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The First Record of Brandt’s Bat Myotis brandtii in the Chernivtsi Region, Ukraine. — Drebet, M.,
Yaroshynska, О. — Brandt’s bat Myotis brandtii belongs to the group of sibling species of “whiskered” bats.
It is one of the least studied bat species of Ukraine. The geographical range of Brandt’s bat covers all administrative regions (provinces) and main natural regions of western Ukraine, except Polissia and Bukovina. In
October 2016, in the basin of the Middle Dniester River Valley, near Pryhorodok village, Khotyn district a
mummified specimen of Brandt’s bat was found. This finding is the species’ first record in the Chernivtsi region of western Ukraine. In spite of a number of reported records, the range of Brandt’s bat in western
Ukraine remains unclear.
K e y w o r d s : bats, sibling species, Myotis brandtii, distribution, Ukraine.
Перша знахідка нічниці північної Myotis brandtii в Чернівецькій області, Україна. — Дребет, М.,
Ярошинська, О. — Нічниця північна Myotis brandtii належить до групи видів-двійників «вусатих»
нічниць, є одним з найменш досліджених видів кажанів України. Ареал M. brandtii на заході України
охоплює більшість адміністративних областей за виключенням регіонів Полісся і Буковини. У жовтні
2016 р. в середній течії річки Дністер, поблизу села Пригородок, Хотинського району було знайдено
одну муміфіковану особину M. brandtii. Дана знахідка є першою реєстрацією виду на території Чернівецької області. Незважаючи на ряд відомих знахідок, ареал M. brandtii на Заході України залишається до кінця нез’ясованим.
К л ю ч о в і с л о в а : кажани, види-двійники, Myotis brandtii, поширення, Україна.

Вступ. Нічниця північна Myotis brandtii є одним з найменш досліджених видів кажанів
України (Тищенко, 2003). Вид належить до групи видів-двійників «вусатих» нічниць, які відносно легко ідентифікуються за екстер’єрними ознаками. Ареал M. brandtii на заході України
охоплює більшість адміністративних областей, за виключенням регіонів Полісся і Буковини
(Загороднюк, 2009).
Матеріал і методика. У жовтні 2016 р. в середній течії р. Дністер поблизу с. Пригородок
Хотинського р-ну знайдено муміфіковану особину кажана, визначеного як M. brandtii. Нічниця висіла прикріпленою до вапнякового виступу берегу річки (рис. 1). Вказана ділянка є
частиною території національного природного парку «Хотинський», який розташований в
межах Хотинсько-Могилівського Придністров’я і займає східну частину Чернівецької обл.
(Сокирянський, Кельменецький і частково Новоселицький та Хотинський райони).
Екстер’єрні ознаки знайденої особини. Довжина передпліччя становить 37,0 мм. Знайдений екземпляр — самець, що має характерну бульбоподібну форму glans penis, яка є однією з характерних ознак цього виду (Тищенко, 2003), забарвлення хутра — світло-коричневе
(відносно загалом темних видів групи «вусатих» нічниць), вушниця ледь виступає за кінчик
носа, козелок не гострий, епіблема відсутня. Окрім того, верхні та нижні малі премоляри
практично однакових розмірів.
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Рис. 1. Нічниця північна Myotis brandtii (фото О. Ярошинська).
Fig. 1. Brandt’s bat Myotis brandtii (photo by O. Yaroshynska).

Отже, описана знахідка є першою реєстрацією цього виду на території Чернівецької обл.
Незважаючи на ряд відомих знахідок, ареал M. brandtii на заході України залишається
нез’ясованим. Є припущення, що вид перебуває у фазі розселення в межах Західного регіону
(Загороднюк, 2009). Дані моніторингу ключових зимових сховищ кажанів в межах
Кам’янецького Придністер’я (територія НПП «Подільські Товтри», суміжна з НПП «Хотинський») впродовж декількох останніх років демонструють поступове збільшення кількості
зимуючих особин M. brandtii в порівнянні з нічницею вусатою, Myotis mystacinus, зимові знахідки якої залишаються переважно поодинокими (Годлевська, 2011; Дребет, 2012).
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