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MOROZ, V. The European mole (Talpa europaea) in the Siversky Donets region: new data on 

the species’ distribution in Luhansk Oblast, Ukraine. — New data on the distribution of moles 

in Luhansk Oblast are presented. Field studies were carried out in 2008–2019. The European 

mole is a sporadic and non-abundant species in the studied area. In Stanychno-Luhansk Raion, the 

species first appeared in the late 1990s. In some years, moles in the region are characterised by 

fluctuations of the population number and geographic range. Additional field studies are required 

to clarify the European mole's range and abundance in Luhansk Oblast. 

 
Вступ  

Кріт європейський (Talpa europaea L., 1758) — є єдиним представником 

родини Talpidae у сучасній фауні Луганського природного заповідника НАН 

України (ЛПЗ НАНУ) і загалом сходу України (Загороднюк 2006). Його ста-

тус тут — вид-вселенець, який з’явився в околицях заповідника в межах Ста-

нично-Луганського району Луганської області наприкінці 1990-х років (Кон-

дратенко et al. 2006). На сьогодні відмічено суттєве розширення ареалу цього 

виду в басейні Сіверського Дінця і встановлено темп його розширення в ме-

жах 10-15 км/рік (Коробченко 2009). 

Автор веде постійні моніторингові дослідження за наземними хребетни-

ми різних ділянок заповідника і накопичує дані про поширення і чисельність 

крота в районі Центральної садиби ЛПЗ та розташованих поруч заповідної 

ділянки «Станично-Луганське» та загально-зоологічного заказника «Кіндра-

шівський» (Станично-Луганський р-н Луганської обл.). 
 

Матеріал та методи дослідження 

Матеріал було зібрано під час польових досліджень наземних хребетних 

тварин на території Станично-Луганського району Луганської області. Осно-

вні дослідження проводили в межах смт Станиця Луганська, Кіндрашівсько-

го лісництва, філіалу ЛПЗ НАНУ «Станично-Луганське» та зальнозоологіч-

ного заказника «Кіндрашівський». Спостереження за поселеннями крота 

охоплюють період 2008–2019 років. 
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Виміри тіла крота проводили з використанням «Польового визначника 

дрібних ссавців України» (Загороднюк 2002). 
 

Результати та обговорення 
 

Знахідки крота в дослідженому регіоні 

Кріт обмежено поширений в регіоні Сіверського Дінця в межах Луган-

ської області. Тут цей вид — нечисленний. Вид заселяє добре зволожені за-

плавні біотопи:зустрічається вздовж лучних ділянок, біля заплавних озер, в 

заплавних листяних та кілкових лісах на підвищеннях рельєфу, зокрема на 

прирусловому валу. Також цей вид знайдений в селищах регіону, а саме на 

ділянках прилеглих до заплави садиб місцевих жителів.  

До початку 1990-х р. кріт в Луганській області був відомий лише з Кре-

мінського лісового масиву на заході області (околиці м. Кремінна) (Мигулін, 

1938; Абелєнцев & Підопличко 1956; Коробченко 2009). В подальшому, віро-

гідно, йшло розселення виду вздовж заплави Сіверського Дінця на схід. Про-

тягом 1991–2012 р. сліди життєдіяльності крота та самих звірів спостерігали 

в декількох місцях Новоайдарського, Слов’яносербського, Станично-Луган-

ського та Краснодонського районів Луганської області. Загалом за літератур-

ними джерелами — не менше 17 реєстрацій з 10 пунктів (Кондратенко et al. 

2006; Коробченко 2008, 2009; Загороднюк 2012). 

В Станично-Луганському районі кріт відмічений вперше в 1999 р.: сліди 

життєдіяльності крота (викиди, ходи) знайдені О. Кондратенком в околицях 

смт Станиця Луганська (2 знахідки, в заплавній діброві та в тополевому лісі), 

а в 2001–2003 р. вид зареєстроване цим автором в околицях залізничної стан-

ції Кіндрашівська-Нова, у вільшанику на піщаній терасі (Кондратенко et al. 

2006). В 2007–2008 р. поселення крота були знайдені в околицях біостанції 

«Ново-Іллєнко», в заплавному лісі на березі р. Деркул (Коробченко 2008, 

2009). В 2007–2008 рр. відмічено ходи та викиди крота в кілкових вільшани-

ках біля с. Пшеничне та Макарове («Вільховські дачі»), у 5 км на північ від 

Станиці Луганської, а також в межах Кіндрашівського заказника, в заплавно-

му лісі біля озер Кіндрашівське та Глибоке (М. Русін, особ. повід.). 

Для території заповідного філіалу ЛПЗ НАНУ «Станично-Луганське» 

кріт до останнього часу не був відомий. В загальній свідці щодо хребетних 

тварин Луганського заповідника цей вид навіть зовсім не приводиться (Ско-

ков et al. 1992). Автором цей вид також в заповіднику не знайдений. Не бачи-

ли його на території заповідної ділянки й інші спостерігачі (особисті повідо-

млення О. Кондратенка та М. Русіна).  

На цей час є лише одне повідомлення про знахідку в 2010 р. декількох 

викидів крота на межі 7 та 11 кварталів заповідника (дані В. Бондарева, наве-

дені у «Літописі природи» заповідника (Літопис... 2010). 
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Фактичні знахідки 

Автором в період 2008–2019 рр. вид відмічено щонайменше 10 разів. 

Вперше сліди життєдіяльності крота (викиди землі та кормові ходи) спостері-

галися влітку 2008 р. в околицях центральної садиби заповідника, біля 

оз. Глибоке. Сліди життєдіяльності виду фіксувалися нами на ділянці заплави 

р. Сіверський Донець між озерами Кіндрашівське та Рубіжне в 2010, 2012, 

2013, 2014, 2016–2018 рр. 

Спеціальних обліків чисельності крота ми не проводили, але можна 

стверджувати, що кріт в дослідженому регіоні — нечисленний, місцями рід-

кісний вид (лише декілька ходів на 1 км маршруту). Для крота в регіоні хара-

ктерні коливання чисельності та розширення площі ареалу: в деякі роки цей 

вид майже зникав, а в інші викиди та ходи спостерігалися навіть на городах 

садиб місцевих жителів. Підйом чисельності крота та площі поширення в 

межах дослідженої території зафіксований в 2013, 2017, 2018 р., спад чисель-

ності — у 2009, 2011, 2019 р. 

В 2016–2018 р. поселення крота (декілька «кротовин» та кормові ходи) 

знайдені на території центральної садиби заповідника в смт Станиця Луган-

ська та на ділянках садиб місцевих жителів, розташованих поруч (рис. 1).  

Нижче наводиться інформація щодо фактичних знахідок крота в дослі-

дженому регіоні:  

1) 12.07. 2013 р. дорослу загиблу особину крота з довжиною тіла 147 мм 

знайдено на лісовій ґрунтовій дорозі між озером Рубіжне та Сіверським Дін-

цем (рис. 2). Це місце розташовано в межах заказника «Кіндрашівський» 

(Кіндрашівське лісництво), нижче за течією від ділянки заповідника, між ним 

і Станицею Луганською. 

2) 19.06.2018 р. на території центральної садиби ЛПЗ НАНУ знайдено 

мертвого дорослого крота, що був задавлений місцевою кішкою. Зараз цей 

екземпляр переданий до колекції Національного науково-природничого му-

зею НАН України в м. Києві. Розміри особини: довжина тіла — 120 мм; дов-

жина хвоста — 34,7 мм; довжина передньої лапи — 15,6 мм, довжина задньої 

лапи — 17,8 мм; вага — 58,5 г. 
 

 

Рис. 1. Викиди крота європейського, 

знайдені на території центральної 

садиби Луганського природного 

заповідника. Смт Станиця Луган-

ська. Фото В. Головко, 23.11.2018. 

Fig. 1. Emissions of European moles 

found on the territory of the central 

estate of the Nature Reserve of 

Luhansk. Stanytsia Luhanska. Photo by 

V. Golovko, 23.11.2018. 
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Рис. 2. Знахідки крота європейського в Станично-Луганському районі Луганської області: а — 

Заказник «Кіндрашівський» (Кіндрашівське Лісництво), 12.07.2013; b — Центральна садиба 

Луганського природного заповідника. Смт Станиця Луганська, 19.06.2018. 

Fig. 2. Finds of the European mole in Stanychno-Luhansk district, Luhansk region: а, Kindrashivsky 

Nature Reserve (Kindrashivske Forestry), 12.07.2013; b, Central estate of the Nature Reserve of 

Luhansk. Stanytsia Luhanska, 19.06.2018. 

 

3) В липні 2018 р. 1 особину крота виловлено з нори на території прива-

тної домівки в смт Станиця Луганська (околиці станції Кіндрашівська Нова, 

біля оз. Рубіжне, особисте повідомлення В. Головко). 

Таким чином кріт є постійним але не чисельним видом заплави серед-

ньої течії р. Сіверський Донець в межах Станично-Луганського району Луга-

нської області. Треба зазначити, що поява та розширення ареалу крота в дос-

лідженому регіоні вірогідне пов’язане та збігається з припиненням повеней 

на р. Сіверський Донець (остання велика повінь в Станично-Луганському 

районі була 2005 р.). Цей факт відмічений і дослідниками у регіоні р. Сівер-

ський Донець у попередні роки (Коробченко 2009, Скубак 2016). 

 

Висновки 

1. Кріт європейський є малочисельним, спорадично поширеним видом в 

заплаві р. Сіверський Донець в межах Станично-Луганського району Луган-

ської області. 

2. Вид заселяє добре зволожені заплавні біотопи біля заплавних озер та 

приурочений до листяних лісів на підвищеннях рельєфу, зокрема на прирус-

ловому валу. 

3. Для крота в регіоні характерні коливання чисельності та розширення 

площі ареалу в окремі роки. 

4. Необхідні подальші більш поглибленні дослідження для уточнення 

ареалу та вивчення чисельності крота в заплаві р. Сіверський Донець в межах 

Луганської області. 
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Подяки 

Автор дякує М. Русіну та В. Головку за повідомлення нових відомостей про знахідки 

кротів в Луганському заповіднику на надане в користування фото. 
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Резюме 

МОРОЗ, В. Кріт європейський (Talpa europaea) в Придінців’ї: нові дані про поширення 

виду в Луганській області. — Наведено нові дані щодо поширення крота в Луганській 

області, зібрані у 2008–2019 рр. Кріт європейський є нечисленним, спорадично поширеним 

видом в дослідженому регіоні. В Станично-Луганському районі кріт — вид-вселенець, що 

з’явився наприкінці 1990-х років. Для крота в регіоні характерні коливання чисельності та 

розширення площі ареалу в окремі роки. Необхідні подальші дослідження для уточнення 

ареалу та вивчення чисельності крота в межах Луганської області. 

 


