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місце пе ре бу вань рідко го си няв ця Polyommatus danone (Eversmann, 1841) (Нек -
ру тен ко, Чи ко ло вець, 2005).

2. Дру гим за руйнівною си лою фак то ром зни щен ня ме те ликів є заб руд -
нен ня біоце нозів.

Хімічне заб руд нен ня, внаслідок зас то су ван ня пес ти цидів, міне раль них доб -
рив, а та кож заб руд нен ня про мис ло ви ми відхо да ми, пи лом, ае ро зо ля ми, вих -
лоп ни ми га за ми та ін. 

Фізич не заб руд нен ня — зсу ви в гідро логічно му та теп ло во му ре жимі біо -
то пу. Зро шен ня, зміни рівня ґрун то вих вод, що вик ли ка но гос по дарсь кою ді -
яльністю лю ди ни. 

Біологічне заб руд нен ня. Інтен сив не ве ден ня лісно го гос по да р ства, перш
за все приз во дить до ско ро чен ня видів, трофічно пов’яза них з де рев ною та ча -
гар ни ко вою рос линністю (Нек ру тен ко, Чи ко ло вець, 2005).

Звісно, що не мож на оми ну ти і без по се редній ма со вий ви лов ме те ликів.
Оскіль ки в та ко му ви пад ку мож на підірва ти або повністю зни щи ти ло каль ну
по пу ляцію рідкісно го ви ду.

Те ри торія національ но го пар ку «Пи ря тись кий» в пев но му сенсі є уні каль -
ною, оскіль ки на неї не впли ну ли більшість із пе ре ра хо ва них фак торів зміни
фа у ни. Тим біль ше на ша відповідальність пе ред при ро дою та нас туп ни ми по -
коління ми за збе ре жен ня та ко го унікаль но го ку точ ка Землі. 
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Вступ. Ру кок рилі — од на з найу раз ливіших груп ссавців. Всі ви ди ка жа -
нів фа у ни Ук раїни за не сені до Чер во ної кни ги Ук раїни та ма ють охо рон ний
ста  тус згідно з міжна род ни ми до го во ра ми, підпи са ни ми Ук раїною: Уго дою про
збе ре жен ня по пу ляцій євро пейсь ких ру кок ри лих, Бернсь кою кон венцією про
охо ро ну ди кої фло ри та фа у ни і при род них се ре до вищ в Європі, а та кож Бон -
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нсь кою кон венцією про збе ре жен ня мігру ю чих видів ди ких тва рин (Год левсь -
ка та ін. 2010). Ці ко ма хоїдні тва ри ни є невід’ємним ком по нен том на зем них
еко сис тем і однією з клю чо вих груп в прог ра мах моніто рин гу ста ну біоти та
при род них комп лексів (За го род нюк та ін., 2002; Russo, Jones, 2015). Од ним з най -
пер ших і най не обхідніших за ходів, спря мо ва них на охо ро ну рідкісних і враз -
ли вих видів, є виз на чен ня їх по ши рен ня на те ри торії дер жа ви, у то му числі
в ме жах те ри торій її при род но-за повідно го фон ду. 

Дані що до ру кок ри лих Пи ря тинсь ко го райо ну (Пол тавсь ка об ласть) і, від -
повідно, Національ но го при род но го пар ку (НПП) «Пи ря тинсь кий», на по ча -
ток на ших досліджень бу ли май же відсутні. В. І. Абелєнцев та Б. М. По пов
(1956) вка зу ють, без на ве ден ня де та лей, для Пи ря тинсь ко го р-ну три ви ди:
Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus та Pipistrellus pipistrellus sensu lato (на той час
P. pygmaeus розг ля да ли у складі P. pipistrellus). К. А. Со ло гор (1973) для ць о го
райо ну, та кож без де та лей, заз на чає два ви ди (Pipistrellus nathusii та N. noctula).
У ко лекції ре це нт них ру кок ри лих відділу па ле он то логії Національ но го на у ко -
во-при род ни чо го му зею НАН Ук раїни зберіга ють ся кісткові решт ки E. seroti-
nus, знай дені у пе лет ках со ви у Пи ря тині 17.08.1938 (Год левсь ка, 2013). 

У по точній ро боті ми на во ди мо ре зуль та ти влас них досліджень ру кок ри -
лих Пи ря тинсь ко го райо ну Пол тав щи ни і, зок ре ма, НПП «Пи ря тинсь кий»
у 2013–2015 рр.

Ма теріали та ме то ди. Те ре нові досліджен ня про во ди ли в декіль кох пунк -
тах Пи ря тинсь ко го райо ну (с. Бе ре зо ва Руд ка, те ри торія се ла та Бе ре зо во -
рудсь кий парк), с. Вечірки, око лиці с. Ка линів Міст) влітку (ли пень 2013, ли -
пень 2014 р.) та взим ку (січень 2014, січень 2015 р.). 

Ос нов ну ува гу приділе но по шу ку схо вищ та відло вам на пролітних шля -
хах або біля схо вищ. Де тек торні обліки про во ди ли по пут но, у мінімаль но му
об сязі; ви ко рис то ву ва ли де тек то ри Pettersson Elektronik, D200 та D240. Дослі -
джен ня про во ди ли без ви лу чен ня тва рин з при ро ди. Всіх тва рин, після ог ля ду,
ви пус ка ли у місці їх пер вин но го ви яв лен ня. В ході зи мо вих обліків, для за -
побіган ня тур бу ван ню, тва рин кон та кт но не ог ля да ли.

Умовні ско ро чен ня у пе реліках ниж че: М — са мець, F — са ми ця, ad — до -
рос ла та juv — ювеніль на осо би на, n — ви лов сіткою, v — візу аль ний облік при
ог ляді схо ви ща або при підра хун ку виль о ту, d — де тек торні реєстрації. Фор мат
да ти — день.місяць.рік. 

Ре зуль та ти та об го во рен ня. На ми, впро довж досліджень, за реєстро ва но
дев’ять видів, ще один вид (Vespertilio murinus) відо мий за знахідкою у м. Пи -
ря тин во се ни 2013 р. (Літо пис при ро ди..., 2013). В ході по даль ших досліджень
спи сок хіроп те ро фа у ни регіону мо же бу ти роз ши ре ний за ра ху нок ви яв лен ня
ще декіль кох видів.

Myotis dasycneme (Boie, 1825) — нічни ця став ко ва. Вид — рідкісний, на те -
ри торії Ук раїни по ши ре ний спо ра дич но. Пов’яза ний з рівнин ни ми во дой ма ми
(Чер во на кни га..., 2009). На ми вид за реєстро ва но в од но му пункті спос те ре -
жень, знай де но од не схо ви ще.

•Ок. с. Ка линів міст, за ки ну та 1-по вер хо ва будівля (схо ви ще), 08.07.2014,
n: 4Mad.

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) — нічни ця во дя на. Є зви чай ним ви дом для
біль шої час ти ни Ук раїни. Осе ляєть ся у по рож ни нах де рев та будівель (Чер во -
на кни га..., 2009). Вид за реєстро ва но у двох пунк тах. 



• с. Бе ре зо ва Руд ка, над ста вом, 14.07.2013, d; ibid, Бе ре зо во рудсь кий парк,
07.07.2014, n: 1Fad, 2Fjuv. • Ок. с. Ка линів міст, підвал не до бу до ви, 03.01.2014,
v: 3U; ibid, 16.01.2015, v: 2U (Год левсь ка та ін., 2016).

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) — ву хань бу рий. Денд рофіль ний вид, який
та кож у якості схо вищ мо же ви ко рис то ву ва ти по рож ни ни у будівлях (Чер во -
на кни га..., 2009). Вид за реєстро ва но в од но му пункті. 

• Ок. с. Ка линів міст, над зем на час ти на не до бу до ви, 07.07.2014, v: 1U; ibid,
підвал не до бу до ви, 03.01.2014, v: 1U; ibid, 16.01.2015, v: 2U (Год левсь ка та ін.,
2016); ibid, за ки ну та 1-по вер хо ва будівля (ймовірне схо ви ще), 08.07.2014, n:
2Mad, 3Fad, 1Fjuv.

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) — вечірни ця ма ла. Денд рофіль ний вид, по ши -
рен ня яко го пов’яза но з ло каліте та ми ста ровіко во го лісу (Вла щен ко, 2009; Чер -
во на кни га..., 2009). Вид спос теріга ли та відлов лю ва ли в од но му пункті.

• Бе ре зо во рудсь кий парк, 07.07.2014, n: 1Mjuv, 1Fad, 1Fjuv.
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) — вечірни ця ру да. Вид по ши ре ний на всій

те ри торії країни. Влітку є зви чай ним денд рофіль ним ви дом (За го род нюк та
ін., 2002). На ми вид за реєстро ва но у всіх пунк тах досліджен ня. Ви яв лені схо -
ви ща — дуп ла де рев у Бе ре зовій Рудці.

• с. Бе ре зо ва Руд ка та парк, 14.07.2013, 07, 08.07.2014, d: ба га то чи сельні
реєстрації; ibid, се ло, дуп ло ли пи, 14.07.2013, v та d: >9U; ibid, Бе ре зо во рудсь -
кий парк, 07.07.2014, n: 10Mjuv, 19Fad, 18Fjuv. • с. Вечірки, 07.07.2014, d. • Ок.
с. Ка линів Міст, 08.07.2014, d.

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) — не то пир пігмей. Осе ляєть ся як у по -
рож ни нах де рев, так і в будівлях; є ти по вим ви дом літніх уг ру по вань ру кок ри -
лих біль шої час ти ни Ук раїни (власні дані). Вид спос теріга ли та відлов лю ва ли
у двох пунк тах. Знай де но три схо ви ща — у будівлях.

• с. Бе ре зо ва Руд ка, за ки ну та будівля, схо ви ща у по рож нині стелі кри тої
га ле реї та за ра ма ми вікон, 14.07.2013, v: 1Mjuv (у групі ра зом з P. nathusii під час
ден но го ог ля ду); ibid, 14.07.2013, підра ху нок виль о ту зміша ної (з P. nathusii)
ко лонії: > 80U; ibid, будівля ста рої шко ли, схо ви ще, 08.07.2014, n: 14Fad, 3Mjuv,
5Fjuv. • Ок. с. Ка линів Міст, дво по вер хо ва будівля, схо ви ще, 08.07.2014, v/d:
ко лонія.

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) — не то пир лісо вий. Денд -
рофіль ний вид, який та кож осе ляєть ся в ант ро по ген них схо ви щах (За го род -
нюк та ін., 2002). На ми вид відміче ний в од но му пункті. Знай де но схо ви ще
зміша ної, з не то пи рем пігмеєм, ма те ринсь кої ко лонії.

• с. Бе ре зо ва Руд ка, за ки ну та будівля, схо ви ща у по рож нині стелі кри тої га -
ле реї та за ра ма ми вікон, 14.07.2013, v: 3Fjuv (у групі ра зом з P. pygmaeus під час
ден но го ог ля ду); ibid, 14.07.2013, підра ху нок виль о ту зміша ної (з P. pygmaeus)
ко лонії: > 80U; ibid, те ри торія се ла та Бе ре зо во рудсь кий парк, 14.07.2013,
07.07.2014, d; ibid, Бе ре зо во рудсь кий парк, 07.07.2014, n: 3Mad, 6Mjuv, 12Fjuv.

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) — не то пир білос му гий. Вид у своєму по ши -
ренні пов’яза ний з на се ле ни ми пунк та ми, май же всі відомі схо ви ща в Ук раїні —
у будівлях (За го род нюк, Не го да, 2001; Год ле вс кая, 2012; При луц кая, Вла щен -
ко, 2013). Знай де но од не схо ви ще ко лонії. 

• с. Бе ре зо ва Руд ка, будівля учи ли ща (схо ви ще), 14.07.2013, v/d: ко лонія,
• м. Пи ря тин, у квар тирі: 1U, 01.12.2015 (іден тифікація за фо то, надісла но му
од но му з ав торів Н. Мілен ко, А. По до бай лом).
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Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 — ли лик дво колірний. Для Пи ря тинсь -
ко го райо ну відо ма тіль ки од на знахідка — во се ни 2013 р. у м. Пи ря тин (іден -
тифікація за фо то, надісла но му од но му з ав торів А. В. По до бай лом). 

• м. Пи ря тин, на землі, 28.10.2013: 1F (Літо пис при ро ди..., 2013).
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) — ли лик пізній. По ши ре ний вид, який

най частіше осе ляєть ся у різно манітних будівлях (За го род нюк та ін., 2002; Год -
левсь ка, 2012; При луц кая, Вла щен ко, 2013). На ми вид за реєстро ва ний у всіх
пунк тах спос те ре жен ня. Знай де но декіль ка схо вищ, для од но го — підтве рд же -
но розміщен ня ма те ринсь кої ко лонії.

• с. Бе ре зо ва Руд ка, 14.07.2013, 7–8.07.2014, d: чи сельні реєстрації; ibid,
будівля ста рої шко ли (схо ви ще), 08.07.2014, підра ху нок виль о ту: 3U; ibid, бу дів -
ля но вої шко ли (схо ви ще), 08.07.2014, підра ху нок виль о ту: 12U. • с. Вечірки,
07.07.2014, d. • Ок. с. Ка линів міст, підвал не до бу до ви, 03.01.2014, v: 134U; ibid,
07.07.2014, v: 3U; ibid, 16.01.2015, v: 116U (Год левсь ка та ін., 2016); ibid, го ри -
ще не до бу до ви, 07.07.2014, v: >45 (ad +juv); ibid, за ки ну та 1-по вер хо ва будівля,
08.07.2014, n: 2Mad. 

Для се ми з ви яв ле них видів (M. daubentonii, P. auritus, N. leisleri, N. noctu-
la, P. nathusii, P. pygmaeus та E. serotinus) підтве рд же но розм но жен ня: реєстру -
ва ли мо ло дих осо бин та до рос лих лак ту ю чих са миць. 

В зи мо вий період, в ме жах Пи ря тинсь ко го райо ну, за реєстро ва но п’ять
видів: M. daubentonii, P. auritus, E. serotinus, P. kuhlii, V. murinus. Знай де но од не
зи мо ве схо ви ще — підвал не до бу до ви в око ли цях с. Ка линів Міст. Тут на зимівлі
у 2014 та 2015 рр. реєстру ва ли скуп чен ня M. daubentonii, P. auritus, E. serotinus,
за галь ною чи сельністю у по над 100 осо бин (із доміну ван ням ли ли ка пізнь о го).
За ре зуль та та ми зве ден ня та аналізу всіх на яв них да них заз на че на спо ру да
є схо ви щем єди но го відо мо го ве ли ко го зи мо во го скуп чен ня ру кок ри лих Пів -
нічно го Ліво бе реж жя. Во но відне се но до спис ку клю чо вих підзем них місцез -
на ход жень, важ ли вих для збе ре жен ня та моніто рин гу по пу ляцій ру кок ри лих
Ук раїни (Год левсь ка та ін. 2016).

Однією з го лов них заг роз для ру кок ри лих є дефіцит схо вищ, як при род -
них, що зу мов ле но змен шен ням віку лісів та за галь ною сис те мою ве ден ня лісо -
во го гос по да р ства (у пер шу чер гу ка та ст рофічни ми для видів денд рофіль ної
фа у ни є санітарні руб ки), так й ант ро по ген них (лю ди зни щу ють схо ви ща у бу дів -
лях нав мис но або ви пад ко во). З цих по зицій, слід ок ре мо заз на чи ти цінність
Бе ре зо во рудсь ко го пар ку (пам’ят ка са до во-пар ко во го мис те цт ва за галь но дер -
жав но го зна чен ня з 1972 р.). Парк має до сить ве ли ку пло щу та ха рак те ри зуєть -
ся знач ним віком де рев. На ми у ме жах Бе ре зо во рудсь ко го пар ку відміче но ве -
ли ку щільність ру кок ри лих та їх схо вищ. Тіль ки про тя гом двох но чей
досліджен ня тут ви яв ле но сім видів ру кок ри лих. Без сумніву, цей виз нач ний
об’єкт ПЗФ Ук раїни мо же розг ля да ти ся як клю чо ве місцез на ход жен ня денд -
рофіль них видів ру кок ри лих (й інших видів фа у ни). 

Од ним з ме то дич них підходів для вирішен ня пи тань зі збе ре жен ня ру кок -
ри лих є розміщен ня штуч них ук риттів — бу ди ночків для ка жанів, або бет-бок -
сів. Са ме то му, на те ри торії національ но го при род но го пар ку «Пи ря тинсь кий»
(ра зом із співробітни ка ми пар ку та Київсь ко го національ но го універ си те ту
ім. Т. Шев чен ка) на по чат ку 2016 ро ку ініційо ва но прог ра му зі вста нов лен ня
бет-боксів з ме тою вив чен ня уг ру по вань, моніто рин гу по пу ляцій та збе ре жен -
ня ру кок ри лих. 



По дя ки. Дя куємо П. А. Бу зун ко та А. Га леєвій за до по мо гу у про ве денні
те ре но вих досліджень, А. В. По до бай лу, О. Д. Прос курні та ро дині Миленків —
за повідом лен ня про знахідки ка жанів у м. Пи ря тин.
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Рос лин на інвазія — це ви па док про ник нен ня за нос ної рос ли ни у но ву для неї
еко сис те му, роз та шо ва ну да ле ко за ме жа ми при род но го аре а лу рос ли ни (її бать -
ківщи ни), з по даль шим за хоп лен ням еко сис те ми. За носні рос ли ни є чу жин ни ми
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