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The pond bat, Myotis dasycneme, in the fauna of Luhansk region. — S. Rebrov. — A single specimen of 
the pond bat was registered in an abandoned building in Verhnobohdanivka village, Stanychno-Luhansky dis-
trict, during a daytime bat census. This record is the first reliable registration of Myotis dasycneme in Luhansk 
oblast. Research on bats were carried out not for the first time in this anthropogenic roost, and a total of six 
other bat species were recorded here (Myotis aurascens, Myotis daubentonii, Plecotus auritus, Pipistrellus 
nathusii, Pipistrellus kuhlii, and Eptesicus serotinus). Human-made constructions are almost the only poten-
tial roosts for bats in conditions of transformed landscapes of the East of Ukraine. 
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Нічниця ставкова (Myotis dasycneme) у фауні Луганської області. — С. Ребров. — Під час денного 
огляду закинутої будівлі у с. Верхньобогданівка, Станично-Луганського району, відмічена одиночна 
особина ставкової нічниці. Ця знахідка — перша достовірна реєстрація Myotis dasycneme у Луганській 
обл. Обліки рукокрилих у цьому антропогенному сховищі проводили не вперше, загалом у ньому ви-
явлено ще шість видів рукокрилих (Myotis aurascens, Myotis daubentonii, Plecotus auritus, Pipistrellus 
nathusii, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus). Людські споруди в умовах трансформованих ландшаф-
тів сходу України є чи не єдиними потенційними сховищами для рукокрилих. 
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Ставкова нічниця (Myotis dasycneme) — вид, який спорадично поширений на території 

України, занесений до ЧКУ та має охоронний статус згідно з міжнародними угодами та кон-
венціями, підписаними нашою країною (Бернська та Боннська конвенції, Угода про збере-
ження популяцій європейських рукокрилих) (Годлевська, Фесенко, 2010). На даний час, за 
класифікацією МСОП, Myotis dasycneme має статус виду, близького до загрозливого стану 
(Piraccini, 2016). Цей вид нічниць надає перевагу низинним ландшафтам зі стоячими або пові-
льно текучими водоймами (Ciechanowski et al., 2007). 

Жодної достовірної реєстрації нічниці ставкової на території Луганської обл. не було, 
окрім однієї зимової знахідки у старих копальнях біля м. Голубівка (Кіровськ), де ідентифіка-
цію проведено дистанційно, за описом колеги (Загороднюк, Коробченко, 2008). Для Донець-
кої обл. вид зареєстровано в підземеллях закинутої виробки гіпсу в окол. м. Бахмут («Арте-
мівськ»), ідентифікація після відлову сітками (Годлевская, Гхазали, 2009). Загалом для сходу 
України найбільше знахідок нічниці ставкової відомо з Харківщини (Vlaschenko, Naglov, 
2005; Влащенко, 2005; Влащенко, Наглов, 2006). У Ростовській обл. РФ, яка також межує з 
Луганською, відмічено материнську колонію цього виду (Газарян та ін., 2010). 

Під час денного огляду закинутої свиноферми у с. Верхньобогданівка Станично-Луган-
ського району (23.08.2016) у щілині на стику стельових бетонних плит відмічена одиночна 
особина нічниці, яку дистанційно визначено як Myotis dasycneme (рис. 1). Аналіз видових 
ознак проведено за визначником кажанів Європи (Dietz, von Helversen, 2004). Тоді ж разом із 
M. dasycneme на цій фермі зареєстровано ще 5 видів рукокрилих: Myotis aurascens (56 ос.), 
M. daubentonii (63), Pipistrellus nathusii (1), P. kuhlii (3), Eptesicus serotinus (19). 
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Рис. 1. Нічниця ставкова, M. dasycneme. Фото С. Реброва. 
Довжина козелка відносно коротка як для роду Myotis (ко-
ротша, ніж половина довжини вуха). Волосяний покрив 
густий і сірувато-коричневого кольору на спині та сірува-
то-білого на череві (Dietz, von Helversen, 2004). 

Fig. 1. The pond bat, M. dasycneme. Photo by S. Rebrov. Tra-
gus length is relatively short as for the Myotis genus (shorter 
than the half of the ear length). The pelage is dense, greyish-
brown on the back, and greyish-white on the underside (Dietz, 
von Helversen, 2004). 

 

Дослідження рукокрилих у цьому антропогенному сховищі автор проводив не вперше. 
Результати обліків 2013 та 2014 рр. представлені у попередній праці (Ребров, 2014). Загалом у 
ньому виявлено 7 видів рукокрилих: Myotis aurascens, M. daubentonii, M. dasycneme, Plecotus 
auritus, Pipistrellus nathusii, P. kuhlii, Eptesicus serotinus.  

Людські споруди в умовах степів України становлять собою чи не єдині можливі схо-
вища для рукокрилих, в той же час жодне антропогенне сховище не захищене від знищення. 
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