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Подано попередній огляд деяких результатів детекторних обліків руко-
крилих на території РЛП «Міжрічинський» (Чернігівська обл.) у літні місяці 
2010–2012 рр. Матеріал зібрано під час п’яти обліків кажанів з автомобіля за 
програмою iBats (Indicator Bats Program) та окремих піших маршрутних детек-
торних обліків. Загальна протяжність маршрутів склала 180 км, маршрути охо-
плювали різні ландшафти парку. 

Вечірниця дозірна (Nyctalus noctula) є звичайним видом регіону, здавна 
відомим для Чернігівщині (Шешурак, Кедров, 1998). Відомі випадки зимівель 
вечірниць у будівлях населених пунктів області. Вид регулярно відмічався під 
час осінніх міграцій на орнітологічному стаціонарі «Лебедівка» південніше 
території Парку у 1980–90-х рр. (Полуда, Загороднюк, 2001). Вид є звичайним 
на більшій частині території Парку, численний у заплаві Десни, регулярно від-
мічається на узліссях вздовж боліт та на військових полігонах.  

Нетопир лісовий (Pipistrellus nathusii) є нечисленним видом, відомим для 
Чернігівського Полісся лише за загальними вказівками у деяких зведеннях. 
Вид є типовим дендрофілом, мігрантом; надає перевагу рідколіссям. Нетопир 
звичайний (P. pipistrellus) та нетопир-пігмей (P. pygmaeus) є звичайними на-
півсинантропними видами, проте їх статус видів на території Парку потребує 
з’ясування. Нетопир звичайний здавна відомий для території Козелецького 
р-ну (Абелєнцев, Попов, 1956). P. pipistrellus частіше за інші види кажанів ре-
єструвався на орнітостаціонарі «Лебедівка» у 1988–1990 рр. (Полуда, Загород-
нюк, 2001), проте на той час види P. pipistrellus та P. pygmaeus не розрізняли, і 
вказівки можуть стосуватися будь-якого з них.  Нетопир білосмугий (P. kuhlii) 
є нечисленним напівсинантропним видом території парку. Зустрічається у різ-
них біотопах неподалік від населених пунктів.  

Лилик двоколірний (Vespertilio murinus) є нечисленним спорадично по-
ширеним на території Парку видом. Кормові біотопи приурочені до відкритих 
та напіввідкритих ландшафтів: ділянок узлісь, лук, доріг, лісових культур. Ка-
жан пізній (Eptesicus serotinus) є звичайним осілим синантропним видом, од-
ним з найчисленніших у населених пунктах на території Парку, здавна відо-
мий у складі фауни Чернігівщини. Цей вид неодноразово реєстрували УЗ-
детектором та візуально у різних районах Парку. Нічниця водяна (Myotis daub-
entonii) є звичайним видом заплави Десни, прибережних ділянок Київського 
водосховища, затоплених ділянок боліт. Знахідки вечірниці малої та широко-
вуха європейського відомі з суміжних районів Київщини, можливість існуван-
ня цих двох видів на території Парку потребує підтвердження. 
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