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Інформації про кажанів НПП «Подільські Товтри», до моменту його ство-
рення (1996 р.), дуже мало (Бельке 1859; Браунеръ, 1911; Храневич 1925; 
Абелєнцев, Попов, 1956). У західних регіонах України, в т. ч. на й Поділ-
лі, значну увагу дослідженню рукокрилих приділяв К. А. Татаринов, який 
приділяв особливу увагу питанням їх охорони (Татаринов, 1974, 1981). 
Збори кажанів в колекціях провідних зоологічних музеїв України з тери-
торії НПП «Подільські Товтри» містять відомості лише про 4 особини 2-х 
видів – Myotis bechsteinii (1 ос.) та M. daubentonii (3 ос.), зібраних у печері 
Атлантида 1980 р. О. Пеклом (Загороднюк, Годлевська 2001). 
Розподіл сучасних знахідок кажанів є нерівномірним як за часом, так і за 
розміщенням в межах підземних сховищ НПП «Подільські Товтри». Весь 
наявний матеріал щодо видового різноманіття і поширення кажанів від 
часу створення НПП і до сьогодні можна розподілити на три періоди: 

1) 1996–2001 рр. – охоплює результати первинної інвентаризації видового 
різноманіття фауни Парку, в т.ч. кажанів, Матвєєвим М.Д.; 
2) 2001–2006 рр. – період активних досліджень кажанів на території Парку 
В.М. Тищенком; 
3) 2006–2012 рр. – початок постійного екологічного моніторингу за зимови-
ми сховищами рукокрилих на території НПП «Подільські Товтри». 

Очевидно, що кажани найшвидше від інших ссавців реагують на зміни 
природного середовища існування, так як тісно пов’язанні з наявністю 
необхідних для них зимових та літніх сховищ. Таким чином, вони є важ-
ливою індикаторною групою тварин при оцінці стану збереження фауніс-
тичних угруповань та змін в природних екосистемах територій. Метою 
дослідження є оцінка видового багатства кажанів за період існування 
НПП «Подільські Товтри» та короткий аналіз змін їх чисельності. 
У огляді зимової хіроптерофауни НПП «Подільські Товтри» за 1996–2001 
рр., з урахуванням літературних даних, вказується достовірна зимівля для 
10 видів кажанів (Матвєєв, Тищенко, 2001). 



 

 62

У період 1999–2003 рр. («літо-зима») на території Хмельницької області, 
у понад 30-ти пунктах (переважно територія НПП «Подільські Товтри») 
відмічено 14 видів рукокрилих. Знахідки 11-ти з них: Rhinolophus hippo-
sideros, Myotis myotis, M. dasycneme, M. daubentonii, M. mystacinus, 
M. brandtii, Plecotus auritus, P. austriacus, Barbastella barbastellus, Nyctalus 
noctula та Eptesicus serotinus підтверджені відловлюванням тварин або 
обліками у сховищах, а три види: Pipistrellus pipistrellus, P. nathusii та 
Vespertilio murinus відмічено лише за детекторно-візуальними реєстраці-
ями. Для 9-ти видів кажанів відмічено як літнє, так і зимове перебування 
на території області (Тищенко та ін., 2003). Такі види як Myotis dasycne-
me, M. mystacinus, M. brandtii, Plecotus austriacus, Barbastella barbastellus 
– вперше відмічені авторами в складі регіональної фауни. 
У сезоні 2008–2009 рр. доповнено інформацію про видовий склад кажа-
нів печер Атлантида і Малишка-Киянка, в якому налічували вже 5 видів 
(Дребет, Федчук, 2010). Щорічні обліки у одному з ключових зимових 
сховищ НПП – штольні Гуменецькій, впродовж 2000–2010 рр. вказують 
на щорічну зимівлю 9 видів кажанів (Матвєєв та ін., 2010). 
За результатами першого абсолютного обліку в двох ключових зимових  
сховищах кажанів в межах НПП «Подільські Товтри» – гірницях «IVK» 
та «GMN» – у 2009 році виявлено 10 видів (Godlevska et al., 2011). 
За результатами моніторингу кажанів у зимових сховищах (на зимівлі) в 
період 2006–2012 рр. виявлено 15 видів: Rhinolophus hipposideros, Myotis 
myotis, M. bechsteinii, M. nattereri, M. dasycneme, M. daubentonii, M. mysta-
cinus, M. brandtii, М. emarginatus, Plecotus auritus, P. austriacus, Barba-
stella barbastellus, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, E. nilssonii. 
У 2006-2012 рр. помітне зростання чисельності у зимових сховищах такої 
пари видів-двійників, як Myotis mystacinus та M. brandtii (Дребет, Марти-
нюк, 2009; Мартинюк, 2012). Вперше для фауни Парку відзначений Epte-
sicus nilssonii (Дребет, Матвєєв, 2011). Дослідженнями підтверджена зи-
мівля на території НПП виду Nyctalus noctula. Найбільш чисельними ви-
дами у зимовий час є Myotis myotis та Rhinolophus hipposideros. Найбільш 
поширеними видами кажанів є Rhinolophus hipposideros, Plecotus auritus, 
Myotis daubentonii та M. myotis. 
Літнє населення кажанів НПП «Подільські Товтри» потребує подальших 
детальних досліджень (Влащенко, Гукасова, 2009). 
Таким чином, повний фауністичний список кажанів НПП «Подільські 
Товтри» (з врахуванням усіх відомих попередніх знахідок кажанів вклю-
чає 15 видів зимової фауни та ще 3–5 видів літньої фауни, що складає по-
над половину від видового складу хіроптерофауни України. 

_____ 
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