Знахідки Barbastella barbastellus та Myotis brandtii
у Природному парку «Прип’ятський» (Білорусь)
О. В. Кусьнеж* , В. Ч. Домбровський**, М. В. Скирпан*
*

Львівський національний університет ім. І. Франка;
oleksandr.kusnezh@gmail.com, kolya1992@gmail.com; ** Інститут зоології НАН
Білорусі; valdombr@rambler.ru

Рукокрилі залишаються одними із найменш вивчених груп тварин, хоча
останніми роками інтерес до них зріс, що пов’язане між іншим, із природоохоронними статусами видів і ареалами, які потребують уточнення реальними
знахідками. Міжнародні охоронні статуси підвищують потребу встановлення
видового різноманіття рукокрилих на природоохоронних територіях.
Із 14 червня по 4 вересня 2012 р. у Національному парку «Прип’ятський»,
в рамках підготовлення Атласу звірів і птахів цієї природоохоронної території
проведено відлови рукокрилих. Окрім інших кажанів (Домбровский та ін., у
друці), зловлено одного широковуха європейського (Barbastella barbastellus)
та 5 особин нічниці Брандта (Myotis brandtii). 16 серпня 2012 р. у місцезнаходженні з координатами 52,00 N та 27,86 E, зловлено самця B. barbastellus
(R = 39,6 мм) і самку M. brandtii (R = 35,3 мм). Ще чотири особини M. brandtii
зловлено 18 серпня 2012 р. за координатами 52,00 N та 27,95 E (самець з R =
35,5 мм, три самки з R = 34,1; 34,9; 37,2 мм). Особини цих видів зловлено на
лісових листяних островах поблизу низинних і перехідних боліт. Після огляду,
зняття морфометричних показників, фотографування і записів ультразвукових
сигналів тварин відпускали. Обидва види – B. barbastellus та M. brandtii – внесені до Білоруської Червоної книги, охороняються Бернською і Боннською
конвенціями та Угодою про збереження популяцій Європейських видів кажанів (EUROBATS). B. barbastellus, також має категорію NT у списку МСОП та
статус VU згідно з Європейським червоним списком.
Знахідка B. barbastellus є унікальною, зважаючи на те, що це перша реєстрація цього виду у Центральному Поліссі. Усі попередні знахідки були
прив’язані до крайньої західної частини Білорусії та місць зимівлі у різних підземеллях та у Брестській фортеці (Демянчик, Демянчик, 2000; Красная книга
РБ, 2004). Подібна ситуація – із M. brandtii, знахідки якої, за літературними
даними, прив’язані до заходу країни (Красная книга РБ, 2004). Недавня знахідка поодинокої особини цього виду у Петриківському районі (Shpak, 2010) змістила межу відомого нам ареалу в Білорусі далеко на схід. Отримані результати дозволяють стверджувати, що особини даного виду є нерідкісними у натуральних заболочених біотопах Прип’ятського Полісся.
Велика різноманітність біотопів та старовікових лісів надають сприятливі
умови для проживання багатьох видів рукокрилих, тому дослідження хіроптерофауни ПП «Прип’ятський» і Полісся загалом залишаються актуальними.
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