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PETRUSHENKO, Y. The problem of objectivity of bat census in caves. — The specifics of census 
of the species composition and number of bats in underground cavities based on the author's re-
search experience, which were conducted in caves of Podillia, Transcarpathia, and Crimea, are pre-
sented. There are numerous examples of inconsistencies in assessments obtained by different re-
searchers in different census periods in the same locations, due to the impossibility of inspecting 
the entire volume of caves. It is important to coordinate the census with the spatio-temporal dynam-
ics of underground groups of bats. The problem of extrapolation of census results to the entire vol-
ume of caves is considered. A recommended scheme of census is presented, in which the desired 
terms and the order of inspection of caves are considered. 

 
Вступ 

Нижче представлено матеріали повідомлення, підготовленого автором для 
круглого столу з питань обліку кажанів, зокрема при моніторингу підземель. 
Круглий стіл відбувся в рамках IX Теріошколи в Природному заповіднику 
«Розточчя». Ці положення базуються на досвіді оцінки абсолютної та віднос-
ної чисельності видів у природних печерах різних типів, зокрема (і насампе-
ред) в печерах Закарпаття, лабіринтових печерах Центрального Поділля та ша-
хтах Криму (Петрушенко 2001 а; 2002; Годлевська et al. 2005), та при підгото-
вці відповідних оглядів (Петрушенко 2001 б, 2002; 2004).  

Існує низка проблем, які має вирішувати дослідник при плануванні та 
проведенні обліків. Їх зміст стисло викладено нижче. Мотивом для їх форму-
лювання і обговорення стали непоодинокі приклади неузгодженості оцінок, 
отриманих різними дослідниками у різні облікові періоди в одних і тих самих 
місцезнаходженнях. Значною мірою це пов’язано з неможливістю огляду всьо-
го обсягу підземель та відмінностями у стратегії їх огляду.  

Другою ключовою задачею дослідників є необхідність узгодження обліків 
з просторово-часовою динамікою підземних угруповань кажанів. Така динамі-
ка завжди яскраво виражена, зокрема й у типових спелеобіонтних груп кажа-
нів (Крочко 1992; Загороднюк 2001; Pokynchereda & Pokynchereda 2003), оскі-
льки підземелля найчастіше використовуються кажанами тільки для зимівлі 
(Варгович 1998; Петрушенко 2001 б; Годлевська et al. 2005). 
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Схема оптимального обліку 

Розроблена автором схема обліків містить 5 ключових пунктів; в ній роз-
глянуто бажані терміни обліків та порядок огляду підземель. Таку схему варто 
вважати оптимальною, оскільки вона дозволяє мінімізувати помилки обліку і 
збільшити їхню відтворюваність при обліках різними людьми. 
 

1. Терміни 
Бажано правильно вибрати час обліку. Найбільш показовими для обліків 

кажанів термінами є середина зими, коли всі осілі види знаходяться в стані 
сплячки, та перша половина літа, коли в печерах можуть бути знайдені вивод-
кові колонії. 
 

2. Оцінка обсягу обліку 
Визначитися за попередніми описами та (або) планом з кількістю входів 

та об’ємом підземелля. Невеликі підземелля оглянути повністю. Оскільки ве-
ликі підземелля неможливо обстежити повністю, їх огляд роблять вибірково з 
урахуванням загального характеру розміщення кажанів. 
 

3. Переважні місця огляду 
У великих підземеллях в першу чергу оглядати привходові зали та гале-

реї. Найбільшу увагу тут приділяти обстеженню щілин у стелі та стінах, пла-
фонів, камінів, склепінь тощо, зважаючи, що на видному місці звичайно роз-
міщуються типові печерні види, такі як великі нічниці та підковоноси. 

Далі пошуки продовжувати по основним (магістральним) галереям, при-
діляючи увагу боковим ходам до першого перехрестя та тупиковим відгалу-
женням, у яких звичайно мінімальні потоки повітря та стабільна температура. 
Також звертати увагу на щілини, отвори у стелі, каміни та ін. 
 

4. Урахування мікроклімату 
Для більш точного визначення видового складу кажанів дуже важливо 

охопити всі температурні зони (Постава & Петрушенко 2004) — від ділянок з 
нестабільною температурою, що буває у привходових районах та на магістра-
льних галереях, до місць зі стабільною температурою та вологістю, яка має рі-
зні значення, як це буває, зокрема, на різних поверхах багатоповерхових під-
земель і що суттєво впливає на розподіл зимівельних груп кажанів. 
 

5. Проблема подвійного обліку 
Повторний облік — проблема не тільки при проведенні обліку двама й бі-

льше обліковцями, але й одним, що рухається стихійно; ускладнювати облік 
можуть і переміщення тварин. Щоб уникнути повторних обліків, необхідно 
відмічати маршрут на плані або мітити обліковані ділянки пікетами, уникаючи 
мічення самих тварин, якщо це не є необхідним. Це є особливо важливим при 
одночасній роботі кількох груп обліковців. 
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Резюме 

ПЕТРУШЕНКО, Я. Проблема об’єктивності обліку кажанів у підземеллях. — Розглянуто 
особливості обліку видового складу та чисельності кажанів у підземних порожнинах на під-
ставі авторського досвіду обліків, проведених у підземеллях Поділля, Закарпаття та Криму. 
Існують численні приклади неузгодженості оцінок, отриманих різними дослідниками у різні 
облікові періоди в одних і тих самих місцезнаходженнях, що пов’язано з неможливістю 
огляду всього обсягу підземель. Наголошується на необхідності узгодження обліків із прос-
торово-часовою динамікою підземних угруповань кажанів. Розглянуто проблему екстрапо-
ляції результатів обліку на весь об’єм підземель. Представлено рекомендовану схему облі-
ків, в якій розглянуто бажані терміни та порядок огляду підземель. 

 
 


