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Кормом більшості з наших кажанів є нічні комахи,
серед яких немало шкідників лісового та сільського
господарства. Завдяки цьому кажани допомагають
людині у боротьбі з ними, а також відіграють величезну
роль у збереженні рівноваги у природних екосистемах.
Один кажан протягом ночі здатен зловити до 3000
комарів!

Кажани – таємничі лісові мешканці. Їх досить важко виявити і за ними спостерігати через
нічний спосіб життя і швидкий політ. В Україні виявлено близько 30-ти видів кажанів.
Більшість з них знаходить у лісах місця поселення (переважно, порожнини в деревах), так і
поживу.

Довговуха нічниця
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Типовий лісовий кажан. Виводкові колонії формує в
дуплах дерев. Належить до видів, найбільше
залежних від лісових оселищ, як місць поселення і
здобування корму. Ловить комах під шатром лісу;
гусениць і павуків може збирати з листя.

Звичайний вухань
Особливістю цього кажана є великі вуха. Вони працюють як
високочутливі локатори під час полювання в гущавині лісу. Поживу –
метеликів, гусениць і павуків, вухані збирають прямо з рослин. Звичайний
вухань переважно селиться в дуплах дерев.
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Мала і руда (дозірна) вечірниці
Вилітають на полювання в ранніх сутінках, тому й
отримали таку назву. Їх можна спостерігати на тлі
вечірнього неба, коли вони літають на рівні верхівок
дерев і вище. Місцевості зі старими листяними лісами,
водоймами і луками є оптимальними оселищами для
цих видів.
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Кажани виконують важливу роль в екосистемах:
Є важливим елементом біорізноманітності природних екосистем;
Займають виняткову екологічну нішу – полюють на комах, активних уночі;
Сприяють підтримці природної рівноваги в екосистемах;
Перебуваючи на вершині трофічної піраміди, кажани є вдалими
біоіндикаторами стану середовища.
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Заходи охорони лісових кажанів
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Видано за сприяння фонду
Малих Грантів Раффорда
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Нетопир лісовий
Селиться на галявинах і серед розріджених ділянок
листяних i мішаних лісів, особливо заплавних. Віддає
перевагу багатим на водойми місцевостям, у т.ч. й
заболоченим лісам і лісам з переважанням сосни. Колонії
формує в дуплах і вузьких щілинах у стовбурах дерев,
переважно поблизу водойм і на узліссях.

Охороняйте дерева, в яких відомі колонії кажанів.
Збільшуйте кількість місць для поселення кажанів, залишаючи старі дуплаві дерева та їх
групи під час лісівничих операцій (вирубування, просвітлення, прорідження, санітарних
рубок).
Уникайте фрагментації лісів і великоплощових суцільних вирубок.
Висаджуйте листяні види дерев у хвойних лісах.
На ділянках з недостатньою кількістю природних дупел доцільно розвішувати скриньки для
кажанів.

Усі види кажанів, що поширені на території нашої країни, занесені до Червоної книги України і перебувають під охороною закону.

