
Theriologia Ukrainica, 19: 27–44 (2020) 

p-ISSN 2616-7379 • e-ISSN 2617-1120 

DOI: 10.15407/TU1904 

 

 
MOUSE-LIKE RODENTS AND SHREWS IN KHARKIV OBLAST (UKRAINE): 

SPECIES COMPOSITION, DISTRIBUTION, AND CURRENT STATE 

OF POPULATIONS  

 

Oksana Markovska1 , Hennady Tkach2 

 
Key wo rds  

small mammals, habitats, domi-

nance, abundance of species 
 

doi  

http://doi.org/10.15407/TU1904 

 

Art i c l e  in fo  

submitted 12.12.2019 
revised 13.04.2020 

accepted 21.06.2020 

 

Langu age  

Ukrainian, English summary 

Ab stract  

Since 1957, zoologists of the Kharkiv Sanitary and Epidemiological Station have 

been conducting annual monitoring of small mammals in Kharkiv Oblast. To as-

sess the current state of populations of mouse-like rodents and shrews, we analysed 

a dataset for the period from 2000 to 2018. The small mammal fauna was studied at 

117 sites in 27 districts (raions) of Kharkiv Oblast. Various types of oak forests, 

dry and floodplain meadows, riparian vegetation, steppe areas, forest stripes, gar-

dens, fields, and haystacks were examined. Four species of insectivores and 16 

species of mouse-like rodents were identified. The dominant and widespread spe-

cies in the region are Sylvaemus uralensis, Apodemus agrarius, Sorex araneus, 

Microtus levis, Myodes glareolus, and Sylvaemus tauricus. Some species are less 

common and in some areas of the region have not yet been identified, including 

Sorex minutus, Sylvaemus sylvaticus, Crocidura suaveolens, Micromys minutus, 

Cricetulus migratorius, and Microtus oeconomus. The least common species with 

single records include Neomys fodiens, Mus spicilegus, Lagurus lagurus, Terricola 

subterraneus, Dryomys nitedula, and Arvicola amphibius. Indigenous species of 

the region include seven species, another seven species are those that increased 

their number and range, three species have recently appeared in the region due to 

dispersal from adjacent territories, while, on the contrary, the abundance and range 

of three species have declines. Microtus oeconomus is characterised by a current 

southward range expansion. Myodes glareolus, which was mentioned in the last 

century north of our region, is now widely distributed throughout the region and 

further south. Lagurus lagurus is an invasive species with periodic population 

outbreaks in the region and currently is rarely recorded. 
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Mouse-like rodents and shrews in Kharkiv Oblast (Ukraine): species composition, distribution, and cur-

rent state of populations. — O. Markovska, H. Tkach. — Since 1957, zoologists of the Kharkiv Sanitary and 

Epidemiological Station have been conducting annual monitoring of small mammals in Kharkiv Oblast. To as-

sess the current state of populations of mouse-like rodents and shrews, we analysed a dataset for the period from 

2000 to 2018. The small mammal fauna was studied at 117 sites in 27 districts (raions) of Kharkiv Oblast. Vari-

ous types of oak forests, dry and floodplain meadows, riparian vegetation, steppe areas, forest stripes, gardens, 

fields, and haystacks were examined. Four species of insectivores and 16 species of mouse-like rodents were 

identified. The dominant and widespread species in the region are Sylvaemus uralensis, Apodemus agrarius, 

Sorex araneus, Microtus levis, Myodes glareolus, and Sylvaemus tauricus. Some species are less common and 

in some areas of the region have not yet been identified, including Sorex minutus, Sylvaemus sylvaticus, Cro-

cidura suaveolens, Micromys minutus, Cricetulus migratorius, and Microtus oeconomus. The least common 

species with single records include Neomys fodiens, Mus spicilegus, Lagurus lagurus, Terricola subterraneus, 

Dryomys nitedula, and Arvicola amphibius. Indigenous species of the region include seven species, another sev-

en species are those that increased their number and range, three species have recently appeared in the region 

due to dispersal from adjacent territories, while, on the contrary, the abundance and range of three species have 

declines. Microtus oeconomus is characterised by a current southward range expansion. Myodes glareolus, 

which was mentioned in the last century north of our region, is now widely distributed throughout the region 

and further south. Lagurus lagurus is an invasive species with periodic population outbreaks in the region and 

currently is rarely recorded. 
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Вступ 

Вивчення фауни дрібних ссавців на території Харківської області триває вже не одне сто-

ліття. Один з найперших описів фауни мікромамалій регіону наведений в роботі О. В. Черная 

«Фауна Харківської губернії», де автор надає інформацію не лише про видове багатство, але і 

приводить показники щільності угрупувань (Загороднюк 2009). Подальшим вивченням фауни 

області займався О. О. Мигулін, зокрема, це роботи стосовно підвиду малої лісової миші 

Sylvimus sylvaticus charkovensis (Мигулін 1936), а також, стосовно змін чисельності полівок на 

полях (Мигулин 1955). Вивченням мікротеріофауни регіону займався і О. С. Лисецький, його 

роботи присвячені впливу штучних лісонасаджень на формування фауни (Лисецкий 1959). 

Починаючи з 1957 року, вивченням мікромамалій та пов’язаних з ними зоонозів займали-

ся зоологи Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції (CEC) — В. О. Наглов, 

О. В. Зоря та Г. Є. Ткач. За результатами своїх досліджень, ними випущено ряд праць, прис-

вячених: вивченню мешканців скирт (Наглов & Ткач 1998) та змін їх угрупувань протягом 

року, дослідженням зонально-біотопного розподілу мікромамалій (Зоря 2003), вивченню фаун 

заплав річок (Наглов et al. 2006) та структури угрупувань мікромамалій в агроценозах (Наг-

лов & Ткач 2002) з урахуванням зональності, аналізам багаторічних моніторингів (Зоря 2010), 

виявленню природних осередків інфекційних захворювань (Наглов et al. 2006; Нанлов 2010; 

Наглов 2014; Зоря 2015). 
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Останнім часом роботи по вивченню фауни області пов’язані з вивченням біорізноманіт-

тя територій заповідного фонду (Токарский 2014; Марковська 2019), окремі відомості щодо 

стану угрупувань мишоподібних та мідиць є в Літописах природи національних природних 

парків («Слобожанський», «Гомільшанські ліси», «Дворічанський»). Ще одним джерелом 

відомостей про видовий склад мікротеріофауни нашого регіону є дослідження пелеток хижих 

птахів, зокрема, такі дані є для околиць Харкова у працях М. Г. Селезньова (Селезнів 1932) та 

для НПП «Гомільшанські ліси» у працях Є. О. Яцюка (Яцюк 2008). Не зважаючи на великий 

обсяг уже відомих даних, важливо продовжувати щорічний моніторинг та слідкувати за ста-

ном угрупувань, адже ми живемо в епоху глобальної трансформації природного середовища 

та надвисокого антропогенного пресу, який не може не впливати на популяції тварин.  

Мета роботи — за даними багаторічного моніторингу впорядкувати для видів дрібних 

ссавців списки фактичних місць знахідок, оцінити особливості сучасного поширення та час-

тоту знахідок мікромамалій на території Харківської області. 
 

Характеристика району досліджень 

Протягом періоду відлову, з 2000 по 2018 рік, досліджено фауну мікромамалій в 117 на-

селених пунктах у 27 районах Харківської області:  
 

Балаклійський р-н (смт Андріївка, с. Петрівське, с. Крейдянка), Барвінківський р-н (с. Богодарове, 

м. Барвінкове, с. Грушуваха), Близнюківський р-н (с. Серафимівка, с. Якимівка, с. Верхня Самара, 

с. Добровілля, с. Яковівка, с. Берестове), Богодухівський р-н (с. Олександрівка, м. Богодухів, с. Ло-

зова), Борівський р-н (с. Підлиман, с. Гороховатка), Валківський р-н (с. Новий Мерчик, с. Баранове, 

с. Тетющине, м. Валки, с. Піски, с. Петренкове, с. Перекіп), Великобурлуцький р-н (с. Нестерівка, 

с. Середній Бурлук, с. Нова Олександрівка, с. Шипувате, смт Великий Бурлук, с. Підсереднє), Вов-

чанський р-н (с. Стариця, с. Ізбицьке, с. Верхній Салтів, с. Замулівка, с. Рубіжне, с. Мала Вовча, 

с. Хотімля), Дворічанський р-н (с. Кам’янка, смт Дворічна, с. Новомлинськ, с. Тавільжанка, 

с. Западне), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Питомник, с. Нове, с. Руська Лозова, с. Лісне), 

Зачепилівський р-н (смт Зачепилівка, с. Зарічне), Зміївський р-н (с. Гайдари, с. Задонецьке, 

с. Омельченки, с. Дачне), Золочівський р-н (с. Довжик, с. Феськи, с. Березівка), Ізюмський р-н 

(с. Оскіл, с. Сніжківка), Кегичівський р-н (смт Слобожанське, с. Власівка, с. Антонівка, смт Кеги-

чівка), Коломацький р-н (с. Гуртовівка, смт Коломак, с. Шелестове, с. Різуненкове, с. Покровка, 

с. Шляхове), Красноградський р-н (с. Іванівське, с. Високе, с. Новопавлівка, с. Наталине, с. Друж-

ба, с. Улянівка, с. Кирилівка, с. Хрестище, м. Красноград), Краснокутський р-н (с. Мойка, с. Кап-

лунівка, с. Володимирівка, с. Олексіївка), Куп’янський р-н (с. Курилівка, с. Кіндрашівка, с. Мона-

чинівка, с. Сенькове), Лозівський р-н (с. Різдвянка, с. Братолюбівка), Нововодолазький р-н (с. Про-

сяне, с. Федорівка, смт Нова Водолага, с. Вільхуватка, с. Стара Водолага, с. Павлівка, 

с. Миколаївка), Первомайський р-н (с. Олексіївка, с. Максимівка, с. Булацелівка), Печенізький р-н 

(с. Мартове, с. Кицівка), Сахновщинський р-н (с. Лебедівка, с. Германівка, с. Великі Бучки), Хар-

ківський р-н (смт Рогань, с. Бобрівка, с. Циркуни, с. Кутузівка), Чугуївський р-н (с. Зарожне, 

м. Чугуїв, смт Есхар, смт Введенка, СОТ «Фігурівка»), Шевченківський р-н (с. Гетьманівка, 

с. Мостове, с. Аркадівка, с. Іванівка, с. Шишківка, с. Новомиколаївка) (рис. 1). 
 

На обраних територіях обстежено різні типи дібров, суходільні та заплавні луки, прибе-

режно-водна рослинність, ділянки степу, полезахисні насадження, сади, поля та скирти. 
 

Матеріали і методи 

Облік чисельності гризунів проводили методом пастко-ліній (Кучерук 1952; Нумеров et 

al. 2010). Для вилову гризунів використовували пастки Геро, оснащені стандартною приман-

кою (скоринка житнього хліба з нерафінованою соняшниковою олією). Пастки ставили на 

відстані 5 м одна від одної, в лінію. Облік пастками проводився протягом доби. Дослідження 

проводили в період з 2000 по 2018 рік. Загалом протягом періоду лову відпрацьовано 

128 655 пастко-діб і добуто 15 088 особин мікромамалій.  

Для опису видового складу використали таксономічну схему, прийняту Українським те-

ріологічним товариством НАН України (Загороднюк & Ємельянов 2012).  
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Рис. 1. Пункти відлову дрібних ссавців за період з 2000 по 2018 рік в Харківській обл. 

Fig. 1. Trapping sites of small mammals in 2000 to 2018 in Kharkiv Oblast. 
 

Відносну чисельність мишоподібних гризунів, відому як «коефіцієнт уловистості», роз-

рахували за формулою N = n x 100 / D, де N — відносна чисельність, n — кількість зловлених 

особин, а D — кількість виставлених пасток (Нумеров et al. 2010).  

За даними багаторічного моніторингу (2000–2018 рр.), для кожного виду впорядковано 

карти та переліки місцезнаходжень, далі в тексті зазначено як «Фактичні місця знахідок».  
 

Результати досліджень 

 На території Харківщини зареєстровано 20 видів, які належать до 5 родин (табл. 1). 

Не виявлено види, що є ареалогічно очікуваними: хом’як звичайний (Cricetus cricetus), 

загалом доволі рідкісний для фауни України, мишівки донська (Sicista strandi) та темна 

(Sicista severtzovi), полівка темна (Microtus agrestis), які відомі лише кількома знахідками в 

пелетках сов за весь час досліджень регіону.  

Окрім того, відсутні у фауні регіону раніше помилково згадувані види полівка звичайна 

(Microtus arvalis) та полівка алтайська (Microtus obscurus), але щодо цих видів не можна бути 

до кінця впевненими, межі ареалів видів постійно змінюються.  
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Таблиця 1. Таксони мікромамалій, зареєстровані під час обліків у 2000–2018 роках 

Table 1. Taxa of small mammals recorded during trappings in 2000–2018 

Родина Рід Види (кількість місцезнаходжень) 

Soricidae 

 

Crocidura 

Sorex 

Neomys 

Crocidura suaveolens (45) 

Sorex araneus (81), Sorex minutus (51) 

Neomys fodiens (9) 

Gliridae Dryomys Dryomys nitedula (7) 

Cricetidae Cricetulus Cricetulus migratorius (37) 

Arvicolidae Lagurus 

Myodes 

Arvicola 

Terricola 

Microtus 

Lagurus lagurus (1) 

Myodes glareolus (73) 

Arvicola amphibius (2) 

Terricola subterraneus (6) 

Microtus levis (77), Microtus oeconomus (25) 

Muridae Micromys 

Apodemus 

Sylvaemus 

Mus 

Rattus 

Micromys minutus (43) 

Apodemus agrarius (85) 

Sylvaemus sylvaticus (46), Sylvaemus uralensis (87), Sylvaemus tauricus (63) 

Mus spicilegus (5), Mus musculus (66) 

Rattus norvegicus (2) 
 

На території регіону теоретично сходяться ареали всіх трьох видів полівок — лучної, 

звичайної та алтайської, за екстер’єрними ознаками вони належать до видів-двійників, різ-

няться лише кількістю хромосом, для вивчення сучасної ситуації потрібно проводити додат-

кові каріологічні дослідження. 
 

Родина мідицеві (Soricidae Fisher, 1821) 

Білозубка мала  (Crocidura suaveolens Pallas, 1811) — вважається звичайним видом 

для нашої області. Частка від усіх видів мідиць сягає 11,5 % (Загороднюк 2006). Вид тяжіє до 

напівприродних біотопів, таких як лісосмуги, поля і скирти, лісових біотопів уникає, зустрі-

чається також на суходільних луках. Вид схильний до синантропії, останнім часом трапляєть-

ся в людських садибах та помешканнях. Тяжіє до степової зони (Наглов et al. 2005). За 

О. В. Чернаєм — один із найпоширеніших видів мідиць на сході України (Загороднюк 2009). 

Не змінила свою чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Виявлена прак-

тично по всій області, окрім Чугуївського та Балаклійського районів (рис. 2). Відома пооди-

ниничними знахідками, в більшій кількості вид зустрічається в західних та центральних рай-

онах області. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка), Золочівський р-н (с. Дов-

жик), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Руська Лозова), Харківський р-н (с. Бобрівка, с. Куту-

зівка), Вовчанський р-н (с. Стариця), Краснокутський р-н (с. Мойка, с. Каплунівка), Коломацький 

р-н (с. Покровка), Валківський р-н (с. Новий Мерчик, с. Петренкове), Нововодолазький р-н 

(с. Просяне, с. Федорівка, с. Вільхуватка, с. Павлівка), Красноградський р-н (с. Покровське, 

с. Новопавлівка, с. Дружба), Кегичівський р-н (смт. Слобожанське), Печенізький р-н (с. Мартове), 

Зміївський р-н (с. Гайдари), Первомайський р-н (с. Олексіївка, с.Максимівка, с. Булацелівка), Ве-

ликобурлуцький р-н (с. Середній Бурлук, с. Нова Олександрівка, с. Шипувате), Дворічанський р-н 

(с. Кам’янка), Куп’янський р-н (с. Кіндрашівка, с. Сенькове), Шевченківський р-н (с. Новомико-

лаївка), Борівський р-н (с. Підлиман), Ізюмський р-н (с. Оскіл), Зачепилівський р-н (смт. Зачепи-

лівка, с. Зарічне), Сахновщинський р-н (с. Лебедівка, с. Германівка), Лозівський р-н (с. Братолю-

бівка), Близнюківський р-н (с. Серафимівка, с. Якимівка, с. Верхня Самара, с. Добровілля), Барвін-

ківський р-н (с. Богодарове, м. Барвінкове). 
 

Мідиця звичайна  (Sorex araneus Linnaeus, 1758) — звичайний та найбільш чисельний 

вид мідиць нашого регіону (Зоря 2005). Тяжіє до лучно-заплавних комплексів та суходільних 

дібров (Наглов 1996; Наглов et al. 2005). В лісостепових районах вона більш приурочена до 

лісів та лісосмуг, у степових — до заплав річок.  
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Рис. 2. Місця знахідок Crocidura suaveolens в Хар-

ківській обл. 

Fig. 2. Record localities of Crocidura suaveolens in 

Kharkiv Oblast. 

Рис. 3. Місця знахідок Sorex araneus в Харківській 

обл. 

Fig. 3. Record localities of Sorex araneus in Kharkiv 

Oblast. 
 

Уникає сухих соснових лісів (Наглов et al. 2006). О. В. Чернай вказує цей вид як звичай-

ний для Харківської губернії (Загороднюк 2009). Помітно збільшила і чисельність і ареал з 

часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Виявлена у всіх районах області (рис. 3). Характерні 

високі показники відсотку потрапляння в більшості районів. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, м. Богодухів, с. Лозова), Зо-

лочівський р-н (с. Довжик, с. Феськи, с. Березівка), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Нове, 

с. Руська Лозова), Харківський р-н (с. Бобрівка, с. Циркуни), Вовчанський р-н (с. Стариця, с. Верх-

ній Салтів, с. Замулівка, с. Рубіжне, с. Хотімля), Краснокутський р-н (с. Мойка, с. Володимирівка, 

с. Олексіївка), Коломацький р-н (с. Покровка, с. Гуртовівка, с. Різуненкове), Валківський р-н 

(с. Новий Мерчик, с. Петренкове, с. Баранове, м. Валки), Нововодолазький р-н (с. Просяне, 

с. Федорівка, смт Нова Водолага, с. Стара Водолага, с. Павлівка), Красноградський р-н (с. Ново-

павлівка, с. Дружба, с. Високе, с. Улянівка), Кегичівський р-н (с. Власівка), Печенізький р-н 

(с. Мартове), Чугуївський р-н (с. Зарожне, смт Есхар), Зміївський р-н (с. Гайдари, с. Задонецьке, 

с. Омельченки), Первомайський р-н (с. Олексіївка, с. Максимівка, с. Булацелівка), Балаклійський 

р-н (смт Андріївка, с. Петрівське, с. Крейдянка), Великобурлуцький р-н (с. Нестерівка, с. Середній 

Бурлук, с. Нова Олександрівка, смт Великий Бурлук, с. Підсереднє), Дворічанський р-н (с. Кам’ян-

ка, смт Дворічна, с. Тавільжанка, с. Западне), Куп’янський р-н (с. Кіндрашівка, с. Курилівка, 

с. Сенькове), Шевченківський р-н (с. Гетьманівка, с. Іванівка, с. Шишківка, с. Новомиколаївка), 

Борівський р-н (с. Підлиман), Ізюмський р-н (с. Оскіл, с. Сніжківка), Зачепилівський р-н (смт. За-

чепилівка, с. Зарічне), Сахновщинський р-н (с. Лебедівка, с. Германівка, с. Великі Бучки), Лозівсь-

кий р-н (с. Різдвянка, с. Братолюбівка), Близнюківський р-н (с. Яковівка, с. Берестове, с. Якимівка, 

с. Верхня Самара), Барвінківський р-н (с. Богодарове, м. Барвінкове). 

 

Мідиця мала  (Sorex minutus Linnaeus, 1766) — звичайний вид, за чисельністю займає 

третє місце серед мідиць (Зоря 2005). Її доля серед добутих мідиць складає 8,5 %. Надає пере-

вагу осоково-очеретяним заростям по берегам водойм, але зустрічається і на суходільних лу-

ках. В полезахисних лісосмугах не знайдена. Більше приурочена до лісостепу (Наглов et al. 

2006). О. В. Чернай вказує на рідкісність та маловідомість виду (Загороднюк 2009). Не зміни-

ла свою чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Виявлена майже по всьо-

му регіону, окрім Ізюмського району (рис. 4). У більшій кількості цей вид зустрічається у 

східних та південних районах. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, с. Лозова), Золочівський р-н 

(с. Довжик, с. Феськи), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Руська Лозова), Харківський р-н 
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(с. Бобрівка, с. Циркуни), Вовчанський р-н (с. Стариця, с. Рубіжне), Краснокутський р-н (с. Мойка, 

с. Володимирівка, с. Олексіївка), Коломацький р-н (с. Покровка, с. Гуртовівка), Валківський р-н 

(с. Новий Мерчик, с. Піски, с. Баранове, м. Валки), Нововодолазький р-н (с. Федорівка, с. Стара 

Водолага, с. Вільхуватка), Красноградський р-н (с. Новопавлівка), Кегичівський р-н (с. Власівка), 

Печенізький р-н (с. Мартове, с. Кицівка), Чугуївський р-н (смт Есхар), Зміївський р-н (с. Гайдари, 

с. Омельченки), Первомайський р-н (с. Олексіївка, с. Максимівка, с. Булацелівка), Балаклійський 

р-н (смт Андріївка, с. Крейдянка), Великобурлуцький р-н (с. Нестерівка), Дворічанський р-н 

(с. Кам’янка, смт Дворічна), Куп’янський р-н (с. Курилівка), Шевченківський р-н (с. Гетьманівка, 

с. Шишківка), Борівський р-н (с. Підлиман), Зачепилівський р-н (смт. Зачепилівка, с. Зарічне), Са-

хновщинський р-н (с. Лебедівка, с. Германівка, с. Великі Бучки), Лозівський р-н (с. Братолюбівка), 

Близнюківський р-н (с. Берестове, с. Верхня Самара), Барвінківський р-н (с. Богодарове, 

м. Барвінкове). 

 

Рясоніжка велика  (Neomys fodiens Pennant, 1771) — вважається рідкісним видом, за-

гальна частка потраплянь у пастки складає близько 0,07% від всіх дрібних ссавців. Селиться 

по річковим долинам (Наглов et al. 2005), є ендеміком заплав (Наглов et al. 2006), зустрічаєть-

ся переважно в заростях прибережно-водної рослинності. О. В. Чернай відзначає рідкісність 

виду (Загороднюк 2009). Зараз зафіксоване зниження щільності рясоніжки. Помітно скороти-

ла чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Відома за поодиничними зна-

хідками з дев’яти районів (рис. 5). 
 

Фактичні  місця знахідок.  Золочівський р-н (с. Довжик), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне), 

Вовчанський р-н (с. Стариця), Красноградський р-н (с. Новопавлівка), Печенізький р-н (с. Мар-

тове), Балаклійський р-н (смт Андріївка), Дворічанський р-н (с. Кам’янка), Куп’янський р-н 

(с. Курилівка), Зачепилівський р-н (смт. Зачепилівка). 

 

Родина вовчкові (Gliridae Thomas, 1897) 

Соня лісова  (Dryomys nitedula Pallas, 1778) — звичайний вид, з невеликою чисельніс-

тю, знайдений в більшості районів нашої області (Зоря 2005). Загальна частка складає близько 

1% від усіх потраплянь у пастки. Частіше зустрічається у байрачних дібровах (Загороднюк 

2006) та сухих кленово-липових дібровах. Трапляється також в садах та людських садибах. 

О. В. Чернай вказує на значну чисельність цього виду та його схильність до синантропії (За-

городнюк 2009). Не змінила свою чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). 

Відома одиничними знахідками в шести районах (рис. 6).  
 

  

Рис. 4. Місця знахідок Sorex minutus в Харківській 

обл. 

Fig. 4. Record localities of Sorex minutus in Kharkiv 

Oblast. 

Рис. 5. Місця знахідок Neomys fodiens в Харківській 

обл. 

Fig. 5. Record localities of Neomys fodiens in Kharkiv 

Oblast. 
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Рис. 6. Місця знахідок Dryomys nitedula в Харківській 

обл. 

Fig. 6. Record localities of Dryomys nitedula in Kharkiv 

Oblast. 

Рис. 7. Місця знахідок Cricetulus migratorius в Хар-

ківській обл. 

Fig. 7. Record localities of Cricetulus migratorius in 

Kharkiv Oblast. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Коломацький р-н (с. Шляхове), Красноградський р-н (с. Кирилівка, 

с. Хрестище), Печенізький р-н (с. Мартове), Чугуївський р-н (смт Есхар), Балаклійський р-н 

(смт Андріївка), Ізюмський р-н (с. Оскіл). 

 

Родина хом’якові (Cricetidae Fischer, 1817) 

Хом’ячок сірий  (Cricetulus migratorius Pallas, 1773) — рідкісний вид, занесений до 

Червоної книги України. Раніше чисельний шкідник культурних рослин (Загороднюк 2006), 

типовий мешканець полів (Наглов & Ткач 2002), зараз частіше зустрічається на ділянках різ-

нотравно-типчакового степу. Помітно скоротив чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Заго-

роднюк 2010). Знахідки відомі з більшості районів нашого регіону (рис. 7). 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, м. Богодухів), Золочівський 

р-н (с. Довжик), Дергачівський р-н (с. Нове, с. Руська Лозова), Харківський р-н (с. Бобрівка), Вов-

чанський р-н (с. Мала Вовча, с. Хотімля), Краснокутський р-н (с. Олексіївка), Коломацький р-н 

(с. Шляхове), Валківський р-н (с. Новий Мерчик, с. Тетющине), Нововодолазький р-н (с. Просяне, 

с. Стара Водолага), Кегичівський р-н (смт Слобожанське, с. Антонівка, смт Кегичівка), Печенізь-

кий р-н (с. Мартове), Первомайський р-н (с. Олексіївка, с. Максимівка, с. Булацелівка), Великобу-

рлуцький р-н (с. Нестерівка), Дворічанський р-н (с. Кам’янка), Шевченківський р-н (с. Аркадівка, 

с. Мостове), Борівський р-н (с. Гороховатка, с. Підлиман), Ізюмський р-н (с. Оскіл), Зачепилівсь-

кий р-н (с. Зарічне), Сахновщинський р-н (с. Лебедівка, с. Великі Бучки), Лозівський р-н (с. Різд-

вянка, с. Братолюбівка), Близнюківський р-н (с. Добровілля, с. Якимівка), Барвінківський р-н 

(с. Богодарове, м. Барвінкове). 

 

Родина щурові (Arvicolidae Gray, 1821) 

Строкатка степова  (Lagurus lagurus Pallas, 1773) — рідкісний вид, при обліках паст-

ками фіксується дуже рідко (Загороднюк 2006). Ще на початку і в середині минулого століт-

тя, цей вид вважався шкідником сільського господарства. Розповсюджена в лісостеповій та 

степовій зонах у східній частині області (Мигулін 1938). На наш регіон припадає західний 

рубіж поширення виду (Підоплічка 1937). Повідомлення про знахідки строкатки здебільшого 

стосуються сільськогосподарських угідь (Мигулін 1938). Останніми роками вид реєстрували 

переважно в пелетках хижих птахів (Загороднюк 2009). В оглядах О. В. Черная згадки про 

цей вид відсутні (Загороднюк 2010). Відома лише одна знахідка. 
 

Фактичні  місця знахідок.  околицях с. Нестерівка Великобурлуцького району, на полі. 
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Нориця руда  (Myodes glareolus Schreber, 1780) — звичайний та чисельний вид (Зоря 

2005), в степових районах області зустрічається дещо рідше, переважно в полезахисних лісо-

смугах та байрачних дібровах, іноді трапляється і в заплавах. Домінує у лісових біотопах, 

зокрема, в вологій та свіжій кленово-липових дібровах та складає близько 22 % від усіх від-

ловлених пастками мікромамалій (Зоря 2010). На початку ХХ ст. вид був відсутній у фауні 

регіону. У штучних лісових масивах не зустрічається. Нориця руда на сьогодні поширена по 

всій області (рис. 8), через заплавні ліси та лісосмуги заходить в степові райони, це один з 

найбільш чисельних видів мишоподібних в лісових екосистемах регіону (Загороднюк 2008). 

На півдні регіону вид зустрічається рідко. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, м. Богодухів, с. Лозова), Зо-

лочівський р-н (с. Довжик, с. Феськи, с. Березівка), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Питом-

ник, с. Лісне, с. Руська Лозова), Харківський р-н (с. Бобрівка, с. Циркуни), Вовчанський р-н 

(с. Стариця, с. Верхній Салтів, с. Мала Вовча, с. Рубіжне, с. Хотімля), Краснокутський р-н (с. Мой-

ка, с. Володимирівка, с. Олексіївка), Коломацький р-н (с. Покровка, смт Коломак, с. Шляхове, 

с. Різуненкове), Валківський р-н (с. Новий Мерчик, с. Петренкове, с. Баранове, м. Валки, 

с. Перекіп), Нововодолазький р-н (с. Федорівка, с. Вільхуватка, с. Стара Водолага, с. Павлівка), 

Красноградський р-н (с. Новопавлівка, с. Дружба, с. Високе, с. Улянівка, с. Хрестище, м. Красно-

град), Кегичівський р-н (с. Власівка, смт Слобожанське, смт Кегичівка), Печенізький р-н (с. Мар-

тове), Чугуївський р-н (смт Есхар), Зміївський р-н (с. Гайдари, с. Задонецьке), Первомайський р-н 

(с. Максимівка, с. Булацелівка), Балаклійський р-н (смт Андріївка, с. Крейдянка), Великобурлуць-

кий р-н (с. Нестерівка, смт Великий Бурлук), Дворічанський р-н (с. Кам’янка, смт Дворічна, 

с. Тавільжанка, с. Новомлинськ, с. Западне), Куп’янський р-н (с. Кіндрашівка, с. Курилівка), Шев-

ченківський р-н (с. Шишківка, с. Мостове, с. Аркадівка), Борівський р-н (с. Підлиман, с. Горо-

ховатка), Ізюмський р-н (с. Оскіл, с. Сніжківка), Зачепилівський р-н (с. Зарічне), Сахновщинський 

р-н (с. Германівка, с. Великі Бучки), Лозівський р-н (с. Братолюбівка), Близнюківський р-н 

(с. Якимівка), Барвінківський р-н (с. Богодарове, м. Барвінкове). 

 

Щур водяний  (Arvicola amphibius Linnaeus, 1758) — рідкісний вид по всій області (Зо-

ря 2005). В минулому столітті вважався одним з наймасовіших видів (Загороднюк 1993). В 

роки О. В. Черная звичайний та чисельний вид (Загороднюк 2009). Помітно скоротив чисель-

ність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Відомий за знахідками з двох районів 

області — Зміївського та Красноградського. 
 

Фактичні  місця знахідок.  с. Гайдари Зміївського р-ну; с. Улянівка Красноградського р-ну. 

 

  

Рис. 8. Місця знахідок Myodes glareolus в Харківській 

обл. 

Fig. 8. Record localities of Myodes glareolus in Kharkiv 

Oblast. 

Рис. 9. Місця знахідок Terricola subterraneus в Хар-

ківській обл. 

Fig. 9. Record localities of Terricola subterraneus in 

Kharkiv Oblast. 
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Норик підземний  (Terricola subterraneus Selys-Longchamps, 1836) — нечисленний 

вид (Зоря 2005), зустрічається у схилових дібровах (Загороднюк 1992). Надає перевагу сухій 

кленово-липовій діброві, але трапляється також і в свіжій діброві. На наш регіон припадає 

південно-східна частина межі розповсюдження цього виду (Загороднюк 1993). Збільшив свою 

чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Відомий за знахідками у п’яти 

адміністративних районах (рис. 9). 
 

Фактичні  місця знахідок.  Золочівський р-н (с. Феськи, с. Березівка), Дергачівський р-н 

(с. Ветеринарне), Коломацький р-н (с. Покровка), Зміївський р-н (с. Гайдари), Балаклійський р-н 

(смт Андріївка). 

 

Полівка лучна  (Microtus levis Miller, 1908) — чисельний вид, трапляється у лучно-

степових біотопах (Загороднюк 2006). Властиві риси еврітопності, заселює як поля, так і за-

плави та проникає до суходільних лісів. На полях тяжіє до посівів багаторічних та озимих 

культур. Має не стійку чисельність, приурочена до степової зони (Наглов & Ткач 2002). Тери-

торією України пролягає західна та південна межі ареалу (Загороднюк 1993). Один з най-

більш чисельних та розповсюджених видів нориць роду Microtus в регіоні (Загороднюк 2008). 

Помітно збільшила і чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Виявлена у 

всіх районах нашого регіону (рис. 10). Кількісно зустрічається майже однаково по всій облас-

ті, діапазони показників відносної чисельності переважно більші в центральних та частині 

західних та східних районів. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, с. Лозова), Золочівський р-н 

(с. Довжик, с. Феськи), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Руська Лозова), Харківський р-н 

(с. Бобрівка, с. Циркуни, смт Рогань, с. Кутузівка), Вовчанський р-н (с. Стариця, с. Ізбицьке, с. За-

улівка, с. Рубіжне, с. Хотімля), Краснокутський р-н (с. Мойка, с. Володимирівка, с. Каплунівка), 

Коломацький р-н (с. Покровка, с. Гуртовівка, с. Шелестове), Валківський р-н (с. Новий Мерчик, 

с. Тетющине, с. Петренкове, м. Валки, с. Піски), Нововодолазький р-н (с. Вільхуватка, с. Стара Во-

долага, с. Просяне), Красноградський р-н (с. Іванівське, с. Новопавлівка, с. Дружба, с. Кирилівка), 

Кегичівський р-н (с. Власівка, смт Слобожанське), Печенізький р-н (с. Мартове, с. Кицівка), Чугу-

ївський р-н (смт Есхар, м. Чугуїв), Зміївський р-н (с. Гайдари, с. Задонецьке, с. Омельченки), Пер-

вомайський р-н (с. Олексіївка, с. Максимівка, с. Булацелівка), Балаклійський р-н (смт Андріївка, 

с. Крейдянка), Великобурлуцький р-н (с. Нестерівка, с. Середній Бурлук, с. Нова Олександрівка, 

с. Шипувате, с. Підсереднє), Дворічанський р-н (с. Кам’янка, смт Дворічна, с. Новомлинськ), 

Куп’янський р-н (с. Кіндрашівка, с. Курилівка, с. Сенькове), Шевченківський р-н (с. Шишківка, 

с. Мостове, с. Гетьманівка, с. Новомиколаївка), Борівський р-н (с. Підлиман), Ізюмський р-н (с. Ос-

кіл), Зачепилівський р-н (с. Зарічне), Сахновщинський р-н (с. Лебедівка, с. Германівка, с. Великі 

Бучки), Лозівський р-н (с. Братолюбівка, с. Різдвянка), Близнюківський р-н (с. Якимівка, с. Сера-

фимівка, с. Верхня Самара, с. Добровілля, с. Яковівка), Барвінківський р-н (с. Богодарове, 

м. Барвінкове).  

 

Шапарка сибірська  (Microtus oeconomus Pallas, 1776) — рідкісний вид, більш харак-

терний для північної та західної частини області. Вперше зареєстрований в нашому регіоні 

наприкінці минулого століття (Зоря 2005). Надає перевагу заплавним біотопам (Наглов & 

Зоря 1999). Південна межа ареалу раніше не зачіпала нашу область (Загороднюк 1993). Випа-

дки знахідок виду стосуються заплавних біотопів з незначною антропогенною трансформаці-

єю (Наглов & Зоря 1999). Ареал виду займає північну частину регіону (Загороднюк 2008). 

Шапарка помітно збільшила свою чисельність та ареал в регіоні від часів О. В. Черная (Заго-

роднюк 2010). Виявлена у всіх північних районах (рис. 11), західних та частині центральних 

районів, а саме у Зміївському, Первомайському, Великобурлуцькому та Зачепилівському. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, м. Богодухів), Золочівський 

р-н (с. Феськи), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне), Харківський р-н (с. Бобрівка, с. Циркуни), Во-

вчанський р-н (с. Рубіжне, с. Мала Вовча), Краснокутський р-н (с. Володимирівка), Коломацький 

р-н (с. Покровка), Валківський р-н (с. Новий Мерчик, с. Баранове, с. Тетющине, с. Петренкове), 

Нововодолазький р-н (с. Стара Водолага, с. Федорівка), Красноградський р-н (м. Красноград);  
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Рис. 10. Місця знахідок Microtus levis в Харківській 

обл. 

Fig. 10. Record localities of Microtus levis in Kharkiv 

Oblast. 

Рис. 11. Місця знахідок Microtus oeconomus в Харків-

ській обл. 

Fig. 11. Record localities of Microtus oeconomus in 

Kharkiv Oblast. 
 

Кегичівський р-н (с. Власівка, с. Антонівка), Зміївський р-н (с. Гайдари), Первомайський р-н 

(с. Булацелівка), Балаклійський р-н (смт Андріївка, с. Крейдянка), Великобурлуцький р-н (с. Не-

стерівка), Зачепилівський р-н (с. Зарічне).  

 

Родина мишеві (Muridae Illiger, 1811)  

Мишка лучна  (Micromys minutus Pallas, 1771) — поширений, але не чисельний вид 

нашого регіону, який часто зустрічається в долинах річок (Зоря 2005), облігатний заплавний 

мешканець (Наглов 2006). Притаманна для більшості біотопів окрім людських помешкань та 

борових терас, тяжіє до заплав (Наглов 2008). О. В. Чернай відносить вид до степової фауни 

(Загороднюк 2009). Не змінила свою чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 

2010). Виявлена в більшості районів області, окрім Чугуївського, Дворічанського та Ізюмсь-

кого р-нів (рис. 12). В більшій кількості вид зустрічається в східних та західних районах. 
 

  

Рис. 12. Місця знахідок Micromys minutus в Харківсь-

кій обл. 

Fig. 12. Record localities of Micromys minutus in 

Kharkiv Oblast. 

Рис. 13. Місця знахідок Apodemus agrarius в Харків-

ській обл. 

Fig. 13. Record localities of Apodemus agrarius in 

Kharkiv Oblast. 
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Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (м. Богодухів), Золочівський р-н (с. Довжик, 

с. Феськи), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Руська Лозова), Харківський р-н (с. Бобрівка, 

с. Циркуни), Вовчанський р-н (с. Стариця, с. Рубіжне), Краснокутський р-н (с. Мойка), Коломаць-

кий р-н (с. Шелестове), Валківський р-н (с. Новий Мерчик), Нововодолазький р-н (с. Вільхуватка, 

с. Федорівка, с. Просяне), Красноградський р-н (с. Іванівське, с. Новопавлівка, с. Дружба), Кеги-

чівський р-н (с. Власівка), Печенізький р-н (с. Мартове), Зміївський р-н (с. Гайдари, с. Задонецьке), 

Первомайський р-н (с. Максимівка, с. Булацелівка), Балаклійський р-н (смт Андріївка), Великобу-

рлуцький р-н (с. Нова Олександрівка, с. Підсереднє), Куп’янський р-н (с. Кіндрашівка, с. Кури-

лівка), Шевченківський р-н (с. Аркадівка, с. Гетьманівка, с. Новомиколаївка), Борівський р-н 

(с. Підлиман), Зачепилівський р-н (смт Зачепилівка, с. Зарічне), Сахновщинський р-н (с. Лебедівка, 

с. Германівка), Лозівський р-н (с. Різдвянка), Близнюківський р-н (с. Якимівка, с. Верхня Самара, 

с. Берестове), Барвінківський р-н (с. Богодарове, м. Барвінкове). 

 

Житник пасистий  (Apodemus agrarius Pallas, 1771) — звичайний та чисельний вид, 

зустрічається в межах заплав та узлісь (Зоря 2005). Значно менше зустрічається в заплавах 

степових районів (Наглов et al. 2006). У відкритих біотопах складає 11,9 % від добутих паст-

ками мікромамалій, в лісостеповій зоні ця частка складає 14,1 %, у степовій — 9 %.  

Частіше зустрічається в заплавних лісах та притерасних вільшанниках, аніж у схилових 

дібровах. Часто заселює посіви сільськогосподарських культур, особливо ярових та багаторі-

чних (Наглов & Ткач 2002). Нерідко зустрічається в бур’янниках та на суходільних луках. 

О. В. Чернай відзначає високу чисельність і звичайність цього виду (Загороднюк 2009). Не 

змінила свою чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Виявлений у всіх 

районах області (рис. 13), в Борівському та Близнюківському — одиничні знахідки. Загалом, у 

південних районах зустрічається менше, за винятком Зачепилівського р-ну. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, м. Богодухів, с. Лозова), Зо-

лочівський р-н (с. Довжик, с. Феськи, с. Березівка), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Нове, 

с. Руська Лозова), Харківський р-н (с. Бобрівка, с. Циркуни), Вовчанський р-н (с. Стариця, 

с. Ізбицьке, с. Верхній Салтів, с. Мала Вовча, с. Замулівка, с. Рубіжне, с. Хотімля), Краснокутський 

р-н (с. Мойка, с. Володимирівка, с. Каплунівка), Коломацький р-н (с. Покровка, с. Гуртовівка, 

с. Шляхове), Валківський р-н (с. Новий Мерчик, с. Тетющине, с. Петренкове, м. Валки, с. Піски, 

с. Перекіп), Нововодолазький р-н (с. Федорівка, с. Вільхуватка, с. Стара Водолага, с. Павлівка), 

Красноградський р-н (с. Іванівське, с. Високе, с. Новопавлівка, с. Дружба, с. Улянівка, с. Хрес-

тище), Кегичівський р-н (с. Власівка, смт Слобожанське, смт Кегичівка), Печенізький р-н (с. Мар-

тове, с. Кицівка), Чугуївський р-н (смт Есхар, с. Зарожне, смт Введенка, СОТ «Фігурівка»), Зміїв-

ський р-н (с. Гайдари, с. Задонецьке), Первомайський р-н (с. Олексіївка, с. Максимівка, с. Була-

целівка), Балаклійський р-н (смт Андріївка, с. Крейдянка), Великобурлуцький р-н (с. Нестерівка, 

с. Нова Олександрівка, с. Підсереднє), Дворічанський р-н (с. Кам’янка, смт Дворічна, с. Тавіль-

жанка, с. Западне), Куп’янський р-н (с. Кіндрашівка, с. Курилівка, с. Сенькове), Шевченківський 

р-н (с. Шишківка, с. Мостове, с. Гетьманівка, с. Аркадівка, с. Іванівка, с. Новомиколаївка), Борів-

ський р-н (с. Підлиман), Ізюмський р-н (с. Оскіл, с. Сніжківка), Зачепилівський р-н 

(смт Зачепилівка, с. Зарічне), Сахновщинський р-н (с. Лебедівка, с. Германівка, с. Великі Бучки), 

Лозівський р-н (с. Братолюбівка, с. Різдвянка), Близнюківський р-н (с. Якимівка), Барвінківський 

р-н (с. Богодарове, м. Барвінкове). 

 

Мишак європейський  (Sylvaemus sylvaticus Linnaeus, 1758) — вид з низькою чисе-

льністю (Зоря 2008). Ступінь біотопічної приуроченості до заплав низький (Наглов 1989). 

Зустрічається переважно в сухій кленово-липовій діброві та узліссям, в степовій зоні тяжіє до 

полезахисних лісосмуг, але часто зустрічається і на посівах сільськогосподарських культур та 

навіть на ділянках різнотравно-типчакового степу.  

На нашу область припадає східна частина ареалу (Загороднюк 2005). Не змінив свою чи-

сельність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Виявлений майже в усіх районах 

області, окрім Вовчанського, Дворічанського, Великобурлуцького та Первомайського р-нів 

(рис. 14). В більших кількостях зустрічається в південних та східних районах. 
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Рис. 14. Місця знахідок Sylvaemus sylvaticus в Харків-

ській обл. 

Fig. 14. Record localities of Sylvaemus sylvaticus in 

Kharkiv Oblast. 

Рис. 15. Місця знахідок Sylvaemus uralensis в Харків-

ській обл. 

Fig. 15. Record localities of Sylvaemus uralensis in 

Kharkiv Oblast. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, м. Богодухів), Золочівський 

р-н (с. Довжик, с. Березівка), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Нове, с. Питомник, с. Руська 

Лозова), Харківський р-н (с. Бобрівка, с. Кутузівка, с. Циркуни), Краснокутський р-н (с. Мойка, 

с. Володимирівка, с. Каплунівка), Коломацький р-н (с. Покровка), Валківський р-н (с. Новий Мер-

чик, с. Перекіп), Нововодолазький р-н (с. Федорівка, с. Просяне, с. Стара Водолага, с. Павлівка), 

Красноградський р-н (с. Наталине, м. Красноград, с. Хрестище), Кегичівський р-н (с. Власівка, 

смт Кегичівка), Печенізький р-н (с. Мартове), Чугуївський р-н (смт Есхар, смт Введенка), Зміївсь-

кий р-н (с. Гайдари, с. Дачне), Балаклійський р-н (смт Андріївка, с. Петрівське), Куп’янський р-н 

(с. Кіндрашівка, с. Сенькове), Шевченківський р-н (с. Аркадівка), Борівський р-н (с. Підлиман, 

с. Гороховатка), Ізюмський р-н (с. Оскіл, с. Сніжківка), Зачепилівський р-н (с. Зарічне), Сахнов-

щинський р-н (с. Лебедівка), Лозівський р-н (с. Братолюбівка), Близнюківський р-н (с. Якимівка, 

с. Яковівка), Барвінківський р-н (м. Барвінкове). 

 

Мишак уральський  (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811) — численний вид (Зоря 2005), 

найбільш характерний для агроценозів та чагарникових заростей (Загороднюк 2006). Типовий 

еврітопний вид, який не надає особливої переваги заплавним біотопам (Наглов et al. 2006). 

Зустрічається в більшості біотопів, в степових районах надає перевагу полезахисним лісосму-

гам, досить чисельний на ділянках різнотравно-типчакового степу. В дібровах зустрічається 

значно рідше, загалом по узліссям, переважно в сухій кленово-липовій, в меншій кількості в 

байрачних дібровах. На нашу область припадає західна частина ареалу (Загороднюк 2005). 

Помітно збільшив чисельність та ареал від часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Зафіксова-

ний в усіх районах нашого регіону (рис. 15). У більшій кількості зустрічається в південних 

районах, а також частині західних та центральних районів з просуванням на південь.  
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, м. Богодухів), Золочівський 

р-н (с. Довжик, с. Феськи), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Питомник, с. Руська Лозова), Ха-

рківський р-н (с. Бобрівка, с. Циркуни), Вовчанський р-н (с. Стариця, с. Верхній Салтів, с. Мала 

Вовча, с. Замулівка, с. Рубіжне, с. Хотімля), Краснокутський р-н (с. Мойка, с. Володимирівка, 

с. Каплунівка, с. Олексіївка), Коломацький р-н (с. Покровка, с. Різуненкове, смт Коломак, с. Гур-

товівка, с. Шляхове), Валківський р-н (с. Новий Мерчик, с. Баранове, с. Тетющине, с. Петренкове, 

м. Валки), Нововодолазький р-н (с. Миколаївка, с. Стара Водолага), Красноградський р-н (с. Ви-

соке, с. Новопавлівка, с. Наталине, с. Кирилівка, м. Красноград, с. Улянівка, с. Хрестище), Кеги-

чівський р-н (с. Власівка, смт Слобожанське, с. Антонівка, смт Кегичівка), Печенізький р-н 

(с. Мартове), Чугуївський р-н (смт Есхар, м. Чугуїв, с. Зарожне, смт Введенка, СОТ Фігурівка), 

Зміївський р-н (с. Гайдари, с. Дачне, с. Задонецьке), Первомайський р-н (с. Олексіївка, с. Макси-
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мівка, с. Булацелівка), Балаклійський р-н (смт Андріївка, с. Петрівське, с. Крейдянка), Великобур-

луцький р-н (с. Нестерівка, с. Нова Олександрівка), Дворічанський р-н (с. Кам’янка, смт Дворічна, 

с. Тавільжанка, с. Западне), Куп’янський р-н (с. Кіндрашівка, с. Курилівка), Шевченківський р-н 

(с. Шишківка, с. Мостове, с. Гетьманівка, с. Аркадівка, с. Іванівка, с. Новомиколаївка), Борівський 

р-н (с. Підлиман, с. Гороховатка), Ізюмський р-н (с. Оскіл, с. Сніжківка), Зачепилівський р-н 

(смт Зачепилівка, с. Зарічне), Сахновщинський р-н (с. Лебедівка, с. Великі Бучки), Лозівський р-н 

(с. Братолюбівка, с. Різдвянка), Близнюківський р-н (с. Якимівка, с. Верхня Самара, с. Добровілля), 

Барвінківський р-н (с. Богодарове, м. Барвінкове, с. Грушуваха). 

 

Мишак жовтогрудий  (Sylvaemus tauricus Pallas, 1811) — чисельний вид лісових біо-

топів (Зоря 2005), річковими долинами проникає до степових районів (Загороднюк 2006). Не 

рідко відвідує поля біля лісу (Наглов & Ткач 2002). Надає перевагу дібровам, зустрічається в 

схилових, заплавних та байрачних дібровах, не часто трапляється за їх межами. Помітно збі-

льшив і свою чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Загороднюк 2010). Виявлений у всіх 

районах області (рис. 16). Є райони з одиничними зустрічами, такі як Харківський, Куп’ян-

ський, Великобурлуцький, Борівський, Кегичівський та більшість південних районів. Кількіс-

но виду більше у переважно західних, північних та частині центральних районів, а найбіль-

ший діапазон характерний для Зачепилівського району, хоча для південних районів в цілому 

показники — одні з найнижчих. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, м. Богодухів, с. Лозова), Зо-

лочівський р-н (с. Довжик, с. Феськи, с. Березівка), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Питом-

ник, с. Руська Лозова), Харківський р-н (с. Бобрівка, с. Циркуни), Вовчанський р-н (с. Стариця, 

с. Верхній Салтів, с. Рубіжне, с. Хотімля), Краснокутський р-н (с. Мойка, с. Володимирівка, с. Кап-

лунівка, с. Олексіївка), Коломацький р-н (с. Покровка, с. Шляхове), Валківський р-н (с. Баранове, 

с. Петренкове, с. Перекіп), Нововодолазький р-н (с. Стара Водолага, с. Павлівка), Красноградський 

р-н (с. Високе, с. Кирилівка, м. Красноград, с. Улянівка, с. Хрестище), Кегичівський р-н (смт Кеги-

чівка), Печенізький р-н (с. Мартове), Чугуївський р-н (смт Есхар, СОТ «Фігурівка»), Зміївський р-

н (с. Гайдари, с. Дачне), Первомайський р-н (с. Олексіївка, с. Максимівка, с. Булацелівка), Балак-

лійський р-н (смт Андріївка, с. Крейдянка), Великобурлуцький р-н (с. Нестерівка), Дворічанський 

р-н (с. Кам’янка, смт Дворічна, с. Новомлинськ, с. Тавільжанка, с. Западне), Куп’янський р-н 

(с. Кіндрашівка), Шевченківський р-н (с. Шишківка, с. Мостове, с. Аркадівка, с. Новомиколаївка), 

Борівський р-н (с. Підлиман, с. Гороховатка), Ізюмський р-н (с. Оскіл, с. Сніжківка), Зачепилівсь-

кий р-н (с. Зарічне), Сахновщинський р-н (с. Великі Бучки), Лозівський р-н (с. Братолюбівка), Бли-

знюківський р-н (с. Якимівка), Барвінківський р-н (с. Богодарове, м. Барвінкове). 

 

  

Рис. 16. Місця знахідок Sylvaemus tauricus в Харків-

ській обл. 

Fig. 16. Record localities of Sylvaemus tauricus in 

Kharkiv Oblast. 

Рис. 17. Місця знахідок Mus spicilegus в Харківській 

обл. 

Fig. 17. Record localities of Mus spicilegus in Kharkiv 

Oblast. 
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Миша курганцева  (Mus spicilegus Petenyi, 1882) — вид з низькою чисельністю (Зоря 

2008). Звичайний мешканець сільськогосподарських угідь, але в пастки йде значно рідше за 

хатню мишу (Наглов & Ткач 2002). Зустрічається також на ділянках різнотравно-типчакового 

степу та посівах сільськогосподарських культур, зокрема, озимих. В нашій області має півні-

чну межу свого поширення, О. В. Чернай не вказує цей вид для регіону (Загороднюк 2009). 

Відомі знахідки лише з п’яти районів (рис. 17). 
 

Фактичні  місця знахідок.  Вовчанський р-н (с. Мала Вовча), Печенізький р-н (с. Мартове), 

Зміївський р-н (с. Гайдари), Ізюмський р-н (с. Оскіл), Сахновщинський р-н (с. Лебедівка). 
 

Миша хатня  (Mus musculus Linnaeus, 1758) — чисельний синантропний вид (Зоря 

2008). В природі селиться переважно на посівах сільськогосподарських культур (Наглов et al. 

2006). Частіше зустрічається на полях степової зони (Наглов & Ткач 2002). Іноді трапляється 

в заплавних луках, неподалік садиб. Не змінила свою чисельність і ареал з часів О. В. Черная 

(Загороднюк 2010). Поза людськими будівлями, але в безпосередній близькості від них, миша 

хатня виявлена по всьому регіону, окрім Чугуївського р-ну (рис. 18). В більших кількостях 

зустрічається в південних районах та частині західних з просуванням на південь. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Богодухівський р-н (с. Олександрівка, м. Богодухів), Золочівський 

р-н (с. Довжик, с. Феськи), Дергачівський р-н (с. Ветеринарне, с. Нове, с. Руська Лозова), Харків-

ський р-н (с. Бобрівка, с. Кутузівка), Вовчанський р-н (с. Стариця, с. Ізбицьке, с. Замулівка, с. Ма-

ла Вовча), Краснокутський р-н (с. Мойка, с. Каплунівка), Коломацький р-н (с. Покровка, смт Коло-

мак), Валківський р-н (с. Новий Мерчик), Нововодолазький р-н (с. Просяне, с. Федорівка, с. Віль-

хуватка, с. Павлівка), Красноградський р-н (с. Іванівське, с. Дружба, с. Новопавлівка, с. Кирилівка, 

с. Улянівка, с. Хрестище), Кегичівський р-н (с. Власівка, смт Слобожанське, смт Кегичівка), Пече-

нізький р-н (с. Мартове), Зміївський р-н (с. Гайдари), Первомайський р-н (с. Олексіївка, с. Макси-

мівка, с. Булацелівка), Балаклійський р-н (смт Андріївка), Великобурлуцький р-н (с. Нестерівка, 

с. Шипувате, с. Середній Бурлук, с. Нова Олександрівка), Дворічанський р-н (с. Кам’янка, 

с. Тавільжанка), Куп’янський р-н (с. Кіндрашівка, с. Курилівка, с. Сенькове), Шевченківський р-н 

(с. Шишківка, с. Мостове, с. Гетьманівка, с. Аркадівка, с. Новомиколаївка), Борівський р-н 

(с. Гороховатка), Ізюмський р-н (с. Оскіл, с. Сніжківка), Зачепилівський р-н (смт Зачепилівка, 

с. Зарічне), Сахновщинський р-н (с. Лебедівка, с. Великі Бучки), Лозівський р-н (с. Братолюбівка, 

с. Різдвянка), Близнюківський р-н (с. Серафимівка, с. Якимівка, с. Верхня Самара, с. Добровілля), 

Барвінківський р-н (с. Богодарове, м. Барвінкове). 
 

Пацюк мандрівний  (Rattus norvegicus Barkenhout, 1769) — чисельний синантропний 

вид (Зоря 2005). Помітно збільшив і свою чисельність і ареал з часів О. В. Черная (Загород-

нюк 2010). Є декілька знахідок для області, але так як вони виявлені в людських будівлях, ми 

їх не враховуємо. А взагалі, вид, як і хатня миша, синантропний і по людським помешканням 

зустрічається по всьому регіону. Поза людськими садибами зазвичай не зустрічається. 
 

Фактичні  місця знахідок.  Коломацький 

р-н (с. Покровка), Красноградський р-н 

(с. Дружба). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Місця знахідок Mus musculus в Харківській 

обл. 

Fig. 18. Record localities of Mus spicilegus in Kharkiv 

Oblast.  
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Обговорення 

Поширення регіоном 

До п'ятірки найпоширеніших видів, зафіксованих на більшості обстежених територій на-

шого регіону, належать: мишак уральський, житник пасистий, мідиця звичайна, полівка луч-

на, нориця руда та мишак жовтогрудий. До цього переліку варто додати також два синантро-

пних види — мишу хатню та пацюка мандрівного, вони також широко поширені регіоном, 

миша хатня зустрічається доволі часто і поза людськими помешканнями, тоді як пацюк манд-

рівний виключно синантропний вид.  

Мідиця мала, мишак європейський, білозубка мала, мишка лучна, сірий хом'ячок та ша-

парка сибірська трапилися в меншій кількості пунктів відлову, в деяких районах області досі 

не виявлені. Особливої уваги потребує аналіз поширення шапарки сибірської, через наш регі-

он можна провести межу її ареалу, зустрічається вона у північних, західних та центральних 

районах області.  

Також є види, які зустрічаються в невеликій кількості районів. Насамперед, це — рясоні-

жка водяна, миша курганцева та строкатка степова. Для строкатки взагалі за останні 20 років 

відома лише одна знахідка, хоча наприкінці минулого століття це був один з найпоширеніших 

та чисельних видів. До вузько поширених видів, за даними моніторингу, також відносяться 

норик підземний, соня лісова та щур водяний. Зокрема, це може бути пов’язано з тим, що 

метод пастко-ліній з використанням пасток Геро не підходить для обліку цих ссавців, відомо, 

що норик підземний частіше потрапляє до циліндрів, а щур водяний — до капканів.  
 

Частота знахідок 

Для оцінки діапазону частот знахідок видів у річних відловах (%), розрахували мінімаль-

не значення (Min), середнє значення (Mean), максимальне значення (Max), медіану (Med), 

нижній (Q1) та верхній (Q2) квартилі, а також стандартне відхилення (SD) (табл. 2). Для цього 

було підраховано кількість знахідок видів для кожного року, за період з 2000 по 2018 рр., та 

вирахувано відсоток кожного виду від загальної кількості річних знахідок. 
 

Таблиця 2. Діапазони частот знахідок видів у річних відловах (%) 

Table 2. Frequency ranges of species records in annual trappings (%) 

Вид Min Q1 Med Mean Q3 Max SD 

Sylvaemus uralensis 8,4 15,7 20,8 21,2 26,3 35,4 8,5 

Sylvaemus sylvaticus 0,4 1,5 2,6 5,7 6,9 27,3 6,9 

Sylvaemus tauricus 1,4 2,4 4,4 5,3 7,0 14,1 3,6 

Apodemus agrarius 2,4 8,8 14,2 15,0 19,8 30,9 8,2 

Micromys minutus 0,1 0,7 1,3 1,5 2,3 3,3 1,1 

Mus musculus 0,2 2,2 5,4 7,8 10,1 25,9 8,0 

Mus spicilegus 0,1 0,2 0,3 0,8 0,8 2,4 1,1 

Rattus norvegicus 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 

Microtus levis 0,7 4,6 7,5 9,0 14,4 18,6 6,0 

Myodes glareolus 4,2 14,1 20,5 19,2 25,1 29,1 7,5 

Terricola subterraneus 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 1,7 0,6 

Microtus oeconomus 0,3 0,5 0,9 1,2 1,5 3,1 0,9 

Arvicola amphibius 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Lagurus lagurus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Cricetulus migratorius 0,1 0,7 1,2 1,3 1,4 5,4 1,3 

Dryomys nitedula 0,1 0,2 0,3 0,9 0,6 4,7 1,4 

Sorex minutus 0,0 1,0 2,0 2,4 4,1 5,4 1,7 

Sorex araneus 2,1 7,0 9,5 10,8 12,1 25,7 6,2 

Crocidura suaveolens 0,2 0,3 0,7 1,6 1,7 4,8 1,7 

Neomys fodiens 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,3 
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Таким чином, можемо побачити, що до видів з високою частотою знахідок належать ми-

шак уральський, нориця руда, житник пасистий та мідиця звичайна (> 10 % у відловах). Тро-

шки менша частота знахідок полівки лучної, миші хатньої, мишака європейського та мишака 

жовтогрудого (> 5 % у відловах).  

Всі інші види становлять у відловах в середньому менше 2 %.  

Останніми роками помітна також тенденція до зміни частоти знахідок деяких видів, зок-

рема це стосується мишака європейського, який став зустрічатися у відловах частіше, а також 

мишки лучної, миші курганцевої, норика підземного, щура водяного, строкатки степової, соні 

лісової та рясоніжки водяної, які останніми роками або взагалі майже не зустрічаються у від-

ловах, або зустрічаються поодиноко. 
 

Аборигенні та чужорідні види, експансія ареалів 

До аборигенних видів нашого регіону, які майже не змінили своєї чисельності та ареалу, 

належать: білозубка мала, мідиця мала, житник пасистий, миша хатня, мишка лучна, мишак 

європейський, соня лісова. До видів, які за останнє століття помітно збільшили свою чисель-

ність та ареал, належать: мідиця звичайна, полівка лучна, шапарка сибірська, норик підзем-

ний, мишак уральський, пацюк мандрівний, мишак жовтогрудий. Для шапарки сибірської 

характерна сучасна експансія ареалу з півночі.  

В фауні регіону присутні також види, які з'явилися як нові, шляхом розселення з суміж-

них територій, до них насамперед належить нориця руда, яка за часів О. Черная згадується на 

північ від нашого регіону, зараз вид розповсюджений по всій області та далі на південь.  

Ще одним видом, який не згадується в фауні Харківської губернії, але в минулому сто-

літті давав на території регіону спалахи чисельності, є строкатка степова, наразі є рідкісним 

видом для фауни України. З півдня на територію регіону розселилася миша курганцева. До 

видів, які навпаки зменшили свою чисельність та ареал, належать рясоніжка водяна, щур во-

дяний та хом’ячок сірий (Загороднюк 2010). 
 

Висновки 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 

1. За період досліджень з 2000 по 2018 рік зареєстровано 16 видів мишоподібних гризунів 

та 4 види комахоїдних.  

2. До домінуючих та широко розповсюджених регіоном видів належать мишак уральсь-

кий, житник пасистий, мідиця звичайна, полівка лучна, нориця руда та мишак жовтогрудий.  

3. До менш розповсюджених видів з невеликою чисельністю належать мідиця мала, ми-

шак європейський, білозубка мала, мишка лучна, хом'ячок сірий та шапарка сибірська.  

4. До найменш розповсюджених видів з поодинокими зустрічами належать рясоніжка во-

дяна, миша курганцева, строкатка степова, норик підземний, соня лісова та щур водяний.  

5. До аборигенних видів регіону належать 7 видів — білозубка мала, мідиця мала, житник 

пасистий, миша хатня, мишка лучна, мишак європейський, соня лісова; до видів, які збільши-

ли свою чисельність та ареал, віднесено 7 видів — мідиця звичайна, полівка лучна, шапарка 

сибірська, норик підземний, мишак уральський, пацюк мандрівний, мишак жовтогрудий;  

6. Відбулися помітні зміни у складі фауни і показниках рясноти окремих видів: три види 

з’явилися на території регіону як нові, шляхом розселення з суміжних територій — нориця 

руда, строкатка степова та миша курганцева; ще три види, навпаки, зменшили чисельність та 

ареали — рясоніжка водяна, щур водяний та хом’ячок сірий. 
 

Подяка 

Щиро дякуємо редактору видання І. В. Загороднюку за обговорення матеріалів дослідження та редагування 

тексту рукопису й ілюстрацій. 
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