Ссавці України під охороною Бернської конвенції
(Праці Теріологічної Школи, випуск 2, 1999)

НОРИЦЯ ТАТРАНСЬКА — TERRICOLA TATRICUS
Номенклатура
Повна наукова назва виду: Terricola tatricus (K r a to c h v il, 1952). Інші наукові
назви (синоніми): Microtus tatricus; Pitymys tatricus. Інші українські назви:
чагарникова нориця татранська; дернівка татранська, запропонована останнім часом назва «полівка татрська» (Конвенція 1998) є невдалою50.
Ряд Гризуни — Muriformes (syn. Rodentia B o w d i c h , 1821)
Родина Хом'якові — Cricetidae (s. l.) F i s h e r , 1817
[підродина норицеві — Arvicolinae G r a y , 1821; часто як окрема родина]
Рід Нориці чагарникові — Terricola F a t i o , 1867 (Microtus S c h r a n k , 1798, s. lato).

Таксономічна характеристика
Один з 10–11 видів роду Terricola F a tio , 1867 (Загороднюк 1990; Павлинов
та ін. 1995), яких почасти розглядають як лише підрід (Pitymys) роду Microtus
S c h r a n k , 1798 (Громов 1977 та ін.); один з двох видів роду у фауні України
та прилеглих країн (Ємельянов та ін. 1987; Загороднюк 1989). Вид є двійником нориці підземної (Terricola subterraneus), і довгий час його не згадували
взагалі (Татаринов 1956; Турянин 1956; Сокур 1960; Корнєєв 1965 Крижанівський та Ємельянов 1985) або описували у складі номінальної форми підземної нориці (Турянин 1969). Незначні морфологічні відмінності між ними позначились на тому, що вид вперше був описаний лише 1952 року (Татри;
Kratochvil 1952), переописаний ще через 10 років (Kowalski 1960; Kratochvil
1964) і вперше вказаний для території України лише 10 років тому (Загороднюк 1988). На теренах України представлений малорозмірною підвидовою формою T. t. zykovi Zag., яка за цитогенетичними ознаками (число і морфологія хромосом) не відмінна від номінативного підвиду з Татр (Zagorodniuk & Zima 1992). Фактично більшість попередніх описів крупних гірських
форм чагарникових нориць з Українських Карпат (Турянин 1969) необхідно
відносити саме до цього виду (Загороднюк та ін. 1992).
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Назва «полівка» стосується, насамперед, номінативного підроду (Microtus s. str.).
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Біологічна характеристика
Вид є мешканцем гірських масивів Карпат. В українській частині Східних
Карпат характерними місцями оселення татранської нориці є схилові та припотічкові ділянки букових та мішаних лісів (Загороднюк та ін. 1992). Як і
інші нориці, вид є землериєм, норова діяльність якого переважає над надземною активністю. Живиться зеленими частинами трав'янистих рослин, в
основному їх листям. Особливості біології української популяції не вивчені,
детальні описи морфології і біології виду в Центральних Карпатах наведено в
монографії Й. Кратохвіла (Kratochvil, 1970). За даними польських колег, розмноження у цього виду виразно сезонне, плодючість невисока, у приплоді до
4–6 малят (Pucek 1984).
Оцінка стану та чисельності популяцій
В Карпатах чагарникові нориці загалом (Terricola) є звичайною групою, маючи показник відносної чисельності у типових біотопах до 20–40 % (Загороднюк 1992). Частка татранської нориці, очевидно, незначна. За результатами обліків мікромамалій на Чорногорі показник відносної чисельності
Terricola tatricus склав 1,0 ос./100 пастко-діб з питомою вагою виду у відловах 3,1 %; ті самі розрахунки для місцезнаходжень, в яких було зареєстровано цей вид нориць, дають трохи більші значення: 1,1 ос./100 пастко-діб та 4,3
% від всіх мікромамалій (Загороднюк та ін. 1992). В усіх досліджених нами
біотопах вид займає одне з останніх місць як за частотою трапляння, так і за
питомою вагою у населенні, випереджаючи за цими показниками лише вовчка горішкового (Muscardinus avellanarius), снігову норицю (Chionomys
nivalis, ЧКУ) і мідицю альпійську (Sorex alpinus, ЧКУ).
Географічне поширення
Terricola tatricus з часу опису (1952) вважався видом-ендеміком Центральних
Карпат в межах Словаччини та Польщі. Після перших знахідок виду в Східних Карпатах, зокрема, в їх румунській (Flousek et al. 1985) та українській
частинах (Загороднюк 1988), вид ідентифіковано у колекційних зборах нориць з 8 географічних пунктів, що розмішені в межах висот 700–1300 м (Загороднюк та ін. 1992; Загороднюк 1993).
Більшість знахідок походить з Чорногори: пол. Пожижевська, уроч. «Гать-Балцатул»,
ущелина р. Говерлянки біля с. Усть-Говерла, уроч. «Брескул» (звідси вивчено каріотип: Zagorodniuk & Zima 1992), схил Петросу, окол. с. Лазещина (Загороднюк 1989).
Відомі також знахідки на Львівщині поблизу Сколе і Славське (Загороднюк та ін.
1992) та з центральних районів Закарпаття — Широкого Лугу та Воловця (рис. 13;
деталі див.: Загороднюк та ін. 1992; Загороднюк 1993).
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Аналіз цих даних свідчить про приуроченість виду до південних макросхилів
східно-карпатського гірського пасма, особливістю яких є наявність широкої
смуги букових та мішаних (буково-ялинових) пралісів.

Рис. 13. Поширення нориці татранської (Terricola tatricus) в Україні (за: Загороднюк
1993). Всі знахідки виду в Україні походять із території Карпат, насамперед, їх південного макросхилу.

Категорія охорони в Україні
Вид внесено до списку вразливих видів згідно з Бернською конвенцією (додаток 2). До «Червоної книги України» (1994) не включений. Ймовірності
суттєвого скорочення чисельності чи ареалу у масштабах, достатніх для надання високих охоронних категорій в межах України, немає. Раніше запропоновано надати цьому виду загальний охоронний статус на рівні діючої 2
категорії ЧКУ (Загороднюк та ін. 1997; 1998). За новими категоріями МСОП
(IUCN 1994) останню можна визначити як низький ризик вимирання (LR) за
критерієм «залежний від охорони» (conservation dependent) або «близький до
загрозливого стану» (LR-nt: near threatened).

Праці Теріологічної Школи, Вип. 2, 1999 • Proceed. Theriol. School. Vol. 2, 1999

151

Тенденції зміни стану популяцій та фактори вразливості
В зв'язку з недавнім (1988) виявленням цього виду у складі фауни України
відомостей про зміни стану його популяцій немає. Відомі знахідки виду,
включаючи всі перевизначення давніх зборів, розподіляються у часі рівномірно (Загороднюк та ін. 1992) і через свою нечисленність не можуть свідчити про наявність будь-яких змін. Приуроченість виду до основних типів
корінних букових та мішаних лісів, значні масиви яких є заповідними, дозволяє сподіватись на стабільний стан популяцій нориці татранської.
Утримання і розведення у неволі
Норицю татранську без будь-яких ускладнень утримували протягом кількох
тижнів e віварії, коли була необхідність підготовки тварини до цитогенетичних досліджень (Zagorodniuk & Zima 1992), і цей досвід свідчить про невідмінність умов утримання цього виду в порівнянні з іншими видами нориць. Обов’язковими умовами утримання є наявність вологих рослинних
кормів (насамперед, коренеплодів), вживає зелені частини трав'янистих рослин, моркву, капусту, буряк, тощо. Бажано вміщувати у садки об'ємний субстрат (сіно, тирса) та горщик для спорудження гнізда.
Заходи охорони і рекомендації щодо збереження
Вид не має промислового чи естетичного значення; видоспецифічних заходів
охорони не потрібно, і вид достатньо охороняти «на загальних засадах», тобто на підставі Закону про тваринний світ. За попередніми оцінками (Загороднюк та ін. 1992) основними типами місць поселення виду узлісся, галявини в
лісі та при потоках тощо, тобто елементи гетерогенного ландшафту, повною
мірою представлені лише в середній за висотами смузі гірських пралісів,
букових та мішаних. Їх збереження означатиме і збереження цього виду (див.
також: категорії охорони).
Прогалини у знаннях про вид в Україні
Відомі дотепер знахідки обмежені лише близько 20 записами, в основному з
південно-західного макросхилу Чорногори (територія Карпатського біосферного заповідника); як перший етап дослідження виду необхідне картування
його ареалу, включаючи пошук поселень на північних макросхилах, від Буковини і Горган до Бескидів. Необхідно перевірити робочу гіпотезу про збіг
поселень виду з поселеннями мідиці альпійської з метою використання цієї
пари видів як індикаторної при картуванні унікальних гірських угруповань
(Загороднюк і Покиньчереда 1997; Киселюк 1998).
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