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

ВУХАНЬ ЗВИЧАЙНИЙ — PLECOTUS AURITUS
Номенклатура
Повна наукова назва виду: Plecotus auritus (L in n a e u s , 1758). Інші поширені
наукові назви: немає. Інші поширені українські назви: вухань бурий, вухан.
Ряд Кажани — Vespertilioniformes Z a g . (syn. Chiroptera B l u m e n b a c h , 1779)
Родина Лиликовi — Vespertilionidae G r a y , 1821 [триба Plecotini G r a y , 1 8 6 6 ]
Рід Вухані — Plecotus G e o f f r o y , 1813.

Таксономічна характеристика
Один з 6 сучасних видів роду Plecotus (Стрелков 1981), один з 2 видів вуханів у фауні України (Загороднюк 1998а). Довгий час під назвою «Plecotus
auritus» мали на увазі практично всіх палеоарктичних вуханів (Кузякин 1950;
1965), однак для західних колег гетерогенність цієї групи залишалась очевидною (Topal 1958; Lanza 1960 etc.). В усіх зведеннях щодо фауни України
згадується як єдиний таксон Plecotus auritus auritus L. (Абелєнцев і Попов
1956; Сокур 1960; Корнєєв 1965; Крижанівський, Ємельянов 1985), в межах
якого інколи виокремлюють закарпатську форму Plecotus auritus wardi (Абелєнцев і Попов 1956), що насправді належить до виду Plecotus austriacus
(див. нижче). Очевидно, що всі описи вуханів з території центральних, південних і східних теренів України відносяться до Plecotus auritus s. str., однак
наявні матеріали свідчать, що, принаймні, у всіх прикарпатських областях та
на Поділлі співіснують обидва відомі в Європі види вуханів (Стрелков 1988b,
ця робота).
Біологічна характеристика
Вухань звичайний — середнього розміру кажан, що відрізняється від вуханя
австрійського меншими розмірами тіла та світлішим забарвленням; з екстер'єрних ознак діагностичне значення мають також великі надочні горбки, виразні заніздряні роздуття, відносно великий перший заікловий зуб (Стрелков
1988а; Загороднюк 1998b). Вухань — типовий мешканець листяних лісів і
парків всіх природних зон України (Абелєнцев і Попов 1956). Природними
місцями оселення є дуплисті дерева. В історичні часи широко розселився
Праці Теріологічної Школи, Вип. 2, 1999 • Proceed. Theriol. School. Vol. 2, 1999

61

разом з людиною і оселюється в людських будівлях (горища, дахове покриття, щілини дахових каркасів тощо), які надають йому притулок в усі сезони
року. Цей вид осілий, місця його зимівлі та літування одні й ті самі. Навесні з
початком розвитку яйцеклітин формуються виводкові зграї (звичайно одновидові), в яких нараховують до 10–40 самиць (Абелєнцев і Попов 1956). Самці впродовж всього року та самиці в зимовий період займають прохолодніші
місця, і взимку вуханів регулярно відмічають в печерах, льохах, шахтах, старих закинутих будівлях, гідроспорудах тощо. В таких зимівельних місцях
вухані ніколи не утворюють скупчень і розміщуються поодиноко. Під час сну
вухані звичайно складають свої довгі вуха (30–35 мм) під крила, що робить їх
менш помітними і запобігає зайвим втратам тепла і вологи. Вилітають на
полювання в присмеркові години, політ вуханів повільний і триває недовго;
періоди льоту повторюються кілька разів за ніч (ibidem). Звичайно воду майже не вживають, отримуючи необхідну кількість вологи зі здобичі. Пожива
вуханя різноманітна, але чисельно переважають двокрилі та лускокрилі, зокрема, совки (Абелєнцев і Попов 1956).
Оцінка стану та чисельності популяцій
Вухань звичайний — вид нечисельний, і поміж 1138 наявних колекційних
зразків кажанів відомо лише 37 особин цього виду, що становить лише 3,3 %
(Загороднюк і Ткач 1996). Попри це, вид реєструють у малій але стабільній
чисельності повсюди, і його можна вважати типовим видом кажанів лісової
зони та антропоценозів усіх природних зон України. На зимівлі в підземних
порожнинах вид реєструють регулярно, але в низькій чисельності, що не перевищує кількох до десяти особин на одне зимовище: як на Закарпатті (Покиньчереда 1987; Покиньчереда і Покиньчереда 1997) і Поділлі (Полушина і
Боровець 1988; Татаринов 1988; Варгович 1998; дані автора), так і в Придніпров'ї (Абелєнцев і Попов 1956; наші дані) та в Криму (Константінов та ін.
1976; Дулицький 1974). Загалом оцінка стану чисельності виду може бути
виключно попередньою, що пов'язано з відсутністю достовірних сучасних
даних щодо літнього населення вуханів. Результати обліків в містах свідчать
про лише поодинокі реєстрації вуханів (Загороднюк 1998с).
Географічне поширення
Вухань звичайний дуже поширений на Україні та в суміжних країнах (Стрелков 1988a-б та ін.). Основна частина ареалу охоплює лісову та лісостепову
зони материкової України та лісову (передгірно-гірську) частину Кримського
півострова. Ареал виду показано на рисунку, звідки видно, що всі знахідки
виду рівномірно розподілені на цій території (рис. 5). Серед знахідок є як
літні, так і зимові, і розподіл виду за сезонами року не змінюється. Вимага62
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ють перевірки всі матеріали про поширення вуханя на заході та півдні України. Поширена точка зору про Карпати як межу ареалів австрійського («туркестанського») та звичайного вуханів (Абелєнцев 1950, Абелєнцев і Попов
1956) неправильна, і обидва види широко симпатричні у всіх Прикарпатських і Подільських областях України; до зони їх симпатрії, очевидно, відноситься і південнобережжя Кримського півострова (рис. 5). Ймовірно, що
входить в ареал цього виду входить також значна частина степової зони,
оскільки антропоценози (зокрема, паркові зони міст) надають всі необхідні
умови для оселення дендрофільних кажанів.
Категорія охорони в Україні
Вухань звичайний має охоронний статус згідно з другим додатком до Бернської конвенції (Конвенція 1998). До Європейського (RDBEV 1997) та національного списків (Червона книга 1994) вид не внесено. В зв'язку з наявністю
двійникового виду Plecotus austriacus необхідно надати їм (отже, і роду вуханів загалом) однакову охоронну категорію, визначивши її як LR (низький
ризик; за: IUCN… 1994). За діючою в Україні старою 5-бальною схемою для
цього виду запропоновано дати 4 категорію (Загороднюк та ін. 1998).
Зміни стану популяцій та фактори вразливості
Хоча загальна частка виду в зборах кажанів з території України є незначною
(3,3 %), відмічається стала тенденція до її збільшення впродовж трьох періодів історії дослідження фауни: 1,6–2,6–7,5 % (Загороднюк і Ткач 1996). Однією з тенденцій зміни стану популяцій (хоча й слабо виразною) є схильність
виду до синантропізації, принаймні, до швидкого освоєння штучних сідал у
вигляді будок, які розміщують на деревах (Абелєнцев і Попов 1956). Яскраво
дендрофільний спосіб життя виду в літній період та повсюдне винищення
вікових дерев в результаті так званих санітарних рубок лісу входять у протиріччя, яке можна вирішити лише створенням штучних сідал.
Утримання і розведення у неволі
Звичайний вухань — добре вивчений в умовах неволі вид. Численні повідомлення про умови утримання, бюджет часу, раціон, індивідуальний розвиток
узагальнені у першому випуску серії «Фауна України» (Абелєнцев і Попов
1956). Певний позитивний досвід утримання вуханів є і в автора, однак цей
вид виявився більш вибагливим до умов штучного утримання, ніж вухань
австрійський. Взимку та навесні тварини значну частину часу проводять у
стані спокою, висячи вниз головою на виступах або вгинах каміння і деревини, добре беруть корм з пінцету (за одне годування знищують 10–20 личинок
Tenebrio molitor), воду майже не п'ють.
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Заходи охорони і рекомендації щодо збереження
Спеціальні заходи охорони для вуханя звичайного не потрібні в зв'язку з позитивною динамікою відносної чисельності виду впродовж останніх десятиліть (див. вище) та тенденціями до синантропізації. Бажаними є розвиток
загальної системи моніторингу кажанів на зимовищах та підготовка матеріалів природоохоронного спрямування (листівок, плакатів, програм) з використанням ілюстрацій цього виду як найбільш фотогенічного з наших кажанів [більшість спелеоклубів, діяльність яких не завжди спрямована на
охорону кажанів, на своїх емблемах мають саме контур вуханя!].
Прогалини у знаннях про вид в Україні
Всі наявні описи життєвого циклу і життєдіяльності «вуханя звичайного»
(Абелєнцев і Попов 1956 тощо) відносяться до роду Plecotus загалом. Це,
насамперед, стосується вуханів Карпатського регіону, Поділля і Кримського
півострова, де очевидна наявність обох європейських видів. Вимагають перегляду матеріали і з Закарпаття, що раніше відносилось до області поширення
вуханя австрійського (Абелєнцев і Попов 1956). Необхідним є уточнення
видового діагнозу та його адаптація у нові визначники, що дозволить залучити більше дослідників і зібрати більший обсяг інформації про вид.
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