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

НІЧНИЦЯ ГОСТРОВУХА — MYOTIS BLYTHI 

Lesser mouse-eared bat (Myotis blythi). — I. Zagorodniuk. — Analysis of biological 
peculiarities, level of investigations and description of modern state of the species in 
Ukraine are presented. Species occurs in western and southern parts of country and demon-
strates trend to decreasing of its abundance. 

 

Номенклатура 

Повна наукова назва виду: Myotis blythii (Tomes, 1857). Інші поширені нау-
кові назви: Myotis oxygnathus (Monticel l i , 1885). Інші поширені українські 
назви: Нічвид гостровухий.  
 
Ряд Кажани — Vespertilioniformes Z a g . (syn. Chiroptera B l u me n b a c h , 1779) 
Родина Лиликовi — Vespertilionidae G r a y , 1821 [триба Myotini T a t e , 1942] 
Рід Нічниці — Myotis K a u p , 1829. 
 

Таксономічна характеристика  

Один з 60–65 сучасних видів роду Myotis (Стрелков 1981), один з 9 видів ніч-
ниць у фауні України (Загороднюк 1998а). Відноситься до групи «myotis», 
яку виділяють як окремий підрід (Абелєнцев і Попов 1956 тощо) або навіть 
рід Myotis s. str. (див.: Загороднюк 1998). Разом з іншими нічницями утворює 
відокремлене надродове угруповання — трибу Myotini (Павлинов 1987). До 
цієї групи входить також морфологічно близький вид Myotis myotis, пошире-
ний по всій Європі та в західних областях України (Стрелков 1972; Циба 
1998). Їх морфологічна схожість настільки суттєва, що цю пару видів звичай-
но розглядають як види-двійники та як єдину облікову групу (Arlettaz et al. 
1991; Benda & Horacek 1995; Покиньчереда 1997; Загороднюк 1998b).  

У більшості вітчизняних оглядів цей вид описаний під назвою Myotis oxy-
gnathus, і він вважається одним з найтиповіших видів печерних кажанів на-
шої фауни (Абелєнцев і Попов 1956; Кузякін 1965; Корнєєв 1965; Крижанів-
ський та Ємельянов 1985 тощо). Просторово ізольовані популяції Закарпаття 
та Криму відносять до різних підвидів — європейського M. o. oxygnathus та 
більшого за розмірами тіла середньоазіатського M. o. omari, відповідно (Абе-
лєнцев і Попов 1956). Таксономічний статус подільсько-бессарабських попу-
ляцій при цьому не обговорюється. 
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Біологічна характеристика  

Морфологічно подібна до нічниці великої, від якої відрізняється помітно 
меншими розмірами тіла та черепа, насамперед, помітно коротшими вухами 
та відносно коротким передпліччям, нормально розвиненим другим малим 
премоляром, що становить не менше 1/2 величини першого (див.: Стрелков 
1972; Циба 1998; Загороднюк 1998b). На більшій частині України нічниця 
гостровуха є печерним видом, що оселюється в різних типах природних (пе-
чери, гроти) та штучних (катакомби, штольні, погреби) підземних порожнин 
і разом з великою нічницею є домінуючою групою в зимових печерних угру-
пованнях кажанів (Абелєнцев і Попов 1956; Дулицький 1974; Покиньчереда 
1997). Зимують в основному за межами України — на Балканах та Західному 
Кавказі (Абелєнцев та ін. 1968–1970; Крочко 1993 та ін.). Дані щодо зимівлі 
виду в Україні суперечні і, ймовірно, лише до 10 % зимуючих Myotis s. str. 
належать до цього виду (Абелєнцев і Попов 1956; Варгович 1998). Живлять-
ся в польоті різноманітними групами нічних комах (часто великих жуків, 
метеликів, вовчків: Абелєнцев і Попов 1956); на яких полюють на висоті 5–7 
м впродовж 10–30 хв. Для розмноження обирають теплі недосяжні іншим 
ссавцям місця: на Закарпатті, де печери холодні — стіни та склепіння церко-
вних башт і горищ (в основному штучні утвори!), в Криму — теплі надмор-
ські гроти (Абелєнцев і Попов 1956; Бескаравайний 1988). В кожному випад-
ку самиці закономірно утворюють щільні виводкові скупчення (ibid.), що, 
очевидно, визначається їх енергетикою. Розмноження відбувається в кінці 
травня — на початку серпня і вже в серпні молоді особини не відмінні від 
дорослих; у приплоді 1 маля (Абелєнцев і Попов 1956; Бескаравайний 1988; 
Циба 1998).  
 

Оцінка стану та чисельності популяцій  

В межах української частини ареалу нічниця гостровуха має відносно високу 
чисельність, що особливо добре показують результати обліків кажанів в пе-
черах та інших типах підземних порожнин. За результатами зимових обліків 
вид є досить численним у Закарпатті (Крочко 1988; Загороднюк та ін. 1997) 
та на Кримському півострові (Константінов та ін. 1976; Бескаравайний 1988). 
Якщо у Криму цей вид — один з фонових у печерних угрупованнях і доміна-
нтний вид нічниць, то в Закарпатті вид є звичайним, але не домінантним ви-
дом, при цьому в зв'язку з наявністю тут його двійника Myotis myotis їх облі-
ковують звичайно разом (Покиньчереда 1997 та ін.), і точних даних щодо 
кожного з них окремо немає9.  

                                                           
9 У Словаччині чисельність Myotis blythii в літніх колоніях кажанів приблизно майже 
на порядок нижча вид чисельності Myotis myotis (Horacek et al. 1995). 
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Загальна частка виду в колекціях втричі більша за суміжний Myotis myotis і 
становить 14,9 % (Загороднюк і Ткач 1996). Чисельність виду на Поділлі і в 
Прикарпатті незначна, і звідси відомі лише поодинокі знахідки (Татаринов 
1988; Варгович 1998; Полушина 1998). Варто підкреслити, що всі ці дані ба-
зуються на зборах і обліках виду в підземних зимових скупченнях і можуть 
не відбивати загальний стан популяцій. 
 

 

Рис. 2. Географічне поширення нічниць гостровухих (Myotis blythii) в Україні (за: 
Абелєнцев і Попов 1956; з уточненнями). Для порівняння див. поширення великих 
підковиків (рис. 1). Знаками питання (?) відмічено сумнівні знахідки. 

 

Географічне поширення  

Ареал нічниці гостровухої охоплює всю південну частину континенту; в 
Україні, згідно з традиційними поглядами (Абелєнцев і Попов 1956; Крижа-
нівський та Ємельянов 1985), поширений на Закарпатті, Одещині та Криму; є 
вказівки на поширення виду у прилеглих до України південно-східних райо-
нах Молдавії (Абелєнцев і Попов 1956), а останніми роками — про знахідки 
виду на Франківщині (Татаринов 1988; Варгович 1998) та в Західному Поділ-
лі (Полушина 1998). Основна частина видового населення розміщена в Закар-
патті та у Криму, позаяк знахідки виду в Прикарпатті та на Поділлі є одинич-
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ними і в більшості випадків — сумнівними. На заході України утворює мі-
шані поселення з морфологічно близьким Myotis myotis, що не дозволяє від-
різняти їх в польових умовах і, отже, вести кадастр поселень виду. Знахідки 
M. blythii на Одещині, як і знахідки інших видів кажанів з посиланнями не 
невідомі публікації О. Браунера (див.: Мигулін 1938; Абелєнцев і Попов 
1956; Крижанівський та Ємельянов 1985), здаються помилковими. На Крим-
ському півострові нічниця гостровуха — єдиний вид групи «myotis» (Конста-
нтінов та ін. 1976), який завжди відзначався високим рівнем чисельності і 
реєструвався в більшості місць як у гірському Криму, так і в передгір'ях 
(Браунер 1911; Мигулін 1938; Дулицький 1974; Бескаравайний 1988; Дули-
цький і Товпинець 1997). Загалом ареал гостровухої нічниці (рис. 2) подібний 
до ареалу підковика великого (див. рис. 1), і ця їх подібність повторюється в 
географічних змінах чисельності та типових біотопів. 
 

Категорія охорони в Україні  

Нічницю гостровуху включено у додаток 2 до Бернської конвенції (Конвен-
ція 1998), однак не включено до жодного з випусків Червоної книги України 
(1980, 1994) та жодного з трьох Європейських червоних списків (RDBEV 
1997). Вид у польових умовах слабо відрізняється від нічниці великої (Myotis 
myotis), і тому для ефективної їх охорони необхідно надати єдину охоронну 
категорію підроду Myotis s. str. загалом, визначивши її як низький ризик ви-
мирання (LR-cd) за розділом «залежний від охорони» (conservation dependent: 
IUCN 1994). За діючою в Україні системою охоронних категорій вид охоро-
ни не потребує (Загороднюк та ін. 1997; 1998). 
 

Зміни стану популяцій та фактори вразливості 

За змінами частки виду в колекціях вид не перебуває в загрозливому стані: 
впродовж трьох сурозмірних періодів ХХ ст. ця частка змінювалась як 12,8–
18,5–7,9 % від усіх кажанів (Загороднюк і Ткач 1996). В Карадазі чисельність 
виду скоротилась за останні десятиліття на 3 порядки; якщо 1925 р. у гроті 
Кажанова щілина нараховували близько 40'000 особин (Флєров 1929), а в 
1971–72 рр. — 500–700, то у 1982 — лише 50 (Бескаравайний 1988), і така 
ситуація спостерігається у більшості контрольованих фахівцями місць Кри-
му. Відмічене помітне підвищення загальної чисельності зимових скупчень 
Myotis s. str. у деяких печерах Закарпаття (порівн.: Чижмарь і Довганич 1988 
та Покиньчереда і Покиньчереда 1997) і Буковини (Варгович 1998) може 
бути пов'язане із зменшенням кількості доступних зимових сідал та змінами 
міграційного статусу, і у кожному разі відноситься до підроду Myotis зага-
лом. Одним із найзагрозливіших факторів є фактор турбування та деградація 
печерних угруповань через освоєння печер людьми.  
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Утримання і розведення у неволі 

Види групи великих нічниць — колоніальні тварини, утримання яких у умо-
вах, подібних до природних, майже не можливе. Тварини дуже вибагливі до 
високої вологості повітря (часто вкриті краплями водяного конденсату), оби-
рають для сідал найвищі фрагменти склепінь, висять звичайно групами, що 
важко забезпечити у штучних умовах. Досвід роботи з нічницями в штучних 
умовах в нашій країні відсутній; спроби утримання тварин в неволі невідомі. 
 

Заходи охорони і рекомендації щодо збереження 

Одним з найдієвіших заходів охорони нічниці гостровухої, як і всієї групи 
великих нічниць (підроду Myotis) є заповідання місць їх зимівлі — печер, 
гротів, штолень тощо. Досвід заповідання зимовищ шляхом вилучення їх з 
використання людиною, що накопичений в Карпатському біосферному запо-
віднику, свідчить про можливість збільшення розміру зимових скупчень ніч-
ниць у десятки разів (Загороднюк та ін. 1997). Важливою умовою збереження 
цього виду є регламентація усіх форм використання печер і гротів туристич-
ними організаціями та спелеоклубами і встановлення «кажанобезпечних»10 
вхідних грат, що наразі порушується у більшості випадків.  
 

Прогалини у знаннях про вид в Україні  

Необхідним є моніторинг видового населення, який гальмують два фактори: 
(1) відсутність системи моніторингу печерних угруповань кажанів взагалі і, 
відповідно, брак даних щодо сучасного поширення виду (зокрема, на Поділ-
лі) та (2) відсутність надійної системи польових однак виду, який дотепер 
облікують разом з морфологічно близьким видом Myotis myotis (нічниця ве-
лика). Окрім цього, необхідним є аналіз історичних змін чисельності виду, 
принаймні, у зимівельних скупченнях в межах української частини ареалу. 
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