Ссавці України під охороною Бернської конвенції
(Праці Теріологічної Школи, випуск 2, 1999)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЯДУ КАЖАНІВ
Таксономічна довідка
Кажани формують окремий ряд Vespertilioniformes (syn. Chiroptera Blu me n b a c h , 1779), всі відомі для фауни регіону види відносяться до номінативного
підряду лиликоподібних — Vespertilionoidei (syn. Microchiroptera D o b s o n ,
1875). У складі хіроптерофауни України — 24–27 видів, що формують 10–11
родів 2 родин (Абелєнцев і Попов 1956; Покиньчереда 1997; Загороднюк і
Ткач 1996; Загороднюк 1998а; 1999). Найбільш представницькою родиною є
родина гладеньконосих (Vespertilionidae), що обіймає триби довгокрильцевих
(окрема підродина Miniopterinae з єдиним родом Miniopterus), нічницевих
(Myotini з родом Myotis s. l.), вуханевих (Plecotini з родом Plecotus) та лиликових (Vespertilionini з родами Barbastella, Nyctalus та Vespertilio s. l.); друга
родина Rhinolophidae представлена єдиним родом Rhinolophus.
Важливо відмітити, що наявна інформація щодо більшості видів застаріла
(Браунер 1911; Мигулін 1938), а більшість публікацій відносяться до 50–60-х
рр. XX ст., мають оглядовий характер і в основному не вміщують посилань
на фактичний матеріал чи публікації попередників (Абелєнцев і Попов 1956;
Татаринов 1956; Сокур 1960; Корнєєв 1965). Пізніші огляди в основному є
систематичними або являють собою формальні анотовані списки фауни (Татаринов 1973; Крижанівський і Ємельянов 1985; Павлинов і Россолимо 1987;
Загороднюк 1998а-б), і лише деякі з них містять масові фактичні дані (Константінов та ін. 1976; Варгович 1998 та ін.).
Фактори вразливості групи
Висока вразливість кажанів визначається їх біологічними особливостями, які
пов'язані зі спеціалізацією до польоту. Серед них — низька плодючість (1–2
маляти в рік), вузька трофічна спеціалізація (більшість живиться нічними
комахами), прив'язаність до дуплових і печерних сідал (перші інтенсивно
знищуються, другі — інтенсивно експлуатуються людиною), регулярна необхідність переходу в стан гіпотермії, під час якої тварини стають найбільш
вразливими (турбування, хижаки). Власне, популяції кажанів перебувають у
постійному стресі за всіма можливими показниками і під дією практично всіх
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можливих негативних факторів. Пригнічений стан їх популяцій веде до зниження абсолютної їх чисельності, зокрема, чисельності спелеобіонтних видів,
що літують або зимують в печерах (Загороднюк, 1999).
Ще одним фактором високої вразливості групи є високий інтерес до кажанів
з боку паразитологів, які в пошуку цікавих для них рідкісних глистів здобувають для розтину і подальшого дослідження десятки і сотні особин практично всіх видів кажанів, рахуючи і червонокнижні види (Стенько та ін. 1986;
Ткач і Крочко 1988; Ткач і Федорченко 1998 та багато ін.).
Кажани у червоних списках
У Бернських списках представлено всі наявні види, з яких тільки нетопир
малий (Pipistrellus pipistrellus) внесений до додатку 3, позаяк всі інші види —
до Додатку 2 (Конвенція 1998). Останнє є певним перебільшенням і не повинно стосуватись таких видів, як лилик пізній, нетопир Куля, вечірниця руда
тощо. Близько половини видів включено до Червоної книги України (1994; їх
описи див. також: Крижанівський 1988), однак реальна частка рідкісних і
вразливих видів значно більша (Загороднюк і Ткач 1996). Список вразливих
видів, описаних в цьому розділі, подано в таблиці 3.
Таблиця 3. Види кажанів України, які включено у Додаток 2 до Бернської конвенції і
які не мають охоронного статусу за Червоною книгою України
Назва виду
Rhinolophus — підковики
Rhinolophus euryale — підковик південний
Myotis — нічниці
Myotis blythi — нічниця гостровуха
Myotis myotis — нічниця велика
Myotis daubentoni — нічниця водяна
Myotis brandti — нічниця північна
Myotis mystacinus — нічниця вусата
Plecotus — вухані
Plecotus auritus — вухань звичайний
Plecotus austriacus — вухань австрійський
Vespertilio s. l. — лилики
Nyctalus noctula — вечірниця дозiрна
Pipistrellus nathusii — нетопир лісовий
Vespertilio murinus — лилик двоколірний
Eptesicus serotinus — лилик пізній
Eptesicus nilssoni — лилик північний
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Примітка (див. розділ 6)
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П р и м і т к а . У стовпчику «ЧКУ» — охоронні категорії, рекомендовані IV Теріологічною школою (Загороднюк та ін. 1998).
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Родина Підковикових (Rhinolophidae)
Рід Підковики (Rhinolophus). Єдиний рід типово печерних кажанів представлений в Україні 2–3 видами, два з яких є добре відомими видами, що регулярно реєструються в печерах та гротах Криму, Карпат і Поділля. Ці два види — підковик великий і малий — включені до Червоної книги України
(1994), і щодо них існує чимало докладної інформації (Kovalyova 1997;
Zagorodniuk 1999). Морфологічно проміжні між ними «середні» підковики є
південною групою, і з них лише знахідки виду Rhinolophus euryale відомі з
найближчих до України теренів Центральної Європи та Західного Кавказу.
Останнім часом з'явились непевні свідоцтва наявності цього третього виду в
Криму (Zagorodniuk 1999), і цей вид описано в цьому розділі.
Родина лиликових, або гладеньконосих (Vespertilionidae)
Триба нічницевих (Myotini). Одна з трьох наявних у фауні Європи триб
власне лиликових (підродина Vespertilioninae). Представлені у фауні регіону
10 видами одного (Myotis s. l.) або двох родів (Myotis s. str. та Leuconoe s. l.).
У фауні України достовірно зареєстровано 8 видів, наявність ще двох — довгоногої та північної нічниць (Myotis capaccinii et M. brandtii) лише передбачається (Загороднюк 1998b), однак останнім часом підтверджено наявність
останнього виду (ця книга). Численні згадки про рідкісний для України далекосхідний вид Myotis ikonnikovi, що був внесений до першого видання Червоної книги України (1980), не обґрунтовані (Zagorodniuk 1998).
Триба вуханевих (Plecotini). Представлені у фауні Європи загалом та України, зокрема, двома видами єдиного роду Plecotus. Ці два види, а отже рід і
триба загалом, не мають охоронного статусу згідно з Червоною книгою
України (1994), однак внесені у додаток 2 до Бернської конвенції. Перший з
видів — вухань звичайний (Plecotus auritus) є відносно звичайним та одним з
найпоширеніших видів кажанів, позаяк вухань австрійський (Plecotus austriacus) є недавнім у списку регіональної фауни видом (Абелєнцев і Попов 1956)
і має обмежене гірськими та печерними районами поширення і значно меншу
загальну чисельність (Стрелков 1988; Загороднюк 1998с).
Триба лиликових (Vespertilionini). У європейській фауні лиликові представлені родами Barbastella (широковухи), Nyctalus (вечірниці) та Vespertilio s. l.
(лилики). Останні обіймають низку видів, для більшості з яких встановлено
власні підродові групи, яких звичайно визнають як окремі роди — Pipistrellus
(нетопирі), Hypsugo (гірські, або нетопировидні лилики), Eptesicus (пізні лилики), Amblyotus (північні лилики), Vespertilio (лилики двоколірні). Всі види
включено у додатки до Бернської конвенції, один — у Додаток 3, всі інші
види — у Додаток 2. До «Червоної книги України» (1994) включено 5 «бе-
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рнських» видів лиликових — широковуха, двох з трьох наявних видів вечірниць та два види дрібних лиликів з семи наявних. Саме для цієї групи кажанів характерно формування синантропних популяцій, і власне ця група становить основу лісових, паркових та міських угруповань кажанів (Загороднюк
1998c). Для цієї групи характерні рідкісні для сучасного періоду існування
фауни приклади суттєвого розширення ареалу та формування осілих міських
популяцій (лилик пізній, нетопир середземний, вечірниці руді, лилик двоколірний тощо), що виступає як ознака еволюційного прогресу та стабільності
популяцій.
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