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Розділ 5.  
Довідкові матеріали  

 
 

Розділ включає загальний бібліографічний опис  
літературних першоджерел використаних авторами 
видання для підготовки текстів. Розділ містить 

тлумачний словник спеціальних термінів, що вживаються 
у галузі біоспелеології. У цьому розділі вміщено також 
стислі довідки про авторів цього довідника та подяки. 

 
 
 
 
 

Chapter 5.  
Reference information 

 
This chapter includes a general bibliography of the literary  
sources that were used by the authors of this issue for the 

preparing of the text. Chapter includes also the explanatory 
dictionary of the special terms that commonly used in the 

field of biospeleology. In this chapter, there is brief 
information about the authors of this issue, and 

acknowledgements. 
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5.1. Тлумачний словник біоспелеолога 
 

Explanatory dictionary for biospeleologist. — Igor Zagorodniuk. — Explanatory 
dictionary of main terms dealing with underground fauna and biospeleological inves-
tigations is composed. Totally, explanations for 50 special terms are given. 

 
 

Вступ. Біоспелеологія — одна з галузей екології, тісно пов’язана як із 
власне спелеологією, так і біологією. Понятійний апарат, що сформувався у 
цій галузі знання, загалом є екологічним за своїм змістом, а предметом його 
дослідження є життя печерних тварин, біологія печер, карсту та підземних 
вод. Для розуміння тієї чи іншої проблематики, стислого позначення тих чи 
інших понять і процесів сформовано свій понятійний апарат, який знахо-
диться у розвитку і постійно вимагає уточнень.  

За основу запропонованих визначень взято низку спеціальних видань, у 
тому числі екологічні та зоологічні словники [1–8], словники іншомовних 
слів та рукописи праць, представлених для цього видання. Глосарій включає 
50 понять (до 400 знаків), вживаних як на сторінках цього видання, так і у 
дискусіях колег під час обговорення проблем і задач біоспелеологічних до-
сліджень. Поняття “організми” вживається тут у широкому розумінні (як 
мешканці, популяції, види, представники фауни). 
 

Алохтони (від гр. “allos” = інший, чужий + “chthon” = земля, край) — чужорідні види; 
види, які сформувалися поза межами екосистеми, що аналізується. В райони сучас-
ного поширення алохтони потрапили в результаті подальшого розселення (зокрема, 
інвазії). На відміну від них, автохтони — це види, що сформувалися в межах тієї еко-
системи, до якої вони зараз входять (аборигенні види). 

Алохтонний — прийшлий в екосистему вид (алохтонний вид) або привнесена органі-
ка (алохтонна органіка). Алохтонні види — види, що сформувалися в інших місцево-
стях і потрапили в екосистему шляхом інвазії або інтродукції. Алохтонні види і ало-
хтонна органіка — небезпечний фактор для підземної фауни, але так само алохтонна 
органіка — найголовніше джерело енергії для печерних екосистем. 

Афотична зона, афотна зона, дисфотна зона (від гр. “a” = без, “phos, photos” = сві-
тло) — середовища, куди проникає до 1 % сонячної радіації (морські глибини та гіпо-
гея). У структурі біосфери — те саме, що й “дисфотосфера”. Для афотичної зони (зо-
крема і в печерах) характерна відсутність продуцентів (крім хемосинтетиків); тут жи-
вуть гетеротрофи і мають місце гетеротрофні сукцесії. 
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Біорізноманіття — в узагальненому розумінні: сукупність типів біосистем будь-яко-
го простору (екосистеми, біому, планети). При описах біоти або локальних фаун та 
при їх порівняннях під біорізноманіттям найчастіше розуміють різноманіття живого 
(біосистем), оцінене через багатство його проявів: напр., видове багатство фауни (су-
ма видів), багатство біомів (кількість біомів) тощо. 

Біом (від гр. “bios” = життя + “oma” = закінчення, що означає сукупність) — сукуп-
ність різних груп організмів і середовища їхнього існування у певній ландшафтно-
географічній зоні. Розрізняють біоми таких природних зон, як тундри (біом тундри), 
степу (біом степу) тощо. Підземні фауни є частиною відповідних біомів, і їхні особ-
ливості визначаються історією формування цих біомів. 

Біонт (від гр. “bion, biontos” = той, що живе) — організм, який має пристосування до 
життя у певному середовищі, набуті у ході еволюції свого виду. Розрізняють гідробі-
онтів (водні організми), аеробіонтів (мешканці суходолу і повітря), троґлобіонтів 
(облігатні мешканці печер), педобіонтів (ґрунтова фауна). Розрізняють також еври-
біонтів (пристосовані до широких еконіш) і стенобіонтів (вузька адаптація). 

Біота (від гр. “biote” = життя) — історично складена сукупність живих організмів, 
об’єднаних спільною областю поширення. На відміну від біоценозу, в якому всі види 
пов’язані трофічними ланцюгами, до складу біоти входять види, що можуть і не мати 
прямих екологічних зв’язків один з одних. Термін біота застосовують, коли мова йде 
про обширніші за біом території (напр., печерна біота). 

Гетеротрофи, гетеротрофні організми (від гр. “heteros” = інший + лат. “trophe” = 
їжа) — організми, які для свого живлення використовують готові органічні речовини, 
утворені автотрофами (насамперед, рослини). До гетеротрофів належать гриби, багато 
мікроорганізмів, тварини. Розрізняють три типи гетеротрофного живлення: сапрофі-
тне, голозойне (зокрема, хижаки) і паразитне. 

Гетеротрофні сукцесії (від гр. “heteros” = інший, “trophe” = їжа + “сукцесія”) — тип 
сукцесій, при яких продуктивність консументів переважає над продуктивністю проду-
центів. Структура екологічних пірамід у печерах перевернута відносно пірамід епігеї, 
що визначається повною залежністю печерних фаун від наземної біоти (крім екосис-
тем з хемосистетиками): тут органіка лише консумується до повної мінералізації.  

Гідробіонти (від гр. “hydros” = вологий, гр. “bion, biontos” = той, що живе) — органі-
зми, що живуть у водному середовищі, водні тварини. Термін вживається для всіх си-
стематичних і екологічних груп, вікових стадій і життєвих форм, які протягом всього 
або частини свого життя мешкають у воді. Гідробіонти у складі підземних фаун пред-
ставлені стиґобіонтами, стиґофілами і стиґоксенами. 

Гібернація — (від лат. “hibernatio” = зимівля) — зимова сплячка; явище глибокого 
сну, який супроводжується суттєвим зниженням метаболізму і температури тіла до 
температури сховищ. Гібернація є адаптацією до переживання несприятливих умов, і 
її загальною рисою є економія енергетичних ресурсів. Перехід до гібернації часто су-
проводжується міграціями до місць зимівлі. 



 183 

Гіпогейна фауна — сукупність мешканців гіпогеї, або підземного світу, що протиста-
вляється епігеї. Гіпогейну біоту складають організми, що живуть в умовах замкненого 
простору і відсутності світла. З тваринного світу до гіпогейної фауни належать пред-
ставники ґрунтової фауни (мешканці товщі ґрунту) і фауни підземних порожнин (вкл. 
власне печерну фауну). Те саме, що підземна фауна. 

Гіпогея (від гр. “hypo” = під, нижче; + гр. “ge” = земля) — підземне царство, область 
мешкання гіпогейної фауни. На відміну від епігеї, для підземного середовища харак-
терні висока відносна вологість, відсутність світла, стабільні мікрокліматичні умови. 
У верхніх шарах гіпогеї мешкають представники ґрунтової фауни та норові тварини, у 
нижніх — троґло(стиґо)біонти, троґлофіли і троґлоксени. 

Гуано (від ісп. “guano” = послід морських птахів) — поклади розкладеного в умовах 
сухого клімату посліду морських птахів, часто біля їхніх колоній. Цінне азотне і фос-
форне добриво. Термін використовують для скупчень сухих напіврозкладених екс-
крементів троґлофільних кажанів. Поклади гуано в печерах (сапробіос) є середови-
щем існування і поживою для багатьох троґлобіонтів. 

Гуанофіл (від ісп. “guano” = послід морських птахів + гр. “phileo” = люблю) — орга-
нізми, що постійно або в окремі періоди розвитку (напр., на стадії личинки) пов’язані 
з покладами гуано. Гуанофілія полягає у використанні гуано як середовища та як по-
живи (сапробіонти, сапрофаги). Гуанофілами є дрібні черви і членистоногі, що в ок-
ремих печерних фаунах формують основу трофічних пірамід (є ще гуанобіонти). 

Детрит (від лат. “detritus” = розтертий, подрібнений) — прах, сукупність завислих у 
воді та осілих на дно водойми (або дно печери) дрібних нерозкладених частинок (ре-
шток) рослин, тварин та їхніх виділень. Детрит служить поживою для детритоїдних 
тварин, а також деяких грибів (в ґрунті детрит = перегній). За відсутності або низької 
ролі детритофагів детрит бере участь в утворенні донних відкладів. 

Детритофаги (від лат. “detritus” — розтертий, подрібнений + гр. “phagos” — пожи-
рач) — тварини, які живляться детритом, одна з груп сапрофагів. Розрізняють вод-
них і сухопутних детритофагів (дощові черви, ґрунтові личинки комах тощо). Завдяки 
своїй життєдіяльності детритофаги пришвидшують мінералізацію накопичених кон-
сументами органічних речовин. 

Екосистема (від гр. “oikos” = оселя, середовище, місце оселення + “systema” = об’єд-
нання, поєднання) — функціональна єдність угруповання організмів і навколишнього 
середовища. Основною властивістю екосистем є їхня цілісність і відносна стійкість, 
що виявляється у її здатності до саморегуляції і самовідновлення. Об’єм поняття не-
визначений на відміну від терміну “біогеоценоз”. 

Епігея (від гр. “epi” = над, біля, після; + гр. “ge” = земля) — наземне середовище іс-
нування з домінуванням автотрофів (рослин) і високе різноманіття пов’язаних з ними 
гетеротрофів. Структура екологічних пірамід і трофічних ланцюгів в епігеї є збала-
нсованою (автотрофи => гетеротрофи І–ІІІ порядків => редуценти) відповідно до 
кількості енергії, що надходить в екосистему (див. “гіпогея”). 
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Інтерстиціальна фауна (віл лат. “interstitium” = проміжок) — тварини, які живуть у 
заповнених водою проміжках між твердими частинками (піску, камінців, тощо), на 
пляжах, літоралі, дні водойм. Фауну капілярів формують мешканці підземних вод: 
деякі найпростіші, кишковопорожнинні, черви, ракоподібні. Представники цієї фауни 
(стиґобіонти) мають тонке дуже видовжене тіло. 

Карст, карстові явища (від плато Крас = камінь, скеля) — результат розчинення во-
дами гірських порід (вапняків, гіпсів, кам’яної солі), що супроводжується утворенням 
поверхневих (лійки, котловани, провалля) і підземних (печери, щілини, колодязі) по-
рожнин. Карст впливає на циркуляцію водотоків (зникаючі під землею річки, озера з 
пульсуючим рівнем). Карстові райони — місця поширення спелеобіонтів. 

Катакомби (від італ. catacombe і лат. catacumba = підземна гробниця) — підземні по-
рожнини штучного або природного походження, які в давнину використовувалися 
для відправи релігійних обрядів та поховання померлих (підземні цвинтарі). Іноді 
“катакомбами” називають закинуті підземні каменоломні (напр., катакомби біля Оде-
си та Керчі, інших приморських міст). 

Консументи (від лат. “consumo” = споживаю) — організми, які в ланцюгах живлення 
є споживачами органічних речовин. До консументів належать усі гетеротрофні ор-
ганізми, окрім останньої ланки — редуцентів. В одному ланцюгу можуть бути консу-
менти 1, 2, 3 і т. д. порядків. Консументи І порядку — травоїдні тварини, консументи 
ІІ порядку — хижаки, ІІІ порядку — хижаки хижаків). 

Мінералізація — процес природного розкладу органічних сполук до найпростіших 
(вихідних) сполук: вугільної кислоти, води та простих неорганічних речовин. Мінера-
лізація відбувається за участі або без участі редуцентів (за участі редуцентів — зна-
чно швидшими темпами). При уповільненій мінералізації зростає органічне забруд-
нення середовища. Див. також сапробіонти. 

Нора — тимчасові або постійні сховища тварин, зроблені ними в ґрунті, гірських по-
родах, деревині, снігу, донних відкладах. Використовуються для захисту від хижаків і 
непогоди, сплячки, зберігання їжі, розмноження. Основні нори виконують усі ці фу-
нкції, а допоміжні — одну. Нори великих ссавців (напр., борсуків) можуть існувати 
сотні років, і в них формується складний норний біоценоз.  

Пам’ятка природи — одна з охоронних категорій для природних об’єктів, що входять 
до заповідного фонду. Цю категорію найчастіше надають печерам та іншим природ-
ним об’єктам і територіям з розвиненим карстом. Більшість таких об’єктів має статус 
пам’ятка природи геологічного або гідрологічного значення, лише окремі з них є 
комплексними, де нарівні з іншим охороняється і біота. 

Печера (первинно як “печь, піч” = схованка, тепле місце) — природні порожнини в 
ґрунті або гірських породах, утворені внаслідок розвитку карстових явищ або текто-
нічних зсувів. В широкому розумінні печерами називають природні і штучні підземні 
порожнини в природних сутстратах, що мають входи з поверхні і доступні для пере-
бування людей. Печери — основні місця знаходження печерної фауни. 
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Печерна фауна — 1) сучасна печерна фауна — сукупність тварин, які населяють пе-
чери. Одні види мешкають тут постійно і живляться іншими тваринами або детри-
том (троґлобіонти), інші використовують печери для відпочинку або розмноження 
(троґлофіли); 2) викопна печерна фауна — захоронені в печері рештки колишніх ме-
шканців печер (кажани, печерний ведмідь) та їхніх жертв. 

Підземна фауна — сукупність видів тварин, які населяють підземні порожнини; ме-
шканці гіпогеї. Підземну фауну поділяють на кілька складових: печерну фауну, або 
фауну великих порожнин (спелеофауна), фауну тріщин і щілин (фреатичну фауну) і 
фауну капілярних ходів ґрунту (інтерстиціальну). Підземна фауна включає як сухо-
любних (що дихають повітрям) тварин, так і гідробіонтів. 

Підземні порожнини — простір, доступний для проживання представників підземної 
фауни: мікропорожнини між частинками ґрунту (як заповнені водою, так і повітрям), 
системи капілярів і мікроходів, створені (вириті) тваринами, утворені після вигни-
вання коріння рослин, мікро- і макроскопічні тріщини і порожнини, утворені внаслі-
док тектонічних зсувів і карстових явищ у твердих породах. 

Піраміда екологічна — співвідношення в екосистемі між продуцентами і консумен-
тами різних порядків, виражене через їхні маси (піраміда біомас), чисельність (піра-
міда чисельностей) або зв’язану енергію (піраміда енергії) і зображене у вигляді гра-
фічної моделі. В піраміді енергій кожний наступний після продуцентів рівень (консу-
менти І–ІІІ порядків) складає до 10 % від попереднього. 

Редуценти, або деструктори (від лат. “reducens, reducentis” — той, що повертає на-
зад, відновлює) — організми, що живляться мертвою органічною речовиною і підда-
ють її мінералізації (деструкції) до простих неорганічних сполук, що потім викорис-
товуються продуцентами. Редуценти — остання ланка в ланцюгах живлення, пред-
ставлена мікроорганізмами, червами, іншими сапрофагами. 

Сапробіос (від гр. “sapros” = гнилий + гр. “bios” = життя) — середовище існування 
сапробіонтів. За походженням сапробіос — це гуано троґлофільних кажанів (нічниці, 
підковики, довгокрили) і птахів (голуби, сови, салангани). Фауна сапробіонтів є ос-
новою екологічної піраміди в підземних екосистемах і представлена різноманітними 
сапрофагами (черви, молюски, личинки комах, мертвоїди).  

Сапробіонти, сапроби (від гр. “sapros” = гнилий + біонт) — організми (найпростіші, 
дрібні безхребетні), що живуть у забруднених органікою водах. Мінералізуючи орга-
ніку, сприяють очищенню водойм. Їхні видовий склад і чисельність є оцінкою рівня 
забруднення водойм. Розрізняють: полі- (живуть у дуже забруднених водах), мезо- 
(помірне забруднення) і олігосапробіонтів (живуть у чистій воді).  

Сапрофаги, або сапротрофи (від гр. “sapros” — гнилий + “phagos” — пожирач) — 
тварини, які живляться речовинами, що розкладаються. До сапротрофів належать: 
детритофаги (деякі черви, молюски, личинки комах), копрофаги (живляться екскре-
ментами) і некрофаги (мертвоїди). Сапрофагами іноді бувають хижаки і всеїдні тва-
рини. Поїдаючи гниючі залишки, виконують санітарну функцію. 
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Спелеобіонти (від гр. “spelaion” = печера + гр. “bion, biontos” = той, що живе) — ме-
шканці печер та інших типів підземних порожнин, представники спелеофауни. По-
няття об’єднує як суходільних тварин (троґлобіонти), так і гідробіонтів (стиґобіо-
нти). Складають основу печерної фауни, проте не включають незакономірних і випад-
кових мешканців печер (троґлоксенів і стиґоксенів). 

Спелеологія, спелеобіологія (від гр. “spelaion” = печера + “bios” = життя, “logos” = на-
ука) — галузь природничих наук, що вивчає печери, їх утворення, гідрографію, мі-
кроклімат, органічний світ тощо. На стику спелеології, біології та екології сформува-
лася спелеобіологія, або біоспелеологія, що вивчає різноманіття печерної фауни та 
особливості функціонування печерних екосистем. 

Спелеотуризм — стихійне або організоване відвідування печер людиною, подорожі з 
метою знайомства з печерами та їхньою фауною. Звичайно вимагає розвитку певної 
інфраструктури і спеціальних технічних заходів (обладнання входів в печери, освіт-
лення ходів, переходи), що супроводжується згасанням популяцій спелеобіонтів (пря-
ме знищення, турбування, біологічне забруднення). 

Спелеофауна (від гр. “spelaion” = печера + фауна) — сукупність видів тварин, що на-
селяють печери, тимчасово або постійно (деякі павуки, комахи, молюски, черви, зем-
новодні, риби). У типових спелеобіонтів (троґлобіонти, стиґобіонти) розвинуті 
ознаки троґломорфності. Деякі тварини (кажани, великі хижаки) використовують 
печери для відпочинку і гібернації, знаходячи їжу поза печерами. 

Сплячка — сезонне явище, фізіологічний стан, у якому тварини перебувають періоди 
нестачі кормів, вологи тощо. Для сплячки характерне різке зниження обмінних про-
цесів з метою уповільнення витрат резервів організму. Розрізняють літню (у посуху) і 
зимову сплячку (при морозах): естивацію і гібернацію. Для кажанів це поняття вжи-
вають при описі їх зимівлі. Див. також: гібернація. 

Стиґобіонт — один з типів гідробіонтів, що мешкають у підземеллях і входять до 
складу підземної фауни. В ряду цих типів (стиґобіонт, стиґофіл, стиґоксен) є найбільш 
типовим для підземних фаун і не зустрічається поза ними. Найбільша кількість стиґо-
біонтів відноситься до ракоподібних (веслоногі, бокоплави, креветки), є вони і серед 
молюсків, коловерток, п’явок, поліхет, риб, земноводних.  

Сукцесії (від лат. “successio” = наступність, спадкоємність) — послідовна зміна у часі 
одних угруповань організмів іншими, внаслідок чого формуються біоценози, що най-
більше відповідають наявним умовам. В помірних широтах влітку всі екосистеми у 
фазі автотрофної сукцесії (накопичення органіки), а взимку — гетеротрофної (фаза 
виїдання); у підземних середовищах сукцесії гетеротрофні.  

Суперфіціальне середовище, або MSS (від фр. “Milieu Souterrain Superficiel”) — сис-
тема підземних мікроходів, що знаходяться нижче рівня ґрунту (в ґрунтознавстві є 
близький термін: зоогенні ґрунти). Широко використовується ґрунтовою мезофауною 
(жуки, кліщі тощо). Середовище проживання сухолюбних троґлофілів і троґлобіон-
тів на противагу фреатиці як середовищу існування стиґобіонтів. 
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Троґлобіонти (від гр. “trogle” — печера + біонт) — організми, пристосовані до життя 
в умовах печер. Троґлобіонти в широкому розумінні — організми, що постійно жи-
вуть у печерах та підземних водах; у вузькому розумінні — тільки суходільні форми 
(без стиґобіонтів), у тому числі деякі молюски, павуки, жуки. На відміну від тро-
ґлофілів, мають добре виразні ознаки троґломорфності.  

Троґлоксени (від гр. “trogle” — печера, гр. “xenos” = чужий) — випадкові і тимчасові 
мешканці печер, що є характерними мешканцями поверхні (епігеї) і потрапляють у 
печери випадково (напр., амфібії у пошуках місць зимівлі). Для гідробіонтів аналогі-
чним є поняття стиґоксенів. Для підземних фаун не характерні, найменш адаптована 
для підземного життя група (див. троґлобіонти). 

Троґломорфність (від гр. троґло... + “morphe” = вигляд, форма) — комплекс ознак 
пристосування до життя в підземеллях, що характеризує троґлобіонтів і відрізняє їх 
від близьких епігейних видів: депігментація покривів, втрата очей і розвиток органів 
дотику і нюху; у членистоногих (ракоподібні, павуки, комахи) — також втрата кути-
кули, збільшення розмірів, видовження кінцівок, вусиків, кігтиків. 

Троґлофіли (від гр. “trogle” = печера) — організми, що на певних стадіях свого роз-
витку або сезонної чи добової активності віддають перевагу існуванню в печерах. До 
троґлофілів відносяться, зокрема, представники ґрунтової і підстилкової фауни, меш-
канці дупел та інші гетеротрофні організми, що адаптовані до життя (або спокою) в 
умовах темряви, холоду, вологості і браку органіки. 

Фауна (від лат. “Fauna” = Фавна: богиня лісів, полів, звірів) — сукупність усіх видів 
тварин, які населяють певну місцевість. За місцем і часом проживання тварин виді-
ляють фауну ґрунту, печерну фауну, викопну фауну тощо. Термін застосовують до 
окремих груп (напр., ентомофауна). До складу фауни входять автохтони й емігранти 
(в печерах також розрізняють троґлобіонтів і троґлоксенів).  

Фреатична фауна — фауна підземних водотоків, заповнених водою щілин в ґрунті і у 
скельних породах. Фреатику населяють переважно найпростіші та дрібні безхребетні 
(зокрема, дрібні ракоподібні), що живуть в середовищі ґрунтових вод. Фреатична фа-
уна є частиною підземної фауни і одним із джерел формування печерної фауни (зо-
крема, підземних гідробіонтів — стиґофілів і стиґобіонтів). 

Хижаки — тварини або рослини, що поїдають інших тварин. В широкому розумінні 
до них відносять всіх консументів (крім детритофагів), поділяючи їх на 4 групи: 
власне хижаків (вбивають багато жертв), пасовищників (багато жертв, не вбивають), 
паразитів (одна або кілька жертв, не вбивають), паразитоїдів (вбивають жертву в кінці 
розвитку, 1 жертва). Хижакам властива спеціалізація до жертв. 
 
Джерела інформації. [1] — Бирштейн, 1985; [2] — Даль, 1998; [3] — Дублянский, 
Андрейчук, 1989; [4] — Загороднюк, 2001; [5] — Книсс, 2001; [6] — Крапивный, Рад-
кевич, 1988; [7] — Мусієнко та ін., 2002; [8] — Талпош, 2000. 
 

Ігор Загороднюк 
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5.2. Критерії цінності печер  
за біотичною компонентою 

 
 
Вступ  

Для оцінки якості підземних порожнин як фактичних чи потенційних 
об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) необхідна система критеріїв, за 
якими можна оцінинити не лише цінність печери як спелеоресурсу [2], але і 
стан спелеобіоти [1, 4]. Постійним комітетом Бернської конвенції 1992 року 
затверджено “Критерії вибору підземних місцезнаходжень, важливих з огля-
ду на біологічну значимість”, розроблені на підставі пропозицій Робочої гру-
пи Конференції з біоспелеології (Льєж, 1992)”. Такі пропозиції викладено у 
додатку 1 до Рекомендації № 36 [5], в якій запропоновано 10 критеріїв, без 
уточнення їх кількісних оцінок (тут в дужках дано авторське тлумачення, ви-
ходячи з коментарів Постійного комітету): 
 
1. Присутність видів, адаптованих до підземного життя (по суті троґломорфів, тоб-
то троґлобіонтів та стиґобіонтів); 
2. Присутність “залишкових” видів (по суті видів, що зникли в поверхневих назем-
них або водних місцезнаходженнях); 
3. Присутність вразливих видів (такими названо всіх стиґофілів і стиґобіонтів); 
4. Присутність ендемічних видів (насамперед там, де вони чисельні, з наданням пріо-
ритету видам, що найкраще репрезентують біотичні угруповання); 
5. Присутність рідкісних видів (ендеміки, що існують в низькій чисельності); 
6. Присутність кажанів (більшість європейських кажанів використовують печери як 
зимові або літні сховища, і всі вони включені до Додатку 2 БК); 
7. Відносно високе біорізноманіття (оцінки багатства видів відносно свого регіону, і 
заповідання щонайменше одного спелеоугруповання в кожному регіоні);  
8. Оригінальність місцезнаходження (унікальні гідротермальні, льодові та лавові пе-
чери з унікальними біотами); 
9. Наукова значимість (об’єкти пильного вивчення і такі, біота яких знаходиться під 
довготривалим наглядом [моніторингом]); 
10. Вразливість місцезнаходжень (загроза руйнації та забруднення місцезнаходжень з 
подальшою деструкцією біоти, включаючи надмірне відвідування). 

Очевидно, що всі ці критерії дуже важно одночасно оцінити для всіх ка-
дастрових печер, з одного боку, а, з іншого, всі вони повинні бути оцінені кі-
лькісно. Окрім того, більшість з них суттєво перекриваються. Ми пропону-
ємо спрощену і, на нашу думку, більш практичнішу схему.  
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Критерії, що пропонується  
Нами пропонується 6 основних критеріїв та 5-бальна шкала оцінки зна-

чимості кожного з них (0...4). Перелік критеріїв наведено у табл. 1. Головним 
з них ми вважаємо наявність троґлофільних видів хребетних загалом і, серед 
них у першу чергу кажанів, оскільки: 1) наявність і стан популяцій троґлофі-
льних кажанів є самодостатнім критерієм цінності і стійкості троґлобіотич-
них угруповань, 2) стан троґлобіоти залежить, насамперед, від кількості ор-
ганіки, яку привносять в печерну екосистему хребетні-троґлобіонти. 

Шкала значимості кожного критерію включає три основні категорії (1–
3) та дві крайні: 0 — “відсутність”, 4 — “максимальна”. Зміст цих градацій 
викладено у табл. 1. Критерії мають градацію за арифметичною прогресією, 
напр., 3...6...12). Перші два критерії стосуються наявності видів, що привно-
сять органіку (переважно хребетні), наступні три — наявності раритетів (пе-
реважно безхребетні), останній критерій — загальна цінність місцезнаход-
ження (фактична ступінь збереженності порожнини). Шкала пропонується 
для оцінки рейтингового місця печери в екомережі.  

Оцінка біотичної цінності печери (EST) може змінюватися в межах від 
“0” до “24” (max = 6 критеріїв х 4 бали). Ці оцінки в частині випадків будуть 
заниженими через неповноту даних про стан біоти. У зв’язку з цим для кінце-
вої оцінки (FIN), отриману нами величину (EST) треба домножити на поправ-
ний коефіцієнт (correction), який встановлює експертна група (COR = ½...2 
крат), з огляду на очікувані результати досліджень і статус аналогічних поро-
жнин (буде збільшення оцінки) або на процеси деградації печер та їх біоти 
(зменшення оцінки). Так, для печери Романія попередня оцінка така:  
 
BAT(4) + FIL(4) + BIO(4) + END(4) + RDB(4) + VAL(4) = EST(19); EST(19) x COR(1,3) = 24 (FIN) 
 
Таблиця 1. Авторська модифікація “бернських” критеріїв цінності печер за біотичною 
компонентою та ранги їх значимості 
Код Критерій (бернський) 0 1 2 3 4 
BAT Наявність кажанів (чисельність в один 

із сезонів) 
0 <10 <100 <1000 ≥1000 

FIL Наявність хребетних-троґлофілів (сума 
усіх видів, вкл. кажанів) 

0 <3 <6 <12 ≥12 

BIO Наявність троґлобіонтів і стиґобіонтів 
(переважно Arthropoda, сума видів) 

0 <3 <6 <12 ≥12 

END Наявність ендемічних видів (троґлобі-
онта та стиґобіонти, на рівні регіону) 

0 <3 <6 <12 ≥12 

RDB Наявність червонокнижних видів (ЧКУ 
+ Берн-2, окрім троґлоксенів) 

0 <3 <6 <12 ≥12 

VAL Цінність (оригінальність і наукова зна-
чимість, сума 4-х якісних оцінок)* 

0 1 з 4-х 2 з 4-х 3 з 4-х 4 з 4-х 

Примітка : * А — статус типового місцезнаходження видів, Б — палеозоологічний об’єкт, В — 
багаторічний моніторинг, Г — збереженість за геологічною компонентою.  
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Практика використання критеріїв 
Залежно від отриманого балу (і в усіх випадках, коли цей бал >5), при 

проведенні оцінки пропонуються природоохоронні дії трьох ступенів: 
1) печера отримує статус пам’ятки природи із нормованим рекреаційним і ту-
ристичним навантаженням не більше певного обсягу у відведених межах та з 
обов’язковою передачею печери на опікунство УСА;  
2) печера отримує статус комплексної пам’ятки природи з забороною рекреа-
ційного і туристичного навантаження (більше визначеного обсягу, але ме-
нше, ніж в попередній категорії), а також земельних і гідрологічних робіт у 
поверхневих ценозах;  
3) печера отримує статус природного ядра в екомережі разом з поверхневими 
ценозами в обсязі площі, що становить 10 крат від контуру печери, припине-
няють будь-яких відвідувань порожнини, окрім таких, що здійснюються з на-
уковою метою (в обмеженій кількості) обов’язковим обладнанням входу. 
 
Заключення 

Необхідно зазначити кілька речей, пов’язаних зі статусом кажанів і пра-
ктикою подальших активностей у цьому напрямку.  

Зідно з низкою природоохоронних конвенцій та угод, що були підписані 
і ратифіковані Україною (зокрема, “Про збереження популяцій європейських 
кажанів” [3]), будь-який підземний об’єкт, що є ключовим для збереження 
кажанів, має бути заповіданим, незважаючи на всі інші критерії. 

В окремих печерах повинні бути визначені зони з різним ступенем рек-
реаційного навантаження, аж до повної заборони їх відвідування загалом або 
у певні сезони, окрім таких відвідувань, що здійснюються з метою наукового 
та природоохоронного моніторингу. 

Тут розглянуто і запропоновано критерії комплексної оцінки порожнин 
за біотичною компонентою, проте очевидно, що мають бути розроблені такі 
ж критерії за геологічною та іншими компонентами, і загальна оцінка печери 
має включати всі такі оцінки.  

Вважаємо, що ця схема оцінки печер має бути розглянута в Мінекології 
спільно з УЦОК та УСА і після уточнень та затвердження стати основою для 
розробки подальших дій щодо охорони та використання печер. 
 
Джерела інформації: [1] — Загороднюк, 2004; [2] — Чорней та ін., 2001; [3] — 
Agreement, 1991; [4] — Baryła, 1994/95; [5] — Recommendation, 2004.  
 

Ігор Загороднюк, Лєна Годлевська 
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5.3. Контрольний список  
печерної фауни України 

 
Checklist of cave fauna of Ukraine. — Igor Zagorodnik and Robert Vargovich. 
— Review of selected taxonomic groups registered in the caves of Ukraine, including 
Nematoda, Crustacea, Collembola, Coleoptera, some other groups if insects, Aranei, 
Acari, Lissamphibia, Mammalia, Aves. Total list of cavernicolas includes 422 species 
from 273 genera, and portion of troglobiontic (stygobiontic) species reach 12 %. Most 
portion of trogblobiotic taxa are in Crustacea (22 species and subspecies) and Collem-
bola (11 species), relatively small number of troglobiotic forms is in Coleoptera (6) 
and Aranei (3). No troglobiotic vertebrates are in Ukrainian caves, while there are 26 
troglophile species among them (15 bats). 

 
 
Вступ 

В основі списку — огляди таксономічних груп, представлені у попере-
дніх розділах, зокрема в огляді О. Головачова щодо нематод [14], В. Аністра-
тенко [3] щодо молюсків, Р. Варговича щодо ракоподібних, колембол і жуків 
[9–11], К. Євтушенко щодо павуків [16], О. Бобкової і С. Заблудовської щодо 
кліщів [8, 9], Ю. Зізди та І. Загороднюка щодо інших безхребетних [24]. Спи-
ски хребетних складено на основі представлених вище оглядів амфібій [19], 
кажанів [34], хижаків [15], гризунів [18], птахів [4, 37]. При створенні списку 
враховано дані з розділів про печерні регіони [2, 12], а також огляди Я. Бір-
штейна, В. Книсса [26], Г. Амелічева [1] та ін. 

Загалом список оглянутих груп складає 273 роди та 422 їхні види (для 
невизначених до виду родів приймалося, що рід представлений одним ви-
дом). Нижче наводяться списки спелеофауни за основними крупними таксо-
нами, роди і види розміщено за абеткою, і для кожного з них по-можливості 
вказано ряд і клас. Дані щодо представленості різних систематичних груп у 
складі спелеофаун узагальнено у таблиці 1.  

Загальний відсоток троґлобіонтів серед усіх зареєстрованих в печерах 
видів відповідних таксономічних груп сягає 12 %. Лідером у цьому списку 
виступають ракоподібні (22 види, 62 % від усіх ракоподібних, виявлених у 
підземних фаунах України, 43 % видів усіх троґлобіонтів). Друге місце по-
сідають колемболи (11 видів, 13 % від інших колембол, виявлених у печерах, 
21 % від усіх троґлобіонтів). Хребетні, навпаки, не представлені жодним тро-
ґлобіонтних видом, проте у цій групі є виразні троґлофіли, які розглядаються 
як основні постачальники органіки до печер (кажани). 
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Таблиця 1. Узагальнені дані щодо представленості різних систематичних груп тварин 
у спелеофауністичних комплексах з території України*  

Таксономічна група Родів 
разом 

Видів 
разом

Тро-
ґло-

біонтів

% 
троґло-
біонтів  

Плоскі черви клас Turbellaria — турбелярії 2 2 0 0 % 
Кільчасті черви клас Oligochaeta — олігохети 4 4 0 0 % 
Кільчасті черви клас Hirudinea — п’явки 2 2 1 50 % 
Молюски тип Mollusca — молюски 6 8 2 25 % 
Круглі черви клас Nematoda — нематоди 29 37 5 14 % 
Ракоподібні п/кл. Maxillopoda — максилоподи 9 14 6 43 % 
Ракоподібні п/кл. Ostracoda — остракоди 2 2 1 50 % 
Ракоподібні п/кл. Malacostraca — вищі раки 8 19 15 79 % 
Схованощелепі ряд Diplura — двохвістки 3 3 0 0 % 
Схованощелепі ряд Collembola — ногохвістки  35 82 11 13 % 
Комахи надряд Hemimetabola — “нижчі комахи” 7 7 0 0 % 
Комахи ряд Coleoptera — жуки  50 74 7 9 % 
Комахи інші Holometabola — (крім жуків) 25 26 0 0 % 
Багатоніжки клас Myriapoda — багатоніжки 8 18 1 6 % 
Павукоподібні ряд Pseudoscorpiones — псевдоскорпіони 5 5 0 0 % 
Павукоподібні ряд Opiliones — косарики 4 4 1 25 % 
Павукоподібні ряд Aranei — павуки 11 22 1 5 % 
Павукоподібні ряд Acari — кліщі вільноживучі 11 12 0 0 % 
Павукоподібні ряд Acari — кліщі паразитичні 16 25 0 0 % 
Хребетні клас Lissamphibia — земноводні 4 5 0 0 % 
Хребетні клас Aves — птахи 15 16 0 0 % 
Хребетні клас Mammalia — ссавці 17 35 0 0 % 
Разом 273 422 51 12 % 

Примітка. Докладніша розгортка даних щодо хребетних тварин (за рядами, з відсотком видів-
троґлофілів) представлена в таблиці 2.  
 
Плоскі (Plathyhelmintes) та кільчасті черви (Annelida) 

Є дані про три групи: турбелярій, малощетинкових та п’явок. Перша 
група практично не досліджена, дані щодо кільчастих червів більш точні, 
проте рівень дослідженості вкрай низький. Інформація наводиться за огля-
дами В. Книса [26], Я. Бірштейна [6], Г. Амелічева [1], Р. Варговича і О. Мо-
нич [12]. Список наводиться згідно з оглядом Ю. Зізда та І. Загороднюка [24]. 
Загалом відомо 2 види турбелярій та 6 видів кільчаків: 
 
Plathelmintes 
Turbellaria gen. sp. — (Turbellaria) — Закарпаття: печ. Молочний Камінь.  
Turbellaria gen. sp. — (Turbellaria) — Крим: печ. Іограф, Борю–Тешик, Бінбаш-Коба.  
 
Annelides 
?Erpobdella stschegolewi Lukin, Epstein, 1960 — (Hirudinea) — Крим: п. Мармурова. Троґлобіонт. 
Bimastus tenuis (Eis) — (Oligochaeta) — Крим: печ. Аю-Тешик. 
Eisenia fetida (Sav.) — (Oligochaeta) — Крим: печ. Віллябурунська. Печери Закарпаття (за [26]). 
Hirudinea gen. sp. — (Hirudinea) — Закарпаття: печ. Романія (не визначені)  
Oligochaeta gen. sp. — (Oligochaeta) — Закарпаття: з печ. Упорна (не визначені). 
Oligochaeta gen. sp.(?) — (Oligochaeta) — Крим: печ. Іограф, Бінбаш-Коба, Терпи-Коба (за [1]).  
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Тип Mollusca — молюски 
Попри високий ступінь вивченості групи загалом печерні молюски 

вкрай слабо досліджені в Україні. Відомо два стіґобіонтні види двох родин: 
для печер Криму згадують двостулкового Pisidium zoctanum (за зведенням 
Книсса [26]), на Франківщині відмічений черевоногий Paladilhiopsis carpa-
thica [3]. У цьому зведенні в розділі про печери Закарпаття наводяться дані 
ще про 5 видів, у тому числі три види роду Oxychilus Fitzinger [12]. 
 
Limax sp. — Штольні Рахівського р-ну: Стаціонар, Лабіринтова. Троґлоксен. 
Mollusca indet. (водні) — Штольні Рахівського р-ну: Затоплена. Троґлоксен. 
Oxychilus orientalis — Угольський масив Закарпаття: Перлинна, Упорна (Експедиційний Коло-

дязь), Білих Стін, Молочний камінь. Троґлоксен. 
Oxychilus depressus — Печери урочища Черлений Камінь на Закарпатті: Сифон, Каньон, Верхня. 

Троґлоксен. 
Oxychilus sp. — Штольні Рахівського р-ну: Лабіринтова. Троґлоксен. 
*Pisidium zoctanum Poli, 1876 — (Bivalvia) — печери Криму. Тстіґобіонт. 
*Paladilhiopsis carpathica L. Soos, 1940 — (Gastropoda) — у “печерах Говерли” на Франківщині; 

стіґобіонт. 
Terrestribythynella sp. — Угольський масив Закарпаття: Романія. Троґлоксен. 
 
Клас Nematoda — нематоди  

В основі списку — огляд О. Головачова [14]. Загалом відомо 37 видів 29 
родів. Облігатних сапробіонтів, яких можна було би вважати троґлобіонт-
ними, не виявлено. Переважно сапробіонтних є 5 видів з 4-х родів: Ablechroi-
ulus, Cuticularia, Phasmarhabditis, Rhabditis (відмічені зірочками). 
 
Acrobeloides sp. — (Nematoda) — Поділля, печ. Млинки, бактерієїд. 
Alaimus sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, Романія; Поділля, печ. Млинки, бактерієїд. 
*Ablechroiulus ciliatus (Fuchs, 1931) — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, сапробіонт. 
Anaplectus granulosus (Bastian, 1865) — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, бактерієїд. 
Aphelenchoides sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, мікофаг. 
Aporcelaimellus sp. — (Nematoda) — Поділля, печ. Млинки, усеїдний. 
Aporcelaimus sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, Романія, хижак. 
Cephalobus elongatus de Man, 1880 — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, бактерієїд. 
*Cuticularia oxycerca (de Man, 1895) — (Nematoda) — Поділля, печ. Млинки, сапробіонт. 
Deladenus sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, мікофаг. 
Ditylenchus cf. exilis Brzeski, 1984 — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія; Поділля, печ. Млинки, 

мікофаг. 
Dorylaimoides sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, усеїдний. 
Ereptonema arcticum Loof, 1971 — (Nematoda) — Поділля, печ. Млинки, бактерієфаг. 
Eucephalobus striatus (Bastian, 1865) — (Nematoda) — Поділля, печ. Млинки, бактерієфаг. 
Eucephalobus hopperi Marinari-Palmisano, 1967 — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, бактерієїд. 
Eudorylaimus sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, Романія; Поділля, Млинки, усеїдний. 
Filenchus cf. vulgaris (Brzeski, 1963) — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, фітофаг. 
Mesodorylaimus sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь; Поділля, печ. Млинки, усеїдний. 
Miconchus sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, хижак. 
Monhystrella sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, бактерієїд. 
Mononchus sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія; Поділля, печ. Млинки, хижак. 
Myolaimus heterurus Cobb, 1920 — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, бактерієїд. 
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*Phasmarhabditis papillosa (Schneider, 1966) — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія; Поділля, 
печ. Млинки, сапробіонт. 

Plectus aquatilis Andrássy, 1985 — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, бактерієїд. 
Plectus armatus Butschli, 1873 — (Nematoda) — Поділля, печ. Млинки, бактерієїд. 
Plectus elongatus Maggenti, 1961 — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, Романія, бактеріофаг. 
Plectus exinocaudatus Truskova, 1976 — (Nematoda) — Поділля, печ. Млинки, бактерієїд. 
Plectus geophilus de Man, 1880 — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія; Поділля, печ. Млинки, 

бактерієїд. 
Plectus refusus Tahseen et al., 1994 — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, бактерієїд. 
Prionchulus sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, хижак. 
Pseudacrobeles pseudolatus (Hernandez, 1990) — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, бактерієїд. 
*Rhabditis sp1 — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, Романія; Поділля, печ. Млинки, сапробі-

онт. 
*Rhabditis sp2 — (Nematoda) — Поділля, печ. Млинки, сапробіонт. 
Takamangai sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія; Поділля, печ. Млинки, усеїдний. 
Tobrilus sp. — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, Романія, хижак. 
Tripyla sp1. — (Nematoda) — Карпати, печ. Гребінь, Романія, хижак. 
Tripyla sp2. — (Nematoda) — Карпати, печ. Романія, хижак. 
 
Клас Crustacea — ракоподібні  

Для підземної фауни ракоподібних (клас Crustacea) України відомі пред-
ставники 5 рядів: Copepoda (52 види і підвиди)1, Ostracoda (2), Bathynellacea 
(3), Isopoda (4), Amphipoda (15). За кількістю троґлобіонтів (стіґобіонтів) — 
понад 25 видів і підвидів — ракоподібні займають провідне місце серед усіх 
інших груп тварин України [9, 31–33]. Група є індикаторною для оцінки яко-
сті середовища і картування карстових гідрографічних мереж. 
 
Підклас Maxillopoda (ряд Copepoda) — щелепоногі ракоподібні 
Acanthocyclops americanus (Marsh) — (Cyclopoida, Copepoda) — печери Криму, інші підземні біо-

топи Криму, Карпат та рівнинних р-нів, евритоп, стігоксен. 
*Acanthocyclops kieferi (Chappuis) — (Cyclopoida, Copepoda) — Карпати: Угольський масив (печ. 

Романія, Молочний камінь), печера Голубих озер на Поділлі; інтерстиціаль в Карпатах, 
стіґобіонт. 

Acanthocyclops vernalis (Fischer) — (Cyclopoida, Copepoda) — печери Криму, інші підземні біо-
топи Криму, Карпат та рівнинних р-нів, евритоп, стігоксен.  

Acanthocyclops  viridis (Jurine) — (Cyclopoida, Copepoda) — знайдений у штольні Затоплена біля 
с. Глибоке на Закарпатті (leg. Р. Варгович, det. В. Монченко); космополіт, вірогідно, сті-
ґоксен. 

Attheyella crassa (Sars) — (Harpacticoida, Copepoda) — Крим, печ. Суук-Коба; Карпати, криниці 
та джерела, стіґофіл. 

Attheyella trispinosa (Brady) — (Harpacticoida, Copepoda) — Карпати (КБЗ), джерела. 
*Bryocamptus bispinosus Borutzky — (Harpacticoida, Copepoda) — Крим, печ. Суук-Коба, стіґобі-

онт. 
Bryocamptus pygmaeus (Sars) — (Harpacticoida, Copepoda) — Карпати, витоки підземних вод, сті-

ґофіл. 
*Bryocamptus tauricus Borutzky — (Harpacticoida, Copepoda) — Крим, печ. Карані-Коба на Карабі; 

стіґобіонт, ендем. 

                                                           
1 Для родини Cyclopidae (Cyclopoida, Copepoda) y списку наведено лише види, відомі з печер та 
штолень. Про види, знайдені в інших підземних біотопах, див. огляд розділ «Ракоподібні» 
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Bryocamptus zschokkei (Smeil) — (Harpacticoida, Copepoda) — Карпати, витоки підземних вод, 
стіґофіл. 

Cyclops vicinus Uljanin — (Cyclopoida, Copepoda) — печери Криму, інші підземні біотопи Криму, 
та рівнинних р-нів, евритоп, стігоксен [Монченко, 2003]. 

Diacyclops bicuspidatus — (Cyclopoida, Copepoda) — печери Криму, інші підземні біотопи Криму, 
Карпат та рівнинних р-нів, евритоп, стігоксен. 

Diacyclops clandestinus Yeatman — (Cyclopoida, Copepoda) — Карпати: печери Угольського маси-
ву, печери та ін. підземні біотопи Криму, стіґофіл. 

Diacyclops languidoides (Lill.) — (Cyclopoida, Copepoda) — печери Криму, інші підземні біотопи 
Криму, Карпат та рівнинних р-нів, стігоксен. 

Eucyclops serrulatus (Fischer) — (Cyclopoida, Copepoda) — космополіт, Крим, печ. Суук-Коба; 
найчисленніша копепода в криницях і джерелах України, стіґофіл. 

*Moraria subterranea (Carl) — (Harpacticoida, Copepoda) — Крим, печ. Кизил-Коба, стіґобіонт.  
*Speocyclops tauricus Borutzky — (Cyclopoida, Copepoda) — печ. Крубера в Криму (typ. loc.); сті-

ґобіонт, ендем.  
*Speodiaptomus birsteini Borutzky — (Calanoida, Copepoda) — Крим, Скельська печера (terra 

typica), стіґобіонт, монотипічний ендемічний рід. 
Tropocyclops prasinus (Fischer) — (Cyclopoida, Copepoda) — штольні біля с. Глибоке (leg. Р. Вар-

гович, det. В. Монченко), стіґофіл?. 
 
Підклас Ostracoda (ряд Ostracoda) — черепашкові ракоподібні 
Candona neglecta Sars — (Ostracoda) — Карпати: джерела і колодязі, стіґофіл. 
*Cypridopsis subterranea Wolf — (Ostracoda) — Карпати: джерела і колодязі (в печерах України 

не знайдені), стіґобіонт. 
 
Підклас Malacostraca (ряди Bathynellacea, Isopoda та Amphipoda) — вищі ракоподібні 
*Bathynella natans Vejdovsky — (Bathynellacea, Syncarida) — Прикарпаття, підземні води басейну 

Прута (в печерах України не відмічений), стіґобіонт. 
*Bathynella natans stammeri Jakobi – (Bathynellacea, Syncarida) — Запорізька обл., Мелітопольсь-

кий р-н, в колодязях с. Данило-Іванівка, стіґобіонт. 
*Bathynella natans ukrainica Monchenko – (Bathynellacea, Syncarida) — Одеська обл., джерело Чу-

мше біля с. Володимирівка, стіґобіонт. 
Gammaridae gen. sp. — (Amphipoda) — Крим, печ. Солдатська на Карабі-яйлі (leg. Р. Варгович), 

троґломорфний, імовірно стіґобіонт. 
Gammarus (Rivulogammarus) balcanicus Schäferna — (Amphipoda) — Крим, Карпати, виходи під-

земних вод, печери; епігейний вид, однак, часто зустрічається в підземних водах. 
*Niphargus dimorphus Birstein — (Amphipoda) — Крим, джерело в с. Сорокіно, стіґобіонт, ендем. 
*Niphargus leopoliensis Jaworowski — (Amphipoda) — Прикарпаття, описаний із колодязя у Льво-

ві (typ. loc.), відомий з Польщі; стіґобіонт. 
*Niphargus kochianus polonicus Schellenberg — (Amphipoda) — Прикарпаття, описаний із Івано-

Франківська, стіґобіонт. 
*Niphargus puteanus baloghi (Dudich) — (Amphipoda) — Карпати, м. Хуст; стіґобіонт.  
*Niphargus puteanus carpathorossicus Straškraba — (Amphipoda) — Карпати: джерела на горах 

Близниці та Апшинець; стіґобіонт, ендем. 
*Nіphargus puteanus komareki (Karaman) — (Amphipoda) — Карпати: джерела в урочищі Кузій; 

стіґобіонт, ендем. 
*Niphargus ssp. — (Amphipoda) — згідно зборів Р. Вагровича, ряд видів населяють печери Кри-

му1, Буковини (печ. Буковинка), Придністров’я (катакомби поблизу с. Незвисько: Івано-
Франківщина), Українських Карпат (печери Угольського масиву, Черленого каменю, 

                                                           
1 Р. Варгович згадує про 4 імовірно нові стіґобіонтні форми роду Niphargus із карстових печер на 
Карабі, Ай-Петрі та Долгоруківській яйлах [9]. 
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штольні Рахівського і Ужгододського р-нів); численні знахідки з витоків підземних вод 
Українських Карпат; стіґобіонти. 

*Niphargus stygius corinae Dedyu — (Amphipoda) — Карпати: джерела на Говерлі (витоки Прута); 
стіґобіонт, ендем. 

*Niphargus stygius hoverlicus Dedyu — (Amphipoda) — Карпати: джерела на Говерлі (витоки Пру-
та); стіґобіонт, ендем. 

*Niphargus stygius poloninicus Straškraba — (Amphipoda) — Полонинські Карпати; стіґобіонт, 
ендем. 

*Niphargus tatrensis tauricus Birstein — (Amphipoda) — Крим, джерело поблизу „Чертовой лест-
ницы” (біля траси Ялта-Сімферополь), (typ. loc.); стіґобіонт, ендем.  

*Niphargus vadimi Birstein — (Amphipoda) — Крим, Скельська печера (typ. loc.), стіґобіонт, ен-
дем. 

*Oniscoidea gen. sp. — (Isopoda, Crustacea) — два троґломорфні депігментовані види знайдено в 
Українських Карпатах: печери системи Черлений Камінь та штольня поблизу м. Мука-
чева (leg. Р. Варгович); iмовірно, троґлобіонти.  

Synurella ambulans (F. Muller) — (Amphipoda) — Крим, Закарпаття: криниці, джерела, потічки, 
канали; політипічний вид; стіґофіл. 

Synurella philareti Birstein — (Amphipoda) — нижня течія Дніпра (цит. по Karaman, 1974), стіґо-
філ (?).  

*Synurella sp. — (Amphipoda) — джерело на острові Хортиця (Запоріжжя) (leg.&det. Варгович); 
новий стіґобіонтний вид з вираженими троґломорфними ознаками. 

*Tauronethes lebedinskyi Borutzky — (Oniscoidea, Isopoda) — Крим, Ай-Петрі, Скельська печера 
(typ. loc.), троґлобіонт, ендемічний рід.  

*Tauroligidium stygium Borutzky — (Oniscoidea, Isopoda) — Крим, typ. loc.: Скельська печера та 
печера-шахта на Ай-Петрі. Tauroligidium sp. також на Ай-Петрі: в Каскадній, в маленькій 
печері-щілині біля печ. Зюк, Геофізичній та Скельській, троґлобіонт, ендемічний рід.  

*Typhloligidium coecum (Carl) — (Oniscoidea, Isopoda) — Крим, Кизил-Коба (typ. loc.), троґлобі-
онт, ендемічний рід.  

*Typhloligidium karabijajlae Borutzky — (Oniscoidea, Isopoda) — Крим, печера-шахта на Карабі-
яйлі (typ. loc.); T. cf. karabijajlae — масив Карабі: печ. Солдатська і Профсоюзна (leg. 
Р. Варгович), троґлобіонт, ендем. 

 
Клас Entognatha — схованощелепні 

У печерах України виявлено представників двох рядів — ногохвісток 
(Collembola) та двохвісток (Diplura). Останні відомі з печер України лише за 
кількома знахідками в Криму [6] і Закарпатті [12]. Різноманіття ногохвісток 
значно більше, і у їх складі багато троґлобіонтів і троґлофілів [10, 25]. 

Ряд Diplura — двохвістки. Типові представники ґрунтової фауни, сап-
робіонти, що беруть ативну участь у мінеразізації відмерлої органіки. За низ-
кою ознак преадаптовані до життя в підземеллях (сліпі, довговусі, сапробіо-
нти, деякі хижі). Відомі за зборами з більшості печер Криму [6] і Закарпаття 
[12], проте матеріали часто залишаються не визначеними.  
 
Campodea staphilinus Westw. — (Diplura) — Крим: печ. Червона, Скельська, Сюндюрлю, Аю-Те-

шик. 
Campodea taurica Sylvestri — (Diplura) — Крим: печ. Червона, Скельська, Сюндюрлю, Аю-Те-

шик. 
Diplura gen. sp. — (Diplura) — Закарпаття: печ. Романія, Упорна, Перлинна, Молочний Камінь, 

Гребінь, Сифон, Каньйон-Нова, Верхня (без визначення).  
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Ряд Collembola — ногохвістки. У печерах України на сьогодні відомо 
80 видів 35 родів [10], 7 видів з родів Arrhopalites (6) та Oncopodura (1) є тро-
ґлобіонтами; крім того, ще є 4 неописані та маловідомі види родів Mega-
lothorax, (?)Typhlogastrura, Protaphorura та Gisinea з троґломорфними озна-
ками (троґлобіонти?). Найбільш специфічною є фауна ногохвісток Криму, 
представлена комплексом троґлобіонтів і кримських ендемів. Менш специ-
фічною є колемболофауна Карпатського регіону (незначна частка ендемів і 
лише 2–3-ма троґлобіонти). Фауна ногохвісток печер Поділля і Буковини ха-
рактеризується переважанням широкоареальних троґлоксенів і троґлофілів 
(лише один центрально-європейський троґлобіонт) [10, 25]. 
 
Symphypleona (15 видів 4 родів)  
*Arrhopalites bifidus Stach, 1945 — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Карпати: штольня Довга-

руня (Мармароський масив), Верхня штольня (ур. Кузій), печера Rolling Stones (біля с. 
Лубня Великоберезнянського р-ну), штольня біля м. Мукачево, штольня біля с. Глибоке; 
Поділля: печери Вертеба (Більче) та Млинки; Буковина: печера Дуча (окол. с. Баламуті-
вка), троґлобіонт (в Карпатах — регіональний троґлофіл. 

*Arrhopalites carpathicus Vargovich, 1999 — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Карпати, межи-
річчя Тереблі і Тересви: печ. Романія (=Дружба) (loc. typ.), печерна система Черлений 
Камінь; троґлобіонт, ендем. 

*Arrhopalites kaprusi Vargovich (in press) — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Крим: печери ма-
сивів Карабі, Чатир-Даг, Долгоруківський; троґлобіонт, вірогідно, кримський ендем. 

*Arrhopalites karabiensis Vargovich (in press) — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Крим: печери 
на Карабі, троґлобіонт, вірогідно, кримський ендем. 

Arrhopalites kristiani Vargovich (in press) — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Карпати: Мармаро-
ський масив, штольня Довгаруня (loc. typ.); ?троґлофіл. 

Arrhopalites cf. ornatus Stach, 1945 — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Карпати: Верхня штольня 
в ур. Кузій; ?троґлофіл. 

*Arrhopalites peculiaris Vargovich (in press) — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Крим: печери 
Скельська та Геофізична на Ай-Петрі, троґлобіонт, вірогідно, кримський ендем. 

Arrhopalites pseudosecundarius Vargovich (in press) — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Крим: 
печ. Кизил-Коба (Долгоруківський масив) та печери на Карабі; троґлофіл. 

Arrhopalites pseudosecundarius skelicus Vargovich (in press) — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — 
Крим: печери Скельська і Каскадна; за морфологічними ознаками — перехідний до тро-
ґлобіонтного способу життя підвид. 

Arrhopalites pygmaeus (Wankel, 1860) — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — за Боярською: Поділля, 
печери біля с. Більче та с. Кривче; троґлофіл. 

Arrhopalites cf. pygmaeus (Wankel, 1860) — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Карпати: печери 
Угольського масиву (Білих Стін, Упорна, Гребінь); Буковина: печери Буковинка, Бала-
мутівка; Придністров’я: катакомби біля с. Незвисько; пропорціями субсегментів антен 
відрізняється від типового A. pygmaeus (можливо, самостійний підвид); троґлофіл.  

Arrhopalites gr. pygmaeus (s. lato) — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Закарпаття: штольня біля 
с. Глибоке, імовірно, новий вид, судячи з морфології — троґлофіл чи троґлоксен. 

*Arrhopalites tauricus Vargovich (in press) — (Symphypleona: Arrhopalitidae) — Крим: печери Ка-
рабі, Чатир-Дагу, Ай-Петрі та Долгоруківської яйли; троґлобіонт, ?кримський ендем. 

Sminthurinus cf. niger (Lubbock, 1868) — (Symphypleona: Katiannidae) — Карпати: ур. Кузій, Вер-
хня штольня (300 м від входу); ?троґлофіл/троґлоксен. 

Sphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898) — (Symphypleona: Sminthurididae) — Поділля: Медобори, 
печ. Перлина; троґлоксен. 
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Entomobryomorpha (20 видів 11 родів)  
Desoira propinqua (Axelson 1902) — (Entomobryomorpha: Isotomidae) — Карпати: Угольский ма-

сив, печ. Романія (=Дружба); троґлофіл. 
Desoira tigrina (Nicolet, 1842) — (Entomobryomorpha: Isotomidae) — Поділля: печ. Оптимістична 

(особ. повідомл. І. Капруся); троґлоксен. 
Entomobrya marginata (Tullberg, 1871) — (Entomobryomorpha: Entomobryidae) — Поділля: печ. 

Оптимістична; Медобори, печ. Перлина. 
Folsomia candida (Willem, 1902) — (Entomobryomorpha: Isotomidae) — Крим: Долгоруківський 

масив (печ. Кизил-Коба), Чатир-Даг (печ. Мармурова, Кошина 200); Поділля: печ. Сла-
вка; троґлофіл. 

Folsomia fimetaria Linne, 1758 — (Entomobryomorpha: Isotomidae) — Поділля: Медобори, печ. 
Перлина. 

Folsomia lawrensei Rusek, 1984 — (Entomobryomorpha: Isotomidae) — Карпати: печ. Романія 
(=Дружба). 

Folsomia manolachei Bagnall, 1939 — (Entomobryomorpha: Isotomidae) — Поділля: печ. Оптиміс-
тична (особ. повідомл. І. Капруся); троґлоксен. 

Folsomia multiseta Stach, 1947 — (Entomobryomorpha: Isotomidae) — Карпати: Угольский масив, 
печ. Романія; Поділля: печ. Оптимістична, Перлина (Медобори). 

Folsomia penicula Bagnall, 1939 — (Entomobryomorpha: Isotomidae) — Поділля: Медобори, печ. 
Перлина; троґлоксен. 

Heteromurus nitidus (Templeton, 1835) — (Entomobryomorpha: Entomobryidae) — Крим: печери 
Скельська, Кизил-Коба; Карпати: печ. Гребінь, Перлинна (Угольський масив), штольня 
Галярська діра (Ужгород); Поділля: печ. Оптимістична, Перлина, Млинки; Буковина: 
печ. Буковинка; троґлофіл. 

Isotomella minor (Schäffer, 1895) — (Entomobryomorpha: Isotomidae) — Поділля: печ. Оптимісти-
чна (особ. повідомл. І. Капруся). 

Oncopodura crassicornis Shoebotham, 1911 — (Entomobryomorpha: Oncopoduridae) — Поділля, 
печ. Більче; Карпати: ур. Черлений Камінь, печ. Каньон; троґлофіл. 

Oncopodura gr. crassicornis — (Entomobryomorpha: Oncopoduridae) — Придністров’я: Одаїв, печ. 
Стрімка; ?троґлофіл. 

*Oncopodura hamata Carl & Lebedinsky, 1905 — (Entomobryomorpha: Oncopoduridae) — Крим: 
Ай-Петрі (печ. Геофізична), Долгоруківський масив (печ. Аверкієва, Лю-Хосар, Кизил-
Коба), Чатир-Даг (печ. Кошина 200), Карабі (печ. Кастере, 200 р. Сімферополя); троґло-
біонт. 

Orchesella flavescens Bourlet, 1839 — (Entomobryomorpha: Entomobryidae) — Карпати: хр. Ключ, 
печ. Летючих мишей; троґлоксен. 

Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896) — (Entomobryomorpha: Isotomidae) — Поділля: печ. Оптиміс-
тична (особ. повідомл. І. Капруся); ?троґлоксен. 

Plutomurus cf. carpaticus Rusek et Weiner, 1977 — (Entomobryomorpha: Tomoceridae) — Карпати: 
Угольський масив (печ. Романія, Гребінь та ін.), печ. сист. Черлений камінь, Рахівські го-
ри (печ. Черемшина), хр. Ключ (печ. Летючих мишей); масовий вид, троґлофіл. 

Pogonognathellus flavescens (Tullberg, 1871) — (Entomobryomorpha: Tomoceridae) — Карпати: 
Угольський масив (печ. Молочний Камінь), ур. Черлений Камінь (печ. Каньон), хр. Сіна-
торій Перечинського р-ну (печ. Соколець), хр. Ключ (печ. Летючих мишей); троґлофіл. 

Tomocerus minor (Lubbock, 1862) — (Entomobryomorpha: Tomoceridae) — Карпати: Угольський 
масив (печ. Молочний Камінь), ур. Кузій (Верхня штольня); Буковина: печ. Панська Ска-
ла; троґлофіл. 

Tomocerus minutus (Tullberg, 1876) — (Entomobryomorpha: Tomoceridae) — Карпати: Угольський 
масив (печ. Молочний Камінь), уроч. Черлений Камінь (печ. Каньон); Крим: Чатир-Даг, 
печ. Вялова-Азимутна; троґлофіл. Також: Tomocerus sp. — Ай-Петрі, печ. Скельська. 
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Neelipleona, Symphypleona (5 видів 3-х родів) 
Megalothorax incertus Börner, 1903 — (Neelipleona: Neelidae) — Крим: Чатир-Даг, печ. Інженерна; 

Придністров’я: печ. Стрімка (хутор Думка — околиці с. Одаїв); Карпати: Угольський ма-
сив, печ. Перлинна; троґлофіл. 

Megalothorax minimus Willem, 1900 — (Neelipleona: Neelidae) — Карпати: печ. Угольського маси-
ву, уроч. Черлений Камінь (печ. Сифон), хр. Ключ (печ. Летючих Мишей); Поділля: печ. 
Перлина (Медобори); троґлофіл. 

*?Megalothorax sp. — (Neelipleona: Neelidae) — Крим: печери Карабі; має троґломорфні ознаки 
(видовжені потоншені кігтики ніг), можливо, новий троґлобіонтний вид. 

Neelus murinus Folsom, 1896 — (Neelipleona: Neelidae) — Карпати: шт. Довгаруня (Мармароський 
масив); Нижня штольня в ур. Кузій; печера біля с. Лубня Великоберезнянського р-ну; 
печерна система Черлений Камінь; троґлофіл. 

Ptenothrix atra (Linnae, 1758) — (Symphypleona: Dicyrtomidae) — Карпати: Угольський масив, 
печ. Білих Стін, Гребінь; троґлофіл. 

 
Poduromorpha (40 видів 17 родів) 
Ceratophysella bentgssoni (Agren, 1904) — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — За Льовушкіним 

[30]: Поділля, Тлумачська печера; троґлофіл-гуанофіл. 
Ceratophysella denticulata (Bagnall, 1941) — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — Поділля: печ. 

Оптимістична (особ. повідомл. І. Капруся). 
Ceratophysella gr. armata — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — Крим: Ай-Петрі (печ. Скельська), 

Карабі (печ. Кастере); імовірно новий вид, ?троґлофіл. 
Ceratophysella silvatica Rusek, 1964 — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — Поділля: печ. Оптиміс-

тична (особ. повідомл. І. Капруся). 
Ceratophysella stercoraria (Stach, 1963) — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — Поділля: Медо-

бори, печ. Перлина. 
Ceratophysella vargovychi Skarżyński, Kaprus’, Shrubovych, 2001 — (Poduromorpha: Hypogastru-

ridae) — Крим: печери на Ай-Петрі (Зюк, Каскадна), Карабі та Долгоруківській яйлі; тро-
ґлофіл. 

Deuteraphorura fimetaria (Linnaeus, 1767) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Поділля: печ. Оп-
тимістична (особ. повідомл. І. Капруся); Закарпаття: штольня Галярська Діра (Ужгород), 
штольня Довгаруня (Мармароський масив); ?троґлофіл. 

Deuteraphorura insubraria (Gisin, 1952) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Поділля: Медобори, 
печ. Перлина. 

Deuteraphorura cf. silesiaca (Dunger, 1977) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Карпати: ур. Чер-
лений Камінь, печ. Нова. 

Deuteraphorura sp. — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Крим: Ай-Петрі, печ. Скельська; Долгору-
ківський масив, печ. Кизил-Коба. 

Deutonura albella (Stach, 1920) — (Poduromorpha: Neanuridae) — Поділля: Медобори, печ. Перли-
на, троґлоксен. 

Deutonura czernohorensis Deharveng, 1982 — (Poduromorpha: Neanuridae) — Карпати: печ. Рома-
нія (=Дружба), ?троґлоксен. 

Deutonura stachi Gisin, 1952 — (Neanuridae, Poduromorpha) — Поділля: печ. Оптимістична (особ. 
повідомл. І. Капруся), троґлоксен. 

*?Gisinea sp. — (Poduromorpha: Neanuridae) — Крим, печера, новий вид (leg. Р. Варгович, det. 
І. Капрусь та ін.); імовірно, троґлобіонт. 

Hymenaphorura creatricis Pomorsksi, 1990 — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Карпати: Угольс-
кий масив, печ. Романія (=Дружба); троґлофіл. 

Hymenaphorura polonica Pomorski, 1990 — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Карпати: Угольский 
масив, печ. Романія (=Дружба); ?троґлоксен. 

Hypogastrura cf. subboldorii Delamare et Jacquemart, 1962 — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — 
Крим: Ай-Петрі, печ. Геофізична; троґлофіл. 

Hypogastrura purpurescens (Lubbock, 1867) — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — Поділля: печ. 
Оптимістична (особ. повідомл. І. Капруся); троґлофіл. 
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Kalaphorura tuberculata (Moniez, 1891) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Карпати: Угольский 
масив, печ. Романія (=Дружба), Перлинна, Молочний Камінь; троґлофіл. 

Mesaphorura macrochaeta Rusek, 1976 — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Поділля: Медобори, 
печ. Перлина. 

Micraphorura chatyrdagi Kaprus, Weiner, Pomorski, 2002 — (Poduromorpha: Onychiuridae) — 
Крим: Чатир-Даг, печ. Бездонний колодязь, троґлофіл. 

Micraphorura uralica (Khanislamova, 1986) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Поділля: печ. Оп-
тимістична, ?троґлоксен. 

Onychiuroides granulosus (Stach, 1930) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Карпати: печ. система 
Черлений Камінь (ок. с. Нересниця), троґлофіл. 

Onychiuroides cf. postumicus Bonet, 1931 — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Придністров’я: ок. 
с. Одаїв, печ. Стрімка; ?троґлофіл. 

Onychiuroides cf. pseudogranulosus (Gisin, 1951) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Карпати: 
Угольський масив (печ. Романія), Мармароський масив (шт. Довгаруня), печ. сист. Чер-
лений камінь, хр. Ключ (печ. Летючих мишей); Придністровя: с. Незвисько (катакомби); 
троґлофіл. 

Orthonychiurus rectopapillatus (Stach, 1933) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Карпати: Угольський 
масив, печ. Романія (=Дружба); ур. Черлений Камінь, печ. Нова, Сифон; ?троґлофіл. 

Protaphorura ajudagi Pomorski, Skarżyński & Kaprus’, 1998 — (Poduromorpha: Onychiuridae) — 
Крим: Чатир-Даг, печери Тисячеголова, Гугерджин, Вялова-Азимутна, Трьохглазка; До-
лгоруківський масив, печери Кизил-Коба, Провал, Аверкієва; Карабі, печ. Кастере; у пе-
черах чисельний вид, троґлофіл. 

Protaphorura armata (Tullberg, 1869) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Карпати: печ. система 
Черлений Камінь, печ. Нова (ок. с. Нересниця); Поділля: печ. Перлина (Медобори); Бі-
льче (Вертеба); троґлофіл. 

*?Protaphorura cf. janosik Weiner, 1990 — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Карпати: хр. Ключ 
(печ. Летючих мишей), печ. на полонині Руна; Придністровя: ок. с. Одаїв, печ. Стрімка; 
дещо відрізняється від західнокарпатського троґлобіонта P. janosik; ?троґлобіонт. 

Protaphorura quadriocellata (Gisin, 1947) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Карпати: печ. сис-
тема Черлений Камінь, печера Нова; недалеко від входу (–7 м). 

Protaphorura subarmata (Gisin, 1957) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Поділля: печ. Оптиміс-
тична (особ. повідомл. І. Капруся); Карпати: Угольський масив, печ. Молочний камінь; 
?троґлоксен. 

Protaphorura subuliginata (Gisin, 1956) — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Поділля: печ. Оптимі-
стична, Перлина (Медобори); ?троґлоксен. 

Pseudachorutes parvulus Borner, 1901 — (Poduromorpha: Neanuridae) — Поділля: Медобори, печ. 
Перлина; ?троґлоксен. 

Tetrodontophora bielanensis Waga, 1842 — (Poduromorpha: Onychiuridae) — Буковина: печ. Крем-
нієва; Придністров’я: ок. с. Одаїв (печ. Уютна, Вертикальна, Думка); Карпати: Угольсь-
кий масив (печ. Упорна, Вів); троґлофіл/троґлоксен. 

Thaumanura carolii (Stach, 1920) — (Poduromorpha: Neanuridae) — Поділля: Медобори, печ. Пер-
лина; троґлоксен. 

*? ?Typhlogastrura sp.— (Poduromorpha: Hypogastruridae) — Крим, печ. Скельська; за хетотаксією 
займає проміжне положення між родами Typhlogastrura і Bonetogastrura; можливо новий 
троґлобіонтний вид. 

Willemia anophtalma Börner, 1901 — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — Поділля: печ. Оптиміс-
тична (особ. повідомл. І. Капруся); ?троґлоксен. 

Willemia denisi Mills, 1932 — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — Карпати: Угольський масив, 
печ. Романія (=Дружба); ?троґлоксен. 

Willemia scandinavica Stach, 1949 — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — Поділля: Медобори, печ. 
Перлина; ?троґлоксен. 

Willemia virae Kaprus’, 1997 — (Poduromorpha: Hypogastruridae) — Карпати: Угольський масив, 
печ. Романія (=Дружба) (loc. typ.); ?троґлофіл. 
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Клас Insecta — комахи 
 

Комахи груп Apterigota та Hemimetabola 
Об’єднують до 20 рядів, у т. ч. ряд первиннобезкрилих (Apterigota: ряд 

щетинкохвостих, Thysanura) та надряд Hemimetabola (комахи з неповним пе-
ретворенням), у т. ч. ряди щипавок (Dermaptera), щеснянок (Plecoptera), сі-
ноїдів (Psocoptera), рівнокрилих (Homoptera). У складі групи не відомі троґ-
лобіонти і троґлофіли, і більшість знахідок можна віднести до випадкових 
реєстрації (троґлоксени). Відповідно, група докладно не вивчена. Список так-
сонів відповідає наведеному в огляді Ю. Зізди та І. Загороднюка [24], пере-
важно на основі праці [12]. У переліку — 7 родів 7 видів. 
 
Apterigota 
Thysanura Gen. sp. — (Thysanura, Apterigota) — Закарпаття: печ. Каньйон-Нова (без ідентиф.). 
 
Hemimetabola 
Dermaptera Gen. sp. — (Dermaptera) — Крим: печ. Віллябурунська (без ідентиф.). 
Forficula sp. — (Plecoptera: Forficulidae) — Крим: печ. Віллябурунська.  
Plecoptera Gen. sp. — (Plecoptera: Forficulidae) — Закарпаття: печ. Упорна (без ідентифікації виду, 

стадія німфи). 
Psocoptera Gen. sp. — (Psocoptera) — Закарпатті: печ. Упорна (без визнач.). 
Homoptera Gen. sp. — (Homoptera) — Закарпаття: печ. Упорна, Перлина (без визначення). 
Rhopalosiphonius latysiphon — (Homoptera) — Закарпаття: печ. Молочний Камінь. 
 

Ряд Coleoptera — твердокрилі. Список жуків складено на основі ко-
лекційних матеріалів Р. Варговича, зібраних в печерах України (1990–2000 
рр.), і за літературними даними [35, 29, 27 та ін.]. Троґлобіонтами є 3 крим-
ські види ендемічних родів Pseudaphaenops та Taurocimmerites і 4 східнокар-
патські ендеми з родiв Duvalius, Pseudanophthalmus та Bathyscia. Троґлофіли 
представлені родинами Leiodidae, Staphylinidae, Carabidae, Bothrideridae, і, 
можливо, Cryptophagidae. У переліку 50 родів, 74 види. 
 
Abax parallolepipedus (Pill. et Mitt.) — (Carabidae, Pterostichini) — Карпати: Угольський масив, 

печ. Упорна (=Експедиційний колодязь); (det. В. Різун); троґлоксен. 
Acalles camelus (F.) — (Curculionidae, Cryptorhynchinae) — Придністров’я: печ. Думка (окол. 

с. Одаїв); (det. J. Strejček); троґлоксен. 
Agabus conspersus (Mrsh.) — (Dytiscidae, Colymbetinae) — Крим: Карабі , печ. Віола; (det. О. Ма-

телешко); троґлоксен. 
Agonum moestum (Duft.) — (Carabidae, Platynini) — Буковина: печ. Дуча; (det. P. Moravec); 

троглoксен. 
Aloconota mediterranea G.Benick — (Staphylinidae, Callicerini) — Крим: півн. відроги Ай-Петрі, 

г. Віллябурун, Віллябурунська печ. 
Aleochara funebris Woll. (=A. diversa Bh.). — (Staphylinidae, Aleocharini) — Крим: печ. Карані-

Коба (частина печ. Кизил-Коба); троґлоксен. 
Anommatus stilleri Kaszab — (Bothrideridae, Anommatinae) — Карпати: урочище Черлений камінь: 

печ. Верхня, Каньон; (det. S. Vit); троґлофіл. 
Anthobium sp. — (Staphylinidae, Antophagini) — Крим: Ай-Петрі (печ. Зюк); Карабі (печ. Кастере); 

(det. J. Janák). 
Atheta sp. — (Staphylinidae, Callicerini) — Буковина: печ. Кремнієва; (det. J. Janák). 
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*Bathyscia hungarica — (Leiodidae, Bathysciinae) — Карпати: Угольський масив (печ. Білих Стін); 
урочище Черлений камінь (печ. Верхня); (det. J. Růžička); троґлобіонт. 

Bryaxis reitteri (Saulcy) — (Staphylinidae, Pselaphinae) — Карпати: Угольський масив: печ. Моло-
чний Камінь, Романія (=Дружба); (det. R. Rous); троґлофіл. (можливо, що Bryaxis reitteri 
= Bythinus sp.) 

Calathus melanocephalus (L.) — (Carabidae, Sphodrini) — Крим: Карабі: печери Молодіжна, Віола, 
Кастере; (det. P. Moravec); півн. відроги Ай-Петрі, г. Віллябурун, Віллябурунська печ.; 
троґлоксен. 

Carabus granulatus crimeensis Breun. — (Carabidae, Carabini) — Крим: півн. відроги Ай-Петрі, 
г. Віллябурун, Віллябурунська печ.; троґлоксен. 

Carabus intricatus L. — (Carabidae, Carabini) — Карпати: Угольський масив, печ. Романія 
(=Дружба); (det. P. Moravec); троґлоксен. 

Catops fuliginosus Er. — (Leiodidae, Cholevinae) — Крим: півн. відроги Ай-Петрі, г. Віллябурун, 
Віллябурунська печ.; ?троґлофiл. 

Catops fuscus (Pz.) — (Leiodidae, Cholevinae) — Поділля: печ. Млинки; Буковина: печ. Буковинка; 
(det. J. Růžička); троґлофіл.  

Catops nigricantoides Rtt. — (Leiodidae, Cholevinae) — Крим: Карабі: печ. Кастере; (det. J. 
Růžička); ?троґлофіл. 

Catops subfuscus Kell. — (Leiodidae, Cholevinae) — Карпати: Угольський масив (печ. Романія, Бі-
лих Стін, Упорна (=Експедиційний колодязь), Перлинна); ур. Черлений Камінь (печ. Но-
ва); хр. Ключ (печ. Летючих мишей); (det. J. Růžička); троґлофіл. 

Cercyon ustulatus (Preyss.) — (Hydrophilidae, Sphaeridiinae) — Буковина: печ. Незабудка; (det. 
D. Trávníček); ?троґлоксен. 

Choleva agilis (Ill.) (= Ch. jajlensis Jeann.) — (Leiodidae, Cholevinae) — Крим: Ай-Петрі (печ. Кас-
кадна), Карабі (печ. Профсоюзна); (det. J. Růžička); Віллябурунська печера (півн. відроги 
Ай-Петрі); троґлофіл. 

Choleva cisteloides (Fről.) — (Leiodidae, Cholevinae) — Придністров’я: печ. Думка, Затишна (окол. 
с. Одаїв); (det. J. Růžička); троґлофіл.  

Choleva glauca Britt. — (Leiodidae, Cholevinae) — Закарпаття: штольні біля м. Мукачево; (det. 
J. Růžička); троґлофіл. 

Choleva sturmi C. Bris. de Barn. — (Leiodidae, Cholevinae) — Закарпаття: штольня Стаціонар біля 
с. Глибоке; (det. J. Růžička); троґлофіл. 

Cryptophagus distinguendus Sturm — (Cryptophagidae, Cryptophaginae) — Карпати: урочище Чер-
лений камінь: печ. Верхня; (det. P. Průdek); ?троґлофіл. 

Cryptophagus schmidti Sturm — (Cryptophagidae; Cryptophaginae) — Буковина: печ. Панська ска-
ла; (det. P. Průdek); ?троґлофіл. 

Cryptophagus tuberculosus Mäklin — (Cryptophagidae, Cryptophaginae) — Карпати: урочище Чер-
лений камінь: печ. Верхня; (det. P. Průdek); ?троґлофіл. 

Cymindis vagemaculata Breit. — (Carabidae, Lebiini) — Крим: печера Кизил-Коба; троґлоксен. 
Deleaster sp. — (Staphylinidae, Coprophilini) — Крим: Чатир-Даг, печ. Трьохглазка; (det. J. Janák). 
Drypta dentata (Rossi) — (Carabidae, Dryptini) — Буковина: печ. Кремнієва; (det. P. Moravec); тро-

ґлоксен. 
*Duvalius sp. — (Carabidae, Trechini) — Карпати: Верхня штольня в уроч. Кузій, штольня Довга-

руня; (det. J. Vávra); імовірно, новий вид; троґлобіонт. 
Duvalius subterraneus (L. Mill.) — (Carabidae, Trechini) — Карпати: хр. Ключ (печ. Летючих Ми-

шей); урочище Черлений камінь (печ. Сифон); (det. В. Різун); троґлофіл.  
*Duvalius transcarpathicus Shil. et Riz. (? = D. werchratskii Riz. et Jan.)— (Carabidae, Trechini) — 

Карпати: карстові порожнини межиріччя Тереблі і Тересви: печери Угольського масиву 
(Романія (=Дружба), Перлинна, Молочний Камінь, Гребінь) і урочища Черлений Камінь 
(Сифон, Каньон, Нова, Верхня); (det. В. Різун, P. Moravec); троґлобіонт. 

Ernobius mollis (L.) — (Anobiidae, Ernobiinae) — Буковина: печ. Буковинка; (det. P. Zahradník); 
троґлоксен. 

Geodromicus sp. (Staphylinidae, Anthophagini) — Крим: Карабі, печ. Кастере; (det. J. Janák). 
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Hister sp. — (Histeridae, Histerinae) — Буковина: печ. Дуча; (det. P. Moravec). 
Hydraena sp. — (Hydraenidae, Hydraeninae) — Придністров’я: печ. Затишна (окол. с. Одаїв); (det. 

О. Мателешко). 
Hydroporus discretus Fairm. — (Dytiscidae, Hydroporinae) — Буковина, печ. Баламутівка; (det. 

О. Мателешко); троґлоксен. 
Laemostenus tauricus (Dej.) (=L.. koeppeni Motsch.) — (Carabidae, Sphodrini) — Крим: печ. Кизил-

Коба; троґлофіл. 
Anthobium (=Lathrimaeum) atrocephalum (Gyll.) — (Staphylinidae, Anthophagini) — Крим: півн. 

відроги Ай-Петрі, г. Віллябурун, Віллябурунська печ.: трогсоксен. 
Leistus piceus Fről. — (Carabidae, Nebriini) — Закарпаття: штольні біля м. Мукачево; (det. О. Ма-

телешко); троґлоксен.  
Leistus ferrugineus (L.) — (Carabidae, Nebriini) — Придністров’я: печ. Затишна (окол. с. Одаїв); 

(det. J. Farkač); троґлоксен. 
Leptinus testaceus J.Müll. — (Leiodidae, Platypsyllinae) — Карпати: Угольський масив: печ. Пере-

лісна, Білих Стін; (det. J. Růžička); троґлофiл. 
Ocalea sp. 1. — (Staphylinidae, Oxypodini) — Карпати: урочище Черлений камінь: печ. Сифон; 

(det. J. Janák).  
Ocalea sp. 2 — (Staphylinidae, Oxypodini) — Крим: півн. відроги Ай-Петрі, г. Віллябурун, Вілля-

бурунська печ.. 
Ocypus sp. — (Staphylinidae, Staphylinini) — Буковина: печ. Буковинка; Карпати: Рахівські гори, 

печера (штольня) Черемшина; (det. J. Janák). 
Omalium allardi Fairm. et Bris. — (Staphylinidae, Omaliini) — Крим: Карані-Коба (частина печ. 

Кизил-Коба); троґлофіл. 
Omalium sp. — (Staphylinidae, Omaliini) — Буковина: печ. Піонерка, Кремнієва; (det. J. Janák). 
Onthophagus vacca (L.) — (Scarabaeidae, Coprinae) — Крим: Карабі, печ. Кастере; (det. D. Král); 

троґлоксен, гуанофіл.  
Othius punctulatus (Gz.) — (Staphylinidae, Othiini) — Крим: Карабі, печ. Кастере; (det. J. Janák); 

?троґлофіл. 
Otiorhynchus pseudomias Hochh. — (Curculionidae, Otiorhynchinae) — Крим: півн. відроги Ай-Пе-

трі, г. Віллябурун, Віллябурунська печ.; троґлоксен. 
Otiorhynchus sp.1 — (Curculionidae, Otiorynchinae) Крим: Карабі, печ. Кастере (det. J. Strejček).  
Otiorhynchus sp.2 — (Curculionidae, Otiorynchinae) Карпати: Угольський масив, печ. Білих Стін; 

(det. О. Мателешко). 
Panagaeus bipustulatus (F.) — (Carabidae, Panageini) — Крим: Ай-Петрі, безіменна печерка поряд 

з печ. Зюк; (det. P. Moravec); троґлоксен. 
Philonthus sp. (Staphylinidae, Philonthini) — Крим: Карабі, печ. Кастере; (det. J. Janák). 
Phosphuga atrata (L.) — (Silphidae, Silphinae) — Крим: Чатир-Даг, печ. Хід Конем; личинка: Ай-

Петрі, безіменна печерка біля печ. Зюк; (det. J. Růžička); троґлоксен. 
Platynus assimilis (Pk.) (=Agonum assimile Pk.) — (Carabidae, Platynini) — Карпати: Угольський 

масив, печ. Молочний Камінь; (det. О. Мателешко); Крим: півн. відроги Ай-Петрі, г. Ві-
ллябурун, Віллябурунська печ.; троґлоксен. 

*Pseudaphaenops jakobsoni (Plig.) — (Carabidae, Trechini) — Крим: Ай-Петрі, печ. Аю-Тешик (typ. 
loc.) та ін.; Віллябурунська печ.; інші знахідки: Ай-Петрі: печери Каскадна і Геофізична; 
троґлобіонтний рід і вид. 

*Pseudaphaenops tauricus (Winkl.) — (Carabidae, Trechini) — Крим: печ. Кизил-Коба (typ. loc.), 
печ. Егіз-Тінах 2 на Карабі-яйлі; інші знахідки: Карабі: печери Солдатська, Нахімовська, 
Віола, Профсоюзна, 200 Років Сімферополя, Кастере; Долгоруківський масив: печ. Аве-
ркієва; троґлобіонт. 

*Pseudanophthalmus pilosellus (L. Mill.) — (Carabidae, Trechini) — Карпати: Угольський масив, 
печ. Білих Стін; (det. Є.Перковський); троґлобiонт. 

Ptenidium punctatum Gyll. — (Ptiliidae, Ptiliini) — Придністров’я: Тлумачська печера; троґлоксен. 
Pterostichus melanarius (Ill.) — (Carabidae, Pterostichini) — Крим: Карабі, печ. Кастере; (det. 

P. Moravec); відрог Ай- Петрі, Віллябурунська печ.; троґлоксен. 
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Pterostichus niger (Schall.) — (Carabidae, Pterostichini) Крим: півн. відроги Ай-Петрі, г. Віллябу-
рун, Віллябурунська печ.; троґлоксен. 

Quedius curtipennis Bh. — (Staphylinidae, Quediini) — Крим: півн. відроги Ай-Петрі, г. Віллябу-
рун, Віллябурунська печ.; ?троґлофiл. 

Quedius rufitarsis (Marsh.) (=Q. fulgidus F.) — (Staphylinidae, Quediini) — Крим: Алімова печера; 
Буковина: печ. Буковинка; (det. J. Janák); ?троґлофіл. 

Quedius limbatus Heer — (Staphylinidae, Quediini) — Крим: півн. відроги Ай-Петрі, г. Віллябурун, 
Віллябурунська печ.; троґлофiл. 

Quedius mesomelinus (Marsh.) — (Staphylinidae, Quediini) — Поділля: печ. Славка, Млинки, Озе-
рна; Придністров’я: печери Затишна, Стрімка (окол. с. Одаїв); Карпати: печери урочища 
Черлений камінь; печери Угольського масиву: Білих Стін, Упорна, Перлинна, Молочний 
Камінь, Гребінь; (det. J. Janák); троґлофіл.  

Quedius sp. — (Staphylinidae, Quediini) — Карпати: штольні біля с. Глибоке; хр. Ключ. печ. Ле-
тючих мишей. 

Scopaeus minimus Er. — (Staphylinidae, Paederinae) — Поділля: Угриньська печера; ?троґлоксен. 
Tachinus sp. — (Staphylinidae, Tachyporini) — Крим: Карабі: печери Кастере, Віола; (det. J. Janák). 
*Taurocimmerites dublanskii Belousov — Крим: півн. відрог. Ай-Петрі, гора Віллябурун (8 км від 

с. Соколине), Віллябурунська печера; троґлобіонт. 
Trechoblemus micros (Hbst.) — (Carabidae, Trechini) — Поділля: печ. Славка; (det. P. Moravec); 

троґлофіл. 
Trechus liopleurus jailensis (Winkl.) — (Carabidae, Trechini) — Крим: півн. відроги Ай-Петрі, 

г. Віллябурун, Віллябурунська печ.; Чатир-Даг, печ. Трьохглазка; троґлоксен. 
Trechus sp. — (Carabidae, Trechini) — Карпати: Верхня штольня ур. Кузій. 
Trechus austriacus Dej.(=T. podolicus Levusch.) — (Carabidae, Trechini) — Поділля: печ. Більче-

Золоте; троґлофіл. 
 
Комахи групи Holometabola (без Coleoptera) 

Група рядів вищих комах (жуків розглянуто окремо (вище), представле-
на у складі печерних фаун рядами волохокрильців (Trichoptera), лускокрилих 
(Lepidoptera), перетинчастокрилих (Hymenoptera), двокрилих (Diptera), Бліх 
(Siphonoptera). Як більшість активно комах, для печер не характерні, проте 
деякі групи демонструють троґлофільність, зокрема, лускокрилі (2 види) і 
двокрилі. Основними працями є огляди Я. Бірштейна [6], А. Коваля [27], 
В. Книса [26] і Г. Амелічева [1, 2], Р. Варговича та О. Монич [12]. Дані наво-
дяться за оглядом Ю. Зізди і І. Загороднюка [24]. Відомо 25 родів та 26 видів. 
 
Trichoptera (3 gen., 4 види) 
Mystacides tyneoides Scop. — (Trichoptera) — Крим: печ. Аю-Тешик.  
Stenophylax permistus McLach — (Trichoptera) — Крим: багаторазові згадки в літературі для печ. 

Віллябурунська, Аю-Тешик, Жовта, Узунджа. Крим: печ. Стаціонар. Троґлофіл?. 
Stenophylax meridiorientalis Mai — (Trichoptera: Limnephilidae) — Крим: печ. Віллябурунська.  
Trichoptera gen. sp. — (Trichoptera) — Закарпаття: печ. печ. Молочний Камінь (без ідентиф.). 
 
Lepidoptera (4 gen., 4 види) 
Lepidoptera gen. sp. — (Lepidoptera) — Крим: печ. Червона.  
Scoliopterys libatrix — (Lepidoptera) — Крим: “більшість печер”. Закарпаття: печ. Перлинна, Ста-

ціонар, Лабіринтова, Затоплена, Білих стін. Львівщина: печ. Медова, Страдецька. Тро-
ґлофіл. 

Triphosa dubitata — (Lepidoptera) — Крим: більшість печер, у т. ч. печ. Віллябурунська. Закар-
паття: печ. Перлинна, Стаціонар, Лабіринтова, Затоплена, Білих стін, Молочний Камінь. 
Троґлофіл. 
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Vanessa io — (Lepidoptera) — Закарпаття: печ. Білих стін. Львівщина: печ. Медова, Страдецька 
(як “Inachis io L.” [5]).  

 
Hymenoptera (3 родів, 3 видів) 
Ceraphronoidea gen. sp. — (Hymenoptera) — Закарпаття, печ. Стаціонар. 
Diphus quadripunctorius Muell. — (Hymenoptera: Ichneumonidae) — Крим, печ. Віллябурунська. 
Ichneumonidae gen. sp. — (Hymenoptera) — Закарпаття, печ. Романія, Білих Стін, Trichocera 

maculipenis Meig. Крим: печ. Скельська.  
 
Diptera (12 родів, 12 видів) 
Amoebaleria (?) spectabilis Lw. — (Diptera) — Крим: печ. Червона (імаго, личинки, лялечки), печ. 

біля Жовтої річки.  
Diptera gen. sp. — (Diptera) — Закарпаття, печ. Упорна (личинки і дорослі), Романія, Гребінь, Пе-

рлинна, Білих Стін, Молочний Камінь, Каньйон-Нова, Довгаруня, Кузій, Стаціонар і Ла-
біринтова. 

Eccoptomera emarginata Lw. — (Diptera: Heleomyzidae) — Крим: печ. Віллябурунська.  
Exechia sp. — (Diptera) — Крим: печ. Скельська.  
Heteromyza atricornis Meig. — (Diptera: Heleomyzidae) — Крим: печ. Червона (імаго, личинки, 

лялечки), Віллябурунська, Аю-Тешик.  
Limonia nubeculosa Mg. — (Diptera) — Крим: печ. Скельська, “багато в усіх печерах”. Троґлофіл.  
Nycteribiidae gen. sp. — (Diptera) — (“безкрилі кровососки” [12]). 
Phora pulicaria Fall. — (Diptera) — Крим: печ. Скельська.  
Rhymosia sp. — (Diptera) — Крим: печ. біля Жовтої річки, печ. Аю-Тешик.  
Sciara spectrum Wurtz. — (Diptera) — Крим: печ. Скельська, Сюндюрлю, Узунджська, Коккоз-

ська-2, Капли-Каянська.  
Scoliocentra amplicornis Czerny — (Diptera: Heleomyzidae) — Крим: печ. Віллябурунська.  
Trichocera maculipenis Meig. — (Diptera) — Крим: печ. Скельська.  
 
Siphonoptera (2 роди, 2 види) 
Ctenophthalmus proximus (Wagner) — (Siphonoptera: Hystrichopsyllidae) — Крим: печ. Віллябу-

рунська (за оглядом [2]). 
Leptopsylla taschenbergi (Wagner) — (Diptera) — (Siphonoptera: Leptopsylidae) — Крим: печ. Ві-

ллябурунська (за оглядом [2]). 
 
Клас Myriapoda — багатоніжки  

Відомі представники 2-х підкласів — губоногих (Chilopoda) і двопарно-
ногих (Diplopoda). Ключовими є праці Я. Бірштейна [6], Н. Залеської [23], Р. 
Варговича і О. Монич [12]. Дані наводяться також в оглядах В. Книса [26], Г. 
Амелічева [1]. Список подається за оглядом Ю. Зізда та І. Загороднюка [24]. 
Відомо 18 видів 8-ти родів, у т. ч. 8 видів 5 родів Diplopoda і 8 видів 2-х родів 
Chilopoda. Серед губоногих є троґлобіонти.  
 
Diplopoda (5 родів, 8 видів) 
Blanijulus pulchellus Heach — (Diplopoda) — Крим: печ. Борю-Тешик. 
Brachijulus rossicus Tim. — (Diplopoda) — Крим: печ. Скельська. 
Brachijulus tauricus Allems — (Diplopoda) — Крим: печ. Скельська. 
Diplopoda gen. sp. — (Diplopoda) — Закарпаття: печ. Сифон та Стаціонар. 
Leptojulus sp.— (Diplopoda) — Закарпаття: печ. Романія. 
Polydesmus complanatus — (Diplopoda) — Закарпаття: печ. Романія. 
Polydesmus mediterraneus oertzeni Verhoeff, 1911 — (Diplopoda) — Крим (за [13]. 
Polydesmus sp.— (Diplopoda) — Закарпаття: печ. Довгаруня, loc. ind.? [29]. 
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Chilopoda (2 роди, 8 видів) 
Chilopoda gen. sp. — (Chilopoda) — Закарпаття: печ. Молочний Камінь, Гребінь і Сифон. 
Lythobius curtipes Koch. — (Chilopoda) — Крим: печ. Червона, печ. Сюндюрлю. 
Lythobius erythrocephalus — (Chilopoda) — Закарпаття: печ. Білих Стін. 
*Lythobius scelicus Zal. — (Chilopoda) — Крим: печ. Скельська. Ендемік Криму, троґлобіонт. 
Lythobius stuxbergi Sseliv. — (Chilopoda) — Крим: печ. Скельська, печ. Червона.  
Lythobius vehmens Lignau — (Chilopoda) — Крим: печ. Червона (=”lucifugus” [6]). 
Lytobius agilis Koch, 1847 — (Chilopoda) — Закарпаття. 
Lytobius sp. — (Chilopoda) — Закарпаття: печ. Довгаруня. 
 
Myriapoda inc. sed. 
Myriapoda gen. sp. — (Myriapoda inc. sed.) — Закарпаття: печ. Упорна, Перлинна, Верхня (без 

ідентифікації). 
Myriapoda gen. sp. — (Myriapoda inc. sed.) — Крим: печ. Аю-Тешик (N.V., за [1]). 
 
Клас Arachnida — павукоподібні  

Одна з найбільш різноманітних груп членистоногих. В печерах України 
павукоподібні представлені 3-ма рядами — псевдоскорпіонами (Pseudoscor-
piones), косариками (Opiliones), павуками (Aranei) і кліщами (Acari). 
Останній ряд є надзвичайно диференційованою за екоморфологічними типа-
ми групою, проте мало дослідженою в печерах; вільноживучі і паразитичні 
кліщі у вище поданих текстах і представлених тут списках фауни наводяться 
окремо. 
 

Псевдоскорпіони (Pseudoscorpiones) і косарики (Opiliones). Ступінь 
вивченості невисовий, і ключові праці опубліковано на початку 20 ст., під-
сумком яких став огляд Я. Бірштейна [6]. Обидві групи згадуються в оглядах 
В. Книсса [26], Г. Амелічева [1]. Нові відомості є в працях Коваля [27], 
Р. Варговича і О. Монич [12]. Перелік видів наводиться за оглядом Ю. Зізди 
та І. Загороднюка [24]. Відомо 9 видів 9-ти родів, у тому числі 5 видів 5 родів 
ряду Pseudoscorpiones та 4 видів 4-х родів ряду Opiliones. Є троґлофіли і тро-
ґлобіонти.  
 
Pseudoscorpiones 
Chthonius tetrachelatus Preyss — (Pseudoscorpiones) — Крим: печ. Червона. 
Ideoblothrus roszkovscii — (Pseudoscorpiones) — Крим: печ. Cуук-Коба (за [6]; =? наступн. вид). 
Pseudoblothrus roszhkowskii Redik. — (Pseudoscorpiones) — Крим: печ. Cуук-Коба. Троґлофіл. 
Pseudoscorpiones gen. sp. — (Pseudoscorpiones) — Крим: печ. Скельська, Червона (за [1]). 
Pseudoscorpiones gen. sp. — (Pseudoscorpiones) — Закарпаття: печ. Перлина, Білих Стін, Каньйон-

Нова і Верхня (без ідентифікації).  
 
Opiliones 
Buresiola coecum Greze, 1911 — (Opiliones) — Крим: печ. Узунджа, Борю-Тешик і Скельська. 

Троґлобіонт. 
Phalangodes taurica — (Opiliones) — Крим: печ. Узунджа, Борю-Тешик і Скельська. Троґлобіонт. 

(?= juv. Buresiola coecum: [26]). 
Ischyropsalis manicata — (Opiliones) — Закарпаття: печ. Романія, Упорна і Стаціонар. 
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Opiliones gen. sp. — (Opiliones) — Закарпаття: печ. Білих Стін, Молочний Камінь, Гребінь, Си-
фон та Лабіринтова (не визначені). 

 

Ряд Aranei — павуки. В основі — огляд К. Євтушенко [16], в якому 
описано 22 види 11 родів. Більшість з них — троґлофіли, що характерно для 
мешканців підстилки і верхніх шарів ґрунту. Павуки-троґлофіли — переваж-
но мешканці привхідних частини печер. У фауні України є три троґлобіонтні 
роди. Подільсько-буковинський тип спелеофауни формують роди Metellina + 
Porrhomma, закарпатський — Porrhomma + Carpathonesticus, кримський — 
Tegenaria + Lepthyphantes. [16, 39]. Відповідно до цього огляду у списку ви-
дів замість пунктів збору (факти недоступні) вказано карстову область і (в 
дужках) кількість печер, в яких виявлено види. 
 
Linyphiidae 
Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853) — (Aranei: Linyphiidae) — Карпатська КО (1); Подільсько-

Буковинська КО (1); троґлоксен. 
Lepthyphantes khobarum Charitonov, 1947 — (Aranei: Linyphiidae) — Гірсько-Кримська КО (3); 

троґлофіл. 
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1867) — (Aranei: Linyphiidae) — Гірсько-Кримська КО (1); Перед-

гірно-Кримська КО (1); Подільсько-Буковинська КО (1); троґлофіл. 
Lepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) — (Aranei: Linyphiidae) — Подільсько-Буковинська КО 

(1); троґлофіл. 
Lepthyphantes ? zimmermanni Bertkau, 1890 — (Aranei: Linyphiidae) — Гірсько-Кримська КО (2); 

?троґлоксен. 
Lepthyphantes sp. — (Aranei: Linyphiidae) — Подільсько-Буковинська КО (2); троґлофіл. 
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) — (Aranei: Linyphiidae) — Карпатська КО (1); троґлоксен. 
Porrhomma convexum (Westring, 1851) — (Aranei: Linyphiidae) — Подільсько-Буковинська КО (4); 

троґлофіл. 
Porrhomma ? microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) — (Aranei: Linyphiidae) — Поділь-

сько-Буковинська КО (1); троґлофіл. 
 
Інші родини (Agelenidae, Cybaeidae, Nesticidae, Pholcidae, Tetragnathidae) 
*Carpathonesticus galotshkai Evtushenko, 1993 — (Aranei: Nesticidae) — Карпатська КО (1); ?тро-

ґлобіонт. 
Cybaeus sp. — (Aranei: Cybaeidae) — Карпатська КО (4); троґлофіл. 
Histopona torpida (C. L. Koch, 1834) — (Aranei: Agelenidae) — Карпатська КО (1); троґлофіл. 
Meta bourneti Simon, 1922 — (Aranei: Tetragnathidae) — Гірсько-Кримська КО (1); троґлофіл. 
Meta menardi (Latreille, 1804) — (Aranei: Tetragnathidae) — Карпатська КО (2); Подільсько-Буко-

винська КО (1); троґлофіл. 
Metellina merianae (Scopoli, 1763) — (Aranei: Tetragnathidae) — Гірсько-Кримська КО (2); Кар-

патська КО (1); Подільсько-Буковинська КО (6); троґлофіл. 
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) — (Aranei: Nesticidae) — Подільсько-Буковинська КО (5); тро-

ґлофіл. 
Pholcus phalangoidaes (Fuesslin, 1775) — (Aranei: Pholcidae) — Гірсько-Кримська КО (1); троґло-

філ. 
Pholcus sp. — (Aranei: Pholcidae) — Гірсько-Кримська КО (1); троґлофіл. 
Tegenaria lapicidinarum Spassky, 1934 — (Aranei: Agelenidae) — Передгірно-Кримська КО (1); 

троґлофіл. 
Tegenaria taurica Charitonov, 1947 — (Aranei: Agelenidae) — Гірсько-Кримська КО (5); троґлофіл. 
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 — (Aranei: Agelenidae) — Карпатська КО (6); Подільсько-Буко-

винська КО (1); троґлофіл. 
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Tegenaria sp. — (Aranei: Agelenidae) — Гірсько-Кримська КО (1); троґлофіл. 
 

Ряд Acari — кліщі (вільноживучі). Далеко не повний перелік наявних 
видів включає 12 найменувань, і більшість з них визначена лише до родини 
або роду. Переважна кількість відомих форм є типовими мешканцями ґрунту, 
підстилки або органічних решток тварин. В основу списку покладено пред-
ставлений вище огляд С. Заблудовської [17]. Більшість даних стосується пе-
чер Поділля (Вітрова) та Криму (окол. Бахчисараю). 
 
Mesostigmata (2 види і 2 роди) 
Hypoaspis sp. — (Laelaptidae, Gamasina, Mesostigmata) — Поділля: печ. Вітрова, Крим: печ. біля 

Бахчисараю, ґрунтові. 
Rhodacaridae gen. sp. — (Gamasina, Mesostigmata) — Крим: печ. біля Бахчисараю, ґрунтово-

підстилкові хижаки. 
 
Sarcoptiformes (2 види і 2 роди) 
Epilohmannia sp. — (Epilohmanniidae, Oribatei, Sarcoptiformes) — Поділля: печ. Вітрова, Крим: 

печ. біля Бахчисараю, ґрунтові сапрофаги. 
Glycyphagidae gen. sp. (Sarcoptiformes) — Поділля: печ. Вітрова, Крим: печ. біля Бахчисараю, 

ґрунтові. 
 
Trombidiformes (8 видів та 7 родів) 
Bakerdania sp. — (Pygmephoridae, Tarsonemina, Trombidiformes) — Поділля: печ. Вітрова, Крим: 

печ. біля Бахчисараю, ґрунтові сапрофаги. 
Calyptostomidae gen. sp. — (Parasitengon, Trombidiformes) — Поділля: печ. Вітрова, Крим: печ. 

біля Бахчисараю, ґрунтові. 
Ereynetes sittardiensis Oudemans, 1912 — (Ereynetidae, Prostigmata, Trombidiformes) — Поділля: 

печ. Вітрова, сапрофаги (норові паразити гризунів). 
Erytraeidae gen. sp. — (Parasitengon, Trombidiformes) — Поділля: печ. Вітрова, Крим: печ. біля 

Бахчисараю, ґрунтові. 
Pediculaster calaratus (Mahunka, 1965) — (Pygmephoridae, Tarsonemina, Trombidiformes) — По-

ділля: печ. Вітрова, Крим: печ. біля Бахчисараю, ґрунтові сапрофаги. 
Pediculaster sp. — (Pygmephoridae, Tarsonemina, Trombidiformes) — Поділля: печ. Вітрова, Крим: 

печ. біля Бахчисараю, ґрунтові сапрофаги. 
Smaridiidae gen. sp. — (Parasitengon, Trombidiformes) — Поділля: печ. Вітрова, Крим: печ. біля 

Бахчисараю, ґрунтові. 
Trombidiidae gen. sp. — (Parasitengon, Trombidiformes) — Поділля: печ. Вітрова, Крим: печ. біля 

Бахчисараю, ґрунтові. 
 

Ряд Acari — кліщі (паразитичні). Список видів фактично визначається 
списком фауни хазяїв, і більшість таких даних стосується кажанів. Відомо кі-
лька видів ендопаразитів, що оселяються в носових порожнинах ссавців та до 
25 видів ектопаразитів, що належать до 4-х рядів: Trombidiformes, Sarcopti-
formes, Parasitiformes та Acariformes. Більшість видів не може бути віднесена 
до певної екологічної групи, і більшість з них фактично є троґлоксенами, а 
частина (напр., паразити носових порожнин) — “троґлобіонти”. В основу 
списку покладено огляди О. Бобкової [8] і С. Заблудовської [17].  
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Trombidiformes (1 вид та 1 родів) 
Neospeleognathopsis bastini (Fain, 1958) — (Ereynetidae, Prostigmata, Trombidiformes) — Київ, 

штольні, на зимуючих Myotis daubentonii (паразит дихальних шляхів кажанів). 
 
Sarcoptiformes (1 вид та 1 родів) 
Opsonyssus zumpti Fain, 1959 — (Gastronyssidae, Oribatei, Sarcoptiformes) — Київ, штольні, на зи-

муючих Myotis daubentonii (паразит дихальних шляхів кажанів). 
 
Parasitiformes (20 видів і 11 родів) 
Argas (Carios) vespertilionis (Latreille, 1802) — (Argasidae, Parasitiformes) — на Rhinolophus hippo-

sideros, R. ferrumequinum, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, M. myotis, M. mystacinus, 
Plecotus auritus, P. austriacus (печ. Середня, 2002), Nyctalus noctula. 

Eyndhovenia euryalis (Can.) — (Spinturnicidae, Parasitiformes) — на Rhinolophus ferrumequinum, 
Barbastella barbastellus.  

Ixodes crenulatus Koch — (Ixodidae, Parasitiformes) — звичайний паразит багатьох видів ссавців. 
Одинична реєстрація з допомогою ґрунтової пастки у п. Дуче (Буковина).  

Ixodes pospelovi — (Ixodidae, Parasitiformes) — на Rhinolophus hipposideros, Plecotus auritus.  
Ixodes ricinus Latr. — (Ixodidae, Parasitiformes) — на Plecotus auritus, Eptesicus serotinus.  
Ixodes vespertilionis Koch, 1844 — (Ixodidae, Parasitiformes) — на Rhinolophus hipposideros, R. fer-

rumequinum, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, M. myotis, M. mystacinus, Nyctalus noc-
tula, Eptesicus serotinus. Ґрунтові пастки в печерах Романія (Закарпаття), Затишна, Стрім-
ка (Прикарпаття), Баламутівка, Дуче (Буковина).  

Hyaloma plumbeum Panz. — (Ixodidae, Parasitiformes) — на Miniopterus schreibersii. 
Laelaps pavlovskyi — (Laelaptidae, Parasitiformes) — специфічний паразит польової миші (Apode-

mus agrarius), одноразово знайдений на довгокрилі (Miniopterus schreibersii) у печері бі-
ля с. Ділове Рахівського р-на Закарпатської обл. 

Macroronyssus flavus (Kolenati) — (Macronyssidae, Parasitiformes) — паразитує на всіх Rhinolophus 
ferrumequinum, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, M. myotis, Plecotus auritus, Barba-
stella barbastellus.  

Macroronyssus rhinolophi (Oudemans) — (Macronyssidae, Parasitiformes) — на Rhinolophus hippo-
sideros, R. ferrumequinum.  

Macroronyssus sp. — (Macronyssidae, Parasitiformes) — на Myotis myotis, Leuconoe daubentoni, Ple-
cotus austriacus, Barbastella barbastellus.  

Paraperiglischus rhinolophus (C. L. Koh.) — (Spinturnicidae, Parasitiformes) — на Rhinolophus fer-
rumequinum у лютому 1960 р. у печ. Зміїна, у 1960 р. в Тепе-Кермен. 

Parasitidae gen. sp. — (Parasitidae, Parasitiformes) — на Rhinolophus ferrumequinum. 
Spinolaelaps sp. — (Macronyssidae, Parasitiformes) — на Rhinolophus ferrumequinum у 1959–60 рр. 

у Мишачій Щілині, біля с. Веселе у Наскрізному Гроті. 
Steatonyssus murinus Luc. — (Macronyssidae, Parasitiformes) — на Pipistrellus pipistrellus із печери 

Червона в лютому 1960 р.  
Spinturnix kolenatii Oudemans, 1910 — (Spinturnicidae, Parasitiformes) — на Eptesicus serotinus у 

1961 р. у печ. Червона.  
Spinturnix myoti Smithson, 1936 — (Spinturnicidae, Parasitiformes) — на Rhinolophus hipposideros, 

R. ferrumequinum, Myotis myotis, Leuconoe daubentonii, Plecotus auritus.  
Spinturnix plecotinus Oudemans, 1910 — (Spinturnicidae, Parasitiformes) — на Plecotus auritus.  
Spinturnix psi Kol. — на Rhinolophus hipposideros, Eptesicus serotinus.  
Spinturnix vespertilionis L., 1758 — (Spinturnicidae, Parasitiformes) — специфічний паразит кажа-

нів: на Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, 
M. myotis, Barbastella barbastellus.  

 
Acariformes (3 види і 3 роди) 
Leptotrombidium russicum Oudemans, 1902 — (Trombiculidae, Acariformes) — на Rhinolophus hip-

posideros (п. Вертеба, Поділля), Leuconoe daubentonii (ДШС, Київ), Plecotus auritus (печ. 
Млинки, Поділля).  
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Gen. sp. — (Trombiculidae, Acariformes) — на Plecotus auritus. 
Nyctericopus poppei Oudemans, 1897 — (Sarcoptidae, Acariformes) — на Myotis blythii з 

печ. Червона (1938 р.). 
 
 
Хребетні (Vertebrata) 

Група, що включає найбільш відомих мешканців підземель, від печер-
них ведмедів до кажанів. У складі спелеофаун України немає жодного троґ-
лобіонта, і переважна більшість зареєстрованих видів — троґлоксени або в 
різній (звичайно, незначній) мірі — троґлофіли (табл. 2). Найбільша кількість 
видів відноситься до ряду кажанів, менше — хижих, ще менше — гризунів, 
амфібій і птахів, проте стабільні групи формують лише кажани. В основі спи-
ску — наведені вище огляди [15, 19, 34, 37 та ін.], що охоплюють сучасну 
фауну. Численні викопні фауни (“печерні фауни”), що докладно описані в 
літературі [38 та ін.], тут не розглядаються. Їх огляд наведено у спеціальному 
розділі цього зведення [36]. Узагальнені дані щодо хребетних наведено в 
табл. 2, з якої видно, що за кількістю троґлофілів серед хребетних виразно 
домінують кажани. 
 

Клас Lissamphibia — земноводні. Попри велику кількість фосильних і 
субфосильних матеріалів [38, 40], у сучасній фауні амфібії грають незначну 
роль: відомо 5 видів двох підкласів [19, 20], з яких саламандрові домінують в 
Карпатах і Поділлі, а стрибуни — на Поділлі та в Криму. Амфібії є сезон-
ними троґлофілами і потрапляють в печери в час осінніх міграцій до місць 
зимівлі, де стають троґлоксенами (природні пастки). Склад фауни визнача-
ється структурою угруповань в наземних екосистемах.  
 
 
Bufo bufo (Linnaeus, 1758). — (Lissamphibia) — Поділля: печ. Славка (віддалений та привхідний 

райони); троґлоксен. 
 
 
Таблиця 2. Узагальнені дані щодо представленості різних систематичних груп хребе-
тних (Vertebrata) у спелеофауністичних комплексах з території України.  

Таксономічна група Родів  Видів  Троґлофілів % троґлофілів  
Ряд Caudata — хвостаті 2 2 0 0 % 
Ряд Salientia — стрибуни 2 3 0 0 % 
Клас Aves: Passeriformes — птахи 15 16 7 44 % 
Клас Mammalia: Chiroptera — кажани 5 18 15 83 % 
Клас Mammalia: Carnivora — хижі 9 13 3 23 % 
Клас Mammalia: Rodentia — гризуни 3 4 1 25 % 
Разом 36 56 26 46 % 

Bufo viridis Laurenti, 1768 — (Lissamphibia) — Крим: печ. Червона (=Кизил–Коба), привхідний 
район; троґлоксен.  

Rana temporaria Linnaeus, 1758 — (Lissamphibia) — Поділля: печ. Славка (привхідний райони, 
тричі в різні роки); троґлоксен. 
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Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) — (Lissamphibia) — Карпати: Угольський масив, печ. 
Романія (привхідна частина печери, численні дорослі); штольні уроч. Кузій (численні 
личинки); троґлоксен (?). 

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758). — (Lissamphibia) — Львівщина: печ. Медова печера; Поділля: 
печ. Славка (віддалений район); троґлоксен. 

 

Клас Aves — птахи. Використання птахами підземель подано на мате-
ріалах з регіонів Українських Карпат, Гірського Криму та степового Криму, 
узагальнених у цьому зведенні І. Скільським [37] та Н. Атамась і Я. Недрею 
[4]. Звичайно птахи використовують привхідні частини печер та гроти пере-
важно як тимчасові сховища чи як місця гніздування; відомо 16 видів 15-ти 
родів куроподібних, голубоподібних, сов, ракшеподібних та дрібних горо-
биних [4, 28, 37].  
 
*Asio otus (L.) — (Aves) — Закарпаття: печери Берегівського, Ужгородського і Тячівського райо-

нів; троґлофіл1. 
* Athene noctua (Scop.) — (Aves) — Закарпаття: печери Берегівського, Ужгородського і Тячів-

ського районів. Знахідки у Криму на Керченському півострові у каменоломнях урочища 
Пічка та у Петрівських каменоломнях поблизу с. Ленінське. Гніздування у околиціх села 
Бондаренкове Ленінського району, Крим. Зимування у Ак-Монайських каменоломнях 
Керченського півострову та у каменоломнях на околицях селищ Новоалександрівка та 
Тургєнєво Бєлогорського району республіки Крим. Троґлофіл. 

* Bubo bubo (L.) — (Aves) — Придністров’я, великий гроті на правому стрімкому березі р. Дніс-
тер поблизу с. Баламутівка Заставнівського району. Гніздування у гротах і нішах уздовж 
Дністра неподалік від с. Маринопіль Галицького р-ну, печера біля с. Василівка Сокирян-
ського р-ну; у ніші берегового урвища Дністра. Численні субфосильні знахідки у гротах 
вздовж Дністра; знахідки на Закарпатті в печерах Берегівського, Ужгородського і Тячів-
ського районів; троґлофіл. 

* Columba livia (Gml.) — (Aves) — Крим, знахідки у печерах плато Карабі-яйла, Петрівські каме-
ноломні поблизу с. Ленінське Ленінського району. Гніздування у печері Бездонній (Ча-
тир-Даг). Зимування у Ак-Монайських каменоломнях Керченського півострову. Троґло-
філ. 

*Coracias garrulus (L.) — (Aves) — Крим, Керченський півострів. Гніздування у Каралавських 
каменоломнях, Малих Аджимушкайських каменоломнях (околиці м. Керч), Петрівських 
каменоломнях поблизу с. Ленінське та каменоломнях урочища Пічка. Троґлофіл. 

Coturnix coturnix (L.) — (Aves) — Крим, Керченський півострів, Ак-Монайські каменоломні. Зна-
хідки залишок кісток та пір'я у кормових столиках лисиці. 

*Hirundo rustica (L.) — (Aves) — Крим, Керченський півострів, гніздування у Ак-Монайських та 
Каралавських каменоломнях. Троґлофіл. 

Lanius minor (Gm.) — (Aves) — Крим, Керченський півострів, околиці с. Бондаренкове, знахідки 
пір'я у пелетках хатнього сича.  

Merops apiaster (L.) — (Aves) — Крим, південний схід Керченського півострову, каменоломні. 
Motacilla alba (L.) — (Aves) — Закарпаття: привхідна частина печери, гніздування в урочищф 

Пічка. Знахідки залишків клюву та пір'я у пелетках хатнього сича. 
Oenanthe oenanthe (L.) — (Aves) — Крим, Керченський півострів, Ак-Монайські каменоломні, 

знахідки пір'я та кісток у пелетках хатнього сича.  
*Oenanthe pleschanka (Lepechin) — (Aves) — Крим, Керченський півострів. Гніздування у Кара-

лавських, Ак-Монайських та Петрівських каменоломнях (поблизу с. Ленінське). Знахі-

                                                           
1 Троґлофільність птахів є дуже відносною, оскільки навіть ті з них, які часто оселяються в пече-
рах або гротах, використовують лише фотичну (освітлену) зону підземель.  
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дки в каменоломнях поблизу с. Бондаренкове та у каменоломнях на горі Ташкалак (уз-
бережжя Чокракського озера). Троґлофіл. 

Passeriformes varia — (Aves) — Fringilla coelebs L., Turdus sp., Garrulus glandarius (L.): Закар-
паття: печери Тячівського р-ну. Тимчасові схованки від негоди, пошук поживи. 

Perdix perdix (L.) — (Aves) — Крим, Керченський півострів, Ак-Монайські та Каралавські каме-
неломні. Знахідки численних залишок кісток та пір'я у кормових столиках лисиці. 

 

Клас Mammalia — ссавці. Ссавці представляють виключно троґлофілів 
та троґлоксенів. Субфосильні фауни були на 1–2 порядки багатшими як за 
видовим складом, так і чисельністю груп [38]. Особливо багатою була і до 
певної міри залишається фауна кажанів та хижих ссавців. Хижі відомі пере-
важно за викопними зразками, і ця фауна включала близько 15–20 видів, се-
ред яких домінували печерні ведмеді, гієни тощо [15, 36] (власне від хижих 
пішло поняття “печерних фаун”)1.  

Кажани також є важливою ланкою спелеоценозів і становлять найбільш 
багату групу “печерних” ссавців [21, 22]: тут вони наводяться у повній відпо-
відності зі списком знахідок в представленому вище огляді Я. Петрушенка 
[34]. Представники інших груп (зокрема, гризуни) переважно є випадковими 
мешканцями підземель (лише 1 вид є троглофілом) [19]. Попри відсутність 
троґлобіонтних видів ссавці відіграють провідну роль у печерних біотах, ви-
ступаючи головним постачальником алохтонної органіки. 
 
Ряд кажани (Chiroptera, seu Vespertilioniformes)  
*Barbastella barbastellus (Schreber, 1774). Закарпаття: печ. Романія, Білих Стін, Вів, Обвальна, 

Ведмеже Ікло, Молочний Камінь, Система Червоний Камінь, Соколець; шт. Черемшина, 
Довгаруня, Стаціонар; Поділля: печ. Кришталева; Галичина: печ. Медова, Страдецька; 
Крим: печ. Червона, Холодна, Гугерджин, Тисячоголова, Вялова, Еміне-Баїр-Хосар, Ар-
мійська; Бешуйські копальні; печерне місто Тепе-Кермен; Наскрізний грот. Троґлофіл. 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774). Закарпаття: печ. Романія, Білих Стін, Молочний Камінь, Оно-
ківська (1-2); штольня Стаціонар; Поділля: Кришталева; Буковина: печера Буковинка; 
Галичина: печ. Медова, Страдецька; Крим: печ. Червона; каменоломні Керченського 
півострова; Наскрізний грот; Східна Україна: Печери Святогірського монастиря. Троґ-
локсен. 

*Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817). Закарпаття: печ. Романія, Молочний Камінь; штольня До-
вгаруня; тунель біля с. Кольчине; Крим: печ. Червона; Ак-Монайські каменоломні; Ми-
шача Щілина. Троґлофіл. 

*Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817). Закарпаття: печери Гніздо, Гальярська Діра; штольні Кузій-вер-
хня, Лабіринтова, Затоплена, Стаціонар; Прикарпаття: печера Затишна; Поділля: печери 
Атлантида, Ювілейна; Галичина: печери Медова, Страдецька. Троґлофіл. 

*Myotis blythii (Tomes, 1857)2. Закарпаття: печери Романія, Гребінь, Молочний Камінь; штольні 
Черемшина, Кузій-верхня, Довгаруня; Прикарпаття: Катакомби біля с. Незвисько; По-

                                                           
1 Тепер лише за викопними рештками з печер України відомі: печерний ведмідь (Spelaearctos 
spelaeus Ros.: печ. Прийма; Білих Стін, Чур, Вів, Ведмеже Ікло), гієна печерна (Crocuta spelaea 
Gold.: печ. Прийма), лев печерний (Panthera spelaea Gold. печ. Прийма), песець (Alopex lagopus 
L.: печ. Кришталева; Прийма) (три перші — виразні троґлофіли). Докладно див. [36]. 
2 Можливо, до цього виду відносяться знахідки Myotis blythii/myotis (неідентифікована пара): За-
карпаття: печ. Дружба, Перлина, Експедиційна, Гребінь, Верхня, Молочний Камінь, Верхня, сис-
тема Червоний Камінь; штольні Черемшина, Довгаруня; Галичина: печ. Медова. 
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ділля: печера Угринь; Крим: печери Скельська, Летючих Мишей, колодязь на г. Великий 
Агармиш; каменоломні Ак-Монайські, Каралавські, Опукські, Партизанські; печерне мі-
сто Тепе-Кермен; Наскрізний грот, Голубина щілина, Мишача щілина. Троґлофіл. 

*Myotis brandtii (Eversmann, 1845). Закарпаття: печера Романія. Троґлофіл. 
*Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806). Закарпаття: печери Романія, Гребінь, Гальярська Діра; што-

льні Лабіринтова, Затоплена, Стаціонар; Буковина: печера Баламутівська; Крим: печера 
Єні-Сала, печера біля с. Карасівка; печерне місто Тепе-Кермен; щілина на Карадазі, грот 
біля с. Міжгір’я [6, 8, 29, 30, 43, 61]. Троґлофіл. 

*Myotis myotis (Borkhausen, 1797). Закарпаття: печ. Романія, Перлина, Білих Стін, Експедиційна, 
Ведмеже Ікло, Гребінь, Молочний Камінь, Соколець; штольні Черемшина, Кузій-верхня, 
Кузій-нижня, Довгаруня, Лабіринтова, Затоплена, Стаціонар, Берегівські каолінові; При-
карпаття: печ. Затишна, Вертикальна, Стрімка, Катакомби біля с. Незвисько; Поділля: 
печ. Атлантида, Христинка, Млинки, Угринь, Вертеба, Вітрова, Кришталева, Славка; Бу-
ковина: печ. Баламутівська, Буковинка, Дуча, Піонерка; Галичина: печери Медова, Стра-
децька, Страдецький грот. Троґлофіл. 

*Myotis mystacinus (Kuhl, 1817). Закарпаття: печ. Романія, Гребінь; штольня Затоплена, Стаціо-
нар; Поділля: печ. Вітрова; Буковина: печера Баламутівська; Галичина: печера Страде-
цька; Крим: печ. Червона, Холодна, Армійська; каменоломні Ак-Монайські, Каралавські, 
Опукські; печерне місто Ескі-Кермен; щілина в бухті Барахта на Карадазі. Троґлофіл. 

*Myotis nattereri (Kuhl, 1817). Закарпаття: печера Романія; штольні Лабіринтова, Затоплена, Ста-
ціонар; Крим: печерні міста Ескі-Кермен, Тепе-Кермен, Мангуп-Кале. Троґлофіл. 

*Leuconoe dasycneme (Boie, 1825). Східна Україна: Липецькі печери; Київ та обл.: лесова печера 
Геліограф; ДШС. Троґлофіл. 

*Leuconoe daubentonii (Kuhl, 1817). Закарпаття: печ. Романія, Перлина, Білих Стін, Експедиційна, 
Гребінь, Система Червоний Камінь; штольні Кузій-верхня, Кузій-нижня, Затоплена,; 
Прикарпаття: печ. Стрімка; Поділля: печ. Атлантида, Залучанська, Христинка, Залужан-
ська, Млинки, Угринь, Вертеба, Кришталева; штольні Гуменецькі, Іванківські, Чаплин-
ські; Буковина: печ. Буковинка, Піонерка; Галичина: печ. Медова, Страдецька; Одещина: 
Нерубайські катакомби; Східна Україна: Липецькі печери; Київщина.: лесова печера Ге-
ліограф; ДШС (дренажно-штольневі системи), бункер і доти біля с. Віта-Поштова. Тро-
ґлофіл. 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774). Крим: Одинична знахідка в Ак-Монайських каменоломнях у 
лютому 2001 р. Троґлоксен. 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774). Двічі знайдений на зимівлі у печері Червона в 1960 та 
1961 р., а також влітку в печерному місті Тепе-Кермен. Троґлоксен. 

*Plecotus auritus (Linnaeus, 1758). Закарпаття: печ. Романія, Білих Стін, Вів, Ведмеже Ікло, Пере-
лісна, Гребінь, Молочний Камінь, Система Червоний Камінь, Гальярська Діра, Оноків-
ська (1-2); штольні Кузій-верхня, Стаціонар; Прикарпаття: печ. Думка, Затишна, Верти-
кальна, Стрімка, Катакомби біля с. Незвисько; Поділля: печ. Атлантида, Млинки, Уг-
ринь, Вертеба, Вітрова, Кришталева, Середня, Славка, Ювілейна; Буковина: печ. Бала-
мутівська, Буковинка, Піонерка; Галичина: печери Медова, Страдецька; Крим: печ. Вя-
лова; Ак-Монайські каменоломні; Східна Україна: Печери Святогірського монастиря. 
Троґлофіл. 

*Plecotus austriacus (Fischer, 1829)1. Закарпаття: печ. Романія, Молочний Камінь; Поділля: печ. 
Кришталева, Середня; Буковина: печ. Буковинка; Галичина: печ. Медова, Страдецька; 
Крим: печ. Номерна; Опукські каменоломні. Троґлофіл. 

                                                           
1 Можливо, до цього виду відносяться також знахідки Plecotus auritus/austriacus: Буковина: пе-
чери Скитська, Елефантна, Баламутівська, Буковинка; Крим: Ак-Монайські каменоломні. 
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*Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)1. Закарпаття: печ. Романія, Перлина, Білих Стін, Вів, 
Обвальна, Експедиційна, Гребінь, Молочний Камінь, Система Червоний Камінь, Гальяр-
ська Діра; шт. Кузій-верхня, Кузій-нижня, Довгаруня, Лабіринтова, Затоплена, Стаціо-
нар, Буковник, Берегівські каолинові, тунель біля с. Кольчине; Буковина: печ. Піонерка, 
Молочні Браття; Крим: печ. Вухо Землі, Червона, грот Кропивного, Летючих Мишей, 
Єні-Сала-1, Єні-Сала-2, Зміїна, печери г. Басман, печера на г. Агармиш, печери в долині 
р. Бурульча, печери і каменоломні в окол. Сімферополя; каменоломні Ак-Монайські, Ка-
ралавські, Багеровські, Аджимушкайські, Опукські, Партизанські, Мамайські, Бешуйські 
копалини; печерні міста Тепе-Кермен, Чуфут-Кале; Наскрізний грот, Мишача щілина. 
Троґлофіл. 

*Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800). Закарпаття: печ. Романія, Перлина, Білих Стін, Вів, 
Обвальна, Експедиційна, Затишок, Шкільна, Гніздо, Гребінь, Молочний Камінь, Верхня, 
Система Червоний Камінь, Гальярська Діра, Оноківська (1-2); штольні Кузій-верхня, До-
вгаруня, Лабіринтова, Затоплена, Стаціонар, Буковник, тунель біля с. Кольчине; При-
карпаття: печ. Затишна, Вертикальна, Стрімка, Катакомби біля с. Незвисько; Поділля: 
печ. Атлантида, Залучанська, Чаплинські штольні, Христинка, Млинки, Вертеба, Віт-
рова, Оптимістична, Озерна, Кришталева, Середня, Славка, Ювілейна; Буковина: печ. 
Елефантна, Баламутівська, Дуча, Піонерка, Кадубівська; Крим: печ. Вухо Землі, Чер-
вона, Єні-Сала-1, Єні-Сала-2, Скельська, Зміїна, Номерна, печери г. Басман, печера на 
г. Демерджи; Бешуйські копалини; печерні міста Ескі-Кермен, Чуфут-Кале; гроти Кара-
дагу. Троґлофіл. 

 
Ряд гризуни (Rodentia, seu Muriformes) 
*Myoxus glis — (Myoxidae) — печ. Романія, Закарпаття (спостереження слідів та знахідка кістяка 

загиблої під час сплячки соні), печ. Затоплена (спостерігаються зимові сплячки сімей), 
печ. Славка, Поділля (в різний час послід близько 3–5 особин взимку 2000–2003 рр.);  

Myodes glareolus (Arvicolidae) — печ. Романія, Закарпаття (до 10 живих особин на дні вхідного 
колодязя, жовтень); печ. Кришталева, Поділля, вхідна галерея;  

Sylvaemus uralensis Pall. (як “Apodemus sylvaticus”) — (Muridae) — печ. Віллябурунська, Крим 
(без деталей); 

Sylvaemus tauricus Pall. (“Apodemus flavicollis”) — Закарпаття: печ. Романія (без деталей); По-
ділля печ. Кришталева (вхідна галерея). 

 
Ряд хижі (Carnivora, seu Caniformes) 
Canis familiaris L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Поділля: печ. Кармалюка; сучасні: Крим 

— Ак-Монайські каменоломні, Одеські катакомби; троґлоксен. 
Felis catus L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Поділля: печ. Кришталева, Кармалюка; Ме-

дова; Кизил-Коба, Каралавські, Ак-Монайські та Опукські каменоломні, Одеські катако-
мби; троґлоксен. 

Felis silvestris Schr. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Закарпаття: Білих Стін; троґлоксен. 
Lutra lutra L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Львівщина: Прийма; троґлоксен. 
Lynx lynx L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Закарпаття: Білих Стін; сучасні: Закарпаття: 

печ. Гребінь; троґлоксен. 
Martes martes L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Поділля: печ. Кармалюка; Львівщина: 

Прийма; Закарпаття: Білих Стін, штольня Довгаруня; троґлоксен. 
*Meles meles L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Поділля: печ. Кришталева, Кармалюка; 

Львівщина: Прийма; Закарпаття: Білих Стін, Чур, Вів; сучасні знахідки: Закарпаття — 
штольні біля с. Глибоке, печ. Борсуча (Вів і Білих Стін); Поділля — печ. Оптимістична-
Вітрова; Прикарпаття — карстові порожнини заказника “Козакова Долина”; троґлофіл. 

                                                           
1 Є ще два види підковиків, знахідки яких можуть відноситись до неправильно ідентифікованих 
R. ferrumequinum [22]: (1) — R. cf. euryale Blasius, 1863. Закарпаття: печ. Вів; Крим: печ. Червона. 
Троґлофіл. (2) — R. cf. mehelyi Matschie, 1901. Крим: печ. Червона. Троґлофіл. 
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Mustela erminea L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Поділля: печ. Кришталева; Львівщина: 
Прийма; троґлоксен. 

Mustela nivalis L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Поділля: печ. Кришталева, Кармалюка; 
троґлоксен. 

Mustela putorius L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Поділля: печ. Кармалюка; Львівщина: 
Прийма; троґлоксен. 

Vulpes corsac L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Львівщина: Прийма; троґлоксен. 
*Vulpes vulpes L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Поділля: печ. Кармалюка; Львівщина: 

Прийма; Закарпаття: Білих Стін; сучасні: Поділля — печ. Оптимістична–Вітрова, Криш-
талева–Лисячий хід; Львівщина — Лисяча Нора і Страдецькі печери; Крим — Каралав-
ські та Опукські каменоломні; троґлофіл.  

*Ursus arctos L. — (Carnivora, Mammalia) — subfoss.: Львівщина: Прийма; троґлофіл. 
 
Післямова 

Очевидно, що представлений список — далеко не повний. Він буде по-
повнюватися, особливо переліком троґлофілів, оскільки печери приймають у 
свої обійми всіх. Проте нові поповнення відбуватимуться переважно за раху-
нок троґлоксенів. З іншого боку, існує чимало ще слабо досліджених груп. 
До останніх необхідно віднести багатоніжок і косариків, у складі яких є тро-
ґлофіли і троґлобіонти. Нові дослідження дадуть нові результати.  

Необхідно зазначити одну особливість таких фауністичних списків. 
Оціюючи загальне таксоночічне багатство, у більшості випадків вони не да-
ють уявлення про рясноту видів. Є випадкові знахідки поодиноких особин, а 
є й реєстрації потужних популяцій. Є записи далекого минулого і, можливо, 
вже давно зниклого, а є й зовсім свіжі дані. Все це вимагає подальшої клопі-
ткої роботи. Перші кроки зроблено. Необхідна подальша важка щоденна пра-
ця — як у зборі нового матеріалу, так і його визначенні й каталогізації. Про-
рив у цій проблемі очевидно відбувся. Що тішить. 

Існує, проте, й інша проблема: печери інтенсивно освоює людина. Екс-
курсійні маршрути, освітлення, органічне забруднення, порушення повітря-
ного обміну та гідрології, безліч інших чинників знищують печерну фауну. 
Все це відбувається у наш час, і необхідно докласти багато зусить для збере-
ження цього різноманіття. Одним із перших кроків має стати програма ши-
рокого заповідання печер на основі їх комплексної оцінки за біотичною та 
іншими компонентами (див. розділ 5.2 та [42]).  

Необхідним кроком має стати і включення троґлобіонтів до раритетної 
фауни, у тому числі до Червоної книги України, в якій вони практично від-
сутні [41]. Лише за таких умов наступний перелік видів спелеофауни стане не 
тільки надбанням науковців, але й фактично існуючим у природі. Не лише на 
папері. 
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5.4. Бібліографія щодо спелеобіології в Україні 
 

Bibliography on biospeleology in Ukraine. — Igor Zagorodniuk. — List of all 
publications cited in the current issue includes 490 items. 

 
 

Представлена нижче бібліографія включає всі цитовані у цьому зведенні 
публікації. Разом цитованих публікацій — майже 500 (490 першоджерел). 
Найбільше у бібліографії наведено праць таких колег (понад 5 праць): К. Та-
таринов (34), Б. Рідуш (28), І. Загороднюк (27), Я. Петрушенко (15), В. Кор-
жик (14), Ю. Крочко (13), В. Дублянський (13), В. Покиньчереда (12), Р. Вар-
гович (11), Г. Бачинський (10), І. Підоплічко (9), Е. Боруцький (8), О. Годлев-
ська (8), В. Андрейчук (8), В. Монченко (7), В. Тищенко (7), І. Марисова (7), 
Я. Бірштейна (6), Г. Амелічева (6). Звісно, цим переліком не вичерпується ук-
раїнська спелеологія загалом і біоспелеологія, зокрема. Широко цитованими 
є праці І. Капруся (колемболи), В. Різуна (жуки), О. Климчука (спелеологія) 
та інших колег. Найчастіше у різних частинах цього видання згадуються пра-
ці проф. К. Татаринова та проф. В. Дублянського. Набирає рейтинг нещодав-
ня книга В. Книса (2001), яка вже готується до другого видання. 

Аналіз вздовж десятиліть засвідчує невпинне зростання інтересу дослід-
ників до печер та їх біоти. За десятиліттями праці розподілилися доволі зако-
номірно. У першій третині ХХ ст. публікації були рідкісними (5–10 на деся-
тиліття), проте з 1960-х років їх кількість зросла у 3–5 разів (більше 5 за рік) і 
зараз залишається на рівні 80–100 публікацій на десятиліття. 
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Рис. 1. Динаміка числа публікацій у галузі біоспелеології та суміжних галузях науки 
на підставі аналізу розподілу числа публікацій, цитованих у цьому виданні, за десяти-
літтями впродовж всього періоду досліджень. 
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Післямова. На основі аналізу наведеної бібліографії та цитувань в тексті можна оці-
нити найбільш цитовані праці. Такий аналіз проведено для всього обсягу цього видан-
ня. П’ять і більше разів процитовано такі праці:  
 
11: Дублянский, Ломаев, 1980 — (розділи 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 2.4, 2.6, 3.7, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7),  
7: Книсс, 2001 — (розділи 1.2, 1.7, 2.2, 2.9, 3.1, 5.1, 5.3),  
6: Бирштейн, 1963 — (розділи 2.3, 2.5, 2.9, 4.2, 4.3, 5.3),  
5: Левушкин, 1962 — (розділи 1.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9),  
5: Татаринов, 1962 — (розділи 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7),  
 
Очевидно, що це не випадковий перелік праць і імен науковців. 
І очевидно, що саме з них треба починати нове коло досліджень. 
 

Упорядкував: Ігор Загороднюк 
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5.5. Рекомендація № 36 (оригінал) 
 

Recommendation No. 36 (1992) on the conservation of under-
ground habitats. Convention on the Conservation of European 
Wildlife and Natural Habitats, Adopted by the Standing Committee 
on 4 December 1992. 

 
 
The Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and 
Natural Habitats, acting under the terms of Article 14 of the convention, 
 
— Recalling that under Article 4 of the convention each Contacting Party shall take appropriate and 

necessary legislative and administrative measures to ensure the conservation of the habitats of the 
wild flora and fauna species, especially those specified in Appendices I and II, and the conserva-
tion of endangered natural habitats; 

— Having regard to Resolution No. 1 (1989) of the Committee concerning the provisions relating to 
the conservation of habitats, and to Recommendations No. 14 (1989) and No. 15 (1989) on the 
conservation of endangered natural habitats; 

— Recalling that underground habitats are very rich in endemic species and are often of very great 
biological importance because they contain flora and fauna characteristic of Europe’s natural heri-
tage; 

— Noting that, too often, underground habitats, especially accessible caves, are deteriorating, and 
that some caves have already reached a biologically critical stage, 

 
Recommends that Contracting Parties: 
 
1. compile national inventories of underground habitats of high biological value, using in 
particular the selection criteria set out in Appendix I to this recommendation; the inventories 
should include, in particular: 
 

- all types of underground habitat (including caves, shallow underground habitats, water 
course interstices, alluvial layers, hydrothermal sites, anchihaline caves, lava tunnels); 

- habitats of biotic communities representative of the various biogeographical regions of 
Europe, of climatic zones and of various altitudes; 

- habitats containing key species of great heritage and zoological interest which contribute in 
retracing evolutionary and palaeo-ecological history; 

- endangered habitats and species; 
 
2. list underground habitats which are already protected; 
 
3. identify underground invertebrate species requiring special conservation measures and 
draw up lists of such species for protection; 
 
4. compile a list of the most endangered sites in each country for troglodytic species pro-
tected in Appendix II of the convention, especially bats (wintering and rearing sites in 
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caves, mines and quarries), selected because they are permanent breeding and reering sites 
and on the criteria of size of colony, diversity of species and their importance in the cave 
network used during migration, including transborder movements; 
 
5. grant the appropriate status of protection to a selection of biotopes representative of un-
derground habitats and manage them, bearing in mind the proposals included in Appendix II 
to this recommendation; 
 
6. compile a list of protected underground sites of European importance and propose their 
inclusion in the European Network of Biogenetic Reserves. 
 
 
Appendix I. Criteria for selecting underground  
habitats of biological value 
 

Subsequent to the Colloquy on Biospeleology held in Liège in 1992 and the proposals made 
by Sket (Slovenia), Skalski (Poland) and Juberthie (France), criteria were proposed for se-
lecting underground habitats of value for the heritage. Selection of habitats should be based 
on one or more of the following criteria: 

1. Presence of species adapted to subterranean life. They are characterised by morphologi-
cal and physiological traits, the chief being regression or disappearance of the eyes, depig-
mentation of the body and K-type reproduction strategy. 

2. Presence of vestigial species. These are the survivors of fauna which have disappeared 
from terrestrial and aquatic surface ecosystems. 

3. Presence of vulnerable species. All endemic aquatic underground species are vulnerable. 
They are sensitive to pollution and filling in of the habitat. 

4. Presence of endemic species. It may be necessary to make a choice where they are abun-
dant; priority should be given to the species most representative of the biotic community, 
the group or the region in question. There is a large number of biogeographical regions 
which differ considerably with regard to terrestrial and aquatic species because of their di-
verse history and origins. 

5. Presence of rare species. These are generally endemic species which exist in very small 
numbers in the biotic communities. 

6. Presence of bats. Most European bats use underground habitats as winter and/or summer 
roosts. All European bat species of the Microchiroptera for which underground habitats are 
important are protected in Appendix II of the convention. 

7. Relatively high biodiversity. The choice of habitats to protect should focus on biotic 
communities of considerable and specific richness which are representative of a biogeogra-
phical region; at least one biotic community should be selected in each biogeographical re-
gion. 
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8. Originality of the habitat. Besides the most common underground habitats, there exists a 
small number of particular habitats such as hydrothermal caves, ice caves and lava tubes 
having particular biotic communities. 

9. Scientific value. Some of these habitats which have been the subject of very thorough 
ecological study can either serve as a reference or be used for long-term follow up of popu-
lations and biotic communities. 

10. Vulnerability of habitats. Vulnerability may result either from danger of destruction of 
the habitat itself (quarrying, filling in, development) or from the destruction of its fauna by 
chemical or organic pollution, over-visiting or thoughtless hunting. 
 
 
Appendix II. Proposals for procedures of protection  
and management of underground habitats 
 
1. Potentially vulnerable zone 
Concerted hydrogeological and biospeleological studies should aim at defining a potentially 
vulnerable zone in the catchment basin of subterranean networks and their outlets (springs). 
In the case of a system consisting of a water catchment area including karst and its caves 
and non-karstic impermeable zones upstream (crystalline rock, marl, etc.), protection of the 
area upstream has to be taken into account; in particular, an attempt must be made to restrict 
pollution. 
The sensitivity perimeters as defined for the alluvial layers should be applied to the karstic 
and non-karstic zones surrounding underground habitats which warrant protection or are 
endangered. 
 
2. Priority areas for protection 
Protection should be applied on the basis of principles resulting from the observations below: 

• the distribution of underground populations is not restricted to caves but extends 
to a whole area of the living and fossilised hydrogeological network; 

• the resources of the underground ecosystem come from surface plant and animal 
production. 

 
Consequently, protection should be given to the cave, the peripheral zone, a zone upstream 
of greater or lesser extent according to the topography of the underground system, the dis-
tribution of fauna and the type of biocenosis, terrestrial or aquatic. This surface zone is de-
signed to control the impact of agricultural and forestry practices and possible pollution. For 
habitats of great heritage value in Europe, maximum protection should be sought. 
 
3. Protection according to type of underground habitat 
 
3.1 Karstic caves and underground networks 
The difficulty of protection is due to the length and complexity of certain karstic networks. 
Pollution may come from far upstream and hydrogeological tracing and studies may there-
fore be required to determine the places of origin. 
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When national parks and reserves are created in middle and southern Europe, greater atten-
tion to underground habitats should be given to complement the data relating to botanical 
and ornithological richness. 
 
3.2 Shallow underground habitats 
Protection should be based on a good knowledge of the areas of distribution of the species 
to be protected. Since discovery of this new underground habitat is fairly recent (12 years 
ago), the distribution areas are mapped only for a few regions. They have been identified for 
part of the Ariège, part of the Eastern Pyrenees (French and Spanish Catalonia), some re-
gions in the Italian Pre-Alps, in the Bihor Mountains in Romania and in the Rhodopes in 
Bulgaria. 
The central Pyrenees contain a site which is exceptionally rich in its biodiversity and the 
abundance of its populations. This is station S.100 «Ravin de la Tir», located on a scree 
slope in a state forest. This site deserves to be placed on the inventory of natural under-
ground habitats of value in Europe. 
In general, protection of shallow underground habitats on valley sides is incorporated in 
protection against hillside erosion linked with deforestation and involves forestry manage-
ment with natural regeneration and without intensive planting of coniferous species. 
 
3.3 Watercourse interstices 
Protection of interstice habitats forms part of the general protection of underground water 
against: - diffuse chemical pollution; - organic pollution; - accidental pollution of all types; - 
land consolidation linked with water projects or locks which modify underground water 
flows, controlled flows which are too weak and excess pumping during periods of low water 
levels; - aggregate extraction which destroys the habitat and modifies water flows. 
This concerns chiefly the southern half of Europe because of its great wealth in very local-
ised endemic species. 
One solution may be to afford greater protection to this type of habitat in laws to safeguard 
inland water sources. 
 
4. Control of water projects 
Impact studies: impact studies prior to development should not be restricted to a survey of 
benthic fauna but take into account underground interstitial fauna and be accompagnied by 
permeability and piezometric measuring. 
 
5. Control of development in caves 
Impacts studies: any development project should be preceded by an impact study which is 
not retricted to climatic and aesthetic aspects aimed at conserving underground concretions 
and various formations. Fauna should be mapped, if possible by biospeleologists being 
experts on terrestrial fauna (including bats), and experts on aquatic fauna, to identify the 
sensititve areas of major interest for conservation. For example, certain species of the 
Coleoptera Aphaenops are most generally localised on certain sweating mural concretions; 
very small endemic crustaceans may be restricted to a few cave pools fed by percolated 
water running off stalactites or mural concretions. 
This procedure should be implemented systematically as a priority in the part of Europe 
where the greatest endemism is observed, namely in the south and middle of the continent. 
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6. A well-ordered policy of cave cleaning 
Campaigns for cleaning up caves are conducted by speleologists with the aim of restoring 
the site to its pristine state and to combat pollution from toxic waste left in caves. This is a 
matter for congratulation. 
Total cleaning, however, consisting of removing all biodegradable organic debris rund 
counter to the maintenance of underground populations. In fact, the following message 
should be propagated: the most numerous underground species are detritus eaters which 
feed on organic plant and animal debris carried underground by water, gravity, animals and 
man. Branches, planks, various pieces of wood and leaves left in damp places rot after a few 
years and provide resources for Collembola, Campodea and Diploda and contribute to main-
taining a carnivorous fauna around these saphrophages. The same holds good for the pieces 
of wood left in underground pools and lakes; there is the case of the lake in the Lestelas 
cave in the Pyrenees, the well-known Stenasellus site, where old, rotting branches are lying 
on a clayey bottom. 
So cleaning should be selective and biodegradable plant debris must be left in damp places 
and water collection points that are unobtrusive, thus making a compromise between 
maintaining the appearance and conserving underground populations. 
 
7. Prevention of localised discharge 
This may have come under the promulgation and application of laws on the protection of 
underground water. 
 
8. Control of access to underground habitats 
Where access to caves has to be controlled using physical barriers (grills, fences, walls, 
doors, etc.), these should be designed to avoid climatic changes in the cavity and permit the 
free passage of all bats species that may roost in it. 
 
9. Prevention of diffuse pollution by pesticides and organic pollution 
Prevention depends on general anti-pollution measures. The law relating to water should not 
be restricted to the consideration of underground water exclusively as a water resource but 
should take into account the fact that it represents habitats of great value in European re-
gions having a high degree of endemism. 
 
10. Non-introduction of non-native species 
In the Mediterranean zone or in times of drought it might be tempting in the future to use 
karst regions for storing water from other catchment areas containing species not native to 
the karst area. These non-native species might enter into competition with the endemic 
native species and eradicated them. An impact study should therefore be carried out for any 
project of this type. It should be noted that plans for underground dams to store water of the 
same geological water system do not, a priori, constitute a danger for underground aquatic 
fauna. 
 
[saved from url=(0061)http://www.nature.coe.int/english/main/Bern/texts/rec9236.htm]. 
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Подяка 
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ндрові Кондратенко та Дмитру Пилипенко за допомогу в організації дослід-
жень на Донеччині та Луганщині. Наша подяка Ігору Дикому та Олександру 
Головачову (Львівський національний університет) за велику допомогу в ор-
ганізації та проведенні всього дослідження та у бібліографічного пошуку. 

Проект цього видання не був би успішним без активної позиції нашого 
колеги з Мінекоресірсів Володимира Домашлінця, який активно сприяв нам 
на всіх етапах роботи. Ми щиро дякуємо усім нашим авторам, у тому числі 
Ігорю Дикому, Володимиру Тищенкові, Оксані Бобковій, Марині Шквирі, 
Ярославові Недрі, Віталію Аністратенко, Костянтину Євтушенко, Віталію 
Коржику, Ігорю Скільському, Наталії Атамась, Світлані Заблудовській, Тара-
сові Башті, Володимиру Мисюку і всім згаданим вище колегам за цікаві дис-
кусії і важливі матеріали, представлені для цього зведення, та величезну ін-
формаційну підтримку. 
 

Ігор Загороднюк, Лєна Годлевська, Ярослав Петрушенко 
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