
Знайомтесь: таємничі володарі неба!

Кажани — невід’ємна частина екосистем. Щоночі кажан (залежно від виду) може
з’їсти від 1 до 10 грамів комах. А наприклад, колонія рудих вечірниць із 50 особин

може з’їсти до 50 кг (!) комах за рік.

Кажани — єдині ссавці, здатні літати. Вони мають специфічну будову тіла і шкіряні
крила. Зовні схожі на мишей: м’яке хутро, великі вуха, гострі та добре

розвинуті зуби.
Своїх малят кажани вигодовують молоком!

Відшукай у лісі кажанчиків, що влаштувалися відпочити
перед нічним полюванням. Порахуй, скільки їх.

Відповідь запиши у хмаринку.

Вечірниця руда

Руда вечірниця є дуже корисною, 
оскільки харчується комахами-шкідниками,
наприклад травневими жуками.
За один прийом їжі може з’їсти 20 жуків!

Це найбільший європейський вид кажанів, розмах крил якого може сягати 40 см (!).
Хутро рудувато-коричневе, густе. Вуха короткі, широкі та рівномірно закруглені.

Маючи довгі і вузькі крила, легко полює у відкритому просторі.

Руді вечірниці вважаються перелітними, максимальна відома дальність міграції
цих тварин — 1500 км (!).

Природоохоронний статус: вечірницю руду занесено
до Червоної книги України як  вразливий вид.

Віддає перевагу лісам із дуплавими деревами. Часто селиться в населених пунктах.
Зимові схованки — найчастіше у будинках або дуплах дерев.



Нічні мисливці Вухань звичайний

Кажани не сліпі, але в темряві зір ними використовується найменше. Для
орієнтації в просторі та полювання на комах вони використовують ехолокацію — 

вироблення ультразвукових сигналів та отримання назад їхнього відлуння.

Виконай арифметичні дії і розфарбуй картинку
відповідними кольорами.

Усі види кажанів української фауни є виключно комахоїдними — харчуються
жуками, метеликами й іншими комахами, збираючи їх із поверхні водойм,

кори дерев та ловлячи в повітрі.

Невеликий кажан, розмах крил сягає 24—28 сантиметрів. Характерна відмінність — 
довжелезні вуха, що майже збігаються з довжиною самого тіла.

Поширений на всій території України, зустрічається у лісах, парках. Улітку його
найчастіше можна побачити на горищах церков, узимку — в печерах. Повільно літає

і вміє вправно полювати серед густих гілок дерев.
Цікаво! Вухані збирають комах або гусінь із листя, зависаючи в повітрі,

наче колібрі.

Природоохоронний статус: вухань звичайний занесений
до Червоної книги України як вразливий вид.
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Період зимового сну

Відомо, що кажани належать до тих тварин, котрі проводять зиму у сплячці.
Період гібернації — це той час, коли на вулиці вже прохолодно, комах немає і 

харчуватися кажанам вже нічим. У них знижується температура тіла, сповільнюється 
серцебиття та дихання. У цей час тварини майже не рухаються

та є дуже беззахисними.

Кажан спить майже пів року!
В активному стані температура
тіла кажана становить
40 С, а під час
зимової сплячки — від +1 C до +12 С.  

Допоможи кажанчику вчасно дістатися
до місця зимівлі.

Нічниця велика

Нічниця велика — звичайний осілий вид, поселяється переважно в лісі. Її численні
колонії часто розміщуються на горищах будівель, особливо церковних.

Крила великі, широкі. Забарвлення спини варіюється від попелясто-сірого до
оливково-бурого, черево сірувате.  

Поміркуй: чим живиться нічниця велика?
Розмалюй малюнок і познач, що полюбляє вона їсти.

Особливість поведінки: ловить жуків із землі, ногами підносить здобич до рота,
вміє швидко бігати за жуками навздогін.

Харчується комахами, передусім турунами. 

Природоохоронний статус: нічниця велика занесена
до Червоної книги України як вразливий вид.



Кажани Українських Карпат

Відомо, що в Українських Карпатах проживає 23 види кажанів, а це 85% від усієї
української хіроптерофауни.

  

Переважна їхня більшість зимує в печерах або різних штольнях, закинутих шахтах,
тунелях, а влітку перебирається у села і міста на горища різних будівель.

Наближається зима. Холоднішає, поховалися комашки.
Допоможи кажанчику Жану відшукати

затишну печеру для зимівлі.

Підковик великий

Підковик великий — звичайний вид у Карпатах, досить чисельний. Живе понад
20 років. Осілий, мігрує на невеликі віддалі, в основному до печер на зимівлю.   

Полюбляє ловити здобич прямо з гілок дерев, висячи вниз головою. Їжею слугують
великі і середні за розмірами нічні комахи.

Знаходиться під загрозою вимирання і охороняється в багатьох країнах.

З’єднай послідовно усі точки на малюнку
і розмалюй кажанчика.

Природоохоронний статус: підковик великий занесений
до Червоної книги України як вразливий вид.

 Існування всіх європейських
 кажанів повністю чи частково
 пов’язане з лісом.   



Кажани у небезпеці!

Незвичайні, але дуже вразливі в сучасному світі кажани потребують нашої допомоги
і захисту. Всі українські кажани занесені до списків Червоної книги України!

Що ж призвело до того, що кажани опинились у Червоній книзі?
В основному це через людську діяльність: вирубку лісів, забруднення довкілля
хімічними речовинами (пестицидами) та просто переслідування та знищення їх

внаслідок існуючих міфів.
   

Що ми можемо зробити для кажанів?

Обмежити до мінімуму застосування
інсектицидів (хімічних засобів для

боротьби зі шкідливими комахами).

Використовувати у будинках нетоксичні
речовини для обробки деревини.

Розвішувати скриньки для кажанів.

Бережливо ставитись та не руйнувати
схованки й улюблені місця проживання
кажанів, не вирубувати старі й дуплаві

дерева.

Сприяти збереженню природних
водойм, особливо біля лісу.

Кажан пізній

Поширений по всій території Карпат, численний, зимуючий. Більше полюбляє жити в
населених пунктах на горищах, особливо церковних. Зимує в підвалах

будинків, а у горах — в печерах і штольнях.    

З’єднай послідовно усі точки та розмалюй.

Природоохоронний статус: кажан пізній занесений
до Червоної книги України як вразливий вид.
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