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Печерна фауна 

В печері постійно спостерігається близько 15 ос. кажанів нічниця велика (Myotis 

myotis) Така ж кількість була і в привхідній частині печери до вскриття проходу у 

основні галереї порожнини. 

Фото. Кажани нічниця велика до відкриття основної частини печери (07.04.1989) 

 

Після відкриття основної частини печери у 1993 році кажани нічниця велика 

розлетілись по всій печері і зимують в основному поодинці. Зрідка спостерігаються 

групи 2…6 ос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото. Кажани нічниця велика поблизу Розслабуха (20.03.2017) 
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Щорічно на зимівлі в стані глибокого фізіологічного сну, знижуючи температуру 

тіла до температури середовища перебуває більше 50 ос. кажанів підковик малий 

(Rhinolophus hipposideros). Кажани розповсюджені поодиночно по всій печері. Група 

15…50 кажанів щорічно спостерігається біля натічного утворення Оксамит (1). 

 Фото. Кажани підковик малий біля натічного утворення Оксамит (24.11.2012) 
 

Декілька раз спостерігались кажани Нічниця водяна (Myotis daubentonii). 

Фото. Кажани нічниця водяна поблизу центрального перехрестя (29.01.2021) 
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Зрідка в печері спостерігався кажан вухань бурий (Plecotus auritus). 

Фото. Вухань бурий у північній частині печери Скитська (Фото О. Вікирчака 09.12.2014)  
 

Заходить в печеру лисиці та собаки у привхідні тріщини. Взимку 2017…2018 року 

в печері виявлено повно екскрементів лисиці і чорної шерсті аж до Рослабухи (3).  

В глибині печери за 300...400 м від входу  відмічено сліди гризунів. (миша, пацюк, 

ховрах чи соня). 29.09.2018 року у другій тріщині на полці відмічено 8 ос. соня 

лісова, або вовчок лісовий (Dryomys nitedula). 

В калюжах можна 

побачити білих та 

прозорих жучків, в 

декілька мм.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. Виводок собак у 

печері Скитська. 

(21.06.2020) 
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Печерна флора 

Взимку 2021 року у “Галерея Троглодитів” (19) було багато екскрементів тварин. 

В них проросли зерна злакових. Проростають засмічені спелеологами насіння 

соняшнику та інших зернин. 

Фото. Пророслі зерна на екскрементах тварин (20.012021) 

 


