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The role of international treaties in conservation of Chiroptera. — V. Domashlinets. — The role of the 
Convention on Biological Diversity (CBD), Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora (CITES), the Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 
Habitats, the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), the Framework 
Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathian, the Agreement on the Conser-
vation of Populations of European Bats (EUROBATS), and the Council Directive 92/43/EEC of 21 May 
1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora in the conservation of Chiroptera is dis-
cussed. Resolutions, recommendations and guidelines adopted in the framework of international treaties and 
focused on different aspects of conservation, monitoring, research, ecology, and management of bats and their 
habitats, as well as the factors affecting bats such as climate change, renewable energy, forest management, 
remedial timber treatment, development of traffic infrastructure, fungal infections etc. are characterized.  
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Роль міжнародних договорів у збереженні рукокрилих. — В. Домашлінець. — Обговорена роль 
Конвенції про біологічне різноманіття, Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і 
флори, що перебувають під загрозою зникнення, Бернської конвенції про охорону дикої флори та фа-
уни і природних середовищ існування в Європі, Конвенції про збереження мігруючих видів диких 
тварин, Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, Угоди про збереження популяцій 
європейських кажанів, Директиви Ради 92/43/EEC від 21 травня 1992 р. щодо збереження природних 
середовищ існування та дикої фауни і флори у збереженні Chiroptera. Охарактеризовані прийняті в 
рамках міжнародних договорів резолюції, рекомендації та керівні принципи, які стосуються різних 
аспектів збереження, моніторингу, дослідження, екології і менеджменту кажанів та їх середовища іс-
нування, а також факторів, що на них впливають, таких як зміна клімату, об’єкти енергетики, що 
отримують енергію за рахунок відновлювальних ресурсів, лісокористування, засоби обробки дереви-
ни, розвиток дорожньої інфраструктури, грибкові інфекції тощо. 

Ключові  слова :  рукокрилі, EUROBATS, Бернська конвенція, Боннська конвенція (CMS), КБР, 
CITES. 

 
Вступ 

Посилення антропогенного тиску на природні екосистеми на фоні недостатніх компенса-
ційних заходів мінімізації негативного впливу людини на довкілля має закономірним наслід-
ком зниження чисельності багатьох видів тварин. 

Рукокрилі (кажани), що являють собою найчисленнішу таксономічну групу ссавців за кі-
лькістю видів, вважаються одними з найбільш чутливих тварин до небажаного впливу госпо-
дарської діяльності людини (Загороднюк та ін., 2002). Багато видів кажанів опинились під 
загрозою зникнення і занесені до численних червоних списків тварин на національному, регі-
ональному чи глобальному рівнях. Наприклад, у Червону книгу України занесено 26 видів 
кажанів фауни України (Червона книга України, 2009). 

У намаганні призупинити негативну тенденцію зменшення популяцій кажанів вживають-
ся різноманітні заходи їх збереження. Серед таких заходів значну роль відіграють міждержа-
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вні юридичні інструменти — сукупність актів міжнародного права, спрямованих на захист та 
відновлення об’єктів біоти, у тому числі рукокрилих. Значення таких інструментів для збере-
ження кажанів обговорювалася раніше (Домашлінець, 1998, 1999), проте за останні 10–
20 років з’явилися нові ініціативи, програми, керівництва, плани дій та інші документи, при-
йняті на рівні різних міжнародних організацій, що можуть бути корисними для планування і 
виконання заходів щодо збереження та відновлення рукокрилих і середовища їх існування. 

Метою статті є аналіз різних міжнародних інструментів, які прямо чи опосередковано 
впливають на збереження тварин, та їх значення для охорони кажанів в країнах ареалу, у тому 
числі в Україні. 
 

Міжнародні договори 
Конвенція про біологічне різноманіття (КБР). Укладена у 1992 році КБР встановлює за-

гальні принципи збереження та сталого використання біорізноманіття, складовою якого є 
рукокрилі. Документи КБР не містять спеціальних положень щодо збереження саме рукокри-
лих, проте виконання положень КБР, а також рішень її керівних органів, мають позитивно 
впливати на збереження середовища існування цієї групи тварин. 

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення (CITES). CITES (укладена 1973 р.) спрямована на мінімізацію негативного 
впливу міжнародної торгівлі об’єктами дикої природи на стан популяцій рослин і тварин. 
Європейські види кажанів, у т.ч. ті, що зустрічаються в Україні, не становлять великого інте-
ресу для міжнародної торгівлі. Попитом користуються переважно тропічні чи субтропічні 
види. Відповідним чином, до додатків CITES внесені всі види родів Acerodon та Pteropus (за 
винятком Pteropus brunneus), а також уругвайська популяція Platyrrhinus lineatus. 

Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат (Карпатська конвенція) 
спрямована на проведення всебічної підтримки та співпраці для охорони та сталого розвитку 
Карпат з метою, зокрема, поліпшення якості життя, зміцнення місцевих економік та громад, 
збереження природних цінностей і культурної спадщини. Стаття 4 Карпатської конвенції 
встановлює принципи збереження і сталого використання біологічного та ландшафтного різ-
номаніття (Рамкова..., 2003). Відповідно до ст. 18 цього міжнародного договору укладено 
окремий Протокол про збереження та стале використання біологічного та ландшафтного біо-
різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (Протокол..., 
2008), який передбачає затвердження списків флори та фауни, що знаходяться під загрозою 
(Карпатський червоний список видів). Вже розроблено проект такого списку (Carpathian..., 
2014), до якого включено кажанів багатьох видів, що мешкають в Карпатському регіоні.  

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 
(Бернська конвенція) — один з основних інструментів збереження біорізноманіття у країнах 
Європи. Бернська конвенція містить 4 додатки, які є її складовою. У додаток II Бернської кон-
венції включені всі види Microchiroptera за винятком Pipistrellus pipistrellus, який занесено до 
додатку III. Таким чином, фактично всі види кажанів фауни Європи знаходяться під охоро-
ною цього міжнародного договору.  

15 видів кажанів включені до списку видів, середовища існування яких відповідно до Ре-
золюції № 6 Постійного комітету Бернської конвенції потребують спеціальних заходів збере-
ження (Resolution No. 6, 1998). Наявність цих видів на певних ділянках є одним з критеріїв 
оголошення таких територій об’єктами Смарагдової мережі відповідно до Резолюції № 8 По-
стійного комітету Бернської конвенції (Resolution No. 8, 2012). Рекомендацією № 36 Постій-
ного комітету звернуто увагу на необхідність збереження підземних середовищ існування, 
зокрема, запропоновано скласти у кожній країні перелік найбільш вразливих місць існування 
тролгобіонтів, особливо кажанів, надати таким місцям відповідний природоохоронний статус 
та встановлені критерії відбору таких місць (Recommendation No. 36, 1992). Для всіх видів 
кажанів, перелічених у додатках Бернської конвенції, запропоновано розробити плани збере-
ження чи відновлення або оцінити їх з точки зору необхідності таких планів (Recommendation 
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No. 43, 1995). Окремо рекомендаціями 72 та 73 країнам ареалу запропоновано розробити та 
виконати плани дій для Rhinolophus ferrumequinum і Myotis dasycneme відповідно (Recommen-
dation No. 72, 1999; Recommendation No. 73, 1999). 

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (CMS) — спрямована на охоро-
ну комплексу видів тварин, яким притаманна міграційна поведінка на певних етапах їхнього 
життєвого циклу. У додаток І CMS включено лише 1 вид (Tadarida brasiliensis), тоді як до 
додатку II — 54 види кажанів. Діяльність в рамках CMS стосується розроблення спеціальних 
заходів збереження окремих груп мігруючих тварин, а також мінімізації впливу на них нега-
тивних факторів. Кажани включалися до стратегічних планів CMS на 2000–2005 (Resolution 
6.4, 1999), 2006–2011 (Resolution 8.2, 2005), 2015–2023 (Resolution 10.5, 2011) роки. Предме-
том розгляду нарад Конференцій Сторін CITES були заходи щодо таких факторів впливу на 
мігруючі види тварин, як зміна клімату (Resolution 8.13, 2005; Resolution 9.7, 2008; Resolution 
10.19, 2011; Resolution 11.26, 2014), нафтове забруднення (Resolution 7.2, 2002), хвороби (Res-
olution 10.22, 2011), розвиток енергетики за рахунок відновлювальних джерел (Resolution 
11.27, 2014), інвазійні чужорідні види (Resolution 11.28, 2014), екологічні злочини (Resolution 
11.31, 2014). Зверталася увага на необхідність урахування інтересів мігруючих видів тварин 
при підготовці висновків щодо оцінки впливу на довкілля (Resolution 7.3, 2002), підкреслюва-
лася важливість розвитку екомережі (Resolution 10.3, 2011; Resolution 11.25, 2014). 

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS). Укладена у 1991 р. 
Угода EUROBATS набула чинності у 1994 р. і є на сьогодні єдиним міжнародним договором, 
метою якого є збереження виключно рукокрилих. Станом на 01.01.2017 р. Договірними Сто-
ронами EUROBATS є 36 з 63 країн ареалу. У рамках Угоди охороняються 53 види кажанів, 
що зустрічаються в країнах Європи, у тому числі 26 видів, зареєстрованих у фауні України.  

Основні зобов’язання країн-учасниць EUROBATS встановлені у статті III і стосуються 
заборони навмисного вилучення кажанів з природи, визначення їх ключових середовищ існу-
вання і кормових угідь, роботи з громадськістю щодо необхідності охорони рукокрилих, при-
значення консультативно-експертного органу в галузі збереження кажанів, сприяння прове-
денню відповідних науково-дослідних програм, урахування аспектів збереження кажанів у 
разі застосування нових пестицидів, вжиття інших заходів, які Сторона вважає за потрібне, 
щоб запобігти зменшенню чи повному зникненню популяцій кажанів. 

Головним органом прийняття рішень у рамках EUROBATS є Нарада Сторін, яка збира-
ється раз на 4 роки. У період між сесіями Наради Сторін працюють Консультативний та По-
стійний комітети, які забезпечують відповідно наукове та адміністративне супроводження 
Угоди і збираються раз на рік. З метою опрацювання окремих напрямів діяльності чи пробле-
мних питань щодо збереження кажанів в рамках Угоди створюються міжсесійні робочі групи 
(МРГ). Станом на 01.01.2017 працюють МРГ щодо: 
 

• збереження ключових підземних середовищ існування; • збереження кажанів та сталого 
лісового менеджменту; • моніторингу та індикаторів; • моніторингу щоденних та сезон-
них переміщень кажанів; • аутекологічних досліджень пріоритетних видів; • вітрових 
електростанцій і популяцій кажанів; • світлового забруднення; • збереження та менедж-
менту критичних кормових угідь та сполучних шляхів; • штучних оселищ для кажанів; 
• впливу доріг та іншої транспортної інфраструктури на кажанів; • комунікації, збережен-
ня кажанів та здоров’я населення; • надання допомоги кажанам та їх реабілітація; 
• кажанів та будівельних ізоляційних матеріалів; • освіти; • якості оцінок, досвіду і вмінь 
експертів; • оцінки проектних пропозицій в рамках Проектної ініціативи EUROBATS. 

 

Для виконання короткотермінових завдань можуть збиратися МРГ щодо географічної 
сфери дії Угоди та поправок до додатку до Угоди. У різні часи також створювалися робочі 
групи щодо ідентифікації невиконаних заходів імплементації угоди, бази даних результатів 
моніторингу, перегляду списку пріоритетних видів, надання дозволів для кільцювання кажа-
нів, використання засобів захисту деревини, охорони надземних оселищ кажанів, перегляду 
формату національних звітів, виконання Угоди. 
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За час існування Угоди фахівцями з питань рукокрилих напрацьована значна кількість 
документів, що можуть використовуватися при плануванні та виконанні заходів зі збереження 
кажанів. На першій сесії Наради Сторін (Брістоль, Велика Британія, 1995 р.) прийнято резо-
люцію щодо виконання плану менеджменту та управління, багато положень якого залиша-
ються актуальними (Resolution 1.7, 1995). У подальшому зазначений план уточнювався, допо-
внювався та оновлювався (Resolution 2.8, 1998; Resolution 3.8, 2000; Resolution 4.9, 2003; Reso-
lution 5.10, 2006; Resolution 6.16, 2010; Resolution 7.13, 2014). 

Отримання об’єктивної інформації щодо стану популяцій видів кажанів потребує міжна-
родної співпраці, тому розроблялися індивідуальні рекомендації або програми для окремих 
видів чи середовищ їхнього існування. Зокрема, прийняті транскордонні програми моніторин-
гу щодо Myotis dasycneme та Pipistrellus nathusii (Resolution 2.3, 1998) і таких типів середовищ 
існування як підземні та лісові (Resolution 2.4, 1998). Успішність виконання Угоди залежить 
від чіткого визначення географічної сфери її застосування, на що були спрямовані резолюції 
2.5, 5.11 та 6.3 (Resolution 2.5, 1998; Resolution 5.11, 2006; Resolution 6.3, 2010), а також пере-
ліку видів (Resolution 3.7, 2000; Resolution 4.8, 2003; Resolution 5.3, 2006; Resolution 6.2, 2010; 
Resolution 7.2, 2014). Приділено увагу уніфікації методів моніторингу як для рукокрилих в 
цілому, так і окремих видів кажанів, що дозволяє координувати результати досліджень у різ-
них регіонах та порівнювати їх (Resolution 2.2, 1998; Resolution 5.4, 2006). З метою поширення 
знань про рукокрилих та стимулювання заходів їх збереження за ініціативи EUROBATS 2001, 
2008, 2011 та 2012 рр. оголошувались Міжнародними роками кажанів (Resolution 3.5, 2000; 
Resolution 5.12, 2006; Resolution 6.9, 2010). 

Практичними інструментами збереження кажанів є розроблені міжнародними фахівцями-
хіроптерологами і затвердженими на сесіях Наради Сторін EUROBATS відповідні методичні 
рекомендації і матеріали: 
 

• Керівні принципи охорони та менеджменту важливих підземних середовищ існування 
кажанів (Resolution 4.3, 2003; Resolution 7.6, 2014; Mitchell-Jones, 2007); 
• Керівні принципи надання дозволів на вилучення та дослідження вилучених кажанів 
(Resolution 3.4, 2000; Resolution 4.6; 2003; Resolution 5.5, 2006); 
• Керівні принципи використання засобів захисту деревини (Resolution 4.5, 2003); 
• Керівні принципи охорони наземних оселищ, особливо у спорудах, що мають важливе 
значення з точки зору культурної спадщини (Resolution 5.7, 2006; Marnel, Presetnik, 2010); 
• Керівні принципи виконання проектної ініціативи EUROBATS (Resolution 6.4, 2010; 
Resolution 7.15, 2014); 
• Керівні принципи етики досліджень і польових робіт (Resolution 6.5, 2010); 
• Керівні принципи щодо попередження, виявлення і контролю летальних грибкових ін-
фекцій кажанів (Resolution 6.6, 2010). 
• Керівні принципи щодо спостереження і моніторингу європейських кажанів (Battersby, 
2010); 
• Керівні принципи щодо урахування питання збереження кажанів у проектах вітряних 
електростанцій (Rodrigues et al., 2015). 

 

У 2016 р. під егідою Угоди вийшла публікація, в якій узагальнені назви кажанів на мовах 
країн, які є Сторонами EUROBATS (Lina, 2016). Належну увагу в рамках EUROBATS приді-
лено таким факторам, що можуть негативно вплинути на кажанів, як вітрові електростанції 
(Resolution 4.7, 2003; Resolution 5.6, 2006; Resolution 6.11, 2010; Resolution 7.5, 2014), летальні 
грибкові інфекції (Resolution 6.6, 2010), дороги та інша дорожня інфраструктура (Resolution 
6.14, 2010; Resolution 7.9, 2014), використання протипаразитарних препаратів для домашньої 
худоби (Resolution 6.15, 2010).  

Кажанів рекомендують використовувати як індикатори сталого лісівництва, біорізнома-
ніття, якості довкілля (Resolution 4.4; 2003; Resolution 5.4; 2006; Resolution 6.13, 2010). 

Директива ЄС 92/43/ЕЕС про збереження дикої фауни і флор і природних середовищ іс-
нування відома також як Оселищна (Habitat) директива — є одним з основних актів законо-
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давства ЄС щодо збереження біорізноманіття. У додаток II Директиви, який містить види, що 
становлять інтерес з точки зору Європейського співтовариства і потребують оголошення спе-
ціальних охоронних територій, внесено 13 видів кажанів. Всі види Microchiroptera внесені до 
Додатку IV Директиви, який містить перелік видів, що потребують суворої охорони. Відпові-
дно до Угоди про асоціацію України та Європейським Союзом (Угода..., 2015) законодавство 
України має бути гармонізовано із законодавством ЄС, у т. ч. у сфері охорони природи. 
 

Висновки 

Міжнародним співтовариством напрацьовано суттєвий набір юридичних і організаційно-
рекомендаційних документів та інструментів, спрямований на збереження та відновлення 
дикої біоти, у т. ч. рукокрилих. Їх ефективне застосування для збереження та відновлення 
популяцій кажанів в Україні науковцями, адміністраціями територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, обласними і районними державними адміністраціями може значно підви-
щити шанси відновлення чисельності цих тварин до екологічно безпечного рівня та буде вне-
ском до виконання Україною взятих на себе зобов’язань у сфері охорони природи. 
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