; А - збори тварин по місту, Б - детекторні 

обліки над водоймами загалом (2014-2015), В - відлови павутинними 

тенетами на території Харківського зоопарку, Г - детекторні обліки на  

території Харківського зоопарку (2015). 

 

На рисунку 4.1. представлені узагальнені дані щодо структури 

угруповань рукокрилих за результатами різних методів збору та обліків 

рукокрилих.  За результатами зборів рукокрилих по місту (робота ЦРР ФЕ) 

у 2013-2019 (дані до березня 2019 включно), найбільш багаточисельним 

видом був N. noctula, з часткою від 60 до 90% за різними методами. Друге 

місце, за результатами зборів по місту та записів на території зоопарку, 

займає E. serotinus (рис.: 4.1.А,Г), в той час як за результатами відловів в 

зоопарку та записів у місті (рис.: 4.1.В,Б) друге за чисельністю місце 

займає P. kuhlii. Інші види мали у вибірках від 2% та нижче. 

З 14 видів фауни кажанів Харківській області (Влащенко, 2011, 

Kovalov et al., 2019), загалом, не враховуючи T. teniotis, спіймані у місті або 

знайдені у будівлях 9 видів, ще два (M. daubentonii та M. dasycneme) 

записані ультразвуковими детекторами над водоймами (на околицях 
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Харкова). Фактично, представники майже всіх видів регіональної фауни 

так чи інакше зустрічаються на території міста. Проте існує уявлення, що у 

міських територіях зменшується видове різноманіття рукокрилих 

порівняно з природними (Coleman & Barclay, 2012).  

Вид рукокрилих, що зустрічається у місті Харкові найчастіше - N. 

noctula. Як вже було зазначене вище, він є типовим денрофільним видом, 

що розмножується у дуплах дерев, а в взимку оселяється у щілинах та 

порожнинах у будинках (Lupicki et al., 2007; Furmankiewicz & Gottfried, 

2009; Dietz et al., 2009). 

Три види кажанів з місцевої фауни не було знайдено у місті Харків - 

M. brandtii, M. nattereri та N. lasiopterus. Myotis nattereri відома для 

Харківської області лише в одному локалітеті більше, ніж 100 км, на 

південь від міста (Vlaschenko & Naglov, 2005), проте два інших види є 

видами “лісовими спеціалістами”, та урбаністичний ландшафт ймовірно 

непридатний для їхнього існування, що пояснює відсутність їх у місті.  

Проте слід зазначити, що загальна картина структури угруповання 

(рис. 4.1.А-Г) рукокрилих у місті Харків з домінуванням N. noctula є 

таковою лише за сумою всіх зборів, насправді угруповання динамічно 

змінюється впродовж сезонів року (викладено у наступному підрозділі).  

 

4.2. Сезонна динаміка фауни та структури угруповань 

рукокрилих міста Харкова, просторове розміщення  

 

На прикладі 2013 року (вперше детально) поєднавши перебіг річних 

температур (середньо-добових) у Харкові та кількість особин рукокрилих, 

що було знайдено у місті була розроблена та описана концепція сезонних 

змін у використанні урбанізованої території рукокрилими (Kravchenko et 

al., 2017). Діаграма перебігу температур та кількості кажанів представлена 

на рис. 4.2.  
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Рис. 4.2. Кількість особин рукокрилих знайдених впродовж 

календарного 2013 року; блакитний - період фенологічної зими, зелений - 

весна, жовтий - літо, помаранчевий - осені, відповідно; червоні стовпчики - 

кількість особин рукокрилих знайдених кожного дня; І-ХІІ - місяці року; 

hibernation 1 і 2 - гібернація, spring migration - весняна міграція, breeding 

season - сезон розмноження, autumn invasion - осіння міграція, autumn silence 

- осіння тиша. Number of bat records per day - кількість знахідок кажанів за 

день, Mean daily temperature - середньодобова температура (Kravchenko et al., 

2017). 

 

Відповідно до результатів зборів 2013 року, сезони життя 

рукокрилих були поділені на такі відрізки: гібернація чи зимова сплячка, 

яка починається наприкінці листопада - початку грудня та завершується 

наприкінці березня (29 березня у випадку 2013 року), наступний період - 

весняна міграція, яка триває до кінця квітня, перших чисел травня, а 

наступні три календарні місяці (травень, червень та липень) період 

розмноження. Осіння міграція, або осіннє вселення чи роїння, відбувається 

з перших чисел серпня та триває до середини вересня. Ми назвали період 

між осінньою міграцією та новим періодом зимової сплячки (2013-2014) 

"осінньою тишею", оскільки в цей період у місті кажанів майже не 

виявляли. Осіння тиша триває з середини вересня до кінця листопада чи 

початку грудня.  

Кінець зимової сплячки навесні 2013 року збігся із закінченням 

фенологічної зими (рисунок 4.2.). Останні численні знахідки кажанів 

відбулися 2 квітня, а після 10-го були знайдені лише поодинокі особини 
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(рис. 4.2.). Остання знахідка N. noctula у зимового циклу 2012-2013 у 

Харкові відбулась 25 квітня. Повернення холодної погоди в першій 

половині квітня (рис. 4.2.) не призвело до збільшення знахідок кажанів по 

місту. Період осінньої міграції розпочався саме 1 серпня (рис. 4.2.), коли 

була зроблена перша знахідка N. noctula у сезоні 2013-14, проте 

фенологічно, та календарно це все ще літо. У першій половині серпня 2013 

було переважно виявлено E. serotinus (66,2%), тоді як у другій половині 

було знайдено переважно N. noctula (98,9%). Прихід фенологічної осені 4 

вересня 2013 збігся зі зменшенням знахідок кажанів, а остання N. noctula 

була знайдена у місті 12 вересня, що й завершує період осінньої інвазії 

2013 р. Кажани знову почали реєструватись на початку жовтня, після 

перших днів середньодобових температур близько нуля (рис. 4.2.). Це були 

E. serotinus, P. kuhlii та V. murinus. Перша знахідка N. noctula відбувся 

лише в кінці місяця. Після того, як 3 грудня 2013 розпочалась фенологічна 

зима, кількість знахідок кажанів суттєво не зросла (рис. 4.2.). Перші два 

піки знахідок збігаються з двома періодами перепадів температури на 

початку грудня (рис. 4.2.). Однак майже не було взаємозв'язку між 

середньодобовими температурами в зимовий період 2013 року та кількістю 

знахідок кажанів у місті (ранговий тест Спірмена: rs = 0,06, p <0,001). 

На прикладі 2013 року, більшість кажанів (88%; n = 857) було 

зібрано протягом періоду зимової сплячки (січень-березень та листопад-

грудень) та осінньої інвазії (серпень-середина вересня) (табл. 4.2.). У 

період розмноження було виявлено найменшу кількість кажанів, що 

становило лише 0,5% усіх знахідок (травень-липень). Пік періоду знахідок 

кажанів, згідно з нашим індексом b/d (кількість особин рукокрилих 

знайдених на добу, bats per a day), був під час осінньої інвазії та становив 

8,77. Найнижчий показник b/d був відзначений протягом періоду 

розмноження - 0,04 (табл. 4.2.). 
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 Таблиця  4.2. 

 Кількість рукокрилих різних видів знайдених відповідно до періодів 

життєвого циклу кажанів у місті Харків у 2013 році  

Вид Гіберна

ція 

I 

01.01.13 

– 

29.03.13 

II 

03.12.13 

– 

31.12.13 

Весняна 

міграція 

30.03.13 

– 

30.04.13 

Сезон 

розмно

ження 

01.05.1

3 – 

31.07.1

3 

Осіння 

міграція 

01.08.13 –

12.09.13 

Осіння 

тиша 

13.09.13 

– 

02.12.13 

N. noctula n=433/ 

92% 

n=57/ 

83,8% 

_ n=334/ 

86.6% 

n=22/59.

4% 

E. serotinus n=33/ 

7% 

n=8/ 

11.7% 

n=5/ 

100% 

n=49/ 

12.7% 

n=8/ 

21.6% 

P. kuhlii n=4/ 

0.8% 

n=3/ 

4.5% 

_ _ n=1/ 

2.7% 

V. murinus _ _ _ n=3/0.7% n=6/ 

16.3% 

P. auritus n=1/ 

0.2% 

_ _ _ _ 

Загалом n= 471 n= 68 n= 5 n= 386 n= 37 

b/d index I 3.85 II 

4.55 

2.36 0.04 8.77 0.46 

 

На прикладі 2013 року було встановлено, що E. serotinus був 

присутній у місті цілий рік, а N. noctula був виявлений у всі періоди, крім 

періоду розмноження. Також на прикладі 2013 року P. kuhlii не 

зафіксовано під час розмноження або осінньої міграції, що безумовно є 

похибкою методу збору кажанів по місту у будівлях та оселях (Kravchenko 

et al., 2017). Vespertilio murinus було зафіксовано під час осінньої інвазії та 

періодів осінньої тиші, а P. auritus - лише один раз - в період гібернації. 
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Під час осінньої міграції першим видом кажанів, що з’явився в місті 

(мігрували з периферії до центру), був E. serotinus, за яким слідував N. 

noctula. У великих групах N. noctula також була присутня одна або дві 

особини E. serotinus. Під час осінньої тиші майже всі види кажанів зникли 

з районів міської забудови, але в листопаді знову відновили свою 

активність (рис. 4.2.). 

Результати розподілу кількості знахідок рукокрилих по сезонах року 

детально описані на прикладі 2013 року, проходять так саме впродовж всіх 

років спостережень (1999-2020). На рисунку 4.3.А-В наведено приклади 

2015-17 років. Так саме як і у випадку 2013, у 2015-17 роках кількість 

знахідок рукокрилих скорочуються на межі кінця березня - перших чисел 

квітня (рис. 4.3.А-В), та до початку травня кажанів майже не знаходять. 

Протягом періоду розмноження, що охоплює три місяці - травень-липень, 

рукокрилих у місті майже не знаходять. З початку серпня (2015 та 2016 

рис. 4.3.А-Б) або з середини цього місяця (2017 рис. 4.3.В) кількість 

знахідок значно зростає.  
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А 

  

Б 

  

В 

  

Рис. 4.3.А-В Кількість особин рукокрилих знайдених впродовж 

календарних 2015-17 років у місті Харків; А - 2015 рік, Б - 2016, В - 

2017 відповідно; червоні стовпчики - кількість особин рукокрилих 

знайдених кожного дня. 
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А 

  

Б 

  

Рис. 4.4.А-Б Співвідношення видів рукокрилих у Харкові за 

результатами багаторічних зборів, відловів та обліків за допомогою 

ультразвукового детектора у два сезони: breeding - розмноження 

(травень-липень) та Invasion - осінної інвазії (серпень-вересень); А - 

збори тварин по місту (n=2795, 2015-2018 рр), Б - відлови павутинними 

тенетами на території Харківського зоопарку (n=373, 2014-2015 рр.) - В 

- детекторні обліки на території Харківського зоопарку (2015 р.), Г - 

відлови павутинними тенетами на території Харківського лісопарку 

(n=870, 2010-2014 рр.). 

 

 Кількість знайдених кажанів у Харкові зменшується наприкінці 

вересня та починає знову зростати з початку - середини листопада (рис. 

4.3.). Фактично чітка межа між сезоном розмноження та сезоном осінньої 

міграції проходить по межі календарних місяців липня та серпня. Далі ми 
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детально розглядаємо саме ці два періоди - розмноження та осінньої 

міграції.  

 

В 

  
Г 

 
Рис. 4.4.В-Г Співвідношення видів рукокрилих у Харкові за 

результатами багаторічних зборів, відловів та обліків за допомогою 

ультразвукового детектора у два сезони: breeding - розмноження (травень-

липень) та Invasion - осінної інвазії (серпень-вересень); А - збори тварин 

по місту (n=2795, 2015-2018 рр), Б - відлови павутинними тенетами на 

території Харківського зоопарку (n=373, 2014-2015 рр.) - В - детекторні 

обліки на території Харківського зоопарку (2015 р.), Г - відлови 

павутинними тенетами на території Харківського лісопарку (n=870, 2010-

2014 рр.). 

 

Слід зазначити, що різні види рукокрилих представлені в різні 

сезони у місті теж не рівномірно. На рисунках 4.4.А-Г представлено 

структуру угруповань різних видів у місті Харків разом з Харківським 

лісопарком у два сезони: розмноження та осіння міграція. У всіх випадках 
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ми спостергаємо таку ж саме картину - повна відсутність або мінімальна 

присутність N. noctula в період розмноження та значне зростання 

чисельності цього виду в період осінньої міграції.  

Просторове розміщення знахідок рукокрилих у місті Харків (за різні 

роки з 2013 по 2015) представлено на рисунках 4.5.а,б. В першу чергу 

представлено місця знахідок різних видів по місту, результати 2014-15 

років (рис. 4.5.а). Також подано кількість знахідок особин кожного з видів, 

у різних районах міста (рис. 4.5.б).  

У більшості випадків три види (P. kuhlii, V. murinus та P. auritus) на 

території міста зустрічались поодиноко, тобто кожна знахідка це одно 

особина (Kravchenko et al., 2017). Раз на декілька років групами знаходять 

P. kuhlii (Hukov et al., 2020), по декілька особин також трапляються V. 

murinus, проте Pl. auritus, Pl. austriacus, N. leisleri, P. nathusii та P. 

pygmaeus завжди знаходили поодиноко. Знахідки N. noctula були 

зосереджені у центрі Харкова, як на прикладі 2013 року (Kravchenko et al., 

2017) так і в інші роки (рис. 4.5., 4.6.). Проте раз на декілька років, в період 

осінньої міграції та взимку багаточисельні групи знаходять і в інших 

районах міста (рис. 4.5.б та 4.5.а). Знахідки P. auritus завжди були на 

периферії міста, в той же час як Pl. austriacus було знайдено у глибині 

території міської забудованої. Інші види (N. leisleri, P. nathusii, P. 

pygmaeus, P. kuhlii та V. murinus) були знайдені як в центрі міста, так і на 

периферії. 

Дані щодо просторового поширення видів рукокрилих за 

результатами знахідок тварин, на території міста Харків були суттєво 

доповнені даними записів ультразвуків цих тварин. Так N. leisleri, P. 

nathusii та P. pygmaeus були записані у центрі міста, в той же час як M. 

daubentonii та M. dasycneme лише на периферії, а саме на території 

Харківського лісопарку, тобо то там де їх було спіймано.  
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а

 

б

 

Рис. 4.5. а, б. Просторовий розподіл знахідок різних видів 

рукокрилих у Харкові за результатами зборів: а) 2014-15 та б) 2013. 

Legend - легенда; species of bats - назви видів рукокрилих; скорочення 

назв видів (б) PAUR - Pl. auritus, PKUH - P. kuhlii, VMUR - V. murinus, 

NNOC - N. noctula. 

 

а

 

б

 

Рис. 4.6. Просторовий розподіл знахідок: a) N. noctula у період 

осінньої міграції (2014-15) та б) E. serotinus у періоди розмноження 

(breeding) та осінньої міграції (invasion) у Харкові.  Legend - легенда; 

number of bats - кількість особин (individuals). 

 

 

 

4.3. Акустичний моніторинг рукокрилих в місті Харків 

Акустичні записи були проаналізовані ретельно та обережно, щоб 

запобігти виявленню видів, що рідко зустрічаються у містах, або 
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ідентифікація яких за допомогою аналізу ультразвукових сигналів 

ускладнена.  

 

Таблиця 4.3. 

Дати записів та результати розшифровки акустичних трансект 

через місто Харків (див.: рис. 2.7) 

Дати записів трансект  

 28.06

.2015 

25.07

.2011 

28.07

.2012 

30.07

.2014 

6.08. 

2010 

6.08. 

2011 

8.08. 

2013 

27.08

.2012 

2.09.

2010 

23.09

.2013 

Σ 

секвен

ций 

Vespertilioni

dae 

sp. 

15 33 5 73 38 30 56 78 10 2 340 

N. noctula 24 50 32 30 27 111 84 104 34 0 496 

P. 

nathusii/kuhl

ii 

5 1 6 0 1 3 7 25 4 0 52 

E. serotinus 2 4 0 1 1 4 1 7 0 0 20 

N. leisleri 4 1 1 1 1 1 3 1 0 0 13 

P. pygmaeus 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

M. 

daubentonii 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Σ секвенцій 

(маршрут 

~36км) 

50 90 46 105 68 149 152 215 48 2 925 

 

В ході обробки записів з Харкова були ідентифіковані секвенції п'яти 

видів рукокрилих - N. noctula, E. serotinus, P. pygmaeus, N. leisleri та M. 

daubentonii, однієї групи близьких видів - P. nathusii/kuhlii. Через 

подібність в характеристиках ехолокаційних сигналів P. kuhlii та P. nathusii 

(Zsebők et al., 2012), до аналізу вони включені разом (PNAT/ PKUH). 

Окремо фіксували ультразвукові секвенції рукокрилих які неможливо було 
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визначити до виду (Vespertilionidae sp.). Дати записів трансект та кількість 

секвенцій видів та груп рукокрилих наведено у таблиці 4.3.  

Методом акустичного моніторингу на трансектах було виявлено не 

всі види рукокрилих відомі для території міста до 2015 року (рік запису 

останньої трансекти). Так не було записано звуків M. dasycneme, V. murinus 

та P. auritus. Що може бути пояснено рідкістью або спорадичністю 

поширення цих видів (Kravchenko et al., 2017) а також труднощі реєстрації 

ехолокаційних сигналів наприклад P. auritus. В той же час було записано 

звуки відносно рідкісного лісового виду N. leisleri, який до 2015 року було 

спіймано лише раз, а у період 2016-2020 знайдено у місті в межах забудови 

лише двічі.  

Співвідношення секвенцій видів рукокрилих записаних на 

трансектах представлена на рисунках 4.6.а,б. За результатами записів всіх 

звуків, в тому числі з тими що не визначені до виду (рис. 4.6.а) видом 

чисельним доминантом є N. noctula. Серед секвенцій визначених до виду 

тварин (рис. 4.6.б) чисельним домінантним також була N. noctula при чому 

цей вид мав найбільшу кількість записів також у період розмноження 

(травень-липень), коли за результатами зборів по місту на відловів у 

павутинні тенета його або на знаходили зосім, або поодиноко. 

Домінування секвенцій N. noctula суммарно на акустичній трансекті в 

Харкові може бути пояснено тим, що початок трансекти це територія 

Харківського лісопарку (рис. 2.7) де N. noctula мешкає влітку та навіть 

розмножується. Другий за відносною чисельністью вид по результатам 

записів на трансекті є P. nathusii/kuhlii (скоріш за все мова йде саме про P. 

kuhlii). У деяких випадках, при низькій загальній чисельності секвенцій на 

трансектах, видами чисельними субдомінантами ставали N. leisleri та P. 

pygmaeus.  
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Рис. 4.6.а. Співвідношення секвенцій видів рукокрилих записаних 

на трансектах у Харкові. Зліва на право від червня до вересня (June - 

червень, July - липень, August - вересень, September - вересень). 

 

 

Рис. 4.6.б. Співвідношення секвенцій рукокрилих точно 

визначених до рівня виду записаних на трансектах у Харкові. Зліва на 

право від червня  до вересня (June - червень, July - липень, August - 

вересень, September - вересень). 

 

Проте в цілому на другому місці за кількістю записаних секвенцій 

після N. noctula знаходиться група синантропних видів: P. nathusii/kuhlii та 

E. serotinus. Зміна загальної чисельності видів рукокрилих відповідно до 

кількості записаних секвенцій представлена на рисунку 4.7.  
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Рис. 4.7. Зміна загальної чисельності записаних секвенцій видів 

рукокрилих на трансекті у Харкові по місяцях (VI-IX); 0-200 - кількість 

секвенцій, n - кількість трансект у кожному місяці використані для 

аналізу, p - рівень значущості U-критерію критерія Манн-Уитні.  

 

На рисунку 4.7. показана зміна кількості записаних секвенцій 

відповідно - зміна чисельності рукокрилих у м. Харків (також дані в 

таблиці 4.3.). Показано зростання кількості рукокрилих у серпні, та значне 

зниження чисельності у серпні. Відповідно до запропонованого нами 

поділу періоду року на сезони життя рукокрилих, вересень поділяється на 

два періоди (див.: розділ 4.2.) його перша половина коли ще відбувається 

осіння міграція та наявність великої кількості рукокрилих у місті, та друга 

половина зазначеного місяця - період осінньої тиші, коли кажани 

залишаються територію міської забудови.  
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Таблиця 4.3. 

Результати розшифровки акустичних записів рукокрилих біля 

водойм на території міста Харків (див.: рис. 2.8), відносна чисельність 

(%) записаних секвенцій кожного з видів у два періоди 

  Місця записів, водойми 

Період Види 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Розмно

ження 

E. 

serotius 

16,8 62,1 31,7 50,3 50 73,1 27,7 0 27,6 55,3 

N. noctula 77,6 32,4 59 46,9 0 26,9 72,3 0 56,3 31,6 

P. 

pygmaeus 

0 1,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 

P. 

kuhlii/nat

husii 

5,6 4,1 6,5 5,6 50 0 0 100 16,1 13,2 

Число 

секвенцій 

107 145 278 324 4 26 47 31 87 38 

Число 

видів 

3 4 4 3 2 2 2 1 3 3 

1 – 10 - шифри водойм відповідно до мапи - 2.2.3.3.2 (1 - 

Олексіївське, 2 – Віварій, 3 – Комсомольске, 4 – Журвльовка, 5– Савкин 

Яр, 6 – Немишля, 7 – Жовтневе, 8 – Морозова, 9 – Основа, 10 – Метро). 
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Таблиця 4.3.(продовження) 

Результати розшифровки акустичних записів рукокрилих біля 

водойм на території міста Харків (див.: рис. 2.8), відносна чисельність 

(%) записаних секвенцій кожного з видів у два періоди 

  Місця записів, водойми 

Період Види 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Осіння 

міграці

я 

E. 

serotius 

7,4 18,4 32,7 46,9 19,2 33,8 41,6 17,2 58,5 16,1 

N. noctula 72,3 49,1 41,8 38,3 76 58,4 46,8 77,4 41,5 70,1 

P. 

pygmaeus 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

P. 

kuhlii/nat

husii 

20,2 32,5 23,5 14,8 4,8 7,8 11,6 5,4 0 13,8 

Число 

секенцій 

94 114 98 162 146 77 173 93 41 87 

Кількість 

видів 

3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 

Загало

м 

Число 

секенцій 

201 259 376 486 150 103 220 124 128 125 

Кількість 

видів 

3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Статис

тичні 

розраху

нки 

Chi-

square 

12,3 65,3 25,3 12,8 18,2 12,7 11,9 101,

4 

14,9 21,2 

Df 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

p-value <.01 <.001 <.001 <.01 <.00

1 

<.01 <.01 <.0

01 

<.001 <.001 

1 – 10 - шифри водойм відповідно до мапи - 2.2.3.3.2 (1 - 

Олексіївське, 2 – Віварій, 3 – Комсомольске, 4 – Журвльовка, 5– Савкин 

Яр, 6 – Немишля, 7 – Жовтневе, 8 – Морозова, 9 – Основа, 10 – Метро). 

 

Фактично дані записів трансект підтрведжують цей поділ, так на 

трансекті записаної на початку місяця було ще достатньо секвенцій (табл. 

4.3.), проте трансекта кінця вересня показала, що місто “залишилось 
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порожнім”. 23 вересня 2013 було записано лише 2 секвенції які навіть не 

вдалось визначити до виду.   

Окрім записів на трансектах, ще було проведено серію записів біля 

водойм Харкова та у зоопарку. Розміщення точок записів представлено на 

рисунку 2.8. у розділі 2.2. Результати записів на водоймах найбільш 

контроверсійні (табл. 4.4.) по відношенню до загальної картини змін у 

чисельності та у видовому складі рукокрилих описаних вище. Наприклад, 

N. noctula був присутній на майже на всіх точках записів в період 

розмноження. 

За результатами акустичних записів показано, що два види (N. 

noctula та E. serotinus) та видова група P. nathusii/kuhlii були представлені 

майже на всіх місцях записів, майже у всі два періоди року. P. pygmaeus 

було зафіксовано лише на двох ділянках - озера Віварій та Комсомольське 

(точки 2 та 3, таблиця 4.4.), що знаходяться на межі та безпосередньо в 

Харківському лісопарку.  

Існують значні відмінності між періодами річного циклу кажанів у 

видовому складі. У період розмноження N. noctula не виявлено на двох 

ділянках (озера Савкін та Морозова). Однак протягом періоду осінньої 

міграції N. noctula було виявлено на всіх місцях реєстрації та частка 

секвенцій цього виду складає в середньому 56,1% від загальної кількості 

послідовностей з мінімумом 38,3% (на озері Журавлівка) і максимум 77,4% 

(на озері Морозова) (табл. 4.4.). Схожа картина розподілу E. serotinus ми 

ідентифікували цей вид на всіх ділянках протягом усього періоду 

акустичних досліджень, за виключенням лише на одній ділянці (озеро 

Морозова) у період розмноження. Видова група P. nathusii/kuhlii була 

записана на всіх ділянках у період осінньої міграції, та практично на всіх 

ділянках з виключенням двох (озера Немишлія та Жовтневе) у період 

розмноження, одночасно, будучи єдиним видом, виявленим на озері 

Морозова у цей період (табл. 4.4.). 
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Окремим розділом досліджень були записи ультразвукових сигналів 

рукокрилих на території Харківського зоопарку. Відносна чисельність 

записаних секвенцій видів рукокрилих у два періоди життєвого цикли 

представлені на рисунку 4.8.  

 

 

Рис. 4.8. Відносна чисельність записаних секвенцій різних видів  

рукокрилих (без урахування N. leisleri) записаних на території 

Харківського зоопарку за два періоди життєвого циклу. 

 

Акустичні записи в зоопарку показали наявність видів N. noctula та 

E. serotinus та групи видів P. nathusii/kuhlii протягом обох періодів річного 

циклу кажанів. Однак існує суттєва різниця у видовому складі між 

періодом розмноження та періодом осінньої міграції (Chi-sqr = 379,55, df = 

2, p<.001). Протягом періоду розмноження група видів P. nathusii/kuhlii є 

найбільш представленою в акустичних записах (60,03%), другий по 

чисельності вид E. serotinus - 39,47%, а N. noctula представлена лише 0,5% 

(фактично запис однієї секвенції). У період осінньої міграції кількість 

секвенцій N. noctula різко зросла і досягла 45,23% (рис. 4.8.). Число 

записаних секвенцій групи видів P. nathusii/kuhlii також збільшилась у цей 

період, однак відносна кількість зменшилась до 42,73%. Хоча кількість 

секвенцій E. serotinus майже не змінювалося, спостерігалося зниження 

відносної кількості (до 12,04%). 
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4.4. Охорона рукокрилих у містах, підсумки роботи Центру 

реабілітації рукокрилих Фельдман Екопарку 

Практична охорона популяцій рукокрилих в умовах сучасних 

Українських міст складне завдання. Можна сказати, що це зовсім не 

розроблений у правовому аспекті напрямок охорони тваринного світу. В 

першу чергу, проблема полягає у чисельних власниках будівель та 

будинків, кожен з яких приймає рішення на свій власний розсуд, зовсім не 

керуючись нормами діючого законодавства. На відміну від описаної вище 

(див.: підрозділ 3.1.3.4) ситуації з охороною рукокрилих у лісах, де є 

єдиний власник, та по факту розпорядник; планування, здійснення та 

контроль за реалізацією норм охорони тваринного світу здійснювати 

набагато простіше. До того ж, механізм обов'язкового проведення ОВД 

(оцінка впливу на довкілля) (Закон України “Про оцінку впливу на 

довкілля”, 2017) при здійснені лісогосподарської діяльності значно 

спростив механізми контролю за рубками лісу у правової площині. Проте 

для діяльності з реконструкції будівель, ремонтів, заміни вікон - ОВД або 

не передбачено зовсім, або проводиться без урахування представників 

тваринного світу. Типовий приклад складності прийняття рішень у 

правовій площині є утеплення власниками багатоквартирних будівель 

зовнішніх стін своїх квартир. Формально зовнішня стіна багатоквартирної 

будівлі не належить власникам квартир, це власність або комунального 

підприємства або ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку), але утеплення зовнішніх стін здійснюється саме приватними 

особами, за допомогою підрядників, які не звертають жодної уваги на 

присутність кажанів у щілинах чи порожнинах зовнішніх стін будівель. 

Так саме при проведенні реконструкцій будівель, заміни вікон та інших 

робіт, власники жодним чином не беруть до уваги наявність рукокрилих, 

чи їхніх сховищ, або присутності інших хребетних тварин. Наприклад, 

реконструкції у школах які масово проводяться в останні роки по території 
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всій України, в першу чергу включають заміну старих деревяних рам на 

нові пластикові, а саме порожнини поряд з дерев'яними рамами є 

основними сховищами синантропних видів кажанів (Hukov et al., 2020). 

Безперечно, що жодної уваги на кажанів при проведенні реконструкції 

шкіл не звертали. Випадки порятунку груп (переважно P. kuhlii) кажанів 

під час таких ремонтів (Hukov et al., 2020) трапляються лише у випадках 

відповідальності та/чи обізнаності окремих робітників чи працівників шкіл 

(чи інших установ).  

Нами було здійснено шлях практичних дій з охорони рукокрилих у 

двох великих будинках у центрі міста Харків: будівля “Держпром” (2008-

2020), та головний корпус ХНУ імені В.Н. Каразіна (1999-2020). У випадку 

з “Держпромом”, керівництво будівлі категорично відмовлялось 

дотримуватись норм діючого законодавства, та визнавати, той факт, що 

тварини занесені до червоної книги, що мешкають у будівлі - є зоною 

відповідальності адміністрації будівлі. У 2009-2011 роках, наша команда 

мала прийняти рішення, яким саме шляхом слід здійснювати охорону 

кажанів у “Держпромі”, або 1) звернутися до суду, та притягувати до 

відповідальності адміністрацію будівлі, або 2) працювати з низовою 

ланкою працівників: прибиральниці, нічні вахтери, ліфтери, інші 

працівники будівлі та наймані робітники, що проводили ремонтні роботи. 

Спираючись на той факт, що кажани дрібні тварини, та приховати їх 

вбивство не складно, ми прийняли рішення саме працювати з низовою 

ланкою працівників. Тобто не здійснювати тиск на керівництво будівлі, а 

шляхом просвітницької роботи домогтись зміни ставлення до рукокрилих 

пересічних працівників цієї будівлі, також ми здійснювали вечірні рейди 

по будівлі з метою збору та порятунку рукокрилих, що потрапили 

всередину (Kravchenko et al., 2017). Фактично ця стратегія і була 

реалізована в період з 2012 по 2016 роки; після 2016 року реконструкція 

будівлі вже завершувалась, та також ми встановили основні шляхи 

(щілини) через які кажани потрапляли до середини будівлі. Ці щілини було 
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закрито, що не дозволяло кажанам потрапляти всередину будівлі, при чому 

доступ кажанам до зовнішніх щілин зберігся. В перші роки наших 

спостережень (2008-2012) у “Держпромі” головними причинами загибелі 

рукокрилих ставали такі причини: 1) безпосереднє вбивство кажанів 

людьми, переважно будівельниками; 2) випадкове вбивство людьми 

(вбивство через необізнаність); 3) смерть тварин від виснаження 

ослаблення або отруєння нафтопродуктами (Vlaschenko et al., 2013). За 

нашими результатами не меньше 30% тварин (N. noctula), що знаходили за 

рік у будівлі “Держпрому” були або вже мертві, або не доживали до весни 

(Vlaschenko et al., 2013), в абсолютних числах це більше півтисячі особин. 

В наступні роки (2013-2016) роботи в будівлі саме завдяки просвітницької 

роботі з персоналом робітників “Держпрому” (приватні бесіди, поширення 

листівок та календарів, та т.і.) та оперативному порятунку тварин в 

середині будівлі вдалось значно скоротити випадки загибелі тварин 

безпосередньо або опосередковано від людей, також початок роботи ЦРР 

ФЕ (штучне відгодовування тварин взимку) дозволило зменшити кількість 

тварин, що вмирали впродовж зими від виснаження. Проте на перший план 

вийшла інша загроза для популяції N. noctula, що зимувала у будівлі - дикі 

коти. Декілька сімей (самиці з кошенятами у віці до року) полу-диких котів 

оселились у підвалах “Держпрому”, та цілеспрямовано полювали на 

кажанів, що літали ввечері та вночі всередині будівлі (Vlaschenko et al., 

2019). Загальна кількість кажанів, що була вбита котами дорівнює декілька 

тисяч особин. В наступні роки ці коти були виселені з будівлі (або вбиті), 

та ця загроза рукокрилим також була знята з повістки. В теперішній час 

(2019-2020 рр) кількість кажанів, що знаходять в середині будівлі 

скоротилась у десятки разів, ремонтні роботи завершились, але ключові 

сховища N. noctula у порожнинах стін будівлі - збережені. За підсумком ми 

маємо історію вбудованої стратегії охорони, та збереження зимових 

сховищ рукокрилих в Українському місті, без застосування жодних 

офіційно-правових норм.  
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Інша будівля, де також мешкає (зимує) декілька тисяч N. noctula - 

головний корпус ХНУ імені В.Н. Каразіна. Більшість випадків загибелі 

кажанів у цій будівлі трапляється при потраплянні між віконними рамами 

(чого, до речі ніколи не відбувалось у “Держпромі”, оскільки вікна різної 

конструкції). Майже кожного року в серпні та вересні у відкриті хвіртки 

вікон залітали багаточисельні групи кажанів (Влащенко, 1999; 2002), але 

вони не потрапляли в середину кімнат чи аудиторії, а провалювалися між 

віконними рамами та, фактично потрапляли в пастку з якої не мали шансів 

вибратись самостійно. Керівництво будівлі ХНУ імені В.Н. Каразіна 

ніколи не відмовлялось допомагати у порятунку кажанів, та не 

перешкоджало у їхньому порятунку, існує навіть офіційна заборона 

залишати відкритими хвіртки залишаючи приміщення (якої рідко 

дотримуються працівники). Проте передбачити, в яке саме вікно, з десятків 

та сотень вікон потраплять кажани цієї осені важко, або неможливо. 

Декілька років поспіль (2002-2003 та 2015-2018) вікна в які найчастіше 

потрапляють кажани ми закривали сітками, проте, як не дивно кажани 

потрапляли в інші. Загалом за майже 20 років спостережень можна 

відмітити тренд до зниження кількості випадків масової загибелі кажанів у 

вікнах-пастках ХНУ імені В.Н. Каразіна, в першу чергу за рахунок того, 

що старі дерев'яні вікна з подвійною рамою замінюють на сучасні 

пластикові. Тобто кількість самих потенційних пасток знижується.  

Як було зазначено вище (див.: розділ 3.1.3.4), у випадку з 

лісогосподарською діяльністю в лісах безпосередньо вбивство кажанів 

відбувається не часто, та вплив на цих тварин відбувається через зниження 

лісових біотопів. Навпаки, у випадку урболандшафтів загрози популяціям 

кажанів, це безпосередньо вбивство людьми, загибель тварин у різного 

типу антропогенних-пастках та хижатство полу-диких чи синантропних 

тварин. Тільки у місті Харків, за нашими оцінками, щороку гинуть сотні, 

та навіть тисячі тварин. На наш погляд, та відповідно до прикладу будівлі 

“Держпром”, рішенням щодо охорони сховищ, та популяцій кажанів в 
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умовах сучасних українських міст є саме робота з низовою ланкою 

населення. Просвітницька робота, та зміна ставлення людей до кажанів, та 

їхнього уявлення про важливість цих тварин, а не вимагання дотримання 

“букви закону”. Безумовно, що на наступному етапі розвитку української 

держави дотримання норм законів також має бути імплементовано.   

Тому стратегія яка була реалізована нами при створенні та в роботі 

ЦРР ФЕ, включає в себе в першу чергу саме максимальне зусилля на 

просвітницьку діяльність. Як було зазначено вище (підрозділ 2.2.) ми 

використовуємо всі можливі площадки для поширення інформації, щодо 

рукокрилих, це і публічні акції в зоопарку, і лекції для всіх верств 

населення, ведення соціальні медіа, інтерв'ю та репортажі для Інтернету та 

телеканалів, поширення друкованих матеріалів (листівки, календарі, 

наклейки). Кожного року ми охоплюємо декілька тисяч людей вид 

вихованців дитячих садків, до пенсіонерів, безумовно, що основне зусилля 

робиться на старших школярів та студентів ВНЗ біологічних 

спеціальностей. Наступним напрямком роботи ЦРР ФЕ, як частини 

стратегії охорони популяцій рукокрилих у містах, є порятунок та 

реабілітація ослаблених та травмованих кажанів, а також тих тварин, що не 

можуть бути повернуті до їхніх сховищ (викинуті взимку).  За сім років 

роботи (2013-2020) ЦРР безперечно зайняв перше місце за обсягами 

врятованих кажанів у Східній Європі. Станом на кінець 2020 загальна 

кількість врятованих рукокрилих перевалила за 17 000, тварини були 

знайдені та передані з більш ніж 200 населених пунктів України, проте 

більшість звісно з Харкова - 80%. За роки нашої роботи та накопичення 

досвіду станом на 2019 рік організаційно-технічні можливості дозволяють 

перетримувати до 3000 особин взимку. В 2019 році, на території РЛП 

“Фельдман Екопарк” було збудовано унікальній вольєрі (Bat Collider) 

найбільший спеціалізована вольєра для рукокрилих у Східній та 

Центральній Європі. Так званий “Bat Collider” унікальне місце як з точки 

зору еко-просвітницької діяльності, так і як місце для тренування дорослих 
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кажанів після травм, та молодих кажанів. Взагалі форма та розміри 

вольєри та місцеположення дозволяє тримати кажанів на по-життєвій 

реабілітації в умовах максимально наближених до природних. Тварини, що 

знаходяться на пожиттєвій реабілітації в ЦРР ФЕ (наразі близько 50 

кажанів (2020 р) є важливим ресурсом спостережень та неінвазивних 

досліджень, також самиці, що не можуть бути повернуті до природного 

середовища народжуються дитинчат, що потім випускають у природу. 

Станом на літо 2020 в неволі було народжено 31 дитинча від самиць, що не 

можуть жити у природному середовищі. Фактично, це перший крок щодо 

штучного поповнення природних популяцій за рахунок тварин, що були 

народжені у реабілітаційних центрах, що для комахоїдний рукокрилих 

майже не застосовується відповідно до складності утримання цих тварин у 

неволі.  

Найцікавішим результатом багаторічної роботи ЦРР ФЕ, на наш 

погляд, це те, що станом на 2019 рік, було досягнуто принципово нового 

результату, це зміна ставлення до кажанів на рівні всієї України. 

Рукокрилих перестали сприймати як “паразитів” та “розносників зарази”, 

як це було десять років тому. Наразі, у свідомості людей вже остаточно 

закріпилися ідеї, що поширювались нами (співробітниками та волонтерами 

ЦРР) впродовж цих років: кажани це рідкісні, унікальні тварини, що 

знаходяться під загрозою знищення; в Україні всі види занесені до 

Червоної Книги; їх та їхні сховища треба зберігати.  

Центр реабілітації рукокрилих ФЕ є успішним прикладом 

ініціативного проекту мета якого саме розбудова довгострокової стратегії 

співіснування кажанів та людей у містах та інших населених пунктах з 

територіальним фокусом на Україну та Східну Європу. Фактично на 

прикладі проекту ЦРР-ФЕ ми бачимо, як приватні ініціативи, неурядові 

організації та волонтери можуть активно втручатись у процес порятунку 

тварин та запобігати знищенню їх та їхніх сховищ у урбанізованому 

ландшафті, навіть у таких не багатих країнах як Україна, де “буква закону” 
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працює не завжди. Багато неурядових організацій та урядові залучені до 

порятунку кажанів та їх реабілітації у містах усього світові (Racey, 2013), 

та ЦРР-ФЕ є одним з найяскравіших прикладів подібних центрів у Східній 

Європі. Надихнувшись нашим проектом у Харкові, та після консультацій з 

нами подібні центри були започатковані у інших країнах колишнього 

СРСР (у 2017 році – Мінськ та Москва). Практики розроблені нами 

можуть, та мають бути поширеними на інші регіони України, та інші групи 

тварин.  

Підсумовуючи, слід зазначили, що розвиток зоо-захисного руху, є 

характерною ознакою саме антропоцену, коли збереження біорізноманіття 

залежить в першу чергу від рішень, що приймаються людьми та людством, 

та значно меншою мірою від факторів природного добору. В першу чергу, 

на наш погляд, в умовах України, стратегія довготривалого співіснування 

рукокрилих (та інших представників біоти) та людей має в першу чергу 

базуватись на розвитку свідомості по відношенню до тварин у пересічних 

громадян, та лише в другу чергу на прийнятті рішень на рівні громад, та 

держави.  
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РОЗДІЛ  5.  

ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ПОПУЛЯЦІЙНА ДИНАМІКА 

ЛІСОВИХ ВИДІВ РУКОКРИЛИХ 

 

5.1. Співвідношення статей у рукокрилих в період розмноження 

та зимівлі.  

У підрозділі описано співвідношення статей у видів, що 

зустрічаються найчастіше у нашій вибірці в період розмноження (лісові 

біотопи) та в період зимівлі (закинуті штольні), а також для території 

міста Харків в обидва періоди. Показано, що статево-вікова структура 

популяцій рукокрилих, з територій, що були досліджені (Україна та Росія) 

може бути узагальнена відповідно до загальноприйнятих уявлень про 

сезонне розділення самців та самиць рукокрилих. В місцях розмноження 

(лісові масиви) переважали самиці, в той же час, як в місцях зимівлі 

переважають самці, які залишаються там (або поряд), до настання 

осінньої міграції, під час якої самиці та молоді тварини повертаються 

туди та залишаються на зимівлю. Під час зимівлі для більшості видів 

спостерігається рівне співвідношення статей. Ми робимо узагальнення, 

що території міст використовуються рукокрилими так само як і скельні, 

чи гірські ландшафти, відповідно до наявності там самців та самок, що 

не розмножуються (окрім P. kuhlii). 

 

Актуалізація питання щодо співвідношення статей у рукокрилих у 

просторі та часі для території Східної Європи була здійснена П.П. 

Стрелковим у серії його публікацій наприкінці 1999-х (Стрелков, 1997а; 

1997б; 1999). Актуальність питання полягає в тому, що у рукокрилих при 

народжені у переважній більшості випадків співвідношення статей складає 

1:1 (Рахматулина, 2000) проте серед дорослих особин в період 

розмноження це співвідношення зовсім інше. Ця відмінність грунтується 

на тому, що у самців та самиць зовсім інші потреби до біотопічних умов в 
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період розмноження. Так самиці мають більші енергетичні витрати в 

період вагітності та лактації порівняно з самцями. Відповідно до цих 

потреб самиці, в період весняною міграції перелітають до найбільш 

продуктивних біотопів (з максимальною чисельністю комах) де і 

проводять репродуктивний період. Так для видів далеких мігрантів ареал 

типово складається з північної (виводкової) частини де відбувається 

розмноження, та значно переважає частка самиць серед дорослих особин, 

та південної (зимової) де переважає частка самців, які не здійснюють 

далеких міграцій та мешкають осіло в місцях зимівлі. Для видів далеких 

мігрантів ці дві частини ареалу можуть бути розділені у просторі сотнями 

кілометрів (Стрелков, 1999). Схожий вигляд має і просторова структура 

ареалу для осілих видів, які не здійснюють далеких міграцій, але можуть 

перелітати на 100-300 кілометрів (Hutterer et al., 2005), так само поділяють 

ландшафт на зони розмноження, де переважають самиці, та місця зимівлі 

де залишаються на літо лише дорослі самці (Влащенко, 2008; Снитько, 

2004; Рахматулина, 2000). 

Незважаючи на добре описану загальну картину уявлень щодо 

просторової структури у співвідношенні статей у дорослих рукокрилих, 

все ще не вистачає фактичних даних які б доповнили цю картину. До того 

ж, ці закономірності були описані не для всіх видів, в своїх роботах П. П. 

Стрелков (Стрелков, 1997а; 1997б; 1999) зробив узагальнення лише для 

чотирьох видів дальніх мігрантів. Також залишається методична проблема 

у сборі даних, оскільки різні методи відловів за результатами дають різне 

співвідношення самців та самиць серед дорослих особин влітку. При 

відловах зі сховищ частка дорослих самців занижена, оскільки останні 

селяться окремо від самиці (Рахматулина, 2000; Прилуцька, 2014). Відлови 

у павутинні тенета мають в цьому плані перевагу, оскільки більша 

вірогідність потрапляння кажанів з усіх статево-вікових груп, що 

мешкають в цій місцевості до тенет (Влащенко & Гукасова 2009; 

Прилуцька, 2014). Проте масове застосування тенет у польових 
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дослідженнях кажанів на території колишнього СРСР має історію не 

більше 15-20 років. 

Крім того, залишається не вивченим питання змін у співвідношені 

статей у часі для локальних популяцій рукокрилих. Наскільки швидко цей 

параметр може змінюватись у часі, особливо для видів, які змінюють свій 

міграційний статус (наприклад у випадку з N. noctula) та починають 

зимувати на територіях літньої частини ареалу.  

Тому з одного боку ми маємо вже сталу концепцію та уявлення, 

щодо просторового розділення статей серед дорослих особин рукокрилих 

на теренах Східної Європи, але з іншого боку, все ще не вистачає 

фактичних даних, та результатів багаторічного моніторингу.   

 

5.1.1. Співвідношення статей серед дорослих особин N. noctula в 

період розмноження на території Східної Європи.  

У наступних двох підрозділах описано співвідношення статей серед 

дорослих особин N. noctula (підрозділ 5.1.1) у широтному градієнті від 

Криму до Смоленської області; та інших лісових видів рукокрилих осілих 

та далеких мігрантів (підрозділ 5.1.2) для території Харківської області. 

Показано, що зона розмноження N. noctula (підрозділ 5.1.1) починається 

від 47° північної широти (північ степової зони) де починають 

зустрічатись дорослі самиці (18%). В широтному диапазоні 50-51° 

північної широти частка дорослих самиць складає в середньому 85%, 

північніше 52° північної широти, частка самиць зростає до 90%. 

Співвідношення статей (підрозділ 5.1.2) для більшості видів варіє від 

ділянки до ділянки (для території Харківської області) в диапазоні 10-

20%, крім P. pygmaeus, який представлений лише дорослими самицями. 

Також у вибірці більшість видів була представлена дорослими самицями.  

Серед всієї нашої вибірки, N. noctula є найпоширенішим видом, який 

ми використовуємо як модельний, для демонстрації закономірностей, як 

наприклад, в цьому випадку, закономірностей у зміні співвідношення 
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статей у просторі. Ми поєднали результати відловів у павутинні тенета, в 

період розмноження, для території від Кримських букових лісів на півдні, 

до бореальних лісів Смоленська на півночі побудувавши градієнт змін у 

співвідношенні статей серед дорослих особин N. noctula (рис. 5.1). Наші 

результати підтверджують уявлення щодо розділення самиць та самців у 

просторі в період розмноження. Так на півдні України нами було спіймано 

лише дорослих самців (Крим та Приазовье), далі, просуваючись на північ, 

перші дорослі самиці зустрічаються на о. Хортиця (Запорізька область), 

також це перше місце розмноження виду. Степова зона на широті о. 

Хортиця не сама південна точка розмноження цього вида, раніше було 

описано місце розмноження у штучних лісах півдня Донецької області 

(Годлевська та ін., 2010).  

Можна побачити три переходи у співвідношенні статей для N. 

noctula (рис. 5.1). Перший, як вже було зазначено це північ степової зони 

(47° північної широти, рис. 5.1), де з'являються дорослі самиці та 

починається розмноження, далі лісостепова зона та зона полісся, яка в 

нашій вибірці представлена трьома локалітетами (Харківська область 

(KHAR), Воронежський заповідник (VOR) та територія Чорнобильської 

зони відчуження (CHZO) рис. 5.1), що знаходяться у межах 50-51° 

північної широти, у цій зоні частка дорослих самців складає в середньому 

15%. Далі, північніше 52° північної широти, частка самців зменшується до 

10% (рис. 5.1) та залишається стабільною до широти самої північної точки 

(Смоленське Поозерря, 55° північної широти), що була обстежена нами. 

Хоча ці зміни у 5% виглядають не значними, цей перехід від 15% до 10%, 

відображає сучасну широту масової зимівлі N. noctula - 51° північної 

широти (Роденко и др., 2014; Godlevska, 2015; Kravchenko et al., 2020). 
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Рис. 5.1. Зміни співвідношення статей серед дорослих N. noctula з 

півдня на північ за результатами наших досліджень (2007-2017), для 

періоду розмноження (червень для точок CRY, STAR, KHOR та липень 

для всіх інших); CRY - Крим, STAR - Старобердянський заказник 

(Запорізька обл.), KHOR - о. Хортиця, KHAR - Харківська обл., CHZO - 

Чорнобильська зона відчуження (Київська обл.), VOR - Воронезький 

заповідник, BRYA - Зап. “Брянський ліс”, OKSK - Окський заповідник 

(Рязанська обл.), SMOL - НП “Смоленьске поозерря” (Смоленська обл.). 

n - кількість особин.  

 

Представлені результати доповнюють вже описану картину 

просторових змін у співвідношенні статей серед дорослих особин N. 

noctula в літній період, на нових даних, підтверджуючі тенденцію щодо 

збільшення частки самиці з півдня на північ (Стрелков, 1999; 2002; Газарян 

& Казаков, 2002). 

 

5.1.2. Співвідношення статей серед дорослих рукокрилих на 7 

лісових ділянок, що було обстежено на території Харківської області.  

Наступним кроком у огляді співвідношення статей серед дорослих 

особин є опис картини для регіонального рівня, а саме для сімох лісових 

ділянок, що були обстежені на території Харківської області (рис. 5.2). 

Серед трьох осілих видів, для яких були достатні вибірки співвідношення 

варіює від ділянки до ділянки (рис. 5.2а). Для Pl. auritus чисельно 

домінували самиці, від 80 до 100%, в той же час, як для M. brandtii, 
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навпаки самці. Для двох ділянок, на яких було спіймано достатню 

кількість особин M. daubentonii в одному випадку співвідношення було 

майже рівним, в іншому переважали самиці - 70% (рис. 5.2а).  

а  

б  

Рис. 5.2. а,б. Співвідношення статей серед дорослих особин осілих 

(а) видів та видів далеких мігрантів (б) лісових рукокрилих на території 

Харківської області для окремих обстежених локальних лісових ділянок 

(розшифровку скорочень ділянок див.: табл.2.2, розміщення ділянок 

див.: рис. 2.2.); Mbra - M. brandtii, Mdau - M. daubentonii, Paur - Pl. 

auritus, Nnoc - N. noctula, Pnat - P. nathusii, Ppyg - P. pygmaeus; n - 

кількість особин. 

 

На цьому першому етапі оцінки просторового розміщення дорослих 

самців та самиць важко зробити якийсь узагальнення. Виходячи з уявлень, 

що частка самиць має відображати найбільш придатний біотоп (чи 

локалітет) для розмноження виду, можна попередньо зробити висновок, 

що ділянка Тетлега (TET) (дубовий ліс старший за 120 років) більш 

придатна для розмноження Pl. auritus ніж дві інші, де було більше самців 

(рис. 5.2а). Так само можна зробити припущення, що велика частка самців 
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серед M. brandtii на ділянці Мохнач (MOK) показує, що ця ділянка 

знаходиться на периферії основних місць розмноження виду в регіоні (рис. 

5.2а).  

 

Серед трьох лісових видів далеких мігрантів P. pygmaeus демонструє 

стабільну картину співвідношення статей на всіх трьох ділянках - 100% 

самць (рис. 5.2б) (до аналізу включено ті види особин яких було достатньо 

для оцінки співвідношення статей). Загалом для території Східної Європи 

серед дорослих особин P. pygmaeus майже стовідсотково переважають 

самиці, наприклад для території Харківської області відома знахідка лише 

одного дорослого самця цього виду (Влащенко & Гукасова, 2010). Цікаво 

зазначити, що серед двох інших видів співвідношення статей варіює від 

ділянки до ділянки, так для N. noctula це складає від 70 до 95%, для P. 

nathusii від 30 до 70% дорослих самиць відповідно (рис. 5.2б). Слід 

відзначити, що найбільша частка саме дорослих самців P. nathusii була на 

ділянці Печеніги (PEC) де відмічена найбільша щільність (b/h index) цього 

виду (рис. 3.15.б), що протирічить уявленню, що самиці мають чисельно 

домінувати на ділянках з найбільшою чисельністю виду.  

Ми намагались вирахувати взаємозв'язок структури ландшафту з з 

показником співвідношення статей. За результатами розрахунків моделі 

єдиний показник, що статистично значимо впливав на співвідношення 

статей був безпосередньо вид рукокрилих (χ
2
4,11 = 68, p < 0.001), жоден з 

показників ландшафту не впливав на співвідношення статистично 

достовірно (табл. 5.1.).  

Також слід додати, що не всі види розмножуються на всіх ділянках, 

так наприклад, M. brandtii було спіймано на 4 ділянках, в той же час, як 

розмножується вона лише на 3. Інший вид, Pl. auritus було спіймано на 

всіх сімох ділянках, проте розмножується він лише на 6.   
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Таблиця 5.1. 

Результати розрахунків моделі оцінки характеристик ландшафту на 

співвідношення статей серед дорослих особин спійманих рукокрилих. 

Predictor Level Estimate SE 

Види 

кажанів 

MDA 0.034 0.354 

NLE 3.263 1.091 

NNO 1.696 0.292 

PLA 1.893 0.523 

PNA -0.089 0.355 

поля -0.104 0.274 

ліси -0.173 0.244 

суцільні рубки 0.220 0.303 

озера 0.190 0.302 

річки 0.471 0.370 

- PNA, PLA, NNO, NLE, MDA - акроніми видів рукокрилих.  

 

На рисунку 5.3. продемонстрировано співвідношення статей серед 

дорослих особин рукокрилих сумарно для всіх сімох обстежених ділянок, з 

урахуванням поодиноких особин яких було спіймано та видів (M. 

dasycneme та N. leisleri), що не було спіймано в достатньої кількості для 

аналізу на кожній з ділянок. Сумарно, серед двох з трьох представників 

роду Myotis чисельно домінували самці (M. dasycneme та M. brandtii), в той 

же час як для M. daubentonii 60% складали самиці (рис. 5.3а). Чисельне 

домінування самців, скоріш за все свідчить про те, що наші ділянки 

дослідження не потрапили до територій, основних місць розмноження цих 

видів, або навіть мова йде про регіони, тобто лісостепова зона знаходиться 

на північній периферії поширення видів, тому тут переважають самці. 
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Проте ці припущення треба перевіряти на більших вибірках. Для Pl. auritus 

сумарно в вибірці переважали самиці (рис. 5.3а).  

 

а б 

Рис 5.3. а, б. Співвідношення статей серед дорослих особин осілих 

(а) видів та видів далеких мігрантів (б) лісових рукокрилих на території 

Харківської області сумарно для обстежених локальних лісових ділянок; 

Mbra - M. brandtii, Mdau - M. daubentonii, Mdas - M. dasycneme, Paur - Pl. 

auritus, Nles - N. leisleri, Nnoc - N. noctula, Pnat - P. nathusii, Ppyg - P. 

pygmaeus; n - кількість особин. 

 

Співвідношення статей серед дорослих особин далеких мігрантів 

лісових видів рукокрилих (рис. 5.3б), що було спіймано на обстежених 

лісових ділянках Харківської області, характеризується чисельним 

домінуванням самиць, крім випадку з P. nathusii, де серед дорослих особин 

співвідношення статей було близько до рівного. Слід відмітити, що серед 

особин N. leisleri було спіймано дорослого самця, що також як і в випадку з 

P. pygmaeus є рідкістю для цієї частини ареалу.  

 

5.1.3. Співвідношення статей у осілих видів лісових рукокрилих у 

штольнях Харківської області (сезонна динаміка статевої структури) 

У підрозділі представлені результати оцінки співвідношення статей 

(статева структура популяції) у рукокрилих в місцях зимівлі, а саме у 

покинутих штольнях. Показано, що, 1) в період зимівлі серед M. 

daubentonii та Pl. auritus співвідношення самок та самців близько до 
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рівного; 2) у M. daubentonii співвідношення статей коливається впродовж 

сезону зимівлі але статистично не відрізняється від рівного; 3) в період 

переселення до місць зимівлі (серпень - початок вересня) частка самців 

серед M. daubentonii була більшою, а весною частка самців була більшою 

серед Pl. auritus, що відображає різні вимоги самців та самиць до сезонів 

року; 4) отримана нами картина статевого співвідношення на місцях 

зимівлі та її динаміка відповідає загальним уявленням про просторове та 

сезонне розподілення статей серед рукокрилих.  

 

Особини різних статевих і вікових груп кажанів в період 

розмноження (травень-липень) мешкають окремо, але наприкінці цього 

періоду повертаються до місць зимівлі всі разом (Влащенко, 2008; 

Снитько, 2004; Росина, 2004; Рахматулина, 2000). Ми дослідили явище 

просторового розділення статево-вікових груп кажанів на прикладі 

штолень де відбувається зимівля.  

Статева структура популяції рукокрилих у Липцевських штольнях 

представлена на рисунках 5.4-7, для видів та випадків в яких була зібрана 

достатня вибірка. 

 

Рис. 5.4. Співвідношення статей серед рукокрилих двох видів за 

результатами обліків тварин в середині штолень в зимовий період (15 

листопада – 20 березня); Mdau – M. daubentonii, Paur – P. auritus. 

(Vlaschenko & Naglov, 2018). 
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У зимовий період не було статистично значущих відмінностей у 

співвідношеннях самців та самиць, отриманих нами, до рівного (1:1) у M. 

daubentonii у випадках штольні Липці 1 (χ² = 0,1, df = 1, p ≥ 0,05) та Липці 

3-4 (χ² = 0,5, df = 1, p ≥ 0,05) (рис. 5.4), так саме не було різниці й для P. 

auritus (χ² =1,6, df =1, p ≥ 0,05) для випадку Липці 1 (рис. 5.4). Також, не 

було статистично значущої різниці у співвідношенні статей у M. 

daubentonii у вибірках між двома штольнями Липці 1 та Липці 3-4 (χ² = 0,6, 

df = 1, p ≥ 0,05). 

Сезонна динаміка змін у співвідношенні самиць до самців 

представлена для M. daubentonii (відповідно до зібраного обсягу вибірки) 

на прикладі штольні Липці 1 (рис. 5.5). Частка самок серед M. daubentonii 

зростала з кінця літа до листопада. Після листопада зменшувалась до 

мінімального рівня в січні та далі збільшувалась до кінця фенологічної 

зими (березень), потім знов почала зменшуватись аж до травня, коли у 

штольні Липці 1 залишилися лише самці (рис. 5.5). Але статистично 

достовірної різниці між самцями та самцями у M. daubentonii у нашій 

вибірці до рівномірного (1:1) співвідношенням протягом усього сезону не 

було (серпень-вересень - χ² = 0,3, жовтень - χ² = 0,3, листопад (зима) - χ² = 

1,5, грудень - χ² = 0,2, січень - χ² = 1,7 лютого - χ² = 0,03, березень - χ² = 0,7, 

квітень - χ² = 0,02). Фактично можна підсумувати, що ці коливання 

статистично близькі до рівного співвідношення. 
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Рис. 5.5. Сезонна динаміка співвідношення статей у M. 

daubentonii на прикладі штольні Липці 1, VIII-V – місяці року, n – 

кількість особин у кожній вибірці (Vlaschenko & Naglov, 2018).  

  

На рисунку 5.6. представлено динаміку співвідношення самиці до 

самців серед тварин, що було спіймано у павутинні тенета під час 

переселення восени та виселення весною зі штольні Липці 1. 

 

  

 

Рис. 5.6. Співвідношення статей серед рукокрилих двох видів за 

результатами відловів тварин у павутинні тенета на вльоті (літо-осінь) та 

вильоті (весна) у штольню Липці 1; s - літо, a - осінь. Mdau – M. 

daubentonii, Paur – P. auritus (Vlaschenko & Naglov, 2018). 

 У кінці літа та вересні самці численно домінували серед спійманих 

особин як для М. daubentonii, так і для P. auritus (рис. 5.6). Для вибірки M. 

daubentonii співвідношення статей у нашій вибірки статистично значуще  



228 
 

відрізнялось від 1:1 (χ² = 8,2, df = 1, p ≤ 0,05), а у випадку з P. auritus цієї 

різниці не було (χ² = 1,6, df = 1, p ≥ 0,05). На відміну від цього, у березні 

спостерігалася статистично значуща різниця до 1:1 для вибірки P. auritus 

(χ² = 6,8, df = 1, p ≤ 0,05), але не для M. daubentonii (χ² = 3,6, df = 1, p ≤ 0,05) 

відповідно. У квітні співвідношення статей для вибірки M. daubentonii (χ² = 

0,01, df = 1, p ≥ 0,05) статистично не відрізнялось від рівного. Ми отримали 

рівне співвідношення статей для M. daubentonii при осінньому роїнні 

(серпень-вересень) та весняному вильоті з міст зимівлі (березень). Частка 

самок зросла в квітні, а в травні у штольні Липці 1 залишились лише самці 

(рис. 5.6). Для P. auritus, в березні на вильоті з місця зимівлі ми не 

отримали частки самок рівну до такої отриманою в кінці літа та у вересні. 

Співвідношення статей у локальних популяціях кажанів та 

особливості розміщення представників обох статей у часі та просторі є 

одним із ключових параметрів, який може слугувати важливим 

показником придатності середовища існування для рукокрилих 

(наприклад, Стрелков, 1999; Рахматуліна, 2000; Russo, 2002; Snit’ko, 2007; 

Estók, 2007; Влащенко, 2008; Ibáňez et al., 2009). У загальноприйнятому 

уявленні, у місцях зимівлі рукокрилих помірних широтах самки 

тримаються рідкіше та проводять менше часу, ніж самці (Snit’ko, 2007). 

Самці можуть жити в районі місць зимовлі або навіть у зимових сховищах 

протягом усього року (Snit’ko, 2007; Estók, 2007) чи мігрувати в короткі 

періоди в середині літа (Snit’ko, 2007). Було висловлено гіпотезу про те, що 

в нових місцях зимівлі, таких, що лише недавно почали використовувати 

кажани, у вибірках переважають самці, оскільки ця статева група 

розпочинає зимувати в новій місцевості або регіоні першою (Snit’ko, 2007). 

Співвідношення статей серед M. daubentonii в штольнях Липці 1 та Липці 

3–4 не відрізняється від 1:1. У Липці 2 переважали самки, проте в цьому 

випадку обсяг вибірки є недостатнім. Сезонна зміна статевого 

співвідношення серед M. daubentonii у штольні Липці 1 демонструє, що 

наприкінці літа самці переважають як серед тварин облікованих всередині 
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штольні (рис. 5.5), так і серед кажанів, що спіймані у тенета (рис. 5.6). 

Статева структура з чисельним домінуванням самців у співвідношенні 

характерна для осіннього роїння (Snit’ko, 2007; van Schaik et al., 2015). 

Всередині штолень, самиці переважають на початку періоду сплячки. 

Можливо, зменшення частки самок в середині зими та збільшення знову 

навесні відображає їх статеву активність (час парування), що найнижча 

всередині сплячки та найвижча на початку і в її кінці. Самки M. daubentonii 

залишають штольні раніше, ніж самці (рис. 5.6). На відміну від M. 

daubentonii, співвідношення статей у P. auritus не є рівним як восени, так і 

навесні (рис. 5.6), до того ж відмічені суттєві розбіжності між часткою 

самиці восени та весною. Не виключено, що самки P. auritus залишають 

штольні раніше, ніж тоді, коли ми починали відлови тенетами (останні 

числа березня), тобто, у в середині березня. У підсумку можна сказати, що 

особливості статевої структури популяції кажанів у Липцівських штольнях 

та сезонна динаміка є подібною до інших відомих місць зимової сплячки 

рукокрилих.  

 

5.1.4. Співвідношення статей серед дорослих особин рукокрилих 

на території міста Харків (модельна територія урбанізованого 

ландшафту). 

Співвідношення статей у рукокрилих та її сезонна динаміка у місті 

Харків була частково описана у наших працях (Влащенко, 2008; 

Kravchenko et al., 2017), проте не для всіх методів збору даних, та для 

окремих років. Так за результатами зборів 2013 року серед дорослих 

особин N. noctula співвідношення статей не відрізнялося від 1:1 протягом 

зимових місяців, також у березні, квітні та листопаді, в той же час у серпні 

та жовтні були знайдені лише самиці (Kravchenko et al., 2017). Числа 

особин E. serotinus зібраних в один рік (2013) було недостатньо для 

окремого аналізу дорослих та молодих тварин, тому їх об'єднали разом. 

Співвідношення статей для цього види не відрізнялося від 1:1 у місяці в 
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яких були присутні тварини обох статей (листопад-січень, березень-

квітень, та серпень). В той же час як у лютому, травні, червні, вересні та 

жовтні були виявлені лише самці (Kravchenko et al., 2017). У роботі 

Влащенко (2008) було застосовано трошки інший поділ на сезони року, але 

закономірності у динаміки у співвідношенні статей схожі: показано 

чисельне домінування самців серед особин E. serotinus в період з 19 

березня по 10 вересня, а співвідношення 1:1 восени та взимку.  

 

а 

 

б 

 

в 

 

г  

Рис. 5.7. а-г. Співвідношення статей серед дорослих особин на 

території міста Харкова та околиць для: а) N. noctula, б) E. serotinus, в) P. 

kuhlii, г) V. murinus; за результатами зборів по місту (City, 2015-2018 рр) та 

відловів у Лісопарку (Les, 2010-2014 рр) та зоопарку (Zoo, 2014-2015 рр) у 

такі періоди: розмноження травень-липень (Breeding), осіння міграція 

серпень-вересень (Invasion), осіння тиша жовтень (Silence), зимівля листопад-

березень (Hiber.); n - кількість особин. 

 

На рисунку 5.7. підсумовано сезонні зміни у співвідношенні статей 

серед дорослих особин двох синантропних (E. serotinus та P. kuhlii) та двох 
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умовно лісових (N. noctula та V. murinus) видів рукокрилих у Харкові 

(разом з територією Лісопарку). Представлені повні дані для різних 

методів збору та видів, навіть якщо вибірка складала декілька особин (рис. 

5.7).  

Для популяції N. noctula (рис. 5.7а) на території Харківського 

лісопарку співвідношення статей (70% дорослих самиць) в період 

розмноження близьке до значень в інших лісових масивах області (5.2.б). 

Тобто це одна з мікропопуляцій цього виду в ряду подібних в інших 

лісових масивах області. В районах міської забудови Харкова в період 

розмноження за багато років зборів та відловів було знайдено та спіймано 

лише по 2 особини дорослих самців цього виду (рис. 5.7а). Фактично, ми 

бачимо, що представники N. noctula майже повністю залишаються місто, 

та в районах міської забудови залишаються лише дорослі самці. Схожа 

картина розподілу статевих груп в період розмноження отримана і для 

синантропних E. serotinus (рис. 5.7б) та P. kuhlii (рис. 5.7в), так в Лісопарку 

частка самиць вища ніж в районах міської забудови. Проте все одно, в 

середині міста серед представників цих видів переважають самці, частка 

самиць найвища серед P. kuhlii. Лише одна особина P. kuhlii - самець, що 

було знайдено в районі міської забудови саме в будівлях, та значна 

кількість особин, що було спіймано у тенета в зоопарку, свідчить про те, 

що цей вид, на відміну від інших не часто потрапляє до антропогенних 

пасток в теплий період року (Kravchenko et al., 2017), а не про присутність 

лише поодиноких самців. Так саме як і у випадку з N. noctula два 

поодиноких самця в районі міської забудови це скоріше відображення 

закономірності, але у випадку з V. murinus - доросла самиця (рис. 5.7г) це 

більшою мірою випадковість. Слід зробити уточнення, що переважна 

більшість самиць E. serotinus та самиця V. murinus, що знаходять у місті чи 

були спіймано в період розмноження є яловими, тобто такими, що не 

народжували дитинчат поточного року. Серед усіх чотирьох розглянутих 
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видів лише P. kuhlii має стабільну виводкову мікропуляцію в середині 

міської забудови.  

В період осінньої міграції чи інвазії співвідношення статей серед 

дорослих особин в Харкові змінюється (рис. 5.7). Так на всіх трьох 

“точках” досліджень (Лісопарк, зоопарк та місто) зростає частка самиць 

серед особин N. noctula (рис. 5.7а) та E. serotinus (рис. 5.7б), в той же час, 

як серед P. kuhlii (рис. 5.7в) навпаки зростає частка самців (що може бути 

пов'язано з недостатньою вибіркою). Ці зміни у співвідношенні статей 

серед N. noctula та E. serotinus виглядає як переселення дорослих особин, 

як самців та і самиць до міста. В наступний період - осінньої тиші 

представники N. noctula повністю полишають райони міської забудови 

(хоча вони присутні у Лісопарку; дані обліків з ультразвуковими 

детекторами). Представники E. serotinus зустрічаються у місті у рівному 

співвідношенні самців до самиць (рис. 5.7б). Представники двох інших 

видів (V. murinus та P. kuhlii), в цей період, були представлені 

поодинокими особинами (рис. 5.7в,г).  

В період зимівлі для трьох наймасовіших видів у нашій вибірці (N. 

noctula, E. serotinus та P. kuhlii) співвідношення статей стає близьке до 

рівного (рис. 5.7а-в), а V. murinus представлений лише поодинокими 

самицями (рис. 5.7г). В цей період, порівняно з двома попередніми (осінні 

міграція та тиша) частка дорослих самців зростає для N. noctula, в той же 

час, як для E. serotinus самиць (рис. 5.7а-б), що може бути пояснено 

переміщеннями різних статевих груп між районами міської забудови та 

навколишніми природними біотопами. Для P. kuhlii сумарне 

співвідношення статей в зимовий період для території Східної України 

описане як близьке 1:1 (Hukov et al., 2020), що відповідає нашим 

результатам також (рис. 5.7в).  

Підсумовуючи результати по співвідношенню статей серед дорослих 

рукокрилих у місті Харків та околицях можна зробити висновки, що 

більшість видів, окрім P. kuhlii, не використовує райони міської забудови 
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для розмноження, влітку (не враховуючи серпень) тут зустрічаються лише 

дорослі самці та ялові самиці. Проте в період осінньої міграції та на 

зимівлю до міста “злітаються” представники всіх статевих груп, та 

співвідношення стає близьке до рівного, тобо то до такого, що є типовим 

для рукокрилих при народженні.  

5.2. Популяційна структура та популяційна динаміка  

5.2.1. Популяційна динаміка на прикладі N. noctula, що зимують 

у місті Харків 

Як вже було зазначено вище (розділ 4) та в інших работах 

(Влащенко, 1999; Стрелков, 2002; Влащенко, 2011; Godlevska, 2015) N. 

noctula стала масовим видом в період зимівлі у Харкові у проміжку з 

початку 1990-х та до 1998 року.  

а б 

Рис. 5.8. Зміни частки різних статево-вікових груп N. noctula на 

зимівлі в Харкові в період з 2007 по 2017 роки: а - фактичне зниження 

частки молодих тварин до частки дорослих в зазначений період (0-1 

шкала частки); б - результати візуалізації моделі з розрахунками 

вірогідності належності тварини до відповідного вікового класу 

відповідно до змін у часі (Kravchenko et al., 2020). Adult - дорослі, 

subadult - молоді тварини. 
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Процес зміни міграційного статусу цього виду, чи освоєння міст як 

території зимівлі відбувався, та описан у Центральній Європі (Ceľuch & 

Kaňuch, 2000; Görföl et al., 2009), та відбувається зараз у Східній, її 

північної частини (Shpak, 2018).  

Перші масові зимуючі групи N. noctula, що було знайдено та описано 

у Харкові, складаються виключно з молодих (поточного року народження) 

тварин (Влащенко, 1999; Влащенко, 2011). Далі, частка дорослих тварин 

збільшилась (Влащенко, 2008; Kravchenko et al., 2017), відповідно, як 

пояснення цього явища виникла гіпотеза, щодо ролі молодих тварин у 

освоєнні нових територій для зимівлі (Kravchenko et al., 2020). Ми 

припустили, в основі цього зміщення зони зимівлі на північ лежить так 

званий “зсув поколінь” (generation shift), тобто коли “піонерами” в 

освоєнні нових території слугують молоді тварини, що ще не мають 

сталого уявлення про місця зимівлі або навіть конкретні зимові сховища 

(winter roosts home fidelity).  

а

 

б

 

Рис. 5.9. Значення вмісту стабільних ізотопів водню у хутрі N. 

noctula що зимують у Харкові по роках за період з 2004 по 2016 (n=413), 

для різних вікових груп: а - для молодих особин (Age=Subadult) 

(зірочкою помічено статистично значимий результат LM: F-statistic: 

2.672 on 5 and 134 DF; p-value: 0,02458), б - для дорослих особин 

(Age=Adult); -100 - -115 значення вмісту стабільних ізотопів у проміле.  

 

Щоб перевірити нашу гіпотезу, ми зібрали довгострокові дані про 

міграційний статус (концентрація стабільних ізотопів водню у хутрі 
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тварин) та демографію N. noctula у Харкові, як модельній території 

нещодавно колонізованої зоні зимівлі.  

В першу чергу ми зафіксували зменшення частки молодих особин 

серед зимуючих N. noctula (рис. 5.8.а,б). Використовуючи дані, зібрані в 

період з 2007 по 2016 рік (n=3394 особин), продемонстрували, що молодих 

самців було більше на ранньому етапі колонізації, а потім відбувся 

поступовий перехід до більш збалансованого розподілу за віком та статтю. 

Ми спостерігали зменшення частки молодих самців з 60% до 23% та 

збільшення частки дорослих самців з 7% до 35% та дорослих самиц з 12% 

до 25% у зимовій популяції (рис. 5.8.). 

На основі аналізів хутра N. noctula на вміст стабільних ізотопів 

водню (n = 413 осіб, період з 2004 по 2015 роки) ми спостерігали значне 

зменшення частки мігрантів на далекі відстані з для обох статей та для всіх 

вікових груп (рис. 5.9.а,б).  

Ймовірність особин з різних статево вікових бути віднесеними до 

категорії мігрантів на далекі відстані, зменшувалась протягом 12-річного 

періоду дослідження (рис. 5.9.), незалежно від статі. Проте серед молодих 

тварин ці зміни відбувались більш помітно, та були статистично 

значищими. Серед дорослих особин зменшувався діапазон значень ізотопів 

водню. Крім того, ми спостерігали вплив статі на ймовірність бути 

мігрантом на далекі відстані, причому самиці в 2,8 рази частіше були 

мігрантами на далекі відстані, ніж самці. 

Таким чином ми підтверджуємо гіпотезу щодо того, що зміна 

зимуючого статусу такого виду рукокрилих як N. noctula відбувалась за 

описнною схемую зсуву поколінь (Kravchenko et al., 2020).  

5.4. Вікова структура популяції, на прикладі N. noctula у місті 

Харкові, та значення максимального віку отримані для рукокрилих 

За результатами переловів окільцованних кажанів встановлені такі 

максимальні значення віку: 8 років для M. daubentonii, M. brandtii, M. 
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nattereri, N. noctula; 9 років для M. dasycneme, та 12 для E. serotinus 

відповідно. Описана вікова структура популяції N. noctula, що зимує у м. 

Харків. Показано, що найбільша кількість особин обох статей належала 

до вікового класу до 2-х років, найстаріша особина (8 років) - самец в той 

же час як у старших вікових класах (від «до 4» до «до 6 років») було 

більше самиць, ніж самців. 

 

Одним із відомих феноменів життя кажанів є довголіття. Ці тварини 

мають надзвичайно тривалий термін життя, особливо серед ссавців 

однакового розмірного класу. Впродовж багатьох років основним методом 

ідентифікації віку для вільноживучих кажанів було мічення (переважно 

кільцями) та  повторний відлов через час (перелов). Однак, цей метод став 

менш популярним 20-30 років тому через випадки травмування 

рукокрилих кільцями. Тому були розроблені нові типи спеціальних кілець 

з вушками, що дозволили звести до мінімуму травмування рукокрилих 

(Влащенко, 2012; Vlaschenko et al., 2020). З цієї причини за останні 10 років 

програми кільцювання кажанів відроджуються в Європі з новою силою. В 

Україні було дві хвилі кільцювання кажанів: перша – в 1940-1960 рр. 

(Абеленцев та ін., 1964), та друга - з 1990-х рр., після 30 річної перерви. В 

даний час, наймасштабнішу програму кільцювання кажанів в Україні 

реалізують у Харкові, кажанів кільцюють по всій країні, але більшою 

мірою у північно-східній частині, також кільцювання проводили у Росії 

(2013 рік). Фахівці нашої команди концентрує зусилля по кільцюванню 

рукокрилих у місцях проведення багаторічних дослідницьких та 

моніторингових проектів, це: в першу чергу, місто Харків, Липцівські 

штольні (та інші місця зимівлі та осіннього роїння), лісові масиви в 

околицях Харкова та НПП «Гомільшанські ліси». За перші десять років 

програми кільцювання (2002-2011 рр.) були отримані наступні результати: 

6935 особин з 12 видів кажанів було окільцьовано і 299 особин було 

спіймано знову (Влащенко, 2012). В 2019 році кількість окільцьованих 
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тварин перевищувала 20 000 особин (Vlaschenko et al., 2020) представників 

20 видів. 

В таблиці 5.2. ми підсумували випадки найстарших спійманих 

кажанів окільцьованих нами. У Липцевських та Тетлежанських штольнях, 

а також у закинутому кар’єрі (Vlaschenko & Naglov, 2005; Влащенко, 2012) 

були спіймані види роду Myotis у віці 8-9 років, що набагато менше, ніж 

максимально відомо для цих видів (Hutterer et al., 2005).  

Найстарша переловлена особина N. noctula була у віці 8 років, а 

серед усіх видів рекорд – E. serotinus 12 років. За виключенням останнього 

випадку (E. serotinus), всі інші види були переловлені у місцях зимівлі. 

Серед інших видів рукокрилих (N. leisleri, P. nathusii, P. pygmaeus, P. kuhlii 

та V. murinus) також були спіймані вже окільцьовані тварини, проте лише у 

віці 2-3 роки, до 5 років для  Pl. auritus. 

 

 Таблиця 5.2. 

Максимальні значення віку отримані для рукокрилих на території 

Харківської області (2002-2017 рр) 

Вид Вік (років), 

стать 

Деталі знахідки 

M. brandtii 8, самиця Штольня «Побєда», околиці с. Тетлега, 

місце зимівлі 

M. nattereri 8, самець Закинутий кар'єр, Ізюмський район, 

місце зимівлі та міграції 

M. dasycneme 9, самиця Липцівський штольні, місце зимівлі 

M. daubentonii 8, самиця Липцівський штольні, місце зимівлі 

N. noctula 8, самець Будівля «Держпром» у місті Харків, 

місце зимівлі 

E. serotinus 12, самиця НПП «Гомільшанські ліси», Біостанція 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, материнська 

колонія 
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На рисунках 5.10.а-б представлена вікова структура популяції N. 

noctula за результатами переловів окільцьованих особин в будівлі 

«Держпром» (м. Харків) в зимовий період. Найбільша кількість особин 

відмічена у віковому класі до 2-х років, як для самців так і для самиць. 

Найстарша за віком особина була самцем, в той же час як у старших 

вікових класах (від «до 4» до «до 6 років») було більше самиць, ніж самців. 

 

а 

 

б 

 

Рис. 5.10.а,б Вікова структура популяції N. noctula, <1, … <9 – 

вікові категорії (років); n – число особин у кожному з вікових класів.  

 

Вікова структура популяції, що представлена на рис. 5.10. є 

близькою до вже описаної вікової структури N. noctula, що зимує в Києві 

(Gol’din et al., 2019; Godlevska & Gol’din, 2014), але є відмінності. У 

вибірці з Києва (n=113 особин) найстарша особина (самиця) мала вік 7 

років, але в цілому тварин з перших двох вікових класів (до 2-х років) було 
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більше за всіх, та відсотки схожі на результати отримані нами для Харкова. 

В обох вибірках (як з Києва так і з Харкова), це було 50-60% тварин, яка 

для самиць, так і для самців. Число тварин зі старших вікових класів (3-5 

років) в обох вибірках було представлено поодинокими особинами. 

Нажаль в обох випадках, загальне число тварин, що було оцінено 

було не значним, тому точність цих оцінок не висока, та потребує нових 

даних. Проте на цьому етапі досліджень вікової структури N. noctula, що 

зимує у містах України можна зробити висновок, що переважна більшість 

популяції представлена молодими тваринами (віком до 3 років), а 

найстарші особини доживають лише до 7-9 років. Подібна вікова 

структура N. noctula, але для літніх колоній описана для території Східної 

Німеччини, лише більшим максимальним віком, 10 для самиць, та 7 для 

самців відповідно (Steffens et al., 2004). 
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РОЗДІЛ 6.  

 

МІГРАЦІЇ ЛІСОВИХ ВИДІВ РУКОКРИЛИХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

6.1. Дальні та середні за дистанцією перелови окільцьованих 

рукокрилих 

За результатам переловів окільцованих тварин встановлена 

структура просторових переміщень деяких видів рукокрилих. Отримано 

один перелов N. noctula з далекої відстані, що подолала 800 км., між 

місцем розмноження (північ України) та місцем зимівлі (Угорщина), а 

також 51 локальний перелов (відстані більше ніж 0.5 км). Локальні 

перелови отримано для п’яти видів кажанів (N. noctula - 35 особин, 209,7 

км максимальна відстань; M. daubentonii - 11 ос., 24,8 км; E. serotinus - 1 

ос., 14,5 км; P. nathusii - 1 ос., 1,1 км; та Pipistrellus pygmaeus - 3 ос., 1,2 

км, відповідно). За результатами локальних переловів N. noctula у м. Харків 

та околицях ми прийшли до висновку, що цей вид сформував у цій 

місцевості осілу популяцію. Тварини, що народжуються у лісах в околицях 

міста переміщуються на зимівлю до районів міської забудови.  

 

За результатами повторних переловів окільцьованих рукокрилих 

отримано (станом на грудень 2018 року) один дальній (міжнародний), та 

трохи більше 50 локальних або середньо-дистанційних переловів (Додаток 

Г). 

Особливе значення має самий дальній з переловів, а саме 

окільцьованої N. noctula між територією України та Угорщини (Gashchak et 

al., 2015). Доросла самиця цього виду була спіймана та окільцьована 31 

травня 2011 року на території Чорнобильської зони відчуження, на півночі 

України, за три роки потому 22 травня 2014 року свіжий труп цієї особини 

був знайдений в Південно-Східній Угорщині. Пряма відстань між цими 

двома місцями становить 800 км (рис. 6.1.). Кільцювання кажанів було 

розпочато у Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ) в 2007 році в рамках 
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програми досліджень літнього населення цих тварин. У період 2007-2018 

рр. було окільцьовано більше 3500 особин 14 видів (Гащак та ін., 2013), у 

тому числі майже 2000 N. noctula. 

Територія Чорнобильської зоні відчуження, з 2017 року 

Чорнобильський біосферний заповідник, є взірцем відновленої дикої 

природи Полісся з великими площами лісів, водойм та боліт (Гащак та ін., 

2013) та представляє собою типовий район розмноження для багатьох 

мігруючих лісових кажанів (Стрeлков, 1997a; 1997б). За відсутністю 

великих населених пунктів ЧЗВ не придатна для масової зимівлі 

рукокрилих, в першу чергу N. noctula. Найближча відома чисельна зимівля 

N. noctula знаходиться в місті Києві (80 км на південь) та утворилася не 

більше 15 років тому (Тищенко & Годлевська, 2008). Цей довго-

дистанційний перелов N. noctula між Україною та Угорщиною підтверджує 

описаний в літературі основний напрямок міграції (з північного-сходу на 

південний захід) N. noctula в Європі (Petit & Mayer, 1999; Hutterer et al., 

2005). Місце, де знайшли цю особину в Угорщині, знаходиться на 

південній межі частини ареалу розмноження виду (Görföl et al., 2009), а 

також у зоні зимівлі. У північно-східній Угорщині (приблизно 120 км на 

північ від місця знахідки) описані типові для N. noctula зміни у 

співвідношенні статей впродовж сезону, самиці відсутні в період 

розмноження, але присутні навесні та восени у значній кількості, що 

підтверджує наявність міграції в цю частину регіону, можливо з півночі 

(Estók, 2007).  

Інші перелови окільцьованих рукокрилих на малі та середні відстані 

(0,5 км і більше) зосереджені на території Харківської області, переважно в 

околицях міста Харків (рис. 6.2.). Ми підсумували всі подібні перелови з 

2006 року (Vlaschenko et al., 2020), детальна таблиця подана у Додатку Г 

(відповідно до Vlaschenko et al., 2020), загалом ми описуємо 51 випадок 

для п'яти видів кажанів (N. noctula – 35, M. daubentonii – 11, E. serotinus – 1, 

P. nathusii – 1 та P. pygmaeus – 3). 
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Рис. 6.1. Карта довго-дистанційного перелову окільцьованої N. 

noctula між Україною (S) та Угорщиною (W) Gashchak et al., 2015. 

 

Максимальні відстані відповідно до видів були такі: N. noctula – 

209,7 км, M. daubentonii – 24,8, E. serotinus – 14,5 км, P. nathusii – 1,1 км та 

P. pygmaeus – 1,2 км. Серед цих 51 випадки, 17 було на території НПП 

«Гомільшанські ліси» (N. noctula – 9, M. daubentonii – 4, P. nathusii – 1 та P. 

pygmaeus – 3 випадки), 5 з Ізюмського району (N. noctula – 2, M. 

daubentonii – 3), найбільше (27 випадків) з території міста Харкова та 

околиць (N. noctula – 22, M. daubentonii – 4 та E. serotinus – 1 випадок), ще 

два випадки відповідно з міста Лисичанськ, Луганської області (N. noctula 

– 1), та з села Рубіжне, Харківської області (N. noctula – 1) (детальніше див. 

Додаток Г). 

Детальна візуалізація переловів рукокрилих на території міста 

Харкова та околиць представлена на рисунках 6.3.а-б. Серед 22 осіб N. 

noctula (рис. 6.3.а) сім були переловлені в районі міста та околиць 

впродовж одного календарного року. Серед них три випадки (F sad та 2 M 

sad) були переміщення з лісових масивів до території міста після періоду 

розмноження, під час осінньої  інвазії (випадки №№ 18, 19 та 22 у Додатку 

Г) (X середня дистанція = 8,5 ± 3,083 км, mіn = 4,2, max = 11,21). Більше 

того, випадок № 19 (Додаток Г) - це переліт особини, яка народилась у лісі 

під Харковом та переселилась до міста під час осінньої міграції, можливо 

для подальшої зимівлі. Впродовж одного сезону було зафіксовано два 
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перелови (M sad та Mad) у протилежному напрямку, а саме від міського 

середовища (де вони були знайдені) до лісових масивів під Харковом (ці 

кажани були випущені в лісі у РЛП «Фельдман Екопарк») (випадки: №№ 

21 та 24 у Додатку Г). 

 

 

Рис. 6.2. Карта розміщення основних дослідницьких полігонів з 

кільцювання кажанів відповідно до карти України та Харківської 

області: 1 – місто Харків та околиці (рис. 6.3.а-б), 2 – НПП 

«Гомільшанські ліси» (рис. 6.4.а-б), 3 – місце розміщення інших 

переловів (рис. 6.5.) (Vlaschenko et al., 2020). 

 

Ці кажани перелетіли відповідно на 13 та 51,4 км від міста Харків до 

місця літнього оселення у лісах. Слід підкреслити, що випадок № 24 з 

відстанню у 51,4 км – це перелов з найдовшою дистанцією в межах 

Харківської області. Ще два випадки переловів у часовому проміжку 

одного сезону (F sad та M sad; № 20 та 23 у Додатку Г) були перельоти у 

межах міської забудови в період осінньої інвазії, обидва з відстані в 5,5 км. 

Інші 15 випадків переловів N. noctula були зроблені в різні роки 

(сезони) (випадки №№ 25-39 у Додатку Г). Ці особини були переловлені 

протягом трьох періодів життя рукокрилих, а саме зимової сплячки (шість 

випадків), осінньої інвазії (вісім випадків) та сезону розмноження (один 
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випадок). Серед цих 15 особин шість кажанів (3 F sad, 4 M sad та M ad) 

були випущені в районі міської забудови та були переловлені там також. 

Вісім особин із 15 було випущено у лісах під Харковом та були знову 

знайдені у місті Харкові, через різні проміжки часу. 

а  

 

б

 

Рис. 6.3.а-б. Детальна візуалізація переловів окільцьованих 

рукокрилих на території міста Харкові та околиць: а – перелови N. 

noctula, б – перелови E. serotinus та M. daubentonii. One year - перелов в 

один рік, Different years - у різні роки, Release point - місце випуску, 

Recapture point - місце перелову, Waterbodies - водні об’єкти, Settlements 

- людські поселення, Forest area - ліси, Open area - відкриті ландшафти 

(Vlaschenko et al., 2020). Цифри стрілок відповідають номеру перелову у 

Додатку Г. 

 

Ще один випадок, це тварина, що була випущена у лісах у 

передмістях та знову переловлена у лісовому масиві. П’ять осіб були 

випущені в РЛП «Фельдман Екопарк», причому дві (F ad і M ad) були 

знайдені знову в місті в наступні зими (випадки: №№ 30, 36 у Додатку Г). 

Вони повернулися до районів міської забудови з точки випуску відповідно 
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на 11,2 та 8,5 км. Три особи (3 M sad) були повторно спіймані у лісових 

масивах (випадки: №№ 21, 24, 34 у Додатку Г) відстані становили: X = 24,5 

± 19,145 км, min = 8,9, max = 51,4. У напрямку від лісових біотопів до 

міської забудови маємо 9 переловлених осіб (випадки: №№ 18–19, 22, 27, 

31–33, 38, 39 у Додатку Г). Частина з яких була знайдена зимою та 

проходила реабілітацію (n = 2), а частина знайдена у місті в період осінньої 

інвазії (n = 7). Усі ці особини N. noctula були переловлені у місті в періоди: 

осінньої міграції (n = 3; 2 F sad, M sad), сплячки (n = 4; F sad, 3 M sad) та 

весняної міграції (n = 2; 2 M ad). Відстань на яку вони прилетіли складає: X 

= 10 ± 5,902 км, min = 4, max = 25,2. Дистанції для різних статей N. noctula 

були такими: самки (n = 7) - X = 7,5 ± 3,43 км (min = 1,2, max = 11,2); самці 

(n = 15) - X = 10,9 ± 12,18 км (min = 0,6, max = 51,4). 

Повторні відлови окільцьованих особин (у місті Харкові та 

околицях) були отримані для двох інших видів: M. daubentonii (n = 4) та E. 

serotinus (n = 1) (рис. 6.3.б). Один перелов E. serotinus (F ad, випадок № 44 

у Додатку Г) був отриманий між центром міста та околицями (14,5 км) 

(рис. 6.3б). Серед 4 переловів M. daubentonii один (випадок: № 40) вже був 

описаний (Влащенко, 2012). Цей та інші перелови цього виду (випадки: 

№№ 41–43 у Додатку Г) - це переміщення між місцем зимівлі кажанів у 

Липцівських штольнях та навколишніх лісів, частина з них знаходиться у 

межах адміністративних кордонів міста Харкова (Лісопарк) (рис. 6.3.б). В 

одному випадку (випадок: № 43 у Додатку Г) ми підтвердили, що особина 

М. daubentonii, що народилась у лісі за 24,8 км від Липцівських штолень 

перелетіла у ці штольні для зимівлі. Середня відстань переміщень M. 

daubentonii становить X = 20,0 ± 3,06 км, min = 17,2, max = 24,8. 

Детальна візуалізація переловів окільцьованих кажанів у НПП 

«Гомільшанські ліси» представлена на рисунку 6.4.а-б. Серед дев'яти 

особин N. noctula, переловлених на відстанях більше 0.5 км в НПП, в 

одному сезоні було п’ять відловів (Х = 1 ± 0,269 км, min = 0,51, max = 

1,31). Для трьох інших видів: P. nathusii, P. pygmaeus та M. daubentonii 
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існував лише один перелов для кожного виду протягом одного року з 

відстанями у 1,1, 0,99 та 0,5 км відповідно (випадки №№ 10, 11 та 12 у 

Додатку Г та рисунку 6.4.б). Максимальні відстані відловів: 2,2 км для N. 

noctula (випадки №№ 7 та 8 у Додатку Г), M. daubentonii - 1,3 (випадок № 

17) та P. pygmaeus - 1,2 (відлов № 16). 

а  б  

Рис. 6.4.а-б Детальна карта переловів окільцьованих кажанів у 

НПП «Гомльшанські ліси»: а - перелови N. noctula, B – перелови інших 

видів Розшифрування легенди карти див. рис. 6.3 (Vlaschenko et al., 

2020). Номери стрілок відповідають номеру перелову у Додатку Г. 

 

П’ять випадків переловів (M. daubentonii - 3; N. noctula - 2) були 

отримані в Ізюмському районі у двох місцях досліджень у період 

розмноження та осінньої інвазії; всі вони вже були описані в попередній 

роботі (Влащенко 2012) (випадки: 45—49 у Додатку). M. daubentonii 

перелетіли X = 1±0,628 км, min=0,6, max=1,9, всередині однієї лісової 

ділянки та між літньою зоною розмноження та місцем осіннього роїння. 

Два перелова N. noctula були зроблені на відстані 0,7 та 1 км всередині 

однієї лісистої ділянки. 
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Рис. 6.5. Карта переловів окільцьованих кажанів на дальні 

відстані. Розшифрування легенди карти див. рис. 6.3 (Vlaschenko et al., 

2020). Номери стрілок відповідають номеру перелову у Додатку Г. 

 

 

Два перелови N. noctula (випадок: № 50 у Додатку Г, рис. 6.5.) були з 

територій віддалених від основних дослідницьких полігонів (випадок: № 

51 у Додатку Г, рис. 6.5.). Перший випадок - це повернення самця цього 

виду до м. Лисичанськ на відстані 209,7 км від пункту випуску в РЛП 

«Фельдман Екопарк». Ця особина була із групи N. noctula, яка була 

врятована у місті Лисичанську 8 грудня 2016 року та перевезена до ЦРР 

ФЕ. Вони були на реабілітації всю зиму та були повернуті в природне 

середовище в околицях міста Харкова. 

Повний перелік переловів окільцьованих рукокрилих представлений 

у цьому підрозділі є вагомим внеском у наші уявлення щодо просторового 

та сезонного розміщення рукокрилих у сучасних умовах лісостепової зони 

України. У період 1939-1990 рр. на території України було окільцьовано 

4003 кажанів (Годлевська, 2001), а загальна кількість дальніх та 

регіональних переловів, становила менше десяти випадків (Hutterer et al., 
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2005). Раніше повідомлялося, що найдовшим переловом кажана з України, 

це випадок з P. pipistrellus s.l., який був знайдений на відстані 1123 км, від 

території Центральної України до Болгарії в 1960-х (Hutterer et al., 2005). 

Інші перелови в цей період були отримані від західного кордону України 

до Угорщини, Польщі та Словаччини на відстані від 27 до 270 км для видів 

роду Myotis та до 200 км для N. noctula (Hutterer et al., 2005). Фактично 

єдиний новий перелов окільцованного кажана на великій відстані, в 

сучасний період, це випадок з N. noctula у 2014 р. (Gashchak et al., 2015). 

Підсумовуючи, ми наводимо дані для території України щодо переловів 

кажанів на такі відстані: більше 200 км - 1 випадок, більше 50 км - 1 

випадок, на відстані 49-20 км - 3 випадки, 19-10 км - 8, 9-1 км - 25, меньше 

1 км - 13 випадків, відповідно. Виходячи з загального невеликого обсягу 

нашої вибірки, не було відмінностей у статі та віку особин у відстані 

переміщень. 

Просторове розміщення рукокрилих та використання видами 

територій повинні враховуватись при розробці природоохоронних програм 

та планів дій. Україна все ще значно відстає від країн Центральної та 

Західної Європи за кількістю заходів щодо збереження кажанів, програмам 

моніторингу, науково-дослідними та природоохоронними проектами тощо. 

Дані про переміщення кажанів на локальному рівні потрібні для 

планування меж та розмірів природно-заповідних територій та розробки 

місцевих планів дій щодо збереження кажанів. Наші результати з НПП 

«Гомільшанські ліси», Ізюмського району та села Рубіжне (відлови у 

лісових масивах у період розмноження) розкривають інформацію про 

просторовий розподіл кажанів у період розмноження. Результати, 

досліджень, що вже опубліковані для N. noctula, M. daubentonii та 

Pipistrellus spp. показали, що території які населяють літні колонії цих 

видів охоплюють десятки і сотні квадратних кілометрів (наприклад: Boye 

& Dietz, 2005; Roeleke et al., 2016). З цієї точки зору, наші дані не є новими. 

У той же час результати НПП «Гомільшанські ліси» протягом декількох 
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років (випадки №№ 6-9 та 13-17 у Додатку Г) свідчать про тривале 

(максимум 7 років) заселення цього лісу кажанами протягом сезону 

розмноження. Це підтверджує, що тип лісогосподарської діяльності, яка 

ведеться на території НПП «Гомільшанські ліси» (фактично повний 

заповідний режим, жодних офіційних рубок лісу з 2009 року), в сучасний 

період є достатньою для захисту місцевих популяцій кажанів і потребує 

його продовження в майбутньому. 

Два польові дослідницькі проекти реалізовані у 2014-2017 рр. на 

території Харківської області мали на меті знайти зв’язок між місцями 

літнього поселення (місць розмноження) M. daubentonii та деяких інших 

видів та місцями їхньої зимівлі. Нажаль результати отримані при реалізації 

цих двох проектів не вийшли багаточисленними, але два випадки (по 

одному на N. noctula та M. daubentonii), коли кажани, що народились у 

лісових масивах поблизу місць зимівлі, згодом перелетів туди на зимівлю. 

У випадку з M. daubentonii (випадок: № 43 у Додатку Г) тварина 

перемістилась на відстань 25 км від «Караванського лісу» (Дергачівський 

район, Харківської області) до штольні біля с. Липці. Липцівськи штольні - 

лише одне відоме місце масової зимівлі M. daubentonii для всієї 

Харківської області та прилеглих територій (Vlaschenko & Naglov, 2018), 

тому й переліт до цих штолень з місць літнього поселення («Караванський 

ліс») є передбачуваним. Але важливо було отримати фактичне 

підтвердження. Слід додати, що у зазначеному «Караванському лісі» 

відносна чисельність M. daubentonii дуже низька, 10-15% (Kovalov et al., 

2019; Hukov et al., 2019), і було дуже мало шансів, що одна особина лише з 

кількох десятків окільцьованих особин, буде переловлена. Проте, цей 

перелов є важливим аргументом для збереження «Караванського лісу» від 

рубок, які дуже негативно впливають на рукокрилих (Влащенко, 2010). 

Найцікавіші результати, щодо переловів окільцьованих рукокрилих 

представлені в цьому розділі, це перелови N. noctula в районі міста 

Харкова та околиць. У середині XX століття цей вид був оцінений як вид 
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мігруючий на великі відстані (Абеленцев та ін.., 1956) в Європейській 

частині колишнього Радянського Союзу, з основним напрямком осінньої 

міграції на південний захід та відстанню до 1500 км (Hutterer et al., 2005). 

Але за короткий проміжок часу, з кінця 1980-х до кінця 1990-х, N. noctula 

змінив міграційну стратегію та сформував численні зимові скупчення в 

міських районах Східної Європи (Влащенко, 1999; Стрелков, 2002; 

Godlevska, 2015). Цей процес зміни міграційної поведінки N. noctula 

спостерігали з високою точністю саме у місті Харкові. Перша знахідка 

особин цього виду в зимовий час була зроблена в 1986 році (Влащенко, 

2011), після невеликого розриву в моніторингу (1991-1998) з 1999 року цей 

вид став найчисленнішим в зимовий час у місті (Влащенко, 1999; 

Kravchenko et al., 2017). Але походження цих зимуючих N. noctula було 

неясним. З одного боку, це могли бути перелітні особини з півночі, які 

розмножуються на відстані до 1200 км на північ (північна межа ареалу 

розмноження N. noctula) (Богдарина & Стрелков, 2003). У цьому випадку 

N. noctula, що зимували у Харкові все ще визнавались би видом дальнім 

мігрантом. З іншого боку, ці кажани могли народитися поблизу міста (або 

інших міст) і в цьому випадку ми спостерігаємо формування осілої 

популяції в північній частині ареалу (Kravchenko et al., 2020). Фактично 

перелови особин, що народились у лісах під Харковом (рис. 6.3.а) та 

перелетіли до міста на зимівлю є першим свідченням наявності осілого 

населення (або як мінімум для частини популяції) N. noctula в нещодавно 

колонізованій частині зимового ареалу виду. Окрім того, дані про повторне 

повернення окільцьованих N. noctula до міст (Харків, випадки: №№ 25, 26, 

30, 36, 37 у Додатку Г) (Лисичанськ, випадок № 50 у Додатку Г) вказують 

на вірність тварин місцям зимівлі у міському середовищі з року в рік 

(Vlaschenko et al., 2017), а також важливості міст під час періоду осінньої 

міграції та зимової сплячки. Так само, незважаючи на численні існуючі 

загрози для кажанів у міському середовищі (наприклад: Russo & Ancillotto, 

2015; Kravchenko et al., 2017a; Vlaschenko et al., 2019), вірність місцям 
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зимівлі в містах свідчить про те, що, можливо, зимівля у міському 

середовищі для N. noctula може бути успішною протягом багатьох років. 

Також можна уявили, що зменьшення відстані міграції для особин N. 

noctula з сучасних популяцій, що зимують у містах збільшує відсоток 

виживання в порівнянні з тим, яким цей відсоток був при здійснені 

далеких щорічних міграцій. Більше того, N. noctula використовує весь 

неоднорідний ландшафт міської зони та навколишнього середовища 

протягом одного періоду життєвого циклу; розмноження у Лісопарку, та 

зимівля у центрі Харкова. З цієї точки зору такий «новий» тип 

міграційного статусу та просторового розміщення більш вразливий з точки 

зору впливу людській діяльності. Порівняно з простою міграцією між 

літніми та зимовими оселищами, що знаходяться у природних біотопах. І 

навпаки, неоднорідність міського ландшафту (різнорідність біотопів, 

водойми, що не замерзають в зимовий час, ліхтарі, що залучають комах, 

невелика відстань до міської периферії з наявністю природних біотопів) 

може сприяти виживанню видів, забезпечуючи кажанів різноманітними 

можливості у виборі сховищ та кормових біотопів на коротших відстанях. 

У будь-якому випадку, «новий» тип просторової структури популяції N. 

noctula створює новий рівень відповідальності людей щодо охорони 

міських популяцій кажанів (Kravchenko et al., 2017а; Vlaschenko et al., 

2019). Як неурядові організації, так і урядові органи влади повинні 

надавати більше міських освітніх, охоронно-рятувальних заходів у містах. 

Коли ми розпочали програму кільцювання у 2002 році (Влащенко, 

2012), ми очікували на перелови N. noctula з великих відстаней за 

аналогією з результатами з Воронезького заповідника (Воронезька область, 

Росія) (Панютин, 1980; Hutterer et al., 2005). Спочатку відсутність 

переловів з далеких відстаней ми інтерпретували низькою дослідницькою 

активністю в регіонах потенційного зимового перебування виду 

(Кримський півострів, Кавказ, Балкани та ін.) (Влащенко, 2012). Однак 

наші нові дані (локальні перелови), а також дані ізотопного аналізу 
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(Kravchenko et al., 2020) здебільшого підтверджують гіпотезу про те, що 

відсутність повторних відловів з великих відстаней може бути дійсно 

підтвердження формування осілої популяції N. noctula. 

Слід зазначити, що цей 51 випадок регіональних переловів 

окільцьованих рукокрилих - це не велика кількість, враховуючи 

витрачений час та ресурси, якщо порівняти із результатами центрів 

кільцювання, наприклад у Німеччині (Hutterer et al., 2005; Steffens et al., 

2004). Однак, ці результати є унікальними для території України і навіть 

для більшості територій сучасних країн колишнього Радянського Союзу. 

Тому, на наш погляд, програму кільцювання кажанів треба продовжувати. 

На цей час, приблизно 5000-7000 кажанів, які вже носять кільця мешкають 

в околицях Харкова та на території області. Слід активізувати 

спостережень за цими кажанами, з залучення додаткових методів, таких як 

телеметрія та GPS-тегування для отримання нових даних про просторову 

структуру популяції. 
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6.2. Інвентаризація та моніторинг місць міграції рукокрилих на 

півдні України та на території країн Чорноморського басейну. 

У підрозділі представлені результати інвентаризації відомих місць 

зупинки рукокрилих під час осінньої міграції на Півдні України, а також 

результати досліджень міграцій рукокрилих на території Румунії, 

Туреччини (Європейська частина) та Грузії. Підтверджена масова осіння 

міграція рукокрилих на півдні Херсонської області, в Запорізькій області 

та в Гірському Криму, проте у деяких точках, де масова міграція була 

описана в минулому підтвердити її не вдалось (напр.: м. Гола Пристань, 

Херсонської області). Підтверджено наявність міграції рукокрилих на 

Західному узбережжі Чорного моря (Румунія, Туреччина), проте не 

підтверджено на Східному (Грузія). За допомогою аналізу хутра на вміст 

стабільних ізотопів водню встановлено, що 1) на території традиційних 

місць зимівлі рукокрилих (Турецька Фракія, та Румунська Доброджея, та 

східна Грузів) все ще зберігається значна частка особин далеких мігрантів 

з півночі. На прикладі обстеженої вітроелектростанції на Західному 

узбережжі Чорного моря (Румунія), показано, що розвиток 

вітроенергетики без проведення фахової оцінки впливу на рукокрилих, та 

запровадження особливих режимів роботи станцій загрожує мігруючим 

масам рукокрилих. Загрози мігруючим рукокрилим від 

вітроелектростанцій актуальні і для території півдня України.  

 

Міграційна активність рукокрилих традиційно описана для території 

Півдня України (Формозов, 1927; Зубко, 1937; Абелєнцев та ін., 1956) - 

відкритих, переважно безлісих територій, котрі майже не 

використовуються лісовими видами рукокрилих як місця розмноження 

(Стрелков, 1999). Проте останні публікації та відомості щодо міграцій 

рукокрилих у цих теренах відносяться до 1980-х років (Абеленцев, 1980). 

Описані в минулому місця зупинок рукокрилих під час міграції 

(Абелєнцев  та ін., 1956), де знаходили сотні та тисячі тварин (напр.: сел. 
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Гола Пристань, Херсонської області), потребували інвентаризації, в тому 

числі у ключи нових загроз для мігруючих видів рукокрилих, а саме 

загибель від зіткнення з лопатями веж вітростанцій (Arnett et al. 2008; 

Johnson, 2005). Крім того, в літературі було описано потенційний 

міграційний шлях рукокрилих по території Криму, а саме вздовж не 

багаточисельних річок які беруть свої витоки з верхівок хребтів, та не 

висихають влітку (Панютин, 1980). Проте цю гіпотезу К.К. Панютіна 

ніколи не перевіряли. Було дуже цікаво перевірити потенційний 

міграційний шлях(-и) рукокрилих на півдні України відповідно до 

сучасних уявлень щодо використання ландшафту (міграція вздовж річок 

Furmankiewicz & Kucharska, 2009), та загроз мігруючим кажанам від 

вітростанцій (Voigt et al., 2015; Lehnert et al., 2014).  

 

6.2.1. Інвентаризація місць міграції рукокрилих на півдні 

континентальної України та Криму. 

Було обстежено 17 місць (локалітетів) на півдні континентальної 

України та у Криму (рис. 6.1) впродовж 5 польових сезонів, загалом 

спіймано більше 1500 особин 18 видів (табл. 2.3).  

На таких точках де була описана масова міграція рукокрилих в 

минулому, як м. Гола Пристань, (Зубко, 1937) та відділення 

Чорноморського біосферного заповідника (ЧБЗ) “Волижин Ліс” 

(Абеленцев, 1980), нами зафіксувати масову міграцію не вдалось. Загалом 

території, що були обстежені нами на Кімбурській косі характеризувалась 

низькою щільністю кажанів, та присутністю лише поодиноких видів. За 

допомогою ультразвукових детекторів Pettersson D200 і Tranquility Transect 

(із записом на рекордер Samson Zoom H2) вдалось зафіксувати лише групу 

видів P. nathusii/kuhlii. Проте можна з упевненістю сказати, що це були 

саме P. kuhlii, колонії яких поселяються у будинках кордонів заповідника 

напр.: «Івано-Рибальчанского» ділянки ЧБЗ, та їх можна було візуально 

побачити ввечері та на світанку. Можливо, що масова міграція рукокрилих 
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на Кімбурській косі відбувається у дуже стислі терміни, та наші 

обстеження не співпали з ними у часі. Оскільки присутність груп 

мігруючих тварин на цих теренах описана в літературі (Сологор та ін., 

1986; Селюнина, 1998). На території самого міста Гола Пристань 

(Херсонська обл.) не вдалось підтвердити масову міграцію N. noctula. В 

тому числи нами була оглянута стара церква у цьому місті, яка була 

описана, як місце зупинки багаточисельної групи N. noctula під час 

осінньої міграції (Зубко, 1937; Абелєнцев та ін., 1956), жодної присутності 

рукокрилих у цій будівлі (серпень 2010 та жовтень 2011) підтвердити не 

вдалось.  

 

 

Рис. 6.1. Мапа півдня України з місцями проведення досліджень 

міграційної активності рукокрилих (2011-2017). Зелені кола - місця 

разових обстежень, жовті кола - місця стаціонарних досліджень, 

помаранчеві плюси - місця де підтвердили наявність осінньої міграції 

рукокрилих. Номери - точки дослідження експедиції 2011 року. 

 

Інша частина півдня України, що була обстежена, щодо наявності 

міграції рукокрилих - Донецька та Запорізька області - південні райони та 

райони на узбережжі Азовського моря (рис. 6.1. - точки 1-5). Дослідницька 

трансекта пройшла від м. Краматорськ, а саме ділянки 

«Білокузьминівський» Краматорського РЛП, що є скелею з великою 
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кількістю тріщин посеред степу. На південь маршрут пройшов вздовж 

річки Кальміус, де ми також проводили обстеження на ділянках гранітних 

оголень, далі вздовж узбережжя моря до степових районів Криму. Сумарно 

було спіймано 60 рукокрилих, з яких видами далекими мігрантами були 

лише 3: N. noctula, N. leisleri, P. pygmaeus; інші 6 видів - осілі (E. serotinus, 

P. kuhlii, P. auritus, M. davidii, M. daubentonii та M. dasycneme). На всіх 

обмежених ділянках було спіймано P. kuhlii, та майже на всіх M. davidii. З 

мігруючих видів, лише один, P. pygmaeus було спіймано біля р. Кальміус 

та на березі Азовського моря (рис. 6.1. - точки 2-8). Фактично, це перша 

реєстрація цього виду для цих регіонів України, раніше він не був описан 

для цих території (Bashta, 2009; Годлевская, 2010).  

 

 

Рис. 6.2. Частка видів рукокрилих, що ведуть осілий спосіб життя, 

та далеких мігрантів у відловах серпня-вересня 2011 на території 

Донецької області, та районів приазовського узбережжя Запорізької обл., 

та Криму (n=60).   

 

Рідкість, та присутність саме у серпні P. pygmaeus у відкритих 

степових ділянках, може бути свідоцтвом саме міграції цього виду через ці 

терени, але так саме не можна виключати низьку ступінь вивченності 

фауни рукокрилих у цих регіонах. Структура літнього населення кажанів 

на цих теренах вивчена недостатньо. Сумарна частка мігруючих та осілих 

видів рукокрилих, за результатами відловів, для обстеження територій 
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Донецької, Запорізької областей та Криму, представлена на рис. 3.2, частка 

мігруючих видів не більше 20 відсотків.  

Наступною ділянкою, яка була детально обстежена на півдні України 

- це північ Каховського водосховища, НПП “Великий Луг” (2010-2014 рр), 

та територія заповідника “Хортиця” (2017 р), як місце потенційної міграції 

рукокрилих вздовж р. Дніпро. Особливу увагу приділили островам на 

Каховському водосховищі - ділянка НПП - Кучугури, проте на цих 

островах масової міграції рукокрилих відмітити не вдалось. На території 

НПП “Великий Луг” було спіймано 7 видів (рис. 6.3.), з яких дальніх 

мігрантів лише 2 - N. noctula та P. nathusii, та й у мінімальній чисельності. 

Проте на відміну від НПП “Великий Луг” вище за течією Дніпра, а саме на 

острові Хортиця масову міграцію рукокрилих вдалось зафіксувати, 

детально описано нижче. Результати цих наших досліджень на території 

Запорізької області - перші дані щодо видового складу та міграційної 

активності кажанів у цих теренах (Червона Книга України, 2009).  

 

Рис. 6.3. Чисельне співвідношення видів рукокрилих за 

результатами відливів у павутинні тенета на території НПП “Великий 

Луг”, сумарні дані за серпень 2010-2014 (n=88).  

 

Загалом чотири території на яких було відмічено наявність масової 

міграції рукокрилих, це о. Хортиця (ліси заплави Дніпра), 

Старобердянський заказник (Запорізька область), БЗ “Асканья-Нова” 
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(дендропарк) та витоки річки Біюк-Карасу (Білогірський район, Крим). 

Найбільш детально обстеженними та показовими, відповідно до змін у 

співвідношення осілих видів, та видів дальніх мігрантів стали о. Хортиця 

та витоки Біюк-Карасу (рис. 6.4.). Відповідно до результатів преставлених 

на рисунках 6.4., та 6.5. на о. Хортиця було спіймано 8 видів рукокрилих, в 

тому числі N. lasiopterus та N. leisleri у період осінньої міграції. 

Незважаючи на те, що в період розмноження у плавнях острову також 

чисельно домінували види далекі мігранти (84%), у період розмноження їх 

частка збільшилась ще, та досягла 99% (рис. 6.4). 

 

 

Рис. 6.4. Частка видів рукокрилих, що ведуть осілий спосіб життя, 

та далеких мігрантів у відловах на о. Хортиця (2017) та у витоках р. 

Біюк-Курасу (Крим) (2012); розмноження та міграція - періоди 

життєвого циклу рукокрилих (n особин = 1155).  
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Рис. 6.5. Зміна відносної чисельності видів рукокрилих спійманих 

на острові Хортиця (Запорізька обл.) між сезонами розмноження та 

осінньої міграції 2017 р. (n особин = 679).  

 

Одним з найбільш цікавих місць, де вдалося виявити масову 

міграцію рукокрилих стали витоки річки Біюк-Карасу (Білогірський район, 

Крим) права притока найбільшої Кримської річки Салгір (довжина 236 км).  

 

 

Рис. 6.6. Зміна відносної чисельності видів рукокрилих спійманих 

на витоках річки Біюк-Карасу (Білогірський район, Крим) між сезонами 

розмноження та осінньої міграції 2012 р. (n особин = 476).  

 

Згідно з гіпотезою К.К. Панютіна, яку ми тестували, що кажани 

використовують річки як міграційні коридори та саме річка Біюк-Карасу 
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може бути головною магістраллю міграції рукокрилих з континентальної 

частини України до Кримських гір, або через Кримські гори та далі через 

Чорне море до Балканських країн (Hutterer et al., 2005). В період 

розмноження (червень 2012) було спіймано 60 кажанів з 10 видів, що 

належать до 2 сімейств - Rhinolophidae та Vespertilionidae. Чотири види (N. 

noctula, N. leisleri, P. nathusii, P. pygmaeus) з 10 були дальні мігранти та 6 

осілі (M. nattereri, M. brandtii, E. serotinus, Pl. auritus, B. barbastellus та Rh. 

ferrumequinum) чи такі, що здійснюють лише ближні міграції. В період 

міграції, загалом за 2 сезони (2011, 2012 роки) було спіймано більше 500 

тварин 15 видів (рис. 6.6.) (окрім 10 вище зазначених ще M. davidii, M. 

myotis/blythii, V. murinus, P. pipistrellus, P. kuhlii). Підтверджена значна 

міграційна активність таких видів, як N. noctula, N. leisleri та V. murinus. 

Частка видів далеких мігрантів також збільшилась з 66 до 88% відсотків у 

період міграції в порівнянні із періодом розмноження (рис. 6.4.).  

 

 

Рис. 6.7. Зміна відносної чисельності видів рукокрилих спійманих 

Старобердянському лісі берег річки Молочна (Запорізька обл.) між 

сезонами розмноження та осінньої міграції 2014 р. (n особин = 67).  

 

Наші дослідження у 2010-12 роках показали, що відкриті степові 

ділянки майже не використовуються рукокрилими, але наприклад, у 

дендропарку БЗ “Асканія-Нова” ми зафіксували значний рівень активності 

рукокрилих. Тому ми обстежили невеликі острівні лісові насадження в 
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степовій частині України. В цій частині України не так багато лісових 

ділянок - здебільшого це міські парки, невелика штучні ліси та 

дендропарки. Один з таких остівків «Старобердянський» заказник, по 

результатам обстеження у період розмноження були спіймані лише дорослі 

самці N. noctula, але в період міграції вже було спіймано 59 рукокрилих 7 

видів (рис. 6.7.), переважна більшість з яких були саме види далекі 

мігранти N. noctula, N. leisleri, P. nathusii, P. pygmaeus. 

На відміну від «Старобердянського» заказника де дослідження 

рукокрилих були проведені нами вперше, на території БЗ «Асканія-Нова» 

інформацію щодо рукокрилих збирали з початку ХХ сторіччя (Огнев, 

1928), а саме спостереження проф. А.Н. Формозова якій відмітив 

рукокрилих, що годувались над степом у денний час (з 8:00 до 13:00) на 

початку вересня 1923 року. Загалом саме з цього спостереження стало 

основою уявлення щодо міграції рукокрилих у степових районах 

колишнього СРСР (Кузякин, 1950). Вже наприкінці 1930-их було зроблено 

багато знахідок рукокрилих в період осінньої міграції на території 

Заповідника (переважно з дупел дерев в дендропарку) (Зубко, 1937). Ці 

відомості, в поєднанні із даними з інших регіонів північного 

Причорномор’я до середині ХХ сторіччя сформулювали уявлення щодо 

міграції рукокрилих через степові регіони України та важливість штучних 

лісів як місць зупинки цих тварин на перельоті (Абелєнцев та ін., 1956). 

З 1950-х спеціальні дослідження рукокрилих на території 

Заповідника не проводились, вони були поновлені лише з початку ХХI 

сторіччя (Поліщук, 2001). Проте сучасні відомості щодо видового складу 

та фенології рукокрилих на території Заповідника та прилеглому селищі 

дуже обмежені (Поліщук, 2003). Відсутність новітніх даних щодо стану та 

сезонних змін у населенні рукокрилих з півдня України унеможливлює 

правильну оцінку тих змін, що активно розгортаються на півночі та сході 

країни за останні 15 років. На території дендропарку було спіймано 30 

особин 2 видів рукокрилих N. noctula та P. pygmaeus (жовтень 2012).  
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Попередньо, один з представників P. pygmaeus був визначений нами як P. 

pipistrellus, проте подальший генетичний аналіз проби перетинки (Берлин, 

Німеччина) показав, що, це все ж таки P. pygmaeus. Нами було спіймано 

лише 2 з 9 видів, що були вказані для території заповідника «Асканья-

Нова» за всі періоди досліджень (Поліщук, 2003).  

На території дендрологічного парку та зоопарку Біосферного 

заповідника «Асканія-Нова» було знайдено більше ніж 10 дерев в дуплах 

яких оселились рукокрилі, переважно N. noctula (спостереження 2011 та 

2012 років). Викликає значне занепокоєння активні санітарні заходи по 

видаленню сухих та пошкоджених дерев та території дендропарку з точки 

зору важливості цих дерев, як сховищ рукокрилих. Слід провести детальне 

обстеження території дендропарку знайти та нанести на карту усі дерева, 

що використовують рукокрилі, та суворо обмежити видалення цих дерев.   

Таким чином, за результатами обстеження території на півдні 

України та в Криму ми підтвердили, що ці території використовуються 

рукокрилими під час осінньої міграції, що кажани віддають перевагу 

островам лісу посеред степу, для зупинки та перепочинку, як це було 

описано в літературі (Огнев, 1928; Зубко, 1937; Абелєнцев та ін., 1956). 

Проте пікі міграційної активності, та просторове розміщення рукокрилих 

під час міграції залишається недостатньо вивченим.  

На півдні України активно розгортається будівництво 

вітроелектростанцій, проте як саме вони впливають на мігруючих 

рукокрилих, та які обсяги загибелі цих тварин від зіткнення з лопатями 

залишається не оціненим. В той же час як оцінки зроблені, наприклад для 

Німеччині досягають 200 000 особин на рік (Voigt et al., 2015).  

 

6.2.2. Інвентаризація місць міграції рукокрилих на півдні 

континентальної України на території країн Чорноморського басейну. 

Оцінка міграційної активності та потенційних шляхів міграції 

рукокрилих навколо Чорного моря (не враховуючи Україну, описано вище) 
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була проведена на території 3 країн: Грузії, Румунії та Туреччини у 2014 

році.  

Починаючи з Грузії, слід зазначили, що кажани на території цієї 

країни вивчені слабо, фактично існує лише одна оглядова стаття 

(Бухникашвили и др., 2004), що для країни, з таким великим різноманіттям 

ландшафтів, середовищ існування та карстових районів, вкрай 

недостатньо. Не вивченою також залишається і міграційна активність 

рукокрилих у цій країні. Нами було обстежено 6 різних місць по всій країні 

у 5 з яких було спіймано рукокрилих.  Не було виявлено кажанів лише на 

високогірному перевалі на Великому Кавказі (виста більше 1300 м.н.р.м). 

Спіймано 303 особини, 17 видів перелік яких наведено далі: Rh. 

hipposideros, M. blythii, M. daubentonii, M. brandtii, M. nattereri, M. 

mystacinus, M. emarginatus, P. nathusii, P. pygmaeus, P. pipistrellus, P. kuhlii, 

M. schreibersii, V. murinus, N. noctula, N. leisleri, B. barbastellus, Pl. auritus. 

Найпоширенішим видом у наших відловах був P. pygmaeus, його зловили 

його в чотирьох (окрім печери Ушолта табл.: 2.4) з п’яти місць, P. nathusii 

також був спійманий у більшості точок. Цікавою є знахідка V. murinus, 

виду, що є рідкісним для території Кавказу (Рахматуліна, 2005) дорослого 

самця було спіймано у міському парку міста Руставі. Велику кількість N. 

noctula було знайдено лише у лісопаркових масивах навколо м. Руставі 

(Східна Грузія), в той же час як на Заході країни, на узбережжі Чорного 

моря (Батумський ботанічний сад) представників роду Nyctalus не було 

спіймано зовсім. Проби хутра були взяті саме з N. noctula, що спіймано 

біля м. Руставі. Було відмічено велику кількість дупел дерев (тополі та 

верби) з колоніями цього виду. На думку С.В. Газаряна, що спостерігав за 

N. noctula, та взагалі рукокрилими в місті Руставі у різні сезони року, 

представники цього виду мешкають у там осіло цілий рік. Чи 

поповнюється місцева популяція особинами, що мігрують здалеку, чи це 

повністю місцева осіла популяція не було зрозуміло. Проте результати 
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аналіз вмісту стабільних ізотопів водню (див.: нижче) дало можливість 

частково відповісти на це питання.  

На відміну від Східної частини Грузії, в її західній частині ми не 

знайшли чітких ознак міграції рукокрилих на узбережжі Чорного моря. 

Попередньо ми вважаємо, що саме Батумський ботанічний сад може бути 

місцем зупинки рукокрилих під час міграції або навіть місцем зимової 

сплячки для N. noctula, оскільки там є ділянки старого лісового масиву.  

Проте, навіть акустичне обстеження Батумському ботанічному саду 

дозволило виявити лише поодинокі послідовності N. noctula, тварин, що 

летіли на великій висоті. Можливо, мігруючі N. noctula не концентруються 

на території Батумського ботанічного саду, та лише летять десь поряд, 

проте вірогідніше за все, міграція рукокрилих на цій території масово не 

відбувається. Також ми провели акустичні дослідження, та відлови кажанів 

на лічильної платформі проекту Batumi Raptor Count (розташованої вище 

за Батумський ботанічний сад, село Сахалваші), да також відмітили майже 

повну відсутність кажанів і на цих висотах, спіймано та записано лише 

декілька особини P. pipistrellus. Проте раніше в місті Батумі, 

розташованому в 5 км від Батумського ботанічного саду, були знайдені N. 

noctula (Бухникашвили и др., 2004). 

Туреччина є доволі непогано вивченою територію щодо видового 

складу та поширення рукокрилих, саме цій країні була присвячена перша 

статья чеських дослідників з циклу Bats of Eastern Mediterranean (Benda & 

Horacek, 1998). Дослідження кажанів у цій країні активно розвивається й 

надалі (напр.: Paksuz & Ozkan, 2011, Paksuz & Ozkan, 2012, Karatas, 2019, 

Yorulmaz & Arslan, 2020). Проте більшість досліджень рукокрилих на 

території Туреччини присвячені печерним та синантропним видам кажанів, 

міграції цих тварин, та особливості екології лісових видів залишаються 

майже невивченими.  

Наші дослідження були проведені на територіі Європейської частини 

Туреччини, а саме Турецької Фракії, провінцій Киркларелі та Едірне. 
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Дослідження були проведені у лісових районах на Західному узбережжі 

Чорного моря, та кордоні з Болгарією (район міста Деміркоє), а також у 

місті Едірне. В провінції Киркларелі нами було спіймано 197 особин 17 

видів рукокрилих Rh. ferrumequinum, M. blythii, M. myotis, M. bechsteinii, M. 

daubentonii, M. capaccinii, M. nattereri, M. emarginatus, M. mystacinus, N. 

noctula, N. leisleri, N. lasiopterus, P. nathusii, P. pygmaeus, P. pipistrellus, Pl. 

austriacus та M. schreibersii. Було спіймано представників 4 мігруючих 

видів N. noctula, P. pygmaeus, P. nathusii, N. leisleri проте в не значній 

кількості (10%). Ми також спіймали дорослого самця N. lasiopterus, і хоча 

цей вид безумовно далекий мігрант, ймовірно, цей дорослий самец живе 

осіло у цій частині ареалу, яка є зимовочною частиною ареалу (Hanak et al., 

2001; Paksuz & Ozkan, 2011). Ця знахідка N. lasiopterus є третьою для 

європейської частини Туреччини (Paksuz & Ozkan, 2011). Значної 

чисельності мігруючих рукокрилих у провінції Киркларелі ми не 

відмітили. Також провели відлови рукокрилих біля печери Дупниця - 

найбільшого місця зимової сплячки кажанів в цій частині Європи (Paksuz 

& Ozkan, 2012). Там зимує понад 120 000 кажанів 15 видів, зібрані проби 

хутра з осілих видів рукокрилих (переважно M. schreibersii) були 

використані для калібрування R пакету Isorix. Але недалеко від печери ми 

зловили також представників мігруючих видів: N. noctula, N. leisleri, P. 

pygmaeus.  

 Найбільш цікавим з точки зору пошуку місць зимівлі мігруючих 

видів рукокрилих на півдні ареалу виявились результати обстеження міста 

Едірне, а саме зелених зон міста. На півдні, та на півночі міста знаходяться 

два парки зі старими дубами, тополями та кленами. В обох парках за 

результатами акустичних обстежень ми виявили гоні пісні P. nathusii, P. 

pygmaeus та P. pipistrellus. В перші дні обстеження, ми не виявили масової 

присутності N. noctula та інших видів з роду Nyctalus. Проте в наступні дні 

обстеження території міста ми знайшли декілька дупел у тополях в яких 

виявились багаточисельні колонії N. noctula, скоріш за все зимуючи. 
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Загалом у місті Едірне було спіймано 130 особин наступних 6 видів N. 

noctula, N. leisleri, P. nathusii, P. pygmaeus, P. pipistrellus та Pl. austriacus. 

Загалом було спіймано 102 N. noctula усіх статево вікових груп. Масова 

зимівля N. noctula була раніше описана для Болгарського міста Пловдів що 

у 150 км на північний-захід від міста Едірне (Tilova et al., 2008), але для 

території Туреччини цей вид вважався рідкісним, та багаточисельних 

зимових скупчень не знаходили (Benda & Horacek, 1998). Таким чином 

наша знахідка багаточисельної групи N. noctula у місті Едірне є першим 

підтвердженням зимівлі цього виду у Турецькій частині Фракії, та 

підтверджує, що територія Фракії в цілому є місцем масової зимівлі N. 

noctula.  

Ще однією країною, де були проведені польові дослідження щодо 

наявності зимових скупчень видів рукокрилих, далеких мігрантів, стала 

Румунія. Рукокрилі на території цієї країни вивчені відносно добре, 

працюють, як румунські дослідницькі групи, так і міжнародні (Nagy & 

Postawa, 2011). Наші дослідження було проведено на території рівнинної 

частини Румунської Дорбоджеі, та селища Бабадаг на сході країни, та два 

місця було обстежено в районі Румунських Карпат. Однією з 

дослідницьких завдань експедиції до Румунії було, в тому числі знайти 

місця зимівлі N. noctula у природних карстових печерах. Що є не 

характерним для цього виду, проте описано в літературі (Nagy & Postawa, 

2011). 

Біля входів до печер, та беспосередньо в них було спіймано 125 

особин наступних 8 видів рукокрилих Rh. ferrumequinum, Rh. blasii, Rh. 

euriale, Rh. hipposideros, M. myotis, M. capaccinii, M. nattereri та M. 

schreibersii. На рівнинній частині ми обстежили місце зимової сплячки N. 

noctula та P. nathusii в регіоні Добруджа, поблизу села Банеаса, закинутий 

цементний заводі. Було спіймано 56 особин наступних 5 видів: M. blythii, 

M. schreibersii, N. noctula, P. nathusii та P. kuhlii, з яких більшість були саме  

N. noctula.  
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Одним з найцікавіших місць куди нам вдалось дістатись це печерні 

системи біля села Клошані, печери Мокра та Суха Чокловини. В печері 

Мокра Чокловина було описано зимівлю N. noctula та велику кількість 

загиблих особин цього виду, що там знаходять щорічно (O. Chachula 

особисте повідомлення). Дійсно біля входу до зазначеної печери у щілинах 

скель над входом була зафіксована характерна голосова активністю N. 

noctula (рис. 6.8.а,б).  

Печера була обстежена разом з Оанною Хохулєю, та дійсно в одном 

із залів підземелля знаходилась велика кількість загиблих N. noctula, як 

відносно свіжі трупи (рис. 6.9.а), так і вже лише кісткові залишки (рис. 

6.9.б). Декілька зразків хутра для аналізу ізотопів були відібрані з  мертвих 

особин N. noctula знайдених всередині печери. Загалом, описано декілька 

великих зимових скупчень N. noctula у печерах Румунії, там цей вид віддає 

перевагу великим підземеллям з наявністю водойм та високою вологістю 

(Nagy & Postawa, 2011). 

 

а

 

б  

Рис. 6.8. а, б. Вхід до печери Мокра Чокловина, а - загальний 

вигляд, б - тріщини скель де зимують N. noctula, Румунія, жовтень 

2014. 
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а  б  

Рис. 6.9.а,б. Залишки загиблих N. noctula всередині печери Мокра 

Чокловина, а - цілий тулуб на камені, б - скупчення кісток N. noctula, 

Румунія, жовтень 2014.   

 

Також на території рівнинної частини Румунії, на узбережжі Чорного 

моря описана зимівля кажанів у щілинах вапнякових скель, (озера Розельм, 

область Доброджеа) (Barbu & Sin, 1968). Під час нашої експедиції ми 

обстежили ці скелі та знайшли свіжий послід N. noctula, як ознака їхньої 

присутності у цьому сховищі дотепер. 

Території півдня України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини є 

дуже важливим регіоном масової міграції та зимівлі лісових видів 

рукокрилих, що розмножуються та проводять літо значно північніше - 

Росія, Україна, Білорусь. Проте міграційні шляхи, та саме місця та умови 

зимівлі потребують ще подальшого вивчення.  

 

6.2.3. Оцінка місту стабільних ізотопів водню у хутрі N. noctula, 

як показник міграційної активності у різних частинах зимової частини 

ареалу.   

За результатами оцінки вмісту ізотопів важкого водню у хутрі N. 

noctula, що були спіймані у Туреччині (м. Едірне), Грузії (м. Руставі) та в 

Україні (Крим, витоки р. Біюк-Курасу) встановлено (рис. 6.10.), 
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співвідношення потенційних далеких мігрантів та особин місцевого 

походження окремо для самців та самиць.  

 

а

 

б 

 

в 

 

Рис. 6.10.а,б,в. Пропорції особин N. noctula потенційних далеких 

мігрантів та особин місцевого походження за результатами аналізу 

вмісту важких ізотопів водню у хутрі; а - Крим, витоки р. Біюк-Курасу 

серпень-вересень 2012 (n=235), б - Грузія (м. Руставі) серпень 2014 

(n=105), в - Туреччина (м. Едірне) жовтень 2014 (n=102); червоний колір 

- тварини місцевого походження, бірюзовий - мігранти з далекої відстані; 

female - самиці, male - самці.   

 

Отримані результати показують, що найменша частка далеких 

мігрантів була отримана для N. noctula спійманих у Криму з рівною 

часткою для самиці та самців. Проте нами, на території Криму, 

розмноження цього виду встановити не вдалось. Слід зробити уточнення, 

що роздільна здатність методу аналізу ізотопів важкого водню, це 

приблизно 300-400 км на місцевості. Таким чином, ми можна припустити, 

що у випадку з Кримом, тварини місцевого походження це ті N. noctula, що 

розмножуються у найближчих до Криму регіонах, а мігранти з далекої 

відстані це тварини, що народились, або переліняли за 500-1000 км від 

місця відлову. Фактично метод оцінки вмісту важкого водню, відображає 

більше умовну пропорцію ближніх та дальніх мігрантів, ніж точне місце 

народження тварини. Результати отримані для східної Грузії (рис. 6.10.б) 

показали більшу частку особин мігрантів з далекої відстані, та різні 

пропорції для самиць (20%) та самців (40%). Проте важко сказати звідки 

саме можуть походити ці N. noctula, що за вмістом важкого водню оцінені 



270 
 

як далекі мігранти. Місто Руставі розміщене на р. Кура за Кавказским 

хребтом, водозбір якої повністю знаходиться у Закавказзі. Відповідно до 

цього важко сказати, чи ці N. noctula перевалили через Кавказький хребет, 

та продовжили міграцію на південь вздовж Кури, та околиці Руставі це 

місце зупинки впродовж міграції, або можливо це їхнє остаточне місце 

зупинки для зимівлі. Інша версія, можливо, що ці тварини навпаки 

підіймаються з узбережжя Каспійського моря вздовж Кури на північ. Що 

простіше для кажанів, або переватили через Кавказький хребет, чи 

облетіти його по узбережжю моря залишається відкритим питанням. Але 

враховуючи, те, що на узбережжі Чорного моря ми не відмітити признаків 

міграції N. noctula, то можна припустити, що міграція відбувається іншими 

шляхами.  

Найбільш цікавими, на наш погляд є результати по співвідношенню 

далеких мігрантів та особин місцевого походження отримані для міста 

Едірне (рис. 6.10.в). Так частка далеких мігрантів серед самиць навіть 

більше половини, а самців меньше (40%) по відношенню до самиць. 

Територія, де знаходиться м. Едірне найбільш віддалене від основної зони 

розмноження N. noctula серед усіх трьох місць представлених в цьому 

підрозділі. Відповідно й частка тварин місцевого походження має бути 

менше, оскільки відстань до найближчих місць де відбувається 

розмноження N. noctula, більша. Співвідношення тварин осілих та далеких 

мігрантів, таке як ми отримали для м. Едірне добре узгоджується з 

уявленнями про те, що дорослі самиці більше схильні до далеких міграцій, 

ніж самці, особливо молоді (Lehnert et al., 2018; Kravchenko et al., 2020). 

Фактично пред-зимове скупчення N. noctula у м. Едірне демонструє, що 

частна популяції N. noctula у східній та центральній Європі все ще 

продовжує далекі міграції, паралельно з тим, що у містах на півночі 

формуються осілі популяції цього виду.  

Пропорція тварини місцевого походження, та мігрантів з далекої 

відстані описані для зимових скупчень N. noctula у центральній та західній 
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Європі (Lehnert et al., 2018). У нашому випадку, лише дані з м. Едірне 

можуть бути оцінені як зимове угруповання, інші дві точки (Крим та м. 

Руставі) скоріш за все були ще динамічними міграційними скупченнями 

тварин. Опубліковані дані (Lehnert et al., 2018) показують частку середню 

частку мігрантів з далекої відстані у 22%, яка варіює від 4-7% (земля 

Саксонія, Німеччина та Словенія) до 30-38% (землі Хольстен та Вестфалія, 

Німеччина) (Lehnert et al., 2018). Таким чином частка N. noctula мігрантів з 

далекої відстані отримані для м. Едірне (рис. 6.10.в) є найвищою з відомих 

для оцінених зимових скупчень цього виду в Європі. Але слід зазначили, 

что м. Едірне це найпівденніша точка з оцінених, та як зазначено вище 

віддалена від репродуктивної частини ареалу.  

 

6.2.4. Участь у обстеженні території вітроелектростанцій на 

Західному узбережжі Чорного моря (Доброждея, Румунія), та оцінка 

походження загиблих тварин 

Результати нашої участі у проекті з оцінки впливу 

вітроелектростанції на Західному узбережжі Чорного моря повністю 

представлені у статті Mantoiu et al., 2020. У 2014 році ми двічі обстежували 

вітрову електростанцію поблизу селища Бабадаг (область Добруджа, 

північна Румунія). Нами особисто було знайдено декілька особин P. 

nathusii та N. noctula, загиблих від зіткнення з лопатями турбін (рис. 

6.11.а,б) вересень 2014. Загалом за чотири роки досліджень (збори Mantoiu 

D.) було знайдено 166 загиблих кажанів 10 видів, з яких частка мігруючих 

видів (N. noctula, N. leisleri, P. nathusii, P. pygmaeus та V. murinus) складала 

74,6%, а 33,1% знахідок було зроблено у серпні - пік осінньої міграції 

(Mantoiu et al., 2020).  
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а  б  

Рис. 6.11.а,б. Труп P. nathusii знайдений нами біля вітротурбіни 

вітроелектростанції біля с. Бабадаг, Румунія, вересень 2014. Приклад 

рукокрилих загиблих від зіткнення з лопатями ВЕС.  

 

Екстраполяція загальної кількості рукокрилих, що потенційно гинуть 

від зіткнення з лопатями щорічно, була зроблена на всю 

вітроелектростанцію Бабадаг - 20 турбін, та показала, що там може гинути 

від 1580 до 2394 особин щорічно (Mantoiu et al., 2020). Було використано 2 

сценарія екстраполяції 9.4 загиблих особин/MW/рік (GenEst) та 14.2 

загиблих особин/MW/рік (Fatality Estimator) (Mantoiu et al., 2020). Взагалі 

вплив кожної з турбин вітропарку може бути дуже різний в залежності від 

розташування цієї турбіни у ландшафті та на місцевості (Mantoiu et al., 

2020). Оцінки кількості вбитих кажанів на кожну турбіну коливаються від 

0,2 до 8,7 кажанів на рік на 1 MW згенерованої енергії  (Arnett et al., 2008), 

до 7.6-10.5 та навіть досягають 18-19 загиблих кажанів (Rydell et al. 2010, 

Hayes, 2013). Загальна потужність всіх вітропарків у регіоні Доброджея 

складає 3028 MW (Mantoiu et al., 2020) та відповідно загальна чисельність 

кажанів, що можуть гинути щорічно в цьому регіоні перевищує 30000 

особин, що є суттєвим негативним впливом на популяції лісових видів 

рукокрилих далеких мігрантів.  
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Рис. 6.12. Карти потенційного походження N. noctula знайдених 

загиблими під вітропарком Бабадаг, та спійманими у регіоні Доброджеа 

на основі аналізу вмісту важких ізотопів водню, а - трупи загиблих 

кажанів (n = 16), b - трупи осілих кажанів (n=1), c - проби з живих тварин 

(n = 15), d - проби з живих осілих кажанів (n = 3) (рисунок з  Mantoiu et 

al., 2020). Mistnetting sites - місця відловів у павутинні терена; wind 

turbine carcasses - місце збору трупів кажанів під ВЕС; probability of 

origin - кольорова шкала вірогідності походження, 0 - мала вірогідність, 1 

- висока; N. noctula Banding - стрілки переловів окільцованих N. noctula 

відповідно до Панютин (1980), Hutterer et al. (2005) та Gashchak et al. 

(2015).  

 

Оцінка вмісту стабільних ізотопів водню у хутрі рукокрилих 

загиблих під вітроелектростанцію Бабадаг, а також спіймані нами у 

павутинні тенета під час експедиції 2014 року, дозволила зробити 

розрахунки потенційних місць народження чи ліньки цих тварин (Mantoiu 

et al., 2020). Так серед тварин знайдених мертвими - 94% далекі мігранти, 

серед спійманих - 84% відповідно. Прогноз походження цих тварин (рис. 
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6.12.) показує, що вони народились або переліняли (тобто провели літо) на 

території України, Білорусі та Європейської частини Росії (Mantoiu et al., 

2020). Фактично, ці результати є першим підтвердженням загибелі 

рукокрилих, від лопатей ВЕС з території України, до цього дані 

стосувались переважно Білорусі та півночі Європейської частини Росії 

(Lehnert et al., 2014). 

Після перших двох років роботи вітроелектростанції Бабадаг без 

обмежень, операційних режим роботи станції було змінено. Так 6 турбин 

(під якими було знайдено найбільше загиблих кажанів) даної 

вітроелектростанції вимикали при швидкості вітру нижче 6,5 м/с, в період 

з середини липня по кінець вересня, періоду найінтенсивнішої міграції, та 

найбільшої кількості знайдених загиблих кажанів (Mantoiu et al., 2020). 

Цей алгоритм роботи вітровоїелектростанції спрямований саме на 

зниження кількості загиблих кажанів дійсно показав свою ефективність, та 

дозволив знизити відсоток загибелі кажанів під час міграції на 62% для 

території всій станійї (Măntoiu et al., 2020). При такому режимі роботи 

станції втрати електрогенерації складають лише 0,35% від обсягів річної 

генерації.  

Приклад постінвестиційних досліджень та моніторингу рукокрилих 

на ВЕС та впровадження алгоритмів роботи станцій спрямованих на 

зниження обсягів загибелі цих тварин викладений нами має бути 

впроваджений на території України.  
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РОЗДІЛ 7.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ АСПЕКТІВ 

ЖИВЛЕННЯ ЛІСОВИХ ВИДІВ РУКОКРИЛИХ, ТА ОБСЯГІВ 

СПОЖИВАННЯ КОМАХ 

 

У розділі викладено результати вивчення видового складу живлення 

(комах) двох масових видів рукокрилих (N. noctula та M. daubentonii) 

отримані за допомогою генетичних методів аналізу (метабаркодінг), а 

також результати оцінки потенційного споживання біомаси комах у 

кількісному еквіваленті (на прикладі чотирьох видів для території 

Харківської області).  

 

 7.1. Видовий склад комах у живленні рукокрилих за 

результатами генетичного аналізу, на прикладі N. noctula та M. 

daubentonii 

У підрозділі викладено результати аналізу видового складу живлення 

двох видів рукокрилих (N. noctula та M. daubentonii) за допомогою 

метабаркодінгу. У складі живлення N. noctula виявлено 79 таксономічних 

одиниць, з яких 74 комахи, які можуть бути кормовою базою цього виду. 

Найбільш чисельними серед видів жертв були представники рядів Diptera 

та Lepidoptera, далі у порядку зменшення відповідно Hemiptera та 

Coleoptera. У складі живлення M. daubentonii відповідно виявлено 

представників двох класів з Arthropoda: Arachnida та Insecta. Серед 

Arachnida вісім таксономічних одиниць, з яких 4 визначено до рівня виду. 

Серед комах (Insecta) - 150 одиниць серед яких 47 до рівня виду.  

 

За результатами генетичного аналізу проб посліду N. noctula було 

виявлено 79 таксономічних одиниць (operational taxonomic unit) повний 

перелік яких представлено у Додатку Д, таблиці Д.1. Представники пяти 

одиниць скоріш за все потрапили до шлунково-кишкового тракту 
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випадково (грунтові та водні кліщі), або з водою (Daphnia) або під час 

грумінгу (паразитичні блохи). Інші одиниці - комахи, які можуть бути 

жертвами зазначеного виду кажанів. Кількість таксонів жертв на одну 

одиницю посліду (пелетку) варіювало від однієї до 19, в середньому 2.2 

таксономічні одиниці. Найбільш чисельними серед видів жертв були 

представники рядів Diptera та Lepidoptera, та меньше відповідно Hemiptera 

та Coleoptera, загалом виявлено представників 10 рядів комах (Додатку Д, 

таблиці Д.1).  

 

 

Рис. 7.1А-Г. Присутність таксономічних одиниць на рівні роду у 

складі живлення N. noctula за результатами генетичного аналізу посліду; 

occurrence in fecal samples - кількість у пробах посліду. 

 

На рисунку 7.1.А-Г представлено кількість родів комах у пробах 

посліду для чотирьох найчисельніших рядів (Diptera, Hemiptera, 
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Lepidoptera, Coleoptera). Найчастіше зустрічаються представники роду 

Chironomus з ряду Diptera, на другому місті серед представників цього 

ряду іде род Dicranomyia. Серед Coleoptera найчисельнішими в нашій 

вибірці були представники родів Dolichus та Harpalus, а серед Hemiptera: 

Aphrophora та Lygus. Слід відмітити, що серед представників ряду 

Lepidoptera найчисельнішим були представники роду Helicoverpa, а саме 

виду Helicoverpa armigera - або бавовняна совка загальновідомий вид, що 

спричиняє шкоду врожаю сільськогосподарських культур.   

Результати аналізу складу комах-жертв N. noctula представлені в 

нашій роботі є першим дослідженням живлення цього виду методом 

генетичного аналізу (баркодінгу). Хоча склад живлення цього виду є 

об'єктом спорадичних досліджень впродовж десятиріч (Абеленцев та ін., 

1956; Сологор & Петрусенко, 1973; Beck, 1995; Mackenzie & Oxford, 1995; 

Смирнов & Вехник, 2011) ці дослідження проводились стандартним 

методом разбору проб (або посліду або вмісту шлунків вбитих кажанів) під 

світловим мікроскопом. Різні методи, що були застосовані для вивчення 

складу живлення цього виду рукокрилих не дозволяють нам в повній мірі 

порівнювати отримані результати з попередніми, в першу чергу на рівні 

видів, проте на рівні вищих таксонів це можливо. Так за результатами 

досліджень Сологор & Петрусенко (1973) найбільшу частку в живленні N. 

noctula складали представники ряду саме ряду Diptera (65%) та на другому 

місті Coleoptera (23%). Слід додати, що серед ряду Diptera наймасовішими 

були представники двох родів Chironomus та Simula, перший з родів є 

наймасовішим у нашій вибірці також, а представників другого в наших 

пробах не виявлено. В роботі Смирнов & Вехник (2011) на першому місці 

за часткою жертв були представники ряду Coleoptera (72%) та на другому 

Lepidoptera (53%). Слід додати, що H. armigera ідентифікована нами у 

складі живлення N. noctula вперше для території Східної Європи (Сологор 

& Петрусенко, 1973; Смирнов & Вехник, 2011). 
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Значна різниця в результатах складу жертв N. noctula навіть на рівні 

рядів свідчить про те, що рукокрилі, як опортуністи у споживанні комах, 

можуть змінювати спектр жертв в залежності від сезону, біотопу, місця 

мешкання колонії та т.і. Фактично мало сенсу порівнювати результати не 

лише зібрані різними методиками, та у різні роки та у різних регіонах 

(Сологор & Петрусенко, 1973 - центральна Україна; Смирнов & Вехник, 

2011 - поволжье, наші дані - Харківська область).  

За результатами генетичного аналізу 9 проб посліду M. daubentonii, 

що було спіймано під час осіннього роїння біля входів у Липцівські 

штольні, було виявлено 158 таксономічних одиниць (operational taxonomic 

unit) повний перелік яких представлено (Alberdi et al., 2020).  

Виявлено представників двох класів з Arthropoda: Arachnida та 

Insecta. Серед Arachnida (павуки) вісім таксономічних одиниць, з яких 4 

визначено до рівня виду. Серед комах (Insecta) - 150 одиниць серед яких 46 

до рівня виду. Загалом у живленні M. daubentonii виявлено представників 

10 рядів комах серед яких за числом таксономічних одиниць 

найчисельнішими є Coleoptera, Diptera та Lepidoptera. За кількістю 

визначених родів (загалом 65): Diptera, Lepidoptera та Coleoptera, та видів 

(загалом 46): Lepidoptera, Coleoptera та Diptera відповідно.  

7.2. Кількісна оцінка споживання комах рукокрилими 

У підрозділі викладено результати кількісної оцінки обсягів 

споживання комах рукокрилими чотирьох видів (N. noctula, P. nathusii, P. 

pygmaeus, P. kuhlii) для території Харківської області. Поєднавши: 1) 

результати експерименту по годуванню тварин у неволі, 2) збори посліду 

кажанів у природному середовищі та 3) оцінки чисельності популяції 

зазначених видів у Харківській області в регіонах, ми дійшли висновку, що 

місцеве населення цих видів кажанів може споживати більше 400 тонн 

комах щорічно. Це підтверджує твердження, що комахоїдні кажани є 

важливими постачальниками екосистемних послуг як на регіональному, 

так і на глобальному рівні. Оцінки зроблені нами, та представлені у цьому 
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підрозділі є першою оцінкою споживання обсягів комах кажанами для 

України та, мабуть, першим випадком для всієї Східної Європи. Крім 

того, коефіцієнт конверсії ваги диких комах до ваги посліду, як мінімум 

для N. noctula, вірогідно, достовірний для подальшого широкого 

застосування. 

  

 7.2.1. Співвідношення ваги корму (комах) та ваги посліду 

кажанів в умовах експерименту 

В першу чергу ми розрахували відмінності у обсягах спожитого 

корму та отриманого посліду між різними видами та статево-віковими 

групами кажанів. За результатами статистичних розрахунків, види кажанів 

(ANOVA, F2,416 = 1,53, р > 0,05), стать особин (ANOVA, F2,416 = 0,70, р > 

0,4) та вік тварин (ANOVA, F2,416 = 1,43, р > 0,2) не мають суттєвого впливу 

на масу посліду, але статистично значуща різниця була отримана для видів 

комах, якими годували (ANOVA, F3,416 = 88,02, р < 0,001) та маси корму 

(ANOVA, F1,416 = 440,49, р < 0,001). У випадку з дикими комахами різниця 

у вазі посліду між чотирма рядами комах була незначною (ANOVA, F3,34 = 

0,61, р > 0,1), тоді як вага корму суттєво впливає на вагу посліду (ANOVA, 

F1,34 = 0,61, р < 0,001). 

Результати розрахунків лінійного регресійного аналізу показує, що 

вага посліду від E. serotinus була значно вища, ніж від P. kuhlii (р < 0,01), 

але не суттєво вищою, ніж від N. noctula (р > 0,5). Найвища вага посліду 

була зафіксована після того, як кажани їли B. lateralis (р < 0,001), потім у 

порядку зменшення T. molitor, Z. morio та A. domesticus (табл. 7.1.). 

Візуальну інтерпретацію лінійних моделей можна побачити на рисунку 

7.2. 

Щоб розрахувати коефіцієнт конверсії для N. noctula, ми взяли 

значення ваги посліду на 1 г корму від усіх диких комах, оскільки за 

результатами ANOVA відмінності між видами комах були незначними. У 

випадку з представниками роду Pipistrellus ми взяли х вагу посліду на 1 г 
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корму від обох видів кормових імаго (табл. 7.2.). Візуалізації процентного 

розподілу можна побачити на рисунках у Додатку Е (рис. Е1, Е2, Е3 та Е4). 

 

 

Таблиця 7.1. 

Підсумок регресійного аналізу для маси посліду після поїдання 

кормових комах кажанами: коефіцієнти  факторів (Coefficients) та 

стандартної похибки (SE), значення t та значення p 

Фактор Coefficients SE  t-value p-value 

(Intercept) 0.0693021 0.0067979 10.195 < 2*10
-16 

Маса корму 0.0549441 0.0014837 37.033 < 2*10
-16 

Вид 

корму 

A. domesticus I -0.0835244 0.0061713 -13.534 < 2*10
-16 

T. molitor L -0.0607993 0.0058256 -10.437 < 2*10
-16 

Z. morio L -0.0768056 0.0054751 -14.028 < 2*10
-16 

Вид 

кажана 

N. noctula -0.0024704 0.0042504 -0.581 0.56140 

P. kuhlii -0.0213182 0.0076586 0.0076586 0.00562 

Стать Male 0.0002121 0.0035714 0.059  0.95267  

un 0.0452536 0.0355746 1.272 0.20406 

Вік Sub adult -0.0002709 0.0040164 -0.067 0.94625  

un 0.0250216 0.0145162  1.724 0.08550 

Residual standard error: 0.07388 on 34 degrees of freedom, Multiple R-squared:  

0.3895, Adjusted R-squared:  0.3177, F-statistic: 5.424 on 4 and 34 df, p-value: 

0.00173 

  

Ми спостерігали різницю у вазі посліду, що співпадає з рівнем 

перетравлення їжі між видами кажанів. Відношення, отримане у нашому 

дослідженні, схожий на те, що повідомлялося раніше (Алексеева и др., 

1980; Stalinski, 1994; Первушина и др., 2010). Таким чином, більші види 

кажанів (у цьому дослідженні N. noctula та E. serotinus) мають нижчий 
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рівень перетравлення їжі та більшу вагу посліду порівняно з кількістю їжі. 

Як приклад, Алексеева и др. (1980) встановили, що при поїданні N. 

lasiopterus 100 г сухої маси личинок борошняного хрущака перетворюється 

на 23,47 г сухої маси посліду, у N. noctula - 20,95 г та у P. pipistrellus s. l. - 

18,57 г. На противагу цій точці зору, Ковтун & Жукова (1986) подали 

протилежні результати. За їхніми даними, рівень травлення зростає з 70-

74% у дрібних видів кажанів (роду Myotis та Pipistrellus) до 80-83% у 

більших (N. noctula та E. serotinus). 

 

 

Рис. 7.2. Візуалізація результатів розрахунків лінійних моделей з 

95% довірчими інтервалами для маси посліду N. noctula (А1 - кормові 

комахи, А2 - дикі комахи) та Е. serotinus (В) щодо маси корму. Розподіл 

маси посліду P. kuhlii (C) на кормові види (маса корму 1 г). 

Відзначається стадія метаморфозу: L - личинка та I - імаго. 

  

Ніякої різниці у вазі посліду між статями та віком не було виявлено 

ні в одному з видів кажанів, ані в неволі, ані в дикій природі. Однак, в 

інших дослідженнях було показано, що самки протягом періоду 

розмноження споживають більше їжі, щоб задовольнити більш високі 

потреби в енергії (наприклад, Kunz, 1973; Encarnação & Dietz, 2006). 
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Відсутність статистично значущих відмінностей у нашому дослідженні 

могла бути спричинена відсутністю вагітних і годуючих самок в 

експерименті у неволі. 

 

Таблиця 7.2. 

Вага посліду (x ± SD) на 1 г корму (г/г) розраховували для трьох видів 

кажанів, і кожен таксон комах вивчався в експерименті.  

  

Таксон корму 

Вага посліду на 1 г корму, г/г 

Вид кажана 

N. noctula E. serotinus P. kuhlii 

Z. morio L 0.05 ± 0.01 (n = 

103) 

0.05 ± 0.01 (n 

= 79) 

0.05 ± 0.01 (n = 

10) 

T. molitor L 0.05 ± 0.01 (n = 

76) 

0.06 ± 0.01 (n 

= 47) 

0.045 ± 0.01 (n 

= 10) 

Blatta lateralis I 0.08 ± 0.02 (n = 

50) 

0.09 ± 0.03 (n 

= 10) 

0.07 ± 0.02 (n = 

10) 

Acheta domesticus 

I 

0.05 ± 0.01 (n = 51) 0.05 ± 0.01 (n = 

2) 

0.04 ± 0.008 (n = 

9) 

Lepidoptera* 0.08 ± 0.02 (n = 16) - - 

Coleoptera* 0.09 ± 0.05 (n = 17) - - 

Trichoptera* 0.10 ± 0.03 (n = 5) - - 

Hemiptera* 0.17 (n = 1) - - 

Коефіцієнт 

конверсії 

0.09 ± 0.04 (n = 39) - 0.06 ± 0.02 (n = 

19) 

 Стадія метаморфозу позначена L - личинками і I - імаго; комахи з 

природного середовища позначені * 

 

Як і передбачалось, ми виявили статистично значущий вплив видів 

кормових комах на вагу посліду. Раніше було показано, що комахи різних 

видів та стадії розвитку зазнають різного рівня травлення відповідно до 
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рівня хітину в організмі комах (Staliński, 1994). Серед чотирьох видів 

кормових комах найнижче значення маси посліду (до 1 г їжі) та найвищий 

рівень перетравлення були у личинок жуків (Z. morio та T. molitor) та у 

імаго A. domesticus. На відміну від інших кормових комах, імаго B. lateralis 

на виході дає більше ваги посліду, а значення були подібними до комах з 

природного середовища (рис. 7.2.). Ця картина була однаковою для всіх 

трьох випробуваних видів кажанів. Раніше було показано, що послід N. 

noctula був вдвічі важчими після поїдання імаго комах з природи, ніж 

личинок T. molitor (Алексеева и др., 1980). Однак Алексеева и др. (1980) не 

згадували, до яких видів чи рядів були "імаго комах з природи". На 

підставі нашого статистичного розрахунку не було відмінностей між 

рядами диких комах (табл. 7.2.). Однак, якби розмір вибірки збільшився, 

можливо, були б виявлені відмінності.  

 7.2.2. Оцінка споживання обсягів комах рукокрилими у 

природному середовищі 

Результати розрахунків моделі регресії Пуассона не 

продемонстрували статистично значущих відмінностей у вазі посліду 

отриманого від N. noctula та видів з роду Pipistrellus з природного 

середовища між: статтю (для N. noctula p > 0,75; для Pipistrellus p > 0,95), 

віком (для N. noctula p > 0,85; для Pipistrellus р > 0,9) та годинами ночі, 

коли вони були спіймані (для N. noctula p > 0,45; для Pipistrellus p > 0,75) 

(візуалізація представлена на рис. Е5 та Е6 у Додатку Е). 

Ми екстраполювали значення, отримане в експерименті (0,09 г / г 

для N. noctula та 0,06 г / г для Pipistrellus) на вагу посліду спійманих в 

природі кажанів. За результатами одна особина N. noctula з’їдає 2,3 ± 1,8 г 

(діапазон 0,2 - 8,5 г), а Pipistrellus - 0,8 ± 0,5 г (0,1 - 2 г) (рис. 7.3.). 

Попередня оцінка чисельності популяції N. noctula та видів роду 

Pipistrellus для території Харківської області представлена в табл. 7.3. Ми 

розрахували два сценарії щодо мінімальної та максимальної щільності 
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популяції для двох видів та однієї видової групи (P. nathusii та P. pygmaeus, 

обчислений разом). 

Крім того, ми маємо три сценарії щодо лісових видів кажанів, що 

потенційно мешкають на площі різних типів лісів (табл. 7.3). Потенційна 

кількість N. noctula коливається приблизно від 40 000 особин (сценарії IIC 

та IC, табл. 7.3) до 200 000 (сценарії IA та IIA, табл. 7.3). Оцінка P. nathusii 

та P. pygmaeus коливається приблизно від 100 000 - 200 000 (сценарії IIC та 

IC, табл. 7.3) до 500 000 (сценарій IA, табл. 7.3) або навіть більше (800 000 

особин, сценарій IA, табл. 7.3). Потенційна чисельність P. kuhlii 

коливається від менш, ніж ста тисяч, особин до менш, ніж двохсот тисяч 

(табл. 7.3). 

 

Рис. 7.3. Розрахована кількість їжі, спожитої N. noctula та видами 

роду Pipistrellus протягом ночі в природному середовищі. 

  

Оцінка споживання комах відповідно до чисельності популяції 

представлена в табл. 7.3. Місцеве населення N. noctula може щорічно 



285 
 

споживати від 10 до 150-200 тонн комах (табл. 7.3.). Споживання комах P. 

nathusii та P. pygmaeus було б оцінено в аналогічному діапазоні від більш 

ніж 10 до 190 тонн на рік (табл. 7.3.). Щорічне споживання комах місцевим 

населенням P. kuhlii оцінюється нами від 8 до 40 тонн (табл. 7.6.). 

Підводячи підсумок, усі ці чотири види кажанів разом споживають 

щонайменше близько 30 тонн комах щорічно, але спекулятивна 

максимальна кількість споживання може досягати 400 (430) тонн на 

регіональному рівні. 

На відміну від раніше опублікованих даних (Kunz et al., 1995; 

Encarnação & Dietz, 2006) та загального уявлення про високе споживання 

кажанами комах, відповідно до маси тіла (Boyles et al., 2011; Kunz et al., 

2011; Russo et al., 2018), наша екстраполяція ваги посліду до ваги диких 

комах у природі виглядає меншою (рис. 7.3.). Ми розрахували споживання 

лише 8,2% (середнє значення) та 30% (макс.) від маси тіла N. noctula (ми 

взяли 28 г як значення маси тіла) та 13,3% (середнє значення) та 33,3% 

(макс.) для Pipistrellus (використовуючи 6 г як значення маси тіла). Ці 

середні значення набагато менші, ніж зазвичай прийняті обсяги для 

кажанів і, виходячи з цього, виглядають навіть недостатньо великими для 

суточних енергетичних витрат тварин. За даними Encarnação & Dietz 

(2006), самка M. daubentonii з’їдає 8 г (84% маси тіла) їжі на день під час 

вагітності, та 4,9 г (51%) після лактації. Крім того, самець споживає 3,6 г 

(43%) наприкінці весни та 8 г у період інтенсивного сперматогенезу (96%). 

Відповідно до даних Kunz et al. (1995) самка T. brasiliensis споживає 39-

73% маси тіла на день (4,4-8,3 г їжі з 11,5 г маси тіла кажана) під час 

ранньої та середньої лактації. 

 

 

Таблиця 7.3. 
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Екстраполяція об’єму комах, що потенційно споживає локальна 

популяція рукокрилих за ніч і щорічно на території Харківської 

області. 

Вид кажана Кількісна 

оцінка 

популяції, 

особини 

 

Споживання комах 

рукокрилими щоденно за 

різними сценаріями, грами 

  

для N. noctula середнє 2.3 г, 

до 8.5 г на особину 

  

для Pipistrellus середнє 0.8 г, 

до 2 г на особину 

Споживання 

комах 

рукокрилими 

щорічно за 

різними 

сценаріями, тони 

  

екстраполяція на 

120 днів теплого 

періоду року 

N. noctula діапазон: 

150,130-160,140 

діапазон: 

135,102-144,100 

діапазон:  

35,680-38,065 

345,300-368,320, до 1,361,190 

310,735-331,430, до 1,224,850 

82,065-87,550, до 323,550 

41.4-44.2, до 163.3 

37.3-39.7, до 147 

9.8-10.5, до 38.9 

200,100 

180,100 

45,700 

460,230, до 1,700,850 

414,230, до 1,530,850 

105110, до 388,450 

55.2, до 204.1 

49.7, до 183.7 

12.6, до 46.6 

P. nathusii та 

P. pygmaeus 

500,437 

450,340 

118,955 

400,350,до 1,000,870 

360,270, до 900,680 

95,160, до 237,910 

48, до 120.1 

43.2, до 108 

11.4, до 28.5 

800,700 

720,540 

183,120 

640,560, до 1,601,400 

576,430, до 1,441,080 

146,490, до 366,240 

76.8, до 192.1 

69.2, до 172.9 

17.5, до 43.9 

P. kuhlii 88,050 

176,100 

70,440, до 176,100 

140,880, до 352,200 

8.5, до 21.1 

16.9, до 42.2 

  

Вагітна самка Myotis lucifugus споживає 5,5 г на день (61%), а 

годуюча самка - 6,7 г (84%) (Kurta et al., 1989). Ці дослідження показують 

високий відсоток (39-96%) споживання їжі відносно середньої маси тіла 

тварини з репродуктивним статусом. Для кажанів не в репродуктивному 

статусі відсоток нижчий (43-51%), але все ще вищий, ніж у наших 

результатах. 

Інша група досліджень показує нижчі значення щоденного 

споживання їжі. Таким чином, холоста особина Pl. auritus споживає 1,8 г 
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(18%) маси свого тіла в сухому кормі, а самка, що годує, споживає 2 г 

(20%) (McLean & Speakman, 1999). Дослідження екології годівлі Myotis 

velifer (Kunz, 1974) показало, що самці мають нижчий рівень споживання в 

травні (0,47 г або 4%), а самки споживають найбільшу кількість їжі (2,7 г 

або 23%) під час лактації наприкінці липня. Результати отримані Kunz 

(1974) та McLean & Speakman (1999) більш схожі на наші, у яких відсоток 

добової ваги їжі до маси тіла не перевищував 33%. У неволі максимальна 

межа насиченості оцінювалася як 40% (Ковтун & Жукова, 1986). Крім 

того, наш досвід утримання кажанів у неволі у ЦРР ФЕ, показав, що в 

деяких випадках можна годувати одну N. noctula до 32-50% її маси тіла 

(неопубліковані дані). 

Ми передбачали отримати більші значення кількості комах, зїдених 

кажанами з природного середовища після перерахунку через коефіцієнти 

конверсії. Оскільки наші результати не повністю відповідали 

прогнозуванню, цілком ймовірно, що коефіцієнти конверсії (0,09 г / г для 

N. noctula та 0,06 г / г для Pipistrellus, таблиця 7.3.) якоюсь мірою занижені. 

Крім того, ми не врахували вагу залишків диких комах (хітин, крила, ноги 

тощо) при годувані в неволі, які могли сягати до 20% зразка. Більше того, 

ми не оцінювали вплив питної води на рівень перетравлення їжі. Під час 

експерименту в неволі ми не напували кажанів, але в природі вони 

споживають багато води. З іншого боку, було показано, що кажани мають 

вищий рівень засвоєння їжі після польоту, ніж неактивні особи (Алексеева 

и др., 1980; Ковтун & Жукова, 1986). Беручи до уваги всі обмеження та 

припущення, перелічені вище, ми робимо висновок, що навіть якщо наші 

коефіцієнти конверсії завищені, то не більше, ніж на 10-20%. Відповідно, 

середній обсяг споживаних комах (рис. 7.3) може бути збільшений до 2,8 г 

(10% від маси тіла) для N. noctula та 1 г (16,6% від маси тіла) для 

Pipistrellus. У будь-якому випадку, ці дещо більші обсяги істотно не 

змінюють кількість споживаних комах одним кажаном. Але цих обсягів, як 

здається, недостатньо для кажана в періоди високих енергетичних потреб 
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(вагітність, лактація, сперматогенез) (Encarnação & Dietz, 2006). Інше 

пояснення цих відносно невеликих обсягів комах з’їдених кажанами в 

природі, полягає в тому, що популяція диких комах вже критично 

зменшилася. В якості спекулятивної гіпотези ми можемо припустити, що 

комахоїдні кажани вже стикаються із глобальним зниженням чисельності 

комах у природному середовищі. 

На основі коефіцієнта конверсії, визначеного в неволі, та 

розрахункового діапазону з'їдених комах, ми оцінили споживання їжі 

місцевим населенням (Харківська область) чотирьох видів кажанів. Наші 

результати підтверджують загальний погляд (Kunz, 1974; Boyles et al., 

2011) про те, що комахоїдні кажани щорічно споживають величезну 

кількість членистоногих. Ми виявили, що згідно з різними сценаріями 

щільності популяції кажанів та можливої кількості особин N. noctula 

споживає від 10 до 150-200 тон. Крім того, три види роду Pipistrellus разом 

споживають від 18 до 230 т комах відповідно. Разом усі види споживають 

більше 400 т щорічно. Перерахувавши ці цифри у зворотній бік на одиниці 

площі (км
2
 або га поверхні Харківської області) ми бачимо, що вони 

складають лише 14 кг/км
2
 або 140 г/га. Однак, якщо ми оцінимо цю вагу в 

кількості комах, що можуть завдавати шкоди лісовому та сільському 

господарству (за методом Boyles et al., 2011) на прикладі бавовняної совки 

(Helipoverpa armigera), стає зрозумілим, що кажани можуть щороку з’їдати 

до 1000 особин цього метелика у перерахунку на 1 гектар площі для 

території Харківській області. У цих оцінках є ще багато припущень; 

наприклад, поверхня Харківщини неоднорідна, і P. pygmaeus та P. kuhlii 

напевно не полюють на таких великих метеликів, як H. armigera. Проте, 

наші оцінки є важливим кроком у розумінні екосистемних послуг 

комахоїдних кажанів як на регіональному, так і на глобальному рівні. 
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РОЗДІЛ 8.  

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ: ВИЗНАЧЕННЯ ВІРУСНИХ, 

БАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ГРИБНИХ  

ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ У РУКОКРИЛИХ  

 

У підрозділі представлені результати пошуку вірусних та 

бактеріальних агентів у рукокрилих, а також результати обстеження 

штолень, де відбувається зимівля рукокрилих, на наявність грибних 

патогенів, що є небезпечними для цих тварин.  

 

Рукокрилі дуже рухливі тварини, крім простої здатності до польотів, 

та щоденний виліт на полювання, вони здійснюють сезонні переміщення - 

кочівлі та міграції. Дистанції на які вони можуть переміщуватися щоночі 

вимірюються від декількох кілометрів, до декількох десятків, та навіть 

сотні кілометрів. Сезонні перельоти здійснюються ними від декількох 

десятків до 2200 кілометрів. Впродовж року рукокрилі змінюють сховіща, 

змінюються сусідів по колонії (як в межах свого виду, так і зустрічаючись 

з іншими), та переміщуються між різними ландшафтами (наприклад 

міграції з лісових масивів до міст Vlaschenko et al., 2020). Таким чином, 

така рухлива группою дуже легко можуть здійснювати переніс різних 

інфекційних агентів та патогенів на велики відстані та обмінюючись з 

іншими видами рукокрилих, а можливо й інших хребетних.   

Дослідження вірусних та бактеріальних патогенів, що 

поширюють рукокрилі. В Україні ступінь вивченності патогенів, що 

пов'язані із рукокрилим дуже низька, фактично це лише декілька робіт (van 

Weezep et al., 2015; Yarchenko et al., 2017). Нами була проведена 

дослідницька робота по напрямкам: вірусні та бактеріальні агенти, що 

пов'язані із рукокрилими, та потенційні грибні (мікобіота) патогени, що 

можуть впливати на рукокрилих. Останній напрямок було реалізовано у 

світлі поширення синдрому білого носу у США (Cohn, 2008; Blehert et al., 
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2009), що призвів до загибелі мільйонів рукокрилих трохи більше ніж за 10 

років (Gargas et al., 2009; Cryan et al., 2010).  

Результати всеукраїнського дослідження рукокрилих (лише 

знайдених вже загиблими) на предмет виявлення вірусу сказу описані у 

роботі van Weezep et al., 2015. Загалом 106 проб мозку особин 2 видів (N. 

noctula та E. serotinus) було проаналізовано. Жодного позитивного випадку 

від N. noctula не було отримано, проте серед E. serotinus у 7% особин було 

підтверджено вірус EBLV-1 (van Weezep et al., 2015).  

З проб посліду зібраних від рукокрилих на території Харківського 

лісопарку у 2014 році було виділено два нових для науки ДНК віруси з 

групи Circoviridae, від N. noctula and P. nathusii (Kemenesi et al., 2018). На  

основі вже опублікованих даних, віруси з цієї груп доволі широко 

поширені серед рукокрилих не лише в Європі, але й в інших географічних 

районах (Li et al., 2010; Wu et al., 2016), проте ці віруси не призводять до 

захворювань. 

На базі ННЦ “Інститут клінічної та ветеринарної медицини” з проб 

від рукокрилих було виділено 5 бактеріальних агентів, з яких Proteus 

vulgaris було виділено з 38% проб, а Citrobacter frendii, Citrobacter diversus, 

Enterobacter aerogenes та Pseudomonas aerugenosa у 22% проб рукокрилих 

(Vlaschenko et al., 2018). 

Дослідження печерної мікобіоти, як потенційних патогенів, що 

вражають рукокрилих. Результати дослідження печерної мікобіоти 

представлені у таблиці 8.1. В чистих культурах виділили представників 13 

родів, відносящихся до 9 родин і одного представника класу Coelomycetes, 

які в свою чергу відносяться до типу Ascomycota, Basidiomycota і 

Zygomycota (табл. 8.1). Цікавим є той факт, що відсутні таксони грибів, що 

домінують з кількістю знахідок у всіх або більшості проб. Жодного з 

виделених грибів не виявлено більш чем половині обстежених підземель, в 

тому числі представники таких масових во всіх наземних екосистемах 

родів, як Penicillium, Aspergillus і Cladosporium (Kravchenko et al., 2015).  
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Таблиця 8.1.  

Мікроміцети, що були виділені з проб зібраних у обстежених 

підземеллях – місць зимівлі рукокрилих 

Таксон  Л1, Л2 Лб Пл Гш Сш М Метод 

Acremonium sp. + - - - - - 1 

Aspergillus spp. + + - - - - 1 

Beauveria cf. 

bassiana 

+ - - - - - 2 

Cladosporium sp. + - - + - + 1, 3 

Coelomycetes sp. - + - - - - 1 

Eurotium sp. - - - + - - 3 

Fusarium cf. 

sporotrichiella 

- - - + - - 3 

Geomyces cf. 

pannorum 

- - - + - - 3 

Geomyces sp. - + - - - - 3 

Mortierella sp. - + - - - - 1 

Nigrospora sp. - - - + + - 3 

Oidiodendron sp. - - - - + - 3 

Penicillium spp. + + - - + - 1, 3 

Scopulariopsis sp. - - + - - - 3 

Stachybotrys cf. 

chartarum 

- - - + - - 3 

Пояснення до таблиці, акроніми назв підземель: Л1 –“Липці1”, Л2 – 

“Липці2”, Лб – “Лівобережна”, Пл –“Пляжна”, Гш – “Гуменецкі штольні”, 

Сш – “Скелянскі штольні”, М – карстовая печера “Маячанска”; скорочення 

методів ідентифікації: 1 – візуальна ідентифікація за ключовими 

морфологічними структурами, 2 – ПЦРметод, 3 – LAMPметод. 
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Найбільш зрозуміле пояснення цього явища це особливості умов 

середовища, а саме постійно низькі температури в підземеллях, що 

сприяють формуванню комплексів високоадаптованих, стенобіонтних 

видів мікобіоти та витіснення видів еврибіонтів. За своїми екологічними 

характеристиками більшість виделених нами мікроміцети є сапротрофами, 

частина ентомопаразитами. Представники цих родів (табл. 8.1), згідно 

Vanderwolf et al. (2013), достатньо універсальні у складі мікобіоти 

підземель помірних широт.По результатах наших досліджень 2010-12 

років (Kravchenko et al., 2015) P. destructans (тоді ще віднесений до роду 

Geomyces) не виявлено ні в одному з досліджених підземель. Представники 

рода Geomyces були виявлені в двох локалізаціях - Гуменецкі штольні та 

печера “Лівобережна” (комплекс Саблінських штолен). У Гуменецьких 

штольнях, де P. destructans раніше було підтверджено на покровах 

рукокрилих (Peuchmaille et al., 2011) та зареєстровано нами візуально, але у 

забраних нами пробах не виявлено.  

В деяких підземеллях ідентифіковано G. pannorum - непатогенний 

представник грунтової мікобіоти, яка часто відзначається в підземеллях, 

місцях зимівлі рукокрилих (Hayes, 2013; Vanderwolf et al., 2013). У печері 

“Лівобережна” був виявлений новий, не описаний вид рода Geomyces 

(Kravchenko et al., 2015).  

Проведене нами дослідженя у 2010-2012 рр по виявленню печерної 

мікобіоти потенційно патогенної для рукокрилих, на жаль зіткнулось з 

недостатньою матеріально-технічною базою. Культивування 

психрофільних представників мікобіоти складне завдання, та відсутність 

доступу до сучасною генетичної лабораторії не дозволила протестувати 

нам всі зібрані зразки. Тому подальші дослідження з залученням сучасних 

лабораторій дозволили таки виявити P. destructans у підземеллях Східної 

Європи. Так, наприклад він був ідентифікований у пробах ґрунту зібраних 

у Липцівських штольнях (S. Peuchmaille приватне повідомлення). Також P. 

destructans описано для багатьох підземель Європейської та Азіатської 
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частин Росії (Seidlova et al., 2018; Martinkova et al., 2018). Показано, що на 

відміну від катастрофічної ситуації у США, на території Европи лише 

поодинокі рукокрили гинуть від враження P. destructans впродовж зимівлі 

(Fritze & Peuchmaille, 2018).  
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  ВИСНОВКИ 

У дисертації представлені результати вивчення видового складу, 

поширення, популяційної структури та динаміки, сезонних міграцій та 

живлення рукокрилих на території країн Східної Європи. Встановлено, що 

урбанізовані ландшафти є основними територіями змін видового складу та 

популяційної структури рукокрилих в умовах антропоцену, показана 

стабільність угруповань рукокрилих у природних ландшафтах, 

впроваджено програми моніторингу цих тварин. 

1. Видовий склад літніх угруповань рукокрилих листяних лісів 

Східної Європи (Україна та Росія) налічує 13 видів із 6 родів однієї родини 

(Vespertilionidae). У структурі угруповань переважають види – далекі 

мігранти з родів Nyctalus, Pipistrellus та Vespertilio, наймасовішим видом є 

N. noctula. Встановлено, що більшість видів рукокрилих використовують 

ці лісові екосистеми для розмноження, що підтверджує гіпотезу П.П. 

Стрєлкова, згідно з якою лісові ландшафти Східної Європи є основним 

ядром розмноження більшості мігруючих видів рукокрилих Східної та 

Центральної Європи. 

2. Зимові скупчення рукокрилих у закинутих штольнях (Харківська 

область) представлені чотирма лісовими осілими видами (M. daubentonii, 

M. brandtii, M. dasycneme та Pl. auritus). Тварини починають переселятися 

до місць зимівлі у серпні та залишаються там до квітня. За роки 

моніторингу встановлено, що чисельність рукокрилих варіює з року в рік 

та впродовж зимових місяців. Встановлено, що рукокрилі переховуються у 

глибоких щілинах стін пісковику та не доступні для обліку, тобто їхня 

реальна чисельність значно більша, ніж обліковується. 

3. На території міста Харкова (райони міської забудови) знайдено чи 

спіймано 9 видів рукокрилих 5 родів. У структурі угруповання міста 

чисельним домінантом є N. noctula, на другому місці за результатами 

різних методів обліків перебувають E. serotinus та P. kuhlii, інші види мали 

частку від 2 % та нижчі. Урбанізовані території як штучно створені 
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аналоги скельних ландшафтів є основними центрами змін у фауні 

рукокрилих Східної Європи, на території міст кожні 20–40 років 

з'являється новий вид, переважно синантропний, що розширює ареал. 

Встановлено, що урбанізовані ландшафти мінімально використовуються 

рукокрилими (за винятком P. kuhlii) в періоди розмноження (травень-

липень) та накопичення жирових запасів перед зимівлею (вересень-

жовтень), а в періоди зимівлі та міграцій тварини масово переселяються до 

міст. 

4. Статево вікова структура популяцій рукокрилих із територій, що 

були досліджені (Україна та Росія), може бути узагальнена відповідно до 

загальноприйнятих уявлень про сезонне розділення самців і самиць 

рукокрилих. У місцях розмноження влітку (лісові масиви) переважали 

самиці, а в місцях зимівлі – самці, які залишаються там (або поряд) до 

настання осінньої міграції, під час якої самиці та молоді тварини 

повертаються туди та залишаються на зимівлю. Під час зимівлі для 

більшості видів співвідношення статей 1:1. Ми робимо узагальнення, що 

території міст використовуються рукокрилими так само як і скельні, чи 

гірські ландшафти, відповідно до наявності там самців та ялових самок 

(окрім P. kuhlii). 

5. Підтверджена масова осіння міграція рукокрилих на півдні 

України, зокрема в Гірському Криму, проте у деяких точках, де масову 

міграцію описано в минулому, підтвердити її у сучасний період не вдалось. 

Підтверджено наявність міграції рукокрилих на західному узбережжі 

Чорного моря (Румунія, Туреччина), проте не підтверджено на східному 

(Грузія). За допомогою аналізу хутра N. noctula на вміст стабільних 

ізотопів гідрогену встановлено, що на території традиційних місць зимівлі 

мігруючих видів рукокрилих (Турецька Фракія та Румунська Доброджея) 

все ще зберігається значна частка особин далеких мігрантів із півночі, 

також вони присутні і на Кавказі (Східна Грузія). 
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6. У складі живлення N. noctula за допомогою метабаркодінгу 

виявлено 79 таксономічних одиниць, із яких 74 – комахи. Найбільш 

численними серед видів жертв були представники рядів Diptera та 

Lepidoptera, далі у порядку зменшення – Hemiptera та Coleoptera. 

Розроблений (вперше) коефіцієнт конверсії для перерахунку маси посліду 

на масу потенційно з’їдених комах, дав змогу розрахувати потенційний 

обсяг споживання біомаси комах (від 30 до 400 тонн комах щорічно) у 

кількісному еквіваленті (на прикладі чотирьох видів для території 

Харківської області). Коефіцієнт конверсії маси диких комах до маси 

посліду, як мінімум для N. noctula, є достовірним для подальшого 

широкого застосування. 

7. Під час проведення лісогосподарської діяльності, а саме рубок лісу 

безпосереднього вбивства рукокрилих майже не відбувається, проте 

значно погіршується придатність лісових біотопів для їхнього існування. 

Навпаки, у містах рукокрилі масово гинуть у антропогенних пастках, під 

час реконструкцій та ремонтних робіт. Не оцінено масштабу впливу 

вітроелектростанцій на рукокрилих в умовах України, які в усьому світі 

вбивають мільйони кажанів на рік. Потенційною загрозою для рукокрилих 

в найближчому майбутньому може стати скорочення чисельності комах – 

їхніх кормових об'єктів. 

8. Для збереження лісових видів рукокрилих та відновлення їхніх 

популяцій необхідна розробка та впровадження правил ведення лісового 

господарства (в Україні), які б значно обмежили чи повністю 

унеможливили рубки у старих (старше 90 років) листяних лісах. Розвиток 

вітроенергетики (без проведення фахової оцінки впливу на рукокрилих) на 

півдні України загрожує мігруючим рукокрилим, що двічі на рік 

здійснюють сезонні переміщення між місцями зимівлі на півдні (Румунія, 

Туреччина, Болгарія) та місцями розмноження на півночі (Україна, Росія, 

Білорусь). Розвиток зоо-захисного руху в Україні та в інших країнах 

колишнього СРСР сприяє розвитку мережі центрів із порятунку та 
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реабілітації рукокрилих, а також поширення гуманного ставлення до цих 

тварин. Ці зміні у ставленні до кажанів та організації їхнього порятунку 

позитивно впливають на подальше співіснування рукокрилих із людьми в 

умовах урбанізованих території Східної Європи. 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А1 

Перелік додаткових лісових територій та об’єктів на яких 

було проведено інвентаризацію літніх угруповань рукокрилих на 

території України та Європейської Росії. 

Назва або 

регіон,  

Країна 

Координати та 

період 

проведення 

досліджень 

Ландшафтна 

структура 

Дослідницьке 

зусилля та 

зібраний матеріал 

ПЗ Горгани, 

Україна 

48°27'09" N  

24°14'00" E 

липень 2012 

Хвойні 

гірські ліси 

MN hours – 72; 

MN points – 9; 

Кількість видів  – 

1; 

Особин – 1. 

Новгородськ

а область, 

Росія 

 57°39'24" N  

31°20'59" E 

липень 2013 

 

Мішаний ліс, 

болота, р. 

Полисть 

 MN hours – 45; 

MN points – 9; 

Кількість видів  – 

0; 

Особин – 0. 

Нижегородсь

ка область, 

Росія 

 57°14'15" N  

45°09'58" E 

липень 2013 

 

Мішаний ліс 

на березі р. 

Ветлуги 

 MN hours – 60; 

MN points – 10; 

Кількість видів  – 

3; 

Особин – 31. 

MN hours – кількість тенета-годин витрачених на кожній ділянці; MN 

points - кількість точок встановлення тенет на кожній ділянці. 
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ДОДАТОК Б 

Рис. Б1. Карти структури ландшафтів для ділянок обстежених 

на території Харківської області (рис. 2.2), А - Козиївка, Б - 

Нескучне, В - Тетлега, Г - Печеніги, Д - Мохнач, Е - Гомільша, Ж - 

Яремівка. Расшифровка легенди: clearcut - суцільні вирубки, conif 40 

- 90 - хвойний ліс у віці від 40 - 90 років, conif > 91 - хвойний ліс у 

віці більше 91 року, decid 10 - 40 - листяний ліс у віці від 40 - 90 

років, decid 41 - 90 - листяний ліс у віці від 41 до 90 років, decid > 90 

- листяний ліс у віці від 90 до 150 років, decid > 150 - листяний ліс у 

віці понад 150 років, field - сільськогосподарські поля, lake - озера, 

river - річка, meadow - луки, settlement - людські поселення. 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В1 (початок) 

Підсумування змін у видовому складі та відносної чисельності 

рукокрилих на чотирьох лісових територіях Східної Європи   

Місце, біотоп, 

тип управління 

та посилання   

Перший 

період 

обстеження. 

Методи. 

Загальна сума 

особин на 

видів. 

Другий період 

обстеження. 

Методи. 

Загальна сума 

особин на 

видів. 

Тенденції у зміні 

відносної чисельності, 

зниклі види / нові види 

(у розумінні нові для 

території, що виявленні 

у другий період 

досліджень) 

НПП 

«Гомільшансь

кі ліси» 

(N 49°35′ E 

36°15′) 

Харківська 

область, 

Україна.  

Дубовий ліс, 

до 2007 під 

стандартним 

веденням 

лісового 

господарства  

(Vlaschenko 

2005) 

1934-1949 

Пошук 

сховищ 

кажанів і 

викурювання 

їх з дупел та 

відстріл 

кажанів. 

  

1211 особин. 

M. das, M. 

daub, N. noc, 

N. leis, N. las, 

E. ser, P. nath, 

P. pyg, V. mur, 

P. aur. 

1999-2004 

Пошук 

сховищ 

кажанів і 

ловля їх з 

дупел, відлов 

павутиними 

тенетами та 

записи 

сигналів 

кажанів 

ультразвукови

м детектором. 

1805 особин. 

M. das, M. 

daub, N. noc, 

N. leis, E. ser, 

P. nath, P. pyg, 

V. mur, P. aur. 

M. das – ꞊ * 

M. daub – ↓ 

N. noc –  ↑ 

N. leis – ↓ 

N. las – x 

E. ser – ↑ 

P. nath – ↓ 

P. pyg ~ ꞊ 

V. mur – ↓ 

P. aur ~ ꞊ 

 

 

 

 

 

 

 



366 
 

Таблиця В1 (завершення) 

Підсумування змін у видовому складі та відносної чисельності 

рукокрилих на чотирьох лісових територіях Східної Європи   

Місце, біотоп, 

тип управління 

та посилання   

Перший 

період 

обстеження. 

Методи. 

Загальна сума 

особин на 

видів. 

Другий період 

обстеження. 

Методи. 

Загальна сума 

особин на 

видів. 

Тенденції у зміні 

відносної чисельності, 

зниклі види / нові види 

(у розумінні нові для 

території, що виявленні 

у другий період 

досліджень) 

Приоксько-

Терасний 

заповідник  

(N 54°52′ E 

37°36′) 

Московскька 

область, Росія. 

Мішаний ліс, 

суворо 

охороняється.  

(Albov et al. 

2009) 

1954-1980 

Перевірка 

штучних 

сховищ для 

птахів і 

кажанів, 

випадкові 

знахідки. 

  

Декілька 

сотень 

особин. 

M. das, M. nat, 

M. daub, M. 

bran, N. noc, 

N. leis, P. nath, 

P. pyg, V. mur, 

P. aur. 

2007-2009 

Ловля 

павутинними 

тенетами та 

спеціальними 

пастками, 

пошук 

сховищ 

кажанів. 

114 особин. 

M. das, M. nat, 

M. daub, M. 

bran, N. noc, 

N. leis, P. nath, 

P. pyg, V. mur, 

P. aur. 

Не оцінено 

  

Воронезький 

заповідник 

(N 51°55′ E 

39°38′) 

Воронезька 

область, Росія. 

Мішаний ліс, 

суворо 

охороняється. 

(Vlaschenko et 

al. 2016) 

  

1956-1965 

Пошук 

сховищ 

кажанів і 

викурювання 

їх з дупел. 

6308 особин. 

M. das, M. nat, 

M. bran, N. 

noc, N. leis, N. 

las, P. nath, P. 

pyg, V. mur, P. 

aur. 

2013 

Відлов 

павутинними 

тенетами. 

  

639 особин. 

M. das, M. 

daub, M. bran, 

N. noc, N. leis, 

N. las, E. ser, 

P. nath, P. pyg, 

V. mur, P. aur. 

M. nat – не був 

знайдений (на момент 

дослідження зусиль 

було недостатньо для 

виявлення) 

E. ser – був вперше 

знайдений у  1980 р. 

Відповідно до різних 

методологічних 

підходів для більшості 

видів відносна 

чисельність була 

схожою. 

 



367 
 

*: M. das – M. dasycneme, M. daub – M. daubentonii, M. bran – M. brandtii, M. 

nat – M. nattereri, M. mys – M. mystacinus, N. noc – N. noctula, N. leis – N. 

leisleri, N. las – N. lasiopterus, E. ser – E. serotinus, P. nath – P. nathusii, P. 

pyg – P. pygmaeus, V. mur – V. murinus, Pl. aur – Pl. auritus; ꞊ – подібна 

відносна чисельність, ↓ – зменшення відносної чисельності, ↑ – збільшення  

відносної чисельності, x – зник на рівні досліджуваної ділянки. 
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ДОДАТОК Г 

Перелік переловленних кажанів на відстані більше, ніж 0,5 км, в 

Східній Україні у 2006-2018 (Vlaschenko et al., 2020). Скорочення: Mdau — 

Myotis daubentonii, Eser — Eptesicus serotinus, Nnoc — Nyctalus noctula, Pnat 

— Pipistrellus nathusii, Ppyg — Pipistrellus pygmaeus. Акроніми статі та віку: 

F — самиця, M — самець; ad — доросла особина, sad — особина віком 

менше року, un — стать і/або вік не визначені. Дата знахідки: 20.02.2008 — 

дд.мм.рррр; Географічні координати: у десяткових значеннях. Символи 

сезона року відповідно до життєвого циклу кажанів (Kravchenko et al., 

2017a): весняна міграція — SM (1-30 квітня), розмноження — B (1 травня - 

31 липня), осіння міграція й інвазія — AI (1 серпня - 15 вересня), осіння 

тиша — AS (16 вересня - кінець жовтня), гібернація — H (листопад 

(попередньо) — 31 вересня). Акроніми методу перелову: павутині тенета 

— MN, відлов з сховища — R, знахідка у місті — CR. 

Для частини знахідок у місті Харкові вказано дві дати та два сезони: 

перші дані - це день знахідки, а другі, у дужках, - дата випуску в районі 

Фельдмана Екопарк. Ми розділили крапками з комами дати, координати 

точок, сезон року та тип лову. 

 

Таблиця Г.1. (початок) 
Перелови на території Національного природного парку “Гомільшанські 

ліси” 

№ Вид, стать, 

вік та номер 

кільця 

кажана 

Вперше знайдений та 

окільцьований: дата, 

координати, сезон 

року, метод відлову 

Переловлений: 

дата, координати, сезон 

року, метод відлову 

Відстань, 

км 

N. noctula перелови в один рік 

1 Nnoc F ad 

C006620 

13.07.2007; 

49.62554 N, 36.33329 

E; 

B; MN. 

14.07.2007; 

49.61782 N, 36.32396 E; 

B; MN. 

1 

2 Nnoc F sad 

ЕТ00043 

03.07.2008; 

49.62298 N, 36.32732 

E; 

B; MN. 

16.07.2008; 

49.62554 N, 36.33329 E; 

B; MN. 

0,5 

3 Nnoc F sad 

ЕТ00091 

05.07.2008; 

49.61411 N, 36.32863 

E; 

B; MN. 

16.07.2008; 

49.62554 N, 36.33329 E; 

B; MN. 

1,2 

 

 

 



369 
 

 Таблиця Г.1. (продовження) 
Перелови на території Національного природного парку “Гомільшанські 

ліси” 
 

№ Вид, стать, 

вік та номер 

кільця 

кажана 

Вперше знайдений та 

окільцьований: дата, 

координати, сезон 

року, метод відлову 

Переловлений: 

дата, координати, сезон 

року, метод відлову 

Відстань, 

км 

N. noctula перелови в один рік 

4 Nnoc M sad 

DT01277 

14.07.2011; 

49.61411 N, 36.32863 

E; 

B; MN. 

18.07.2011; 

49.62298 N, 36.32732 E; 

B; MN. 

0,8 

5 Nnoc M ad 

DT01308 

16.07.2011; 

49.60477 N, 36.33436 

E; 

B; MN. 

20.07.2011; 

49.60782 N, 36.31909 E; 

B; R. 

1 

N. noctula перелови у різні роки 

6 Nnoc F ad 

С006612 

13.07.2007; 

49.62554 N, 36.33329 

E; 

B; MN. 

04.07.2008 

49.62517 N, 36.33299 E; 

B; R. 

0,5 

7 Nnoc F sad 

С006623 

13.07.2007; 

49.62554 N, 36.33329 

E; 

B; MN. 

10.07.2008; 

49.60782 N, 36.31909 E; 

B; MN. 

2 

8 Nnoc F sad 

С006623 

13.07.2007; 

49.62554 N, 36.33329 

E; 

B; MN. 

20.07.2011; 

49.60782 N, 36.31909 E; 

B; MN. 

2 

9 Nnoc M ad 

C006315 

12.07.2006; 

49.62641 N, 36.32531 

E; 

B; R. 

  

01.11.2013; 

49.620277 N, 36.326186 

E; 

В погадці сови (Strix 

aluco) 

0,8 
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Таблиця Г.1. (продовження) 
Перелови на території Національного природного парку “Гомільшанські 

ліси” 
 

№ Вид, стать, 

вік та номер 

кільця 

кажана 

Вперше знайдений та 

окільцьований: дата, 

координати, сезон 

року, метод відлову 

Переловлений: 

дата, координати, 

сезон року, метод 

відлову 

Відстань, 

км 

Перелови інших видів в один рік 

10 Pnat F sad 

ВТ00131 

05.07.2008; 

49.61411 N, 36.32863 

E; 

B; MN. 

08.07.2008; 

49.60477 N, 36.33436 E; 

B; MN. 

1,2 

11 Ppyg F ad 

AT00143 

06.07.2011; 

49.61411 N, 36.32863 

E; 

B; MN. 

18.07.2011; 

49.62298 N, 36.32732 E; 

B; MN. 

0,8 

12 Mdau F sad 

BT02091 

07.07.2011; 

49.61169 N, 36.32319 

E; 

B; MN. 

07.07.2011; 

49.61411 N, 36.32863 E; 

B; MN. 

0,5 

Перелови інших видів у різні роки 

13 Mdau F ad 

A056819 

13.07.2006; 

49.62298 N, 36.32732 

E; 

B; MN. 

29.04.2008 

49.61411 N, 36.32863 E; 

SM; MN. 

0,8 

14 Mdau F 

A05681? 

13.07.2006; 

49.62298 N, 36.32732 

E; 

B; MN. 

09.05.2009 

49.61411 N, 36.32863 E; 

B; MN. 

0,7 

15 Ppyg F ad 

BT00236 

10.07.2008 

49.60782 N, 36.31909 

E; 

B; MN. 

03.07.2011 

49.60352 N, 36.33299 E; 

B; R. 

1 

16 Ppyg F ad 

BT01921 

29.06.2009 

49.61411 N, 36.32863 

E; 

B; MN. 

03.07.2011 

49.60352 N, 36.33299 E; 

B; R. 

1,3 

17 Mdau F sad 

BT00305 

16.07.2008; 

49.62554 N, 36.33329 

E; 

B; MN. 

06.07.2011 

49.61411 N, 36.32863 E; 

B; MN. 

1,15 
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Таблиця Г.2.  (продовження) 
 

Перелови у місті Харків та околицях 

№ Вид, стать, 

вік та номер 

кільця 

кажана 

Вперше знайдений 

та окільцьований: 

дата, координати, 

сезон року, метод 

відлову 

Переловлений: 

дата, координати, сезон 

року, метод відлову 

Відстань, 

км 

Перелови N. noctula в один рік 

18 Nnoc M sad 

DT02064 

28.08.2011; 

50.03813 N, 36.2542 E 

AI; MN. 

07.09.2011; 

50.004393 N, 36.227882 

E; 

AI; CR. 

4,2 

19 Nnoc F sad 

DT06137 

25.07.2014; 

50.09847 N, 36.29302 

E 

B; MN. 

19.08.2014; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

AI; CR. 

11 

20 Nnoc F sad 

DT10934 

22.08.2016; 

50.006770 N, 

36.305709 E; 

AI; CR. 

29.08.2016; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

AI; CR. 

5,7 

21 Nnoc M sad 

DT12527 

09.03.2017 

(25.03.2017); 

50.101664 N, 

36.280024 E; 

H; CR. 

02.07.2017; 

50.057528 N, 36.108639 

E; 

B; MN. 

13,2 

22 Nnoc F sad 

DT13920 

07.08.2017; 

50.057528 N; 

36.108639 E; 

AI; MN. 

29.08.2017; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

AI; CR. 

10,2 

23 Nnoc M sad 

DT12849 

27.08.2017; 

50.006770 N, 

36.305709 E; 

AI; CR. 

15.11.2017; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

H; CR. 

5,7 

24 Nnoc M ad 

DT14951 

17.01.2018 

(14.04.2018); 

50.101664 N, 

36.280024 E; 

H (SM); CR. 

11.07.2018; 

49.899375 N, 36.933074 

E; 

B; MN. 

52 
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Таблиця Г.2. (продовження) 
Перелови у місті Харків та околицях 

 

№ Вид, стать, 

вік та номер 

кільця 

кажана 

Вперше знайдений 

та окільцьований: 

дата, координати, 

сезон року, метод 

відлову 

Переловлений: 

дата, координати, сезон 

року, метод відлову 

Відстань, 

км 

Перелови N. noctula у різні роки 

25 Nnoc F sad 

ET00459 

19.11.2008; 

50.006779 N, 

36.227137 E; 

H; CR. 

06.04.2012; 

50.001437 N, 36.212821 

E; 

SM; CR. 

1,1 

26 Nnoc M sad 

DT02271 

14.09.2011; 

50.004393 N, 

36.227882 E; 

AI; CR. 

16.12.2013; 

50.017328 N, 36.235362 

E; 

H; CR. 

5,2 

27 Nnoc M sad 

DT04180 

18.08.2012; 

50.00439 N, 36.22788 

E; 

AI; MN. 

19.11.2015; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

H; CR. 

4,1 

28 Nnoc M sad 

DT04311 

20.11.2012; 

50.004393 N, 

36.227882 E; 

H; CR. 

28.03.2013; 

50.013462 N, 36.340316 

E; 

H; CR; 

8,1 

29 Nnoc M sad 

DT04822 

24.08.2013; 

50.01214 N, 36.22914 

E; 

AI; CR. 

04.03.2014; 

50.038669 N, 36.364256 

E; 

SM; CR. 

0,6 

30 Nnoc F ad 

DT03682 

25.01.2014 

(23.03.2014); 

50.101664 N, 

36.280024 E; 

H; CR. 

13.03.2015; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

H; CR. 

11,3 

31 Nnoc M sad 

DT06346 

07.08.2014; 

50.0629 N, 36.24419 E 

AI; MN. 

26.03.2015; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

H; CR. 

7,8 

32 Nnoc F ad 

DT08062 

07.08.2014; 

50.07657 N, 36.23601 

E 

AI; MN. 

22.11.2015; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

H; CR. 

7,8 
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Таблиця Г.2. (продовження) 

Перелови у місті Харків та околицях 

 

№ Вид, стать, 

вік та номер 

кільця 

кажана 

Вперше знайдений 

та окільцьований: 

дата, координати, 

сезон року, метод 

відлову 

Переловлений: 

дата, координати, сезон 

року, метод відлову 

Відстань, 

км 

33 Nnoc M sad 

DT05672 

12.08.2014; 

50.08616 N, 36.27209 

E; 

AI; MN. 

09.03.2015; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

H; CR. 

9,5 

34 Nnoc M ad 

DT08348 

02.12.2014 

(28.03.2015); 

50.101664 N, 

36.280024 E; 

H; CR. 

04.07.2016; 

50.18124 N, 36.26901 E; 

B; MN. 

8,8 

35 Nnoc M ad 

DT07401 

03.11.2015 

50.006770 N, 

36.305709 E; 

H; CR. 

04.04.2016 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

SM; CR. 

5,7 

36 Nnoc M ad 

DT07564 

06.12.2015 

(03.04.2016); 

50.101664 N, 

36.280024 E; 

H (SM); CR. 

21.12.2017; 

50.041748 N, 36.354048 

E; 

H; CR. 

8,5 

37 Nnoc F sad 

DT10917 

22.08.2016; 

50.006770 N, 

36.305709 E; 

AI; CR. 

17.01.2018; 

50.038669 N, 36.364256 

E; 

H; CR. 

5,5 

38 Nnoc M ad 

DT10350 

11.07.2016; 

50.213077 N, 

36.375648 E; 

B; MN. 

10.04.2018; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

SM; CR. 

25,3 

39 Nnoc M ad 

DT13353 

03.08.2017; 

50.057528 N, 

36.108639 E; 

AI; MN. 

01.04.2018; 

50.006779 N, 36.227137 

E; 

SM; CR. 

10,2 
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Таблиця Г.2. (продовження) 

Перелови у місті Харків та околицях 

 

№ Вид, стать, 

вік та номер 

кільця 

кажана 

Вперше знайдений 

та окільцьований: 

дата, координати, 

сезон року, метод 

відлову 

Переловлений: 

дата, координати, сезон 

року, метод відлову 

Відстань, 

км 

Перелови інших видів у різні роки 

40 Mdau M sad 

B028597 

29.03.2008; 

50.205333 N, 

36.378562 E; 

H (SM); MN. 

19.05.2011; 

50.07617 N, 36.24348 E; 

B; MN. 

16 

41 Mdau M ad 

BT02175 

18.08.2012; 

50.037204 N, 

36.251235 E; 

AI; MN. 

26.08.2013; 

50.205333 N, 36.378562 

E; 

AI; MN. 

20,7 

42 Mdau M ad 

BT02255 

08.08.2014; 

50.07657 N, 36.23601 

E; 

AI; MN. 

24.01.2013; 

50.205333 N, 36.378562 

E; 

H; R. 

17,4 

43 Mdau M sad 

BT05174 

05.07.2017; 

50.058361 N, 

36.114222 E; 

B; MN. 

01.09.2018; 

50.205333 N, 36.378562 

E; 

AI; MN. 

25 

44 Eser F ad 

DT10615 

03.11.2016; 

50.006770 N, 

36.305709 E; 

H; CR. 

02.03.2017; 

49.898789 N, 36.190837 

E; 

H; CR. 

14,5 
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 Таблиця Г.3. 

Перелови на території Ізюмського району 

№ Вид, стать, 

вік та номер 

кільця 

кажана 

Вперше знайдений 

та окільцьований: 

дата, координати, 

сезон року, метод 

відлову 

Переловлений: 

дата, координати, сезон 

року, метод відлову 

Відстань, 

км 

45 Mdau M sad 

A056832 

20.07.2006; 

49.181361 N, 

37.011481 E; 

B; MN. 

24.07.2006; 

49.173819 N, 36.986781 

E; 

B; MN. 

3 

46 Mdau F un 

A05686(4/6) 

24.07.2006; 

49.173819 N, 

36.986781 E; 

B; MN. 

26.08.2006; 

49.174661 N, 36.995478 

E; 

AI; MN. 

0,5 

47 Mdau M ad 

А056872 

24.07.2006; 

49.173819 N, 

36.986781 E; 

B; MN. 

26.08.2006; 

49.174661 N, 36.995478 

E; 

AI; MN. 

0,5 

48 Nnoc F ad 

ET00641 

05.07.2009; 

49.111389 N, 

37.403889 E; 

B; MN. 

10.07.2009; 

49.106944 N, 37.413333 

E; 

B; MN. 

0,7 

49 Nnoc M sad 

ET00666 

07.07.2009; 

49.108333 N, 

37.414167 E; 

B; MN. 

15.07.2009; 

49.111389 N, 37.403889 

E; 

B. MN. 

1 
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Таблиця Г.4. 
Перелови рукокрилих на інших територіях 

 № Вид, стать, 

вік та номер 

кільця 

кажана 

Вперше знайдений 

та окільцьований: 

дата, координати, 

сезон року, метод 

відлову 

Переловлений: 

дата, координати, сезон 

року, метод відлову 

Відстань, 

км 

50 Nnoc M sad 

DT11327 

08.12.2016 

(25.03.2017); 

50.101664 N, 

36.280024 E; 

H; CR. 

31.03.2018; 

48.85472 N, 38.47389 E; 

H; CR. 

210 

51 Nnoc M sad 

DT12690 

10.07.2017; 

50.224472 N, 

36.812028 E; 

B; MN. 

17.07.2017; 

50.190694 N, 36.828806 

E; 

B; MN. 

4 
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Додаток Д 

 

Таблиця Д.1. (початок) 

 

Перелік таксономічних одиниць виявлених у посліді  N. noctula за 

результатами генетичного аналізу   

№ Ряд Родина Рід Вид Присутніс

ть у 

одиницях 

посліду 

1 Coleoptera Carabidae Amara Amara aulica 1 

2       Amara 

consularis 

1 

3     Dolichus Dolichus 

halensis 

6 

4     Harpalus NA 7 

5   Coccinellidae Harmonia Harmonia 

quadripunctata 

1 

6   Curculionidae Curculio Curculio 

venosus 

1 

7   Dytiscidae Dytiscus Dytiscus 

Dimidiatus 

1 

8   Hydrophilida

e 

Enochrus Enochrus 

melanocephalu

s 

1 

9   Scirtidae Contacyphon NA 1 

10

* 

Diplostraca Daphniidae Daphnia NA 1 

11 Diptera Ceratopogoni

dae 

Forcipomyia Forcipomyia 

bipunctata 

1 

12   Chironomidae Chironomus NA 19 

13       NA 3 

14     Glyptotendip

es 

NA 6 
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Таблиця Д.1. (продовження) 

 

 

Перелік таксономічних одиниць виявлених у посліді  N. noctula за 

результатами генетичного аналізу   

 

№ Ряд Родина Рід Вид Присутніс

ть у 

одиницях 

посліду 

15   Culicidae NA NA 1 

16     Anopheles Anopheles 

messeae 

1 

      Culex NA 3 

17   Limoniidae Dicranomyia Dicranomyia 

danica 

6 

18     Helius Helius 

pallirostris 

1 

19       NA 3 

20     Phylidorea Phylidorea 

ferruginea 

3 

21     Pseudolimno

phila 

Pseudolimnoph

ila sepium 

1 

22   NA NA NA 1 

23   Syrphidae Eupeodes NA 2 

24   Tephritidae Ceroxys Ceroxys 

hortulana 

1 

25 Ephemeropt

era 

Baetidae Baetis Baetis fuscatus 1 

26     Cloeon Cloeon 

dipterum 

3 

27   Caenidae Caenis Caenis robusta 5 
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Таблиця Д.1. (продовження) 

 

Перелік таксономічних одиниць виявлених у посліді  N. noctula за 

результатами генетичного аналізу   

 

№ Ряд Родина Рід Вид Присутніс

ть у 

одиницях 

посліду 

28       Caenis sp2 2 

29 Hemiptera Aphrophorida

e 

Aphrophora Aphrophora 

alni 

2 

30       Aphrophora 

salicina 

3 

31       NA 1 

32   Cicadellidae Typhlocyba Typhlocyba 

frustrator 

1 

33   Miridae Lygus NA 9 

34     Apolygus NA 1 

35   Nabidae Nabis Nabis sp. 1 

36   Pentatomidae Palomena Palomena 

prasina 

1 

37     Piezodorus Piezodorus 

lituratus 

2 

38   Rhopalidae Liorhyssus Liorhyssus 

hyalinus 

1 

39   Rhyparochro

midae 

Emblethis Emblethis 

denticollis 

1 

40 Hymenopte

ra 

Formicidae Formica NA 1 

41

* 

  Ichneumonida

e 

Ischnopsyllus Ischnopsyllus 

octactenus 

1 
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Таблиця Д.1. (продовження) 

 

Перелік таксономічних одиниць виявлених у посліді  N. noctula за 

результатами генетичного аналізу   

 

№ Ряд Родина Рід Вид Присутніс

ть у 

одиницях 

посліду 

42     Enicospilus NA 1 

43     Sinophorus Sinophorus sp. 1 

44 Lepidoptera Crambidae Cataclysta Cataclysta 

lemnata 

2 

45     Euchromius Euchromius 

ocellea 

1 

46   Gelechiidae Helcystogra

mma 

NA 4 

47     Scrobipalpa NA 2 

48   NA NA NA 1 

49   NA NA NA 2 

50   Noctuidae Agrochola Agrochola 

laevis 

2 

51       Agrochola 

litura 

1 

52     NA NA 1 

53     Autographa Autographa 

gamma 

4 

54     Helicoverpa Helicoverpa 

armigera 

9 
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Таблиця Д.1. (продовження) 

 

Перелік таксономічних одиниць виявлених у посліді  N. noctula за 

результатами генетичного аналізу   

 

№ Ряд Родина Рід Вид Присутніс

ть у 

одиницях 

посліду 

55     Lygephila NA 1 

56     Mythimna Mythimna 

albipuncta 

1 

57     NA NA 1 

58     NA NA 1 

59     Agrotis NA 2 

60     Xestia NA 1 

61     Rhizedra Rhizedra 

lutosa 

1 

62   Plutellidae Plutella Plutella 

xylostella 

1 

63   Pterophoridae Emmelina Emmelina 

monodactyla 

7 

64     Hellinsia Hellinsia 

didactylites 

1 

65   Pyralidae Etiella Etiella 

zinckenella 

1 

66     Galleria Galleria 

mellonella 

1 

67   Tortricidae Thiodia Thiodia 

citrana 

1 
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Таблиця Д.1. (завершення) 

 

Перелік таксономічних одиниць виявлених у посліді  N. noctula за 

результатами генетичного аналізу   

 

№ Ряд Родина Рід Вид Присутніс

ть у 

одиницях 

посліду 

68     Zeiraphera Zeiraphera 

isertana 

1 

69 Neuroptera Chrysopidae Chrysopidae Chrysopa 

formosa 

1 

70     Chrysoperla NA 4 

71   Hemerobiidae Micromus Micromus 

angulatus 

1 

72 Orthoptera Tettigoniidae Platycleis Platycleis 

affinis 

1 

73     Phaneropter

a 

Phaneroptera 

nana 

2 

74   Trigonidiidae Stenonemobi

us 

Stenonemobius 

bicolor 

1 

75 Psocodea Peripsocidae Peripsocus Peripsocus 

alboguttatus 

1 

76 Trichoptera Leptoceridae Leptocerus Leptocerus 

tineiformis 

1 

77

* 

Trombidifor

mes 

Hydrodromid

ae 

Hydrodroma Hydrodroma 

despiciens 

1 

78

* 
  Scutacaridae Archidispus Archidispus 

bembidii 

1 

79

* 
  Unionicolidae Unionicola Neumania 

deltoides 

2 

* - таксономічні одиниці представники яких навряд чи є видами 

жертв та потрапили до шлунку кажанів випадково.  
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Додаток Е 

 

Рис.Е.1. Відсоток маси посліду N. noctula до первинної маси корму 

(кормові комахи). Percentage - відсоток. 

 

Рис. Е.2. Відсоток маси посліду N. noctula до первинної маси корму 

(відловлені з природного середовища комахи). Percentage - відсоток. 



384 
 

 
Рис. Е.3. Відсоток маси посліду E. serotinus до первинної маси корму. 

Percentage - відсоток. 

 

 

 

Рис. Е.4. Відсоток маси посліду P. kuhlii до первинної маси корму. 

Percentage - відсоток. 
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Рис. Е.5. Вага посліду N. noctula з природного середовища в кожну годину 

після заходу сонця. Weight of feces, g - вага посліду у грамах, Hour after 

sunset - години після заходу сонця. 
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Рис. Е.6. Вага посліду Pipistrellus з природного середовища в кожну годину 

після заходу сонця. Weight of feces, g - вага посліду у грамах, Hour after 

sunset - години після заходу сонця. 

 


