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У СТРІЛЬЦІВСЬКОМУ СТЕПУ 
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The current state of the steppe marmot (Marmota bobak) population in the Striltsivsky Steppe. — 

V. Tokarsky, V. Grubnik, N. Tokarska. — The first marmot reserve of local importance was organised in 

Striltsivsky Steppe in 1923 when the number of marmots here was the highest in Europe. The status of 

‘Striltsivsky Steppe’ reserve was elevated to republican importance in 1948 (total area of 522 ha). In 1961, it 

became a branch of the Ukrainian Steppe Reserve and later, in 1968, became a part of Luhansk State Reserve. 

In 1972, a perimeter-wise protective zone of 1 km width was created on an area of 1160 ha. Comparatively vir-

gin pasture areas comprise the bulk of the territory of the zone. The area of the branch ‘Striltsivsky Steppe’ was 

enlarged by 502 ha by inclusion of the territories of Glinyanyi and Kreidyanyi ravines and Cherepakha river 

valley before the perimeter-wise zone was added to the protected territory in 2004. The strongholds of the mar-

mot population were concentrated here but the numbers started to decrease after the establishment of protective 

regime. In 2006, marmots disappeared from Glinyanyi ravine and only a few family groups remained in 

Kreidyanyi ravine. The negative trend in marmot abundance is observed now within the whole territory of the 

reserve after cessation of grazing and haying practice. The most catastrophic decline was evidenced for the last 

three years. Only 4 of 20 families remained in Cherepakha river valley to May 2018. A total of 20 family groups 

survived within the territory of the reserve to date. These are concentrated on the periphery of the territory in 

three groups of families. Predator pressure is another factor of threat for marmots. The case of predation of 

rooks (Corvus corax) on young-of-the-year marmots are known but the heaviest impact is that of predation of 

feral dogs as well as of wolves and foxes, which are quite common in north-east Ukraine. The effect of preda-

tion was aggravated by the fragmentation of the territory populated by marmots because steppe areas become 

overgrown by shrubs. Grazing should be applied as a first-line conservation measure or otherwise haying and 

prescribed burning may be used as a substitution practice. The programmes of application of these methods and 

relevant experiments should be developed and launched on vast areas to guarantee the conservation of the 

steppe marmot population. 
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Вступ 

У 1923 році за клопотанням директорів Старобільських кінних заводів і за підтримки 

професора В. Г. Аверіна було створено перший бабаковий заповідник місцевого значення — 

«Стрільцівський степ» (Аверін, 1923). У 1948 р. Стрільцівський степ одержав статус заповід-

ника, на площі 522 га. У 1961 р. його включено до складу Українського степового заповідни-

ка, а згодом — до створеного в 1968 р. Луганського заповідника АН України. Саме в ті роки 

відбулося скорочення чисельності бабака.  

Результати обліків чисельності бабака, проведених протягом 1974 р. у заповіднику та на 

прилеглих до нього ділянках, показали, що щільність поселень бабаків на пасовищі з інтенси-

вним випасом великої рогатої худоби склала 3,1 ос. на 1 га, в той час коли в заповіднику — 

лише 0,8 осіб/га (Середнева, 1978).   

Надалі мали місце значні падіння та зростання чисельності бабака, і причинами цього бу-

ли зміни у режимах використання території і змінах рослинного покриву. 

Мета цієї роботи — дослідити сучасний стан популяції бабака на території заповідника 

«Стрільцівський степ» та надати необхідні рекомендації задля збереження виду.  
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Матеріали та методика  

В травні 2018 р. дослідженням була охоплена вся територія заповідника «Стрільцівський 

степ». Картування поселень за допомогою GPS-навігатора проведено також на цілинних діля-

нки степу, що збереглися на прилеглій території Міловського району.  

Польові дослідження проводили в два етапи: 1) картування поселень за допомогою GPS-

навігатора; 2) підрахунок числа особин в сім'ї. Спостереження вели в бінокль з укриття відра-

зу ж після виходу звірів з 7:00 до 10:00 год. і потім у вечірній час з 17:00 до 20:00. У ряді ви-

падків вели візуальний облік на маршруті: проходячи пішки, відзначали число звірів в кожній 

родині. Облік проводили протягом трьох днів. Підраховували число сімей (сімейних ділянок), 

загальне число дорослих і загальне число цьоголітків. Розділивши потім число дорослих (або 

число цьоголітків) на число сімей, можливо утримати усереднені дані. 

Для аналізу розподілу поселень бабаків на місцевості було використано електронне зо-

браження, складене на основі топографічних карт. На дану основу були спроектовані сімейні 

ділянки місцевої популяції.  
 

Характеристика території та об’єкта дослідження 

Зі створенням заповідника і до 1951 р. територія продовжувала використовуватися як па-

совище. Лише коли заповідник був переданий у підпорядкування Академії наук УРСР (1951) 

тут був припинений випас і введено періодичне сінокосіння. У 1963 році І. Сахно наголошу-

вав на тому, що 15-річне існування бабакового заповідника не привело до збільшення чисель-

ності цього звіра. І вказував на те, що однією з причин незадовільного стану поселень бабака 

в заповіднику є надмірний розвиток чагарників (карагани кущової), тривале збереження сухо-

го травостою, головним чином ковили. Тому існуючий на той час режим заповідання — що-

річне скошування травостою лише на невеликій площі — не відповідає умовам проживання 

бабаків (Сахно, 1963).  

Із введенням заповідного режиму на заповідній території почалися резерватні сукцесії. 

Найбільш швидко ці процеси розвивалися на абсолютно заповідних ділянках (АЗД). Вже 

у 1969 р. чагарникові степи з караганою і її заростями займали близько половини площі запо-

відника, плакорна частина АЗД повністю зайнята заростями карагани (Білик, Ткаченко, 1971). 

В 1972 р. по периметру заповідника створили кілометрову охоронну зону площею 

1160 га, більшу частину якої склали цілинні пасовищні ділянки. У 2004 р. заповідна територія 

«Стрільцівського степу» була розширена на 501,7 га за рахунок цієї охоронної зони. До вклю-

чення цієї ділянки до заповідної території на ділянках Глиняного і Крейдяного ярів та долини 

р. Черепаха концентрувалися основні поселення бабака. Але після введення заповідного ре-

жиму тут відмічено невпинне скорочення гризуна. У 1987 р. щільність населення бабака в 

заповіднику була в 2,5–4,1 рази нижче, ніж на випасах, і в 1,8 рази нижче, ніж на прилеглих 

полях. Чисельність цього виду в охоронній зоні склала 7230 особин (площа 888 га), а в запо-

віднику — 688 особин (441 га) (Токарский та ін., 2011). 

Значне зниження чисельності бабака на колишній охоронній зоні заповідника, у Крейдя-

ному яру, відзначав Є. Боровик (2006, 2014). Автор відмічав, що до 1999 р. на цій території 

здійснювали сінокісно-пасовищний режим. Велику частину ділянки складали перелоги, де 

проводили сінокоси і випас по отаві, в неврожайні роки сінокосіння не проводили. На ділян-

ках з природною рослинністю здійснювали випас, пасовищні навантаження переважно були 

інтенсивними, відзначалися збої. На 2006 р. випас був відсутній, сінокосіння проводили на 

невеликих площах (3–9 га). Трав'яний покрив був високий, переважали кореневищні злаки, 

характерним було значне накопичення підстилки. Щільність сімей бабаків на стаціонарах в 

Крейдяному яру в 2006 р. склала 0,09 родини на гектар, 56 % сімей від числа зареєстрованих в 

2005 р. зникли в 2006 р. Щільність населення бабаків для долини р. Черепаха склала 0,45 сім'ї 
на гектар (Боровик, 2014). Уже в 2006 р. бабак повністю зник у Глиняному яру, а в Крейдяно-

му залишилося лише декілька родин (Токарський та ін., 2011). 
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Рис. 1. Сучасний вигляд рослинного покриву: на передньому плані зарості карагани. 

Fig. 1. The current state of the vegetation cover: Caragana frutex thickets in the foreground. 
 

 

Рис. 2. Розповсюдження бабака 

на землях Стрільцівського кінно-

го заводу (Литвиненко, 1928). 

Fig. 2. Distribution of the steppe 

marmot on the lands of Streltsov-

skiy Horse Farm (Litvinenko, 

1928). 

  

 

Рис. 3. Розміщення родин бабака 

на землях Стрільцівського степу 

(за: Боровик, 2014). Показано 

розподіл родинних ділянок баба-

ка на території заповідника за 

результатами картування 

(2005 р.); ■ — ділянки, дослідже-

ні 2006 р. 

Fig. 3. Placement of marmot fami-

lies in the area of the Striltsivsky 

Reserve (after: Borovik, 2014). 

Distribution of marmot family areas 

in the reserve (2005); ■ — areas 

studied in 2006.  
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У 2004 р. територія Стрільцівського степу зросла на 501,7 га і тепер становить 1024,4 га, 

але значна частина нової території заповідника — це перелоги. Водночас у ярах і балках, які 

використовували як пасовища, відбулося зростання чисельності гризунів. Цей процес до 

1980 р. мав невпинний характер, після чого угруповання гризунів увійшли у фазу стабілізації. 

У заповіднику не був збережений вихідний варіант навантажень на степ — поєднання помір-

ного випасу, викошування і періодичних палів. Такий варіант використання степів практично 

зник і на прилеглих сільськогосподарських угіддях (Боровик, Боровик, 2006). Дослідження 

рослинного покриву приєднаної до заповідника ділянки у 2004 р. показало, що за час між 

двома обстеженнями степу зарості чагарників, почасти з домішкою дерев, збільшилися вчет-

веро — з 6,8 га у 1992 р. до 26,5 у 2004 (Ткаченко, 2009; Ткаченко та ін., 2009). У 2018 р. зна-

чні площі заповідника були зайняті заростями чагарників (рис. 1).  
 

Результати та обговорення 

Зниження чисельності бабака на території заповідника ми можемо прослідити за картог-

рафічними матеріалами, наведеними Литвиненком (1928). У 1920-х роках розміщення сімей-

них ділянок бабака на землях Стрільцовського кінного заводу було майже рівномірним. Але 

на початку ХХI ст. відбулося різке зниження чисельності бабака на заповідній території (Бо-

ровик, 2014: рис. 3). Після повного припинення випасу та сінокосіння відмічається тенденція 

до зниження чисельності бабака на території заповідника (наші дані, рис. 4).  

Особливо катастрофічним зниження відбулося протягом останніх трьох років (2016–

2018). Із 20 сімей, що проживали в долині р. Черепаха, на травень 2018 р. залишилося лише 4, 

і в них проживає лише по 1–2 особини. Без втручання людини ці родини також зникнуть. 

Всього на території заповідника збереглися до 20 родин, які сконцентровані на периферії, 

трьома осередками (рис. 4). В таблиці 1 наведено координати цих поселень. 
 

 

Рис. 4. Територія заповідника з осередками бабака на травень 2018 року (світлим кольором показані сімейні 

родини, що зникли протягом останніх 5 років). 

Fig. 4. The territory of the reserve with the grounds of the marmot as of May 2018 (the bright colors show the family 

families that have disappeared during the last 5 years). 
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Таблиця 1. Координати одержані при картуванні поселень за допомогою GPS-навігатора  

Table 1. Coordinates obtained during mapping of settlements using a GPS navigator 

Родина Широта, гр. Довгота, гр. Родина Широта, гр. Довгота, гр. Родина Широта, гр. Довгота, гр. 

1 49.288869 40.104684 9 49.299967 40.059996 16 49.294718 40.049507 

2 49.294285 40.097992 10 49.300881 40.059703 17 49.293727 40.049253 

3 49.297077 40.093303 11 49.303574 40.058551 18 49.293450 40.048692 

4 49.301116 40.087785 12 49.296682 40.045142 19 49.293715 40.047940 

5 49.304407 40.077385 13 49.295889 40.047446 20 49.294039 40.047140 

6 49.301215 40.062529 14 49.296090 40.048131 21 49.292876 40.046858 

7 49.300591 40.062866 15 49.295192 40.049533 22 49.292731 40.045726 

8 49.300656 40.061137       
 

Взаємини з хижаками  

Взаємовідношення з хижаками добре розглянуто в працях В. Токарського (1997, 2001, 

2008). Коротко відмітимо те, що бабаки займають значне місце в кормовому раціоні хижих 

ссавців. Особливо великої шкоди завдають домашні собаки, а в малонаселених районах — 

вовк (Canis lupus L.), а також лис і тхір степовий (Mustela eversmanni Lesson). Ми неодноразо-

во були свідками полювання бродячих собак в Харківській області, які здобували дорослих 

бабаків. В травні 2018 р. дві собаки контролювали у заповіднику уцілілі родини бабаків. 

Хижі птахи — чорний шуліка (Milvus korschun Gm.), степовий (Circus macrourus Gm.) і 

болотний (Circus aeruginosus L.) луні, звичайні в цих місцях, серйозної шкоди бабакам не 

завдають, але при можливості можуть полювати на бабачат. На території Стрільцівського 

степу відмічалося полювання на цьоголітків круком (Corvus corax). Так на 1–4 сімейних діля-

нках бабаків ми на 18 травня 2018 р. не відмітили жодного цьоголітка. Але біля гнізді круків 

на високовольтній лінії біля 3 сім’ї бабаків знайшли рештки двох черепів бабачат (рис. 5). 

Лисиця знищує цьоголітків, особливо на сімейних ділянках бабака, розміщених в висо-

кому травостої. Вона заселяє ті ж біотопи, що і бабаки (балки та яри), і будучи досить чис-

ленною (в будь-який, навіть невеликий за площею колонії байбака є нори лисиці) завдає зна-

чної шкоди колоніям бабаків. 

Якщо тенденції погіршення умов проживання бабака збережуться, то за відсутності пресу 

хижаків продовжить змінюватися і віковий склад сімей. Прибулих не буде або смертність у 

виводках становитиме 100 %. Така ситуація характерна для всієї старої території заповідника 

Стрілецький степ, і падіння чисельності внаслідок старіння популяції носить катастрофічний 

характер. Протягом 1–2 років бабак зникає на площі сотень гектарів (Боровик, 2006). За учас-

тю великих хижаків або браконьєрства процес йде швидше (Боровик, 2014). Найбільш істот-

ний вплив на популяцію бабака роблять свійські пси, а також вовки і лиси. Особливо цей 

вплив відчувається при фрагментації ареалу бабака та його поселень. 
 

 

Рис. 5. Біля гнізді круків на висо-

ковольтній лінії біля сім’ї бабаків 

№ 3 знайшли рештки двох чере-

пів бабачат. 

Fig. 5. Remains of two marmot 

skulls were found at a crow nest at a 

high-voltage line near the marmot 

family No. 3. 
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Пропозиції та висновки 

Для збереження популяції на території заповідника необхідно провести інтенсивний ви-

пас КРС в осередках де зберігся бабак, або проводити на цій території косіння як мінімум два 

рази на рік. В іншому випадку степовий заповідник який був організований для збереження 

бабака не зможе виконати свою основну задачу. Необхідно використовувати такі методи, як 

періодичні пали, сінокосіння та випас по отаві (Боровик, Боровик. 2006).  

1. Після повного припинення випасу та сінокосіння відмічається тенденція до зниження 

чисельності бабака на території заповідника. Особливо катастрофічним зниження відбулося 

протягом останніх трьох років. Так, із 20 сімейних ділянок в долині р. Черепаха на травень 

2018 року залишилось лише 4 на яких проживає лише по 1–2 особини. Без втручання людини 

вони також зникнуть. Всього на території заповідника на даний час збереглися до 20 родин, 

які сконцентровані на периферії трьома осередками.  

2. Результати досліджень показують, що в якості консумента бабак ніколи не був доміна-

нтним в степовій зоні. Даний вид завжди був і продовжує залишатися субдомінантним, вто-

ринним користувачем пасовищ.  

3. Закономірності розміщення поселень бабака в сучасних умовах полягають у тому, що в 

європейській частині ареалу оптимальним біотопом для існування виду є розвинена яружно-

балкова мережа з постійним випасом великих ратичних та копитних тобто це є ключовим 

екологічним чинником, який визначає сучасний стан виду. Феномен його відродження ще раз 

доводить провідну роль випасу ВРХ та коней у формуванні й підтримці стійкості степових 

екосистем на великій території.  

4. Мова має йти не про збереження Стрільцівського степу, а за його відновлення.  
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