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Найбiльш грунтовнi хiроптерологiчнi дослiдження з вивченням
мiграцiй кажанiв кiльцюванням на територiї Львiвщини проводилися
К. Татариновим, В. Абелєнцевим та І. Колюшевим у 1939–1967 рр. Ними
проведений опис хiроптерофауни захiдної України (зокрема, Львiвщини) і
зiбрана чимала колекцiя. Нами нижче поданий огляд вивченостi рукокрилих
Львiвщини, зроблений за матерiалами К. Татаринова (1973), В. Абеленцева
зі співавт., 1968–1970) та нашими даними.
Великi нiчницi (Myotis myotis Borkhausen, 1797) були закiльцьованi в Медових
печерах бiля Львова 28.02.1949, 28.12.1952, 12.02.1956 (всього 2 самцi i 3 самки); 18
особин (12 самок i 6 самцiв) закiльцьовано 25.01.1952, 20.03.1955, з 16 по 30.03.1967
у катакомбах с. Страдч Львiвської обл.
Нiчницю водяну (Myotis daubentoni Kuhl, 1819) зафiксовано на зимівлі 9 i
26.03.1949, 6 та 8.02.1950 року у Медових печерах бiля Львова та катакомбах села
Страдч. Один екз. закiльцьований 24.09.1967 року у Страдчанських катакомбах.
Вухань (Plecotus auritus Linnaeus, 1758) неодноразово здобувався у мiстi
Львовi (10.10.50, 21.05.51, 18.08.53, 3.02.54), на зимiвлях у Медових печерах (17.02 i
9.03.49, 6.01. та 7.03.50, 9 та 23.12.51, 25.02.1952, 12.02.56), у катакомбах села
Страдч (26.03.49, 8.02.50, 15.02.52, 25.01.51, 8.02.68). Закiльцьованi екземпляри вуханя 20.02.1957 у Медових печерах (1 самка та 3 самцi); 20.03.55, 12.11.64, 30.03.67 у
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селi Страдч (6 самок i 1 самець). У 1997 р. (24 грудня) нами пiд час проведення
облiкiв кажанiв у Медовiй печерi зареєстровано лише одну особину.
Нiчницю довговуху (Myotis bechsteini Kuhl, 1818) (III кат. ЧКУ) протягом
1953–1963 рр. У Львiвськiй i сумiжнiх областях вид не виявений на зимiвлi у вiдомих сховищах, що говорить про його рiдкiснiсть на заході України. У катакомбах на
г. Пiщанiй поблизу с. Страдч Львiвської обл. 12.11.64 здобуто 2 особини.
Широковух європейський (Barbastella barbastellus Schreber, 1774) (III кат.
ЧКУ) – зареєстровано скупчення по 30–40 екз. на зимiвлi в окол. Львова у перiод з
листопада по березень 1949–1971 рр. У Медовiй печерi 6.01.50, 28.12.52 та 8.03.53
закiльцьовано 9 особин (кiльця 138431–138439) i 9 екземплярiв маркiровано ампутацiєю 3–5 пальців лiвої задньої кiнцiвки. У катакомбах с. Страч 7.03.50 закiльцьовано 10 самок (кiльця 138440–138449). Пiд час проведених нами облiкiв кажанiв
в Медовiй печерi 24.12.97 вiдмiчено 4 особини.
Вечiрниця руда (Nyctalus noctula Schreber, 1774) – в колекцiї К. Татаринова
зберiгаються особини з с. Розвадiв ( здобуті 25 та 28.07.49); Львова (вул. Радянська;
9.12.52), с. Вишня Львiвської обл. (24.05.57 та 11.06.58). 32 особини (28 juv. i 4 ad., з
них 21 самка и 11 самцiв) маркiровано 29.06.52 у бучинi лiсопарку Погулянка (схiдна окол. Львова). У с. Рудниках на Львiвщині П. Балабай 10.11.54 здобув вечiрницю
з кiльцем 07500 (Абеленцев та iн., 1970).
Лилик двоколiрний (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758) у минулому зареєстрований у м. Сокаль, с. Брюховичi та с. Пеняки Львiвської обл. У Бескидах, за I. Туряниним, цей вид виявлено у с. Тухолька 4.05.59 та в окол. м. Турки 13.05.60 р. У
вертикальному поширеннi в Карпатах досягає нижньої межi криволiсся.
Кажан пiзнiй (Eptesicus serotinus Schreber, 1774) реєструвався протягом цiлого
року в перiод з 1948 по 1970 р. в рiзноманiтних сховищах – Медовiй печерi, катакомбах с. Страдч, в пiдвалах мiських будинкiв тощо. 28.11.97 нами знайдена мертва
особина цього виду на даху будинку у м. Львовi (Пп=52,8 мм; L=120,9; Са=43,0;
Au=10,3; Коз=5,9 мм).
Ставкова нiчниця (Myotis dasycneme Boie, 1825). Остання знахiдка виду (III
кат. ЧКУ) у м. Львовi датується 1956 р. (Абелєнцев та ін., 1956). Нами вид відловлений 24–26.08.97 в окол. с. Чолгина Яворiвського р-ну Львiвської обл.29 (тут у 1997 р.
створений заказник "Чолгинський" мiсцевого значення, а з 1995 р. діє щорічний
29

Ця інформація передана до друку у "Вісник зоол.". — Прим. ред.
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орнітологічний табір "Avosetta"). Три особини цього виду потрапили у мiнi-рибачинську сiтку для відлову птахiв, що виставлена над поверхнею води одного з сіркових вiдстiйникiв. З двох вiдловлених екземплярiв нами знято промiри: самка –
Пп=46,6; вага 21 г, самець – Пп=46,6; вага 26 г.

У 80-х роках XX ст. хiроптерологiчнi дослiдження Львiвщини продовжили Н. Полушина та Є. Боровець (1986). З кiнця 80-х рр. дослiдження
кажанів майже не проводили30, а останнi кажани закiльцьованi на Львівщині
К. Татариновим у 1967 р. Ми плануємо розпочати кiльцювання кажанiв у
районі згаданого Чолгинського заказника (проблема – пошук пластикових
мiток) з метою визначення мігріційної активності різних видів, дальності,
темпів, термiнів та шляхів мiграцiй; мiсць зимiвлi, розташування сховищ на
шляху перельотiв, тривалості життя кажанів, постiйності складу колонiй
тощо. Окрім того, нами накопичуються дані щодо зимівлі кажанів у Медовiй печерi та Страдчанських катакомбах.
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