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Records of the fat dormouse (Glis glis) in Poltava region. — Podobaylo, A., Mylenko, N., Shevchenko, S., Sevidov, V. — The majority of data on the distribution of the fat dormouse in Ukraine is known from
the right-bank part of the country. By now, only 7 reports of the species were reported from 5 regions of LeftBank Ukraine. Two new records of the fat dormouse were found. Two individuals were caught in September
2016 in Pryhidky village (Pyriatyn district, Poltava region). Another record was discovered in Kaplyntsi vil.
of the same district, where the dormouse was found in May 2017 in an old garden in a hollow of an apple
tree. These records are the easternmost ones within the main part of this species’ range in Ukraine. Natural
habitats of the species in the region are under protection of Pyriatynsky National Nature Park.
K e y w o r d s : fat dormouse, geographic distribution, Poltava region.
Знахідки вовчка сірого (Glis glis) в Полтавській області. — Подобайло, А., Миленко, Н., Шевченко, С., Севідов, В. — Переважна більшість даних про поширення вовчка сірого в Україні відноситься до Правобережжя. До цього часу було відомо лише 7 знахідок із п’яти областей Лівобережжя
України. Виявлено і описано два нові місцезнаходження вовчка сірого. Два екз. зловлено у вересні
2016 р. в с. Прихідьки Пирятинського району Полтавської обл. Друга знахідка стосується с. Каплинці
того ж району, де вовчка виявлено у старому садку в дуплі яблуні у травні 2017 р. Ці знахідки — одні
з найвіддаленіших на схід від основної частини ареалу цього виду в Україні. Місця мешкання виду в
регіоні перебувають під охороною Національного природного парку «Пирятинський».
К л ю ч о в і с л о в а : вовчок сірий, географічне поширення, Полтавська область.

Вовчок сірий (Glis glis Linnaeus, 1766) розповсюджений у Європі та заході Азії: від півночі Іспанії до західної частини Росії та півночі Ірану (Amori et al., 2008). На території Східної
Європи цей вид гризунів поширений на північ до Прибалтики, Тульської і Нижегородської
обл., на схід — до р. Волга, а південна межа поширення простягається до лінії: Саратов–
Воронеж–Чернігів–Київ–Кишинів (Бобринский и др., 1965 та ін.).
Хоча ареал цього виду цілком охоплює територію України, переважна більшість даних
про його поширення стосується Правобережжя. З Лівобережжя відомі лише окремі знахідки у
Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській обл. (Безродный, 1991; Загороднюк, 2006). Вовчок сірий тут завжди був рідкісним, хоча О. В. Чернай (1853) вказує його
як звичайний вид для Харківської губернії. Аналіз джерел, які стосуються досліджень суміжних з Полтавщиною територій, показує, що одними авторами (Мигулин, 1928; Селезнів, 1932)
вовчок сірий не згадується взагалі, а інші (Аверин, 1915; Шарлемань, 1936; Мерзлікін, 1998)
згадують його як рідкісного ссавця. У ході досліджень пелеток хижих птахів впродовж
12 років у Київській обл. виявлено лише 7 особин цього виду (Підоплічко, 1937).
Нещодавні спеціальні пошуки й дослідження вовчків, проведені у Регіональному ландшафтному парку «Міжрічинський» (Козелецький район Чернігівської обл.), не дозволили
зареєструвати там цей вид гризунів (Зайцева, Сагайдак, 2011).
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Рис. 1. Фото вовчка сірого (Glis glis), зареєстрованого авторами на Полтавщині: ліворуч — вовчок у кроні
дерева на подвір’ї приватної садиби в с. Прихідьки Пирятинського району. Вересень 2016 р. Фото В. Шаповала; праворуч — вовчок сірий, сфотографований в садку занедбаного двору в селищі Каплинці Пирятинського району; травень 2017 р. Фото В. Севідова.
Fig. 1. Photo of the fat dormouse (Glis glis) recorded by the authors in Poltava region: left — dormouse in the crown
of the tree in the yard of a private estate (Pryhidky village, Pyriatyn district), September 2016, photo by V. Shapoval;
right — dormouse snapped in the garden of an abandoned yard in Kaplyntsi village, Pyriatyn district, May 2017,
photo by V. Sevidov.

На Полтавщині знахідки нечисленні. М. Гавриленком (1927, 1928) та Я. Зубком (1930)
вид не згадується і лише Б. Голов (1971) наводить три знахідки сірого вовчка у Полтавській
обл.: дві особини зареєстровано в окол. м. Лубни, одну — в околицях м. Полтава, і одну (самиця) здобуто 1970 року в окол. с. Бакумівка Миргородського району Полтавської обл.
Нові знахідки. Національний природний парк (НПП) «Пирятинський» знаходиться на північному заході Полтавської обл. Він охоплює долини річки Удай та її приток у межах Пирятинського району. Цей НПП створено у 2009 р. на площі 12 тис. га. Вовчок сірий значиться у
першому томі Літопису природи НПП «Пирятинський» за 2012 р. Його внесено до списку
видів місцевої фауни на основі усного повідомлення працівників служби державної охорони
природно-заповідного фонду, проте до цього часу його наявність не була підтверджена.
Вовчка сірого виявив і сфотографував інспектор з охорони ПЗФ Харківецького природоохоронного науково-дослідного відділення (ПНДВ) В. Шаповал у с. Прихідьки Пирятинського району. Два екземпляри піймали у приватному будинку 13 вересня 2016 р. Тварини далися
до рук, поводились спокійно. Після фотографування тварин їх випустили. Ці фотографії було
передано авторам для визначення виду.
Друга знахідка цього вовчка сталася в селищі Каплинці Пирятинського району. Тут його
відмічено в садку занедбаного двору навесні 2017 р. (29.05.2017): тваринку зловлено в одному
з дупел старого фруктового дерева при перевірці цього сховища. Звір був знайдений у сплячому стані, при вилученні не проявляв агресії, тільки фиркав. Після нетривалої фотосесії
(рис. 1, праворуч) вовчок був випущений і сховався назад до своєї схованки.
Ці знахідки вовчка сірого — єдині, які відомі на заході Полтавської обл. Найближчі місця
мешкання вовчка сірого, відомі за літературними даними, знаходяться в центрі Полтавської
та на сході Київської областей (Безродный, 1991).
Крім того, за повідомленням інспектора з охорони ПЗФ Р. Любарця, вовчок сірий протягом останніх 5 років постійно зустрічається в урочищі «Каплино», яке межує з Харківецьким
ПНДВ НПП «Пирятинський». Урочище являє собою фрагмент широколистяного лісу зі значною часткою робінії псевдоакації у складі деревостану. За усним повідомленням інспектора,
вовчок сірий заселяє розвішені на деревах рійниці (невеликі вулики для приваблювання роїв
бджоли медоносної), які не заселені бджолами. Встановлений факт розмноження: в одній з
рійниць мешкало дві дорослі особини та троє молодих.
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