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ХІРОПТЕРОФАУНА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», ПІВНІЧНИЙ МАСИВ
Проведено комплексну інвентаризацію хіроптерофауни нової території природнозаповідного фонду України ̶
північного, або Святошинсько-Біличанського, масиву
національного природного парку «Голосіївський», що розміщений у м. Києві. Виявлено дев’ять
видів рукокрилих, серед яких вперше для масиву зареєстровано два види (P. auritus та P. kuhlii).
Для шести видів підтверджено розмноження. Виявлено 11 сховищ рукокрилих (більшість з
яких представлені порожнинами у деревах). Знайдено виводкову колонію Myotis dasycneme
(наразі єдина відома для Київської області та одна з небагатьох для України).
Ключові слова: рукокрилі; фауна; НПП «Голосіївський»; м. Київ; Центральна Україна.

Постановка проблеми
Міста є центрами трансформації природного середовища і наявність збережених
природних території для них є, скоріше, виключенням. Саме до таких виключень
належать Київ, який є одним з найбільших міст України за площею (83 900 га), та має
населення понад 2,9 млн. мешканців [1]. На сьогодні 13% території міста належить до
національного природного парку (НПП) «Голосіївський». Парк має площу 10988,14 га,
і наразі це єдиний національний природний парк України, що розташований у межах
великого міста [2].
Рукокрилі є важливим елементом наземних екосистем [3]. Частка їхніх видів
у фауні ссавців України складає близько 20% [4]. Всі види рукокрилих в Україні
мають юридично закріплений охоронний статус – згідно з Червоною книгою
України та трьома міжнародними договорами (Угодою EUROBATS; Боннською та
Бернською конвенціями). Для впровадження ефективних заходів зі збереження видів
цієї групи необхідним є проведення наукових досліджень з метою отримання даних
щодо їхніх поширення, чисельності, стану популяцій тощо. Особливого значення
набуває проведення таких досліджень в межах територій та об'єктів природнозаповідного фонду (ПЗФ). Однією з таких територій є значний за площею
Святошинсько-Біличанський масив, який відносно нещодавно був приєднаний до
НПП «Голосіївський».
НПП «Голосіївський» отримав свою назву за масивом «Голосіївський ліс», який
розташований на правому березі р. Дніпро. Масив є історичною місцевістю, що
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згадується у джерелах початку XVI ст. [5]. Заповідання Голосіївського лісу, а також
низки інших лісових ділянок (зокрема Феофанії, Лисої Гори, Церковщини тощо) колись
єдиного масиву, який охоплював південно-західну частину правобережжя Києва, було
розпочато в середині 20-го ст. У 1995 р. було створено регіональний ландшафтний парк
«Голосіївський», площею 11 тис. га, куди, окрім, власне, Голосієва, увійшли декілька
урочищ, а також значний за площею лісовий масив Лісники. До оголошеного у 2007 р.
НПП «Голосіївський» увійшла частина територій РЛП площею бл. 4,5 тис. га [6].
У 2014 р. площу НПП було збільшено за рахунок включення СвятошинськоБіличанського лісового масиву (землі КП «Святошинське лісопаркове господарство»)
площею 6462,62 га [7]. Таким чином, сучасна територія НПП «Голосіївський»
складається з трьох масивів: центрального (до складу якого входить власне
Голосіївський ліс та прилеглі урочища), південного (Лісники) та північного
(Святошинсько-Біличанського) (рис. 1).

Рис. 1. Пункти досліджень хіроптерофауни Святошинсько-Біличанського масиву НПП
«Голосіївський» (номери пунктів відповідають номерам у таблиці 1; лісництва:
А – Пуща-Водицьке; В – Київське; С – Святошинське; І – Святошинсько-Біличанський
масив НПП; ІІ – центральна частина; ІІІ – південна частина; див. також текст)
Найбільш вивчена фауна рукокрилих (та хребетних загалом) центрального та
південного масивів НПП «Голосіївський» [8; 9; 10; 11; 12; 13]. На території сучасного
Святошинсько-Біличанського масиву комплексних досліджень хіроптерофауни не
проводили.
Наявні на початок досліджень дані щодо хіороптерофауни були представлені
близько 10 реєстраціями першої половини 20-го ст. [14; 9; 10; 15; 16], а також деякими
спостереженнями 2000-х років [17; 18; ця робота].
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Проведення хіроптерологічних досліджень на території СвятошинськоБіличанського масиву є необхідним для доповнення знань щодо видового складу,
чисельності, статусу рукокрилих НПП «Голосіївський». Ці дані можуть бути
використані у розробці та подальшому впровадженні практичних заходів щодо
збереження цих тварин у межах НПП, а також для формування основи їхнього
моніторингу у майбутньому.
У 2019–2020 р. автори цієї роботи вперше провели комплексну інвентаризацію
хіроптерофауни Святошинсько-Біличанського масиву.
Відповідно, метою роботи є опис хіроптерофауни Святошинсько-Біличанського
масиву НПП «Голосіївський», що базується на результатах оригінальних теренових
досліджень 2019–2020 рр., із залученням даних 2000–2005 рр.
Територія дослідження
Святошинсько-Біличанський масив НПП «Голосіївський» знаходиться в межах
Святошинського та Оболонського адміністративних районів міста Києва. Землі масиву
входять до трьох лісництв комунального підприємства «Святошинське лісопаркове
господарство»: Святошинського, Київського та Пуща-Водицького (рис. 1). Згідно з
фізико-географічним районуванням України, територія дослідження знаходиться на
південній межі Київського Полісся. Масив розташований на правій надзаплавній терасі
р. Ірпінь. Територією масиву або по його межі протікають декілька невеликих річок
басейну р. Ірпінь (Любка, Нивка, Котурка, Видриця, Горенка). На річках Нивка та
Котурка утворені каскади ставів, які межують з територією НПП. Територія в
основному зайнята дубовими та сосновими лісами зі значною часткою вікових
дерев [19]. До лісових ділянок Київського та Святошинського лісництв масиву впритул
прилягає забудова м. Києва; до лісових ділянок Пуща-Водицького лісництва – забудова
селища Пуща-Водиця.
До території Святошинсько-Біличанського масиву увійшли декілька об’єктів
ПЗФ: два парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва – Святошинський та ПущаВодицький лісопарки, ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення
«Романівське болото», загальнозоологічний заказник місцевого значення «Річка
Любка» та ландшафтний заказник місцевого значення «Пуща-Водиця» [5].
Матеріали та методи дослідження
Всі дослідження проведено на території Святошинсько-Біличанського масиву
НПП «Голосіївський» та на прилеглих ділянках у межах 500-метрової смуги (рис. 1).
У період 2000–2005 рр. спостереження проводила Л. В. Годлевська: вздовж та
навколо ставків на р. Нивка (в межах нинішньої території парку та прилеглих
територій) та в околицях Пущі-Водиці. Ці дані в роботі наведено у загальному вигляді;
до кількісних розрахунків з оцінки відносної чисельності та представленості видів ці
дані не включено.
Протягом червня–липня 2019 р. проведено комплексну інвентаризацію
хіроптерофауни в межах усіх трьох лісництв масиву. Додатково, в червні 2020 р.,
проведено спостереження на території Святошинського лісопарку (Святошинське
лісництво).
Застосовували набір методів. Відлов здійснювали за допомогою павутинних
сіток (від 6 до 12 м). Контактний огляд тварин проводили за стандартною методикою
одразу після їх відлову. Реєстрували: вид, стать, вік, репродуктивний статус.
Дослідження здійснювали без вилучення тварин з природного середовища; кажанів
випускали одразу після огляду в місці їх первинного знаходження.
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Для детекторних спостережень використовували ультразвукові (УЗ) детектори
виробництва Pettersson Elektronik D200 та D240x, а також Echo Meter Touch 2 Pro
(Wildlife Acoustics).
Пошук сховищ кажанів проводили за їхньою соціальною вокалізацією,
присутністю посліду, виявленням нічних чи світанкових роїнь поблизу сховищ; також
оглядали споруди, які потенційно можуть слугувати місцями укриттів рукокрилих.
Використані скорочення: М – самець, F – самка (repr – розродча (вагітна або
лактуюча), nrepr – ялова), ad – доросла та juv – ювенільна особина (віком до 3 місяців).
Методи реєстрацій: ne – відлов сітками, de – детекторні спостереження. Формат дати –
день.місяць.рік. Пункт реєстрації – місце дослідження хіроптерофауни; виділено
17 умовних пунктів (див. рис. 1).
Назви видів: ESER – лилик пізній Eptesicus serotinus (Schreber, 1774); MDAS –
нічниця ставкова Myotis dasycneme (Boie, 1825); MDAU – нічниця водяна Myotis
daubentonii (Kuhl, 1817); NLEI – вечірниця мала Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817); NNOC –
вечірниця руда Nyctalus noctula (Schreber, 1774); PAUR – вухань бурий Plecotus
auritus (Linnaeus, 1758); PKUH – нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817);
PNAT – нетопир лісовий Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839); PPYG –
нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
Результати та їх обговорення
У період 2000–2020 рр. на території Святошинсько-Біличанського масиву нами
зареєстровано дев’ять видів рукокрилих: Eptesicus serotinus, Myotis dasycneme, Myotis
daubentonii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Plecotus auritus, Pipistrellus kuhlii,
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pygmaeus. Перелік реєстрацій представлено у Табл. 1.
Таблиця 1

1
2
1 15.05.2000,
Святошинський
став №15 на р.
Нивка, ne
1 2000-2002 рр.
(теплий період
року), навколо
Святошинського
ставу №15 на р.
Нивка, de
2 2001, 2003 рр.
(теплий період),
Святошинське
л-во, кв. 63, 64,
65, 72, de
3 06.06.2000,
Святошинське
л-во, берег ст.
Горащиха, ок.
Пуща-Водиці, de

Разом,
ос.
(видів)

ESER

NNOC

NLEI

PKUH

PPYG

PNAT

PAUR

MDAS

Дата, локація
та метод

MDAU

№ пункту

Реєстрації рукокрилих на території
Святошинсько-Біличанського масиву НПП «Голосіївський»
у 2000–2005 рр. та 2019–2020 рр.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

—

1F

—

1M

1F

—

—

—

—

3 (3)

+

+

—

+

—

+

—

+

+

+ (6)

—

—

—

—

—

—

—

+

—

+ (1)

—

+

—

+

—

—

—

+

—

+ (3)
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Продовження таблиці 1
1
2
3
4 07.06.2019,
Святошинське
л-во, 17 кв., ок.
—
с. Коцюбинське,
біля 2-го ставу,
ne
5 07.06.2019,
Святошинське
л-во, 17 кв., біля
—
сховища колонії
PNAT у дуплі;
ne
6 07.06.2019,
Святошинське
—
л-во, 16, 17 та
26 кв., de
7 07.06.2019
Святошинське
—
л-во, західна
межа 26 кв., de
8 08.06.2019,
Київське
л-во,19 кв., біля 2Mad;
зони відпочинку
+
«Видриця», берег
ставу, ne; de
9 14.06.2019,
Святошинське
1Mad
л-во, 9 кв., біля
ставу, ne
10 20.07.2019,
Пуща-Водицьке
л-во, на межі
—
5 кв., берег
Сапсаївого ставу,
de
11 20.07.2019,
Пуща-Водицьке
л-во, 16 кв., став
—
на р. Горенка,
de
12 20.07.2019,
Київське л-во, на
межі 17 кв.,
—
поряд з
закинутим дит.
табором, de
13 20.07.2019, між
ставом Карачун
та ставом
—
рибного
господарства, de
14 20.07.2019,
Київське л-во, на
межі 11 та 17 кв.,
+
оз. Горащиха,
de

4

5

6

7

8

9

10

11

12

—

19
(8Frepr,
8Fad,
3Mad)

—

—

35 (3)

—

—

9
7
(7Frepr, (6Frepr,
2Mad) 1Mad)

—

—

10
(9Frepr,
1Mjuv)

—

—

1Fad

—

—

11 (2)

—

—

+

+

—

+

+

—

+ (4)

—

—

—

—

—

—

+

—

+ (1)

+

24 (5); +
(6)

—

—

8
6
(3Frepr, (4Frepr,
1Fad, 2Mad);
4Mad); +
+

—

5
3
(3Frepr,
(1Frepr, 1Fad,
2Fad); + 1Mad);
+

2
6
4
(1Frepr, (5Frepr,
(4Frepr)
1Mad) 1Fjuv)

—

4
8
(3Frepr, (6Frepr, 2Mad
1Fnrepr) 2Mad)

—

27 (7)

—

—

+

+

—

+

+

+

+ (5)

—

—

+

—

—

+

+

—

+ (3)

—

—

+

—

—

—

+

+

+ (3)

—

—

+

+

—

—

+

—

+ (3)

—

—

+

+

—

—

+

+

+ (5)
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Продовження таблиці 1
1
2
15 20.07.2019,
Київське л-во,
17 кв., лісова
дорога вздовж
ставу Двірець,
правий берег
р. Котурка, ne
16 08.06.2020,
Святошинське
л-во,
Святошинський
лісопарк, ne;
de
17 08.06.2020, ibid,
прилегла до
лісопарку смуга,
в межах 500 м,
de

3

4

5

6

7

8

9

10

10
(3Frepr,
1Frepr 1Mad,
2Fjuv,
4Mjuv)

11

12

—

11 (2)

—

—

—

—

—

—

1Fad

—

+

+

+

—

+

+

+

1 (1); +
(6)

—

—

—

+

—

+

+

+

+

+ (5)

За результатами досліджень 2019–2020 рр. домінантами – за кількістю пунктів
реєстрацій та представленістю у відловах – є чотири види: P. nathusii, P. pygmaeus,
N. noctula, N. leisleri. Види E. serotinus, P. auritus та M. daubentonii реєстрували в
меншій кількості пунктів (ніж види-домінанти), а в сукупності відловлених тварин їхня
частка складала лише 7%. Лише в одному пункті зареєстровано M. dasycneme
(у сховищі). В одному пункті також виявлено P. kuhlii – на межі Святошинського
лісопарку (детекторні спостереження). Відповідно, два останніх види не були
представлені у відловах (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл видів за (А) кількістю пунктів реєстрацій та (B) представленістю у
відловах (n=109) по результатам досліджень хіроптерофауни на території
Святошинсько-Біличанського масиву НПП «Голосіївський» у 2019–2020 рр.
Примітка: дані 2000–2005 рр. до розрахунків не включено (див. текст).
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Для Святошинсько-Біличанського масиву підтверджено розмноження шести
видів: M. dasycneme, P. auritus, P. nathusii, P. pygmaeus, N. leisleri, N. noctulа. Для цих
видів реєстрували розродчих самок та/або ювенільних особин.
За період 2000–2019 рр. на території Святошинсько-Біличанського масиву
нами було виявлено 11 сховищ (табл. 2). Дев'ять з виявлених сховищ розміщувались
у деревах (дупла, пустоти під корою), два – у будівлі. Ідентифіковані породи дерев
зі сховищами: дуб звичайний Quercus robur L. та сосна звичайна Pinus sylvestris L.
Два сховища є антропогенними (підвал та надземна частина будівлі). Саме в будівлі
нами знайдено сховище виводкової колонії M. dasycneme – рідкісного і
малочисельного виду в Україні та Європі (Червона книга України, 2009: категорія
“зникаючий”). Наразі, знайдена колонія – єдина відома розродча колонія цього виду
на території Київської області. Всього в Україні відомо кілька виводкових колоній
M. dasycneme: дві – у Волинській [20], одна – у Полтавській, і одна – в Чернігівській
областях [21].

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Таблиця 2
Виявлені сховища кажанів
у межах Святошинсько-Біличанського масиву НПП «Голосіївський»
Місце знаходження виявленого сховища, опис i
Вид, кількість особин
дата обстеження
Святошинське л-во, Пн-Зх ок. с. Коцюбинське,
Колонія; вид не
дупло, літо 2000 р.
визначено; огляд вдень
Святошинське л-во, дупло у сосні P. sylvestris,
Колонія N. noctula
19.08.2005
(35 особин)
Святошинське л-во, 17 кв., дупло у дубі
Материнська колонія
Q. robur, 07.06.2019
P. nathusii (>=90
дорослих особин +
нельотні молоді)
Святошинського л-во, межа 17 та 26 кв-лів,
Колонія Nyctalus sp.
дупло, долина р. Любка, 07.06.2019
Київське л-во, 19 кв., дупло у дубі Q. robur, 08
Колонія Nyctalus sp.
та 09.06.2019
Пуща-Водиця, вул. Квітки Цісик, дупло у
Колонія N. noctula
Q. robur, 20.07.2019
Київське л-во, 17 кв., між ставами Двірець та
Колонія Nyctalus sp.
Горащиха, дупло у дубі Q. robur, лівий берег р.
Котурка, 20.07.2019
Пуща-Водиця, закинутий дитячий табір
Материнська колонія
поблизу межі 17 кв. Київського ліс-ва,
M. dasycneme
двоповерхова недобудова, надземна частина,
(46UUad+UUjuv);
щілини у перекриттях стелі, 20–23.07.2019
M. daubentonii (>=6);
E. serotinus (>=4);
P. nathusii (>=3)
Пуща-Водиця, -//-, двоповерхова недобудова,
Поодинокі особини
підземна частина, 20.07.2019
E. serotinus
Пуща-Водиця, -//- , дупло у дубі Q. robur,
Колонія Pipistrellus sp.?,
21.07.2019
на світанку
Святошинське л-во, 52 кв., порожнини під
Велика колонія; вид не
корою Q. robur, 15.05.2019
визначено; огляд вдень
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У першій половині ХХ ст. на території, яка, вочевидь, належить до теперішнього
Святошинсько-Біличанського масиву, було відмічено знаходження шести видів
рукокрилих (близько 10 реєстрацій). Зокрема, в 1912–1946 рр., у межах місцевості
Пущі-Водиці реєстрували: M. dasycneme, M. daubentonii, N. leisleri, N. noctula,
P. nathusii, а також Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) [14; 9; 10; 15; 16]. У 2001 р. між
сс. Новобіличі та Коцюбинське (точні координати не вказані, але, ймовірно, на сучасній
території масиву), в ході детекторних спостережень, зареєстровано Pipistrellus
pygmaeus [17]. Також на території масиву та / або безпосередньо прилеглих ділянках у
2000-х рр. реєстрували: M. dasycneme, P. nathusii, M. daubentonii, E. serotinus) [18; 17].
Окрім перелічених видів, для території теперішнього СвятошинськоБіличанського
масиву
вказано
знахідки
нетопиря-карлика
Pipistrellus
pipistrellus (Schreber, 1774), зареєстрованого за допомогою УЗ детектора [17]. Цей вид
вказували для Києва та околиць вже в перших роботах по фауні регіону [22; 14; 9].
До відносно недавнього часу вид P. pipistrellus розглядали в якості одного виду,
ареал якого охоплює більшу частину Європи. У 1990-х роках цей вид було «поділено»
на два самостійних таксона видового рангу: нетопир-карлик P. pipistrellus sensu stricto
та нетопир-пігмей P. pygmaeus [23]. Відповідно, всі давні згадки P. pipistrellus в межах
України слід розглядати як приналежними до пари видів P. pipistrellus / P. pygmaeus.
На сьогодні уточнення меж поширення цих двох видів триває, проте наразі вже
з’ясовано, що на Київщині, трапляється тільки P. pygmaeus [13; 24; власні дані].
Ехолокаційні сигнали P. pipistrellus s. s. та P. nathusii є досить близькими за своїми
характеристиками. У більшості випадків детекторні реєстрації P. pipistrellus s. s.
є помилковими і не підтверджуються контактною ідентифікацією. Відповідно, вказівки
щодо реєстрацій P. pipistrellus s. s. за допомогою детектора ми розглядаємо як такі, що
потребують підтвердження контактним визначенням. Нами в межах території
дослідження з пари видів малих нетопирів, зареєстровано виключно P. pygmaeus
(контактно та за допомогою детектора; див. табл. 1).
Відповідно, список фактично підтверджених видів Святошинсько-Біличанського
масиву, реєстрації яких були відомі ще до початку наших досліджень, включає сім
видів. У результаті наших досліджень список було доповнено ще двома видами:
P. auritus, P. kuhlii.
Нами не підтверджено перебування на території теперішнього СвятошинськоБіличанського масиву вечірниці гігантської Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780), яка
зустрічалась тут у першій половині ХХ ст. У колекції палеонтологічного відділу
Національного науково-природничого музею НАН України зберігаються черепи п’яти
самок цього виду, які були добуті 30.04.1938 р. у лісі поблизу Пущі-Водиці; ще один
екземпляр, який вказаний у каталозі – відсутній [16]. Контекстно, саме до цих екземплярів
має відношення вказівка “30.04.1938, із зграї, що жила в дуплі, під Києвом, було здобуто і
доставлено <...> вісім самок велетенської вечірниці” [9]. Також, В. І. Абелєнцев та
Б. М. Попов вказують, що “в околицях Києва ця вечірниця зустрічається з року в рік в
Голосіївському лісі і в Пущі-Водиці” [9]. У цілому, атрибутовані до місця та дати дані по
знахідках цього виду в Києві стосуються трьох пунктів: Пуща-Водиця, Голосіївський ліс
(15.05.1941 та 11.04.1948) та Корчувате (06.04.1947).
Наразі знахідки в межах Києва цього виду відсутні, у тому числі вид не
виявлений у ході досліджень хіроптерофануни Голосіївського лісу [13]. Єдиним
пунктом реєстрації N. lasiopterus у Київській області в останні десятиріччя є
гідрологічний заказник «Іллінський», що розміщений у Чорнобильській зоні
відчуження [25; 24].
Таким чином, на сьогодні список хіротперофауни Святошинсько-Біличанського
масиву НПП включає 10 видів (табл. 3).
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Таблиця 3
Знахідки видів рукокрилих в межах території Святошинсько-Біличанського масиву
за даними різних авторів та колекційними матеріалами
Згадки в літературі,
№
Вид
Ця робота
колекційні матеріали
1
Eptesicus serotinus
Загороднюк, Тищенко+
Тишковець, 2001
2
Myotis dasycneme
Абелєнцев, Попов, 1956;
Годлевська, Загороднюк,
+
2003; ННПМ-З (Загороднюк,
Годлевська, 2001)
3
Myotis daubentonii
Годлевська, Загороднюк,
2003; ЗМКУ (Загороднюк,
+
Годлевська, 2001)
4
Nyctalus lasiopterus
Абелєнцев, Попов, 1956;
Не зареєстровано
ННПМ-П (Годлевська, 2013)
5
Nyctalus leisleri
Абелєнцев, Попов, 1956;
+
Абелєнцев та ін., 1970
6
Nyctalus noctula
Шарлемань, 1915;
Абелєнцев, Попов, 1956;
+
Абелєнцев та ін., 1970;
ЗМКУ
7
Plecotus auritus
—
+ (вперше)
8
Pipistrellus kuhlii
—
+ (вперше)
9
Pipistrellus nathusii
ННПМ-З;
+
ННПМ-П (Годлевська, 2013)
Pipistrellus
Загороднюк, ТищенкоЗмінено таксоном.
pipistrellus
Тишковець, 2001
статус виду / не
підтверджено
10 Pipistrellus pygmaeus
Загороднюк, Тищенко+
Тишковець, 2001
Примітка: Види наведені в абетковому порядку; Скорочення назв музейних колекцій: ННПМ-З та
ННПМ-П – Національний науково-природничий музей НАН України, зоологічний та палеонтологічний
відділи, відповідно; ЗМКУ – Зоологічний музей Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
+ – вид зареєстровано.

Окрім видів, зареєстрованих в ході дослідження, в подальшому
на території Святошинсько-Біличанського масиву НПП «Голосіївський» можуть
бути виявлені ще декілька видів, зокрема Barbastella barbastellus (Schreber, 1774),
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) та Vespertilio murinus Linnaeus, 1758.
Вид B. barbastellus реєстрували в м. Київ, у т. ч. на території сучасного урочища
«Голосіївський ліс», у першій половині ХХ ст. [9; 26] та в околицях с. Лісники (в межах
або поблизу сучасного південного масиву НПП «Голосіївський») весною
1983 року [27]. Нами цей вид зареєстровано влітку 2020 р. в околицях південного
масиву НПП «Голосіївський» (неопубліковані дані). Вид V. murinus може бути
виявлений, так як зустрічається на зимівлі у безпосередньо прилеглих до
Святошинсько-Біличанського масиву забудовах м. Києва [28; Годлевська, особ.
повідомл.]. Поодиноких особин M. brandtii реєстрували на зимівлі у дренажних
штольневих системах Києва [Godlevska et al., in prep.].
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Територіальна близькість Святошинсько-Біличанського масиву до відомих
пунктів реєстрації цих видів дають змогу припустити, що ці види можуть бути знайдені
і на цій території.
Загальновідомо, що дерева відіграють важливу роль у життєвому циклі
рукокрилих [29]. Найбільш значимими є старі (та, навіть, сухостійні) дерева, так як в них
частіше трапляються дупла, тріщини та відшарування кори, у порівнянні з молодими
деревами [30]. Порожнини у деревах слугують сховищами для різних видів рукокрилих,
перш за все для дендрофільних. Серед таких видів – вечірниця мала Nyctalus leisleri.
Варто зазначити, що розмноження цього виду в Україні приурочено до ділянок
старовікових лісів [31; 24; 21], і, відповідно, цей вид можна розглядати як певний
індикатор природного стану лісу. За представленістю у відловах, N. leisleri є одним з
видів-домінантів на території Святошинсько-Біличанського масиву. Нами відловлені
розродчі самиці цього виду, що вказує на присутність виводкових сховищ поблизу або
безпосередньо в межах місць проведення дослідження. Це, а також знайдені сховища
кажанів у дуплах дерев, свідчить про значимість Святошинсько-Біличанський масиву для
збереження рукокрилих і фауни в цілому, зокрема лісових видів.
Всі зареєстровані нами види рукокрилих занесені до Червоної книги України та
мають охоронний статус, визначений підписаними Україною міжнародними договорами
(Бернська та Боннська конвенції, EUROBATS). Відповідно, окремої уваги потребують
питання збереження кажанів, включаючи попередження дій, які можуть призвести до
погіршення стану популяцій, а також розробку та практичне впровадження заходів з їх
охорони, зокрема на території НПП «Голосіївський». Планування та проведення будьякої діяльності (наприклад рубки або кронування дерев, прокладання стежок,
облаштування зон відпочинку тощо), яка може негативно вплинути на стан популяцій
рукокрилих, потребує попередньої оцінки впливу такої діяльності із залученням фахівців
відповідного напрямку та врахування її результатів в подальшому.
Висновки та перспективи подальших досліджень
1. Проведено комплексну інвентаризацію хіроптерофауни значної за площею
нової території природно-заповідного фонду України – Святошинсько-Біличанського
масиву НПП «Голосіївський».
2. У період 2000–2020 рр. на території Святошинсько-Біличанського масиву
авторами було зареєстровано дев’ять видів рукокрилих: Eptesicus serotinus, Myotis
dasycneme, M. daubentonii, Nyctalus leisleri, N. noctula, Plecotus auritus, Pipistrellus kuhlii,
P. nathusii, P. pygmaeus.
3. На сьогодні список хіротперофауни Святошинсько-Біличанського масиву
включає 10 видів: 9 – зареєстровано, 1 вид, відомий за знахідкою першої половини
20-го ст. – Nyctalus lasiopterus – не виявлено.
4. За результатами досліджень 2019–2020 рр. на території масиву домінантами,
за кількістю пунктів реєстрацій та представленістю у відловах, є чотири види:
P. nathusii, N. noctula, N. leisleri, P. pygmaeus.
5. Для шести видів (M. dasycneme, N. leisleri, N. noctula, P. nathusii, P. auritus,
P. pygmaeus), на території досліджуваного масиву, підтверджено розмноження.
6. Авторами виявлено 11 сховищ рукокрилих (більшість з яких представлені
порожнинами у деревах).
7. Знайдено сховище виводкової колонії M. dasycneme; наразі це – єдина
відома розродча колонія для Київської області та одна з небагатьох для України.
8. Отримані дані можуть бути використані для моніторингу фауни хребетних,
зокрема рукокрилих, в межах НПП «Голосіївський», а також для розробки та
впровадження практичних заходів щодо збереження кажанів.
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Щиро дякуємо О. М. Цвелиху за консультативну та теренову допомогу,
О. І. Прядко за допомогу в організації досліджень.
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P. M. Vorobei, M. O. Savchenko., L. V. Godlevska. Bat fauna of the Holosiivskyi National
Nature Park, Northern part
Introduction. Holosiivskyi National Nature Park is a unique, by its location, protected area.
Parts of the park are located within the administrative boundaries of the city of Kyiv and include
extensive, by area, forest plots. The park consists of three parts: Central (Holosiivskyi forest and other
tracts), Southern (Lisnyky), and, since 2014, Northern (Svyatoshyn-Bilychi). The latter has the largest
area – 6462.62 ha. Data on the chiropterofauna of this massif were incomplete. Bats are an essential
element of terrestrial ecosystems. All bat species in Ukraine have a protection status, according to the
Red Book of Ukraine and three international treaties. For effective conservation measures for species
of this group, it is necessary to own data on their distribution, number, status, etc. As well, the study
and monitoring of fauna are one of the primary tasks of national nature parks.
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Purpose. The aim of the work was to describe the bat fauna of the Svyatoshyn-Bilychi massif
of the Holosiivskyi National Nature Park, based on results of the field research conducted in 2019–
2020, with the involvement of data collected in 2000–2005.
Methods. Catching was carried out with mist nets. Bats were examined by the standard
scheme, immediately after their capture. The study was done without removing animals from the wild;
bats were released immediately after their examination at the place of their capture. Ultrasonic
detectors were used for acoustic observations. The search of roosts was done by social vocalization of
bats, presence of feces, night and morning swarming; as well structures which might be potential
shelters for bats were inspected.
Results. During 2000–2020, at the territory of the Svyatoshyn-Bilychi massif, nine bat species
were recorded: Eptesicus serotinus, Myotis dasycneme, M. daubentonii, Nyctalus leisleri, N. noctula,
Plecotus auritus, Pipistrellus kuhlii, P. nathusii, P. pygmaeus. Thus, today the list of bat fauna of the
Svyatoshyn-Bilychi massif includes 10 species: 9, recorded; 1 species, Nyctalus lasiopterus, known by
the record of the first half of the 20th century, was not revealed. According to the results of the survey
in 2019–2020, four species were found to be dominants, in terms of the number of record points and
their representation in catches: P. nathusii, P. pygmaeus, N. noctula, N. leisleri. During the survey, six
species were confirmed to breed at the study area. 11 bat roosts were found; most of them, in trees.
Originality. A comprehensive inventory of the chiropterofauna of the large protected area of
the Svyatoshyn-Bilychi massif of the Holosiivskyi National Park was carried out for the first time. The
first and the only one known Myotis dasycneme maternity colony in Kyiv region was found.
Conclusion. The initial description of the chiropterofauna of the Svyatoshyn-Bilychi massif of
the Holosiivskyi National Nature Park is presented. The obtained data can be used in the development
and further implementation of practical measures for the conservation of bats within the territory of
the Holosiivskyi National Nature Park and represent the basis for bat monitoring in the future.
Key words: bats, fauna, Holosiivskyi National Nature Park, Kyiv City, Central Ukraine.
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