
 

Досліджен-
ня останніх ро-
ків свідчать, що 
багато видів 
кажанів пере-
бувають у кри-
тичному стані. 
Що їм загро-
жує? Які причини зменшення їх чисельнос-
ті? Переважно, це:  

- забруднення навколишнього середо-
вища, насамперед, надмірне використання 
отрутохімікатів; 

- зменшення кормових запасів і втрата 
кормодобувних біотопів;  

- зменшення кількості літніх і зимових 
місць поселення;  

- турбування під час зимового сну; 
- винищення. 

 
Що Ви можете зробити для кажанів ? 

Взимку: 
- не турбуйте сплячих кажанів, не торкай-
теся і не освітлюйте їх, не шуміть поблизу; 
- важливо обмежувати можливість відві-

дування для 
людей місць 
зимового скуп-
чення кажанів, 
щоб зменшити 
фактор турбу-
вання і дати 

можливість 
кажанам успі-
шно дожити до 
весни. 

 

Влітку: 
- не слід відвідувати печери чи гроти, де 
виявлені виводкові колонії кажанів, оскі-
льки це може призвести до їх зникнення;  
- якщо на горищі виявите кажанів, не тур-
буйте їх; 
- якщо вночі до Вашого помешкання зале-

тів кажан, загасіть світло i відкрийте вікно. 
Якщо звірок сяде на стіну, прикрийте його 
якоюсь посудиною (напр., банкою), потім під-
суньте знизу, між нею і стіною, шматок карто-
ну. Впійманого кажана відразу ж випустіть. 
 
Протягом року: 
- якщо знайдете літнє чи зимове сховище ка-
жанів, 
- якщо маєте в будинку кажана, але не знаєте, 
що з ним робити, 
- якщо хочете більше дізнатися про цих тва-
рин чи допомогти в їх охороні -  

 
звернiться до Асоціації "Фауна" 

E-mail: association.fauna@gmail.com 
Тел.: 067-94-75-913 
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КАЖАНИ 
ТАРАКАНІВСЬКОГО ФОРТУ 

 
 

Буклет виданий за сприяння  
 



 

Тараканівський форт – унікальна па-
м'ятка військової архітектури ХІХ ст., роз-
ташована неподалік від села Тараканів 
Рівненської області. Він був збудований для 
захисту західних кордонів Російської імпе-
рії. 

Форт має вигляд бетонно-земляного 
укріплення, виконаного із застосуванням 
цегли й цементу, місцями зміцненого ме-
талевими конструкціями. Має форму ром-
ба зі сторонами до 240 метрів. Ззовні він 
оточений глибоким ровом із земляними 
валами, укріпленими потужними стінами. 
В центральній частині форту - двоповер-
хова казарма. Периметр форту складений 
зі 105 казематів.  

 
Тараканів-

ський форт дав-
но втратив своє 
оборонне зна-
чення і сьогодні 
поволі руйнуєть-
ся. Однак, ви-
явилося, його 
численні підзем-
ні порожнини 
стали схованка-
ми для багатьох 
тварин. Найчис-
леннішими з них 
є рукокрилі або 
кажани. У гли-

боких підземеллях, де протягом року збері-
гається стабільна температура та вологість, 
сформувалися оптимальні умови для зимівлі 

цих тварин. А порожнини надземної частини 
форту слугують схованками для них у літній 
період. 

Дослідження фауни кажанів на території 
форту протягом 2008-2011 рр. виявили, що він 
є місцем поселення 6-ти видів кажанів: ніч-

ниць водя-
ної та вій-
частої, ву-
ханів зви-
чайного та 

австрійсь-
кого, широ-
ковуха єв-
ропейсько-

го, кажана пізнього. Особливо цінним є форт 
як місце поселення надзвичайно рідкісного 
виду кажанів – широковуха європейського. 
Зимове скупчення широковуха є сьогодні не 
лише найбільшим в Україні, а й одним з най-
більших у світі! 

 
В Україні, як і в більшості країн Європи, 

кажани перебувають під охороною закону. Всі 
наші види рукокрилих занесені до Червоної 
книги України (2009). Окрім того, Україна 
приєдналася до "Угоди про охорону кажанів 
у Європі (EUROBATS)", підписала Бернську 
та Боннську Конвенції, згідно з положення-
ми яких охороняються всі види рукокрилих, 
що поширені на території країни. Це озна-
чає, що їх не можна ловити, нищити чи не-
покоїти. 

 
Всі європейські види кажанів – комахо-

їдні. Більшість з них - наші захисники від 

комарів i комах-шкідників, тобто є приро-
дними "інсекти-
цидами". 20 ка-
жанів протягом 
теплого періоду 
року можуть 
знищити близько 
1 000 000 комах. 

 
Деякі види 

кажанів істотно 
залежні від наяв-
ності придатних для поселення підземель, як 
природного, так і штучного походження. 
Тому такі порожнини є особливо цінними 
для збереження багатьох видів кажанів. 

Однак, регулярне й неконтрольоване від-
відування екскурсантами місць зимової 
сплячки кажанів на території форту, а також 
шум, створюваний відвідувачами, негативно 
впливають як безпосередньо на кажанів, так 
і змінюють мікрокліматичні показники (тем-
пературу й вологість повітря) у місцях їх зи-
мівлі. Це може призвести до зменшення чи-

сельності ру-
кокрилих фо-
рту, а й навіть 

зникнення 
колоній цих 

рідкісних 
тварин. Тому 
не турбуйте 
сплячих ка-
жанів! 
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