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

НІЧНИЦЯ ВЕЛИКА — MYOTIS MYOTIS
Номенклатура
Повна наукова назва виду: Myotis myotis (Bo r k h a u s e n , 1797), інші поширені
назви: немає. Інші українські назви: нічвид великий; нічниця сіра.
Ряд Кажани — Vespertilioniformes (syn. Chiroptera B l u m e 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 нічниць в фауні України (Загороднюк 1998а). Разом з попереднім видом (Myotis
blythii) відноситься до номінального підроду (роду) Myotis s. str., який входить до триби Myotini (Абелєнцев і Попов 1956; Павлинов 1987; Загороднюк
1998). Обидва наявні в фауні України види «великих нічниць» — Myotis
blythii та Myotis myotis — є морфологічно близькими видами кажанів (Стрелков 1972; Arlettaz et al. 1991; Циба 1998), яких довгий час розглядали як двійників або взагалі не визнавали за окремі види (Огнев 1928 та ін.; див. також:
Кузякін 1950; Абелєнцев і Попов 1956). У більшості оглядів розглядається як
один з найтиповіших видів спелеобіонтних кажанів західних теренів України
(Абелєнцев і Попов 1956; Кузякін 1965; Корнєєв 1965; Крижанівський і Ємельянов 1985 тощо). Українські популяції провізорно відносять до номінативної форми Myotis myotis s. str. (Татаринов 1956).
Біологічна характеристика
Найбільший за розмірами тіла вид кажанів європейської фауни. Морфологічно подібний нічниці гостровухої, від якої відрізняється більшими розмірами
тіла і черепа, відносно довшими вухами та передпліччям, напівредукованим
середнім (другим малим) премоляром, довжина якого становить до 1/3 величини першого (див.: Стрелков 1972; Benda & Horacek 1995; Циба 1998; Загороднюк 1998b). Подібно до нічниці гостровухої, Myotis myotis є типово печерним видом, що оселюється в різних типах природних (печери, гроти) та
штучних (катакомби, штольні, погреби) підземних порожнин (Абелєнцев і
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Попов 1956; Покиньчереда 1997; Загороднюк та ін. 1997). В печерних угрупованнях кажанів Карпат і Поділля є домінантною групою (Крочко 1993;
Загороднюк та ін. 1997; Покиньчереда 1997; Варгович 1998). Хоча вважається типово перелітним видом (Абелєнцев та ін. 1968–1970), у більшості місцевостей утворює зимівельні скупчення. Влітку в печерах та інших підземних
сховищах не зустрічається (Абелєнцев і Попов 1956; Покиньчереда 1997;
Загороднюк та ін. 1997). В порівнянні з Myotis blythii є більш холодостійким
видом, оскільки на північ від Карпат на зимівлі в печерах реєструють в основному тільки цей вид (Варгович 1998; дані автора). Вилітають на полювання
пізно і спершу прямують до води, яку п'ють в польоті (Абелєнцев і Попов
1956). Полюють 20–30 хвилин на невеликій висоті (5–7 м) або з субстрату на
різноманітних нічних комах, серед яких домінують лускокрилі (перший виліт) та великі жуки (другий виліт) (Крочко 1993). Для розмноження влаштовують сідала в теплих місцях, звичайно їх знаходили на горищах або в теплих гротах (Абелєнцев і Попов 1956) і, подібно до гостровухих нічниць,
закономірно утворюють щільні виводкові скупчення. Паруються з серпня і
до кінця року; овуляція відбувається в кінці березня, молоді народжуються в
кінці травня, у приплоді звичайно одне маля, яке за місяць досягає розмірів
дорослих, однак живиться молоком матері до 45–50-денного віку (Абелєнцев
і Попов 1956).
Оцінка стану та чисельності популяцій
Через значну морфологічну схожість з Myotis blythii видова діагностика
M. myotis в польових умовах ускладнена, і групу великих нічниць звичайно
обліковують разом (Покиньчереда 1997; Загороднюк 1999). В межах української частини видового ареалу нічниця велика має високу чисельність, а на
рівнинній частині Закарпаття є видом домінантом як в літніх, так і зимівельних угрупованнях кажанів (Абелєнцев і Попов 1956). Особливо великою є
чисельність виду на зимівлі в підкарпатських печерах, зокрема в печері Дружба (Покиньчереда 1997; Загороднюк та ін. 1997) та Буковинка (Варгович
1998), де зимують сотні особин цього виду. Чисельність виду в більш теплому Закарпатті на порядок вища за чисельність в зимівельних скупченнях
Прикарпаття та Поділля. У кожному разі зимові обліки дають значно вищі
результати від літніх, що дозволяє припустити наявність в Україні великої
частки зимових мігрантів з центральної Європи. Вид є не тільки найчисленнішим, але й найпоширенішим в зимових скупченнях кажанів і реєструється
в більшості підземних сідал Закарпаття (Крочко 1988), Прикарпаття і Поділля (Татаринов 1988; Полушина 1998; Варгович 1998). Загальна частка виду в
колекційних зборах кажанів з території України втричі менша за суміжний
M. blythii і становить 5,2 % (за: Загороднюк і Ткач 1996).
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Рис. 3. Географічне поширення нічниці великої, Myotis myotis в Україні (за: Абелєнцев і Попов 1956, з уточненнями). Для порівняння типу ареалу див. карту поширення
вуханя австрійського (Plecotus austriacus).

Географічне поширення
Ареал нічниці гостровухої охоплює західну частину континенту, і в Україні
вид поширений лише в західних областях (Абелєнцев і Попов 1956; Варгович
1998): на Закарпатті, в Прикарпатті та на Поділлі. Північно-східна межа його
ареалу проходить по межиріччю Дністра і Збруча (Абелєнцев і Попов 1956).
Вид однаково часто реєструють як на рівнині, так і в горах. Основна частина
видового населення (насамперед, за даними зимових обліків) розміщена в Закарпатті, позаяк поширення в Прикарпатті та на Поділлі датовано одиничними спостереженнями нечисленних зимових груп (до 20–30 екз.). На всій
українській частині ареалу (насамперед, в Закарпатті) вид утворює мішані
поселення з морфологічно близьким Myotis blythii, що дозволяє вести тільки
спільні обліки надвиду. Вказівки на поширення M. myotis в Причорномор'ї,
зокрема біля Одеси (Абелєнцев і Попов 1956), є суперечними і дотепер не
підтверджені. Загалом ареал великої нічниці в Україні (рис. 3) подібний до
ареалу нічниці довговухої (Покиньчереда та ін. 1999) та вуханя австрійського
(рис. 5).
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Категорія охорони в Україні
Нічниця велика включена у додаток 2 до Бернської конвенції (Конвенція
1998). Охоронного статусу за «Червоною книгою України» (1994) та «Червоною книгою хребетних Європи» (RDBEV 1997) не має. Вид у польових умовах практично не відмінний від Myotis blythii, і для ефективної їх охорони (а,
отже, охорони Myotis s. str. загалом) необхідно надати їх єдину охоронну
категорію. Цю останню треба визначити як категорію низького ризику вимирання (LR) за критерієм «залежний від охорони» (conservation dependent:
IUCN 1994). За діючою 5-бальною системою охоронних категорій вид охорони не потребує (Загороднюк та ін. 1997, 1998).
Зміни стану популяцій та фактори вразливості
За оцінками змін частки виду в зоологічних зібраннях вид знаходиться у відносно благополучному стані. Впродовж трьох сурозмірних періодів ХХ ст.
його частка в колекціях постійно збільшувалась: 0 % на початку століття,
6,1 % в середині століття та 10,3 % в останню його третину (Загороднюк і
Ткач 1996). Всі наявні прямі дані підтверджують підвищення загальної чисельності зимових скупчень Myotis s. str. у печерах Закарпаття (порівн.: Чижмарь і Довганич 1988 та Покиньчереда і Покиньчереда 1997) і Буковини (Варгович 1998), що, насамперед, я відношу до Myotis myotis s. str. Одним із
найбільш загрозливих факторів є турбування кажанів на зимівлі та деградація
печерних угруповань через їх освоєння людьми.
Утримання і розведення у неволі
Види групи великих нічниць — колоніальні тварини, утримання яких у умовах, подібних до природних, дуже складне. Тварини дуже вибагливі до високої вологості повітря (часто вкриті краплями водяного конденсату), обирають для сідал високі фрагменти склепінь, висять звичайно групами, що
важко забезпечити у штучних умовах. Досвід роботи в штучних умовах з
нічницями в Україні відсутній; спроби утримання тварин в неволі невідомі.
Заходи охорони і рекомендації щодо збереження
Одним з найдієвіших заходів охорони нічниці великої і всього підроду Myotis
(s. str.) є заповідання підземних зимових сідал з встановленням «кажанопроникних» грат. Певний досвід заповідання зимовищ накопичений в Карпатському біосферному заповіднику, що призвело до суттєвого збільшення розміру зимових скупчень нічниць (Загороднюк та ін. 1997). За негативний досвід можна вважати печеру Кришталева, що є пам'яткою природи
державного значення, однак використовується виключно для туристичних
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потреб і наразі недоступна кажанам (обстеження 1999 р.). Отже, важливим
заходом є регламентація усіх форм використання печер і гротів туристичними організаціями та спелеоклубами і встановлення необхідних вхідних грат,
що наразі грубо порушується в усіх відомих мені випадках.
Прогалини у знаннях про вид в Україні
Як і для інших видів кажанів, першочерговим є моніторинг видового населення, для чого необхідно розробити загальнодержавну програму обліків печерних видів кажанів та систему ідентифікаційних польових ознак всіх видів.
Наразі наявність виду і стан його чисельності контролюються тільки в Карпатському біосферному заповіднику, сучасні дані щодо інших регіонів фрагментарні і стосуються в основному печер Поділля і катакомб на околицях
Львова. Необхідним є аналіз історичних змін чисельності виду, принаймні,
чисельності зимівельних скупчень в межах української частини ареалу.
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