
 

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 тур-
бування і дати можливість кажанам успіш-
но дожити до весни. 
 

 

Влітку: 
- не слід відвідувати печер чи гротів, де 
виявлені виводкові колонії кажанів, оскі-
льки це може призвести до їх зникнення;  
- дерева, в дуплах яких поселилися кажани, 
 потребують збереження і захисту; 
- якщо на горищі виявите кажанів, не тур-
буйте їх. Якщо є колонія - не ремонтуйте 
приміщення протягом квітня-липня; 
- 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 
підсуньте знизу, між нею і стіною, шматок 
картону. Впійманого кажана відразу ж ви-
пустіть. 

 

Протягом року: 
- якщо знайдете літнє чи зимове сховище ка-
жанів, 
- якщо маєте в будинку кажанів, але не знаєте, 
що з ними 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.: 8-067-94-75-913 
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Що відомо про кажанів ? 
 

Лилик, летючі миші, нетопирі – так на-
зивали кажанів, що споконвіку живуть з 
нами по сусідству. Через необізнаність 
люди часто пов'язували їх темними сила-
ми, вважали, що вони приносять нещастя, 
заплутуються у волосся... 

Однак, ці симпатичні крилаті тварини 
цілком безпечні для людини. Хоч дехто 
плутає їх з птахами, вони, як і миші чи со-
баки, належать до ссавців. 

Кажани – унікальні створіння: не 
маючи пір'я, вони єдині зі ссавців зда-
тні  до активного польоту. До того ж, 
це найбільша за кількістю видів група 
ссавців – загалом на світі їх існує по-
над 1100 видів. 

В Україні живе 27 видів кажанів, 
тобто близько третини ссавців країни. 
З них до Червоної книги занесені 12 (а 
це майже половина!!!). Усі види ка-
жанів у нашій країні підлягають охо-
роні. Це означає, що їх не можна ло-
вити, нищити чи непокоїти. 

У регіоні Карпат виявлено 23 види, з 
яких 8 є рідкісними. У Карпатах кажани се-
ляться переважно в дуплах дерев, а також у 
печерах.  

Деякі види істотно залежні від наявно-
сті лісів, в яких вони селяться і знаходять 
поживу. Тому, зокрема, старі листяні ліси з 
дуплистими деревами є особливо цінними 
для збереження багатьох видів кажанів, 
для яких ліс є життєво важливим середо-
вищем існування.  

Всі європейські види кажанів – комахоїд-
ні. Більшість з них - наші захисники від кома-
рів i комах-шкідників, тобто є природними 
"інсектицидами". 20 кажанів протягом теплого 
періоду року можуть знищити близько 
1 000 000 комах.  

Коли приходять осінньо-зимова пора, ка-
жани змушені рятуватися від холоду і нестачі 
корму. Деякі види відлітають у тепліші регіо-
ни, іноді долаючи відстані до 2 тис. км. Інші 
залишаються зимувати в нас, і переживають 

несприятливий період, впа-
даючи в сплячку, перед тим 
нагромадивши потрібну кі-
лькість жиру. Для зимового 
сну кажани ховаються в різ-
ного роду підземеллях: пе-
черах, підвалах, криницях..., 
де є стабільні мікроклімати-
чні умови. 
Основними місцями зимівлі 
кажанів у Карпатах є, на-
самперед, підземелля (як 
природні, так і штучні). 

Найвідомішим місцем зимівлі кажанів у 
регіоні є печери Угольського масиву Карпат-
ського біосферного заповідника. А найбільше 
скупчення виявлене в печері "Дружба": щоро-
ку тут зимує 1000-1200 кажанів 6-9 видів. 

Дослідження останніх років свідчать, що 
багато видів кажанів перебувають у критично-
му стані. Що їм загрожує? Які причини змен-
шення їх чисельності? Переважно, це:  

- забруднення навколишнього середовища, 
насамперед, надмірне використання отрутохі-
мікатів; 

- зменшення кормових запасів і втрата кор-
модобувних біотопів;  

- зменшення кількості літніх і 
зимових місць поселення (на-
пр., унаслідок вирубування 
дуплистих дерев, тощо);  
- турбування під час зимового 
сну; 
- винищення. 
 
Чи знаєте ви, що… 
� Найменший у світі вид 
кажанів живе в Таїланді й за 
розміром подібний до джме-
ля. 
� У фауні України най-
меншими кажанами є  
нетопирі: вага особини стано-
вить 

5 г, а розмах крил 
– 20 см.  
� У той же 
час найбільший 
кажан на території 
країни - вечірниця 
велетенська, ва-
жить 35 г і має ро-
змах крил близько 
45 см.  
� Більшість кажанів – комахоїдні, але 
існують види пилкоїдні, плодоїдні, рибо-
їдні.  

� Деякі тропічні кажани, що живлять-
ся пилком і нектаром рослин, часто є їх 
основними запилювачами. Так, банан і 
манго не могли б без кажанів існувати. 


	leaflet_Carpathians_1.pdf
	lealet_Carpathians_2.pdf

