
 

Праці Теріологічної Школи, Вип. 2, 1999 • Proceed. Theriol. School. Vol. 2, 1999 192 

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

АЛОВИДИ «БЕРНСЬКИХ» ВИДІВ ГРИЗУНІВ  

 

Загальні зауваження 

Ряд гризунів (Muriformes, seu Rodentia auct.) є найбагатшою за видовим скла-
дом групою ссавців аборигенної фауни. Деякі з наявних у фауні України ви-
дів не включені в додатки до Бернської конвенції, однак стан їх популяцій є 
загрозливим. У таблиці 9 (див. попередню довідку) перелічено види абори-
генної фауни України, що не увійшли в жодний з додатків, але рекоменду-
ються тут до включення у Додаток 2 до Бернської конвенції.  

Два з них — нові види, видова самостійність яких доведена в останні роки. 
Ці види входять до складу відповідних надвидових таксонів, які мають охо-
ронний статус згідно з Додатком 2 до Бернської конвенції. Зокрема, ховрах 
подільський (Spermophilus odessanus) виділений зі складу надвиду «ховрах 
крапчастий» (S. suslicus s. l.), мишівка темна (Sicista severtzovi) — складова 
полівиду «мишівка степова» (S. subtilis s. l.) (Загороднюк 1998).  

Оскільки «материнські» види цих нових видів мають охоронний статус, «до-
чірні» види повинні отримати, принаймні, такі самі охоронні категорії, що і 
вихідні види (IUCN 1994). Описи цих двох нових видів, що є аловидами ві-
домих бернських видів, наводяться в цьому розділі окремими від «материн-
ських» видів нарисами (повновагомі нариси щодо стану популяцій номінати-
вних форм див. у розділі 4 «Надряд Glires»).  
 

Ховрах подільський — Spermophilus odessanus 

Таксономія. Повна наукова назва виду: Spermophilus odessanus (Nordmann, 
1840). Інші назви: Citellus suslicus s. l.; Spermophilus suslicus odessanus. Один 
з чотирьох видів роду у фауні України (Загороднюк 1998). Описано як підвид 
Spermophilus citellus («S. c. odessana»), але довгий час розглядався у складі 
виду S. suslicus (Громов 1995a). Видова самостійність підтверджена цитоге-
нетичними даними: за числом хромосом (2n=36) вид відрізняється від S. sus-
licus s. str. (n=34) і подібний до S. pygmaeus (Загороднюк і Федорченко 1995). 
Географічні межі між видами збігаються з руслами великих річок, однак в 
деяких випадках (напр., на Буковині) між ними утворюються гібридні зони 
(Шнаревич 1959). Особливий статус крупних волинських «Citellus suslica 
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vohlynensis» (Решетник 1946, 1948; Громов 1995) розглядають як ймовірний 
результат помилки, внаслідок якої «великі» розміри їх тіла були збільшені на 
довжину хвоста (Загороднюк і Федорченко 1995).  

Біологічна характеристика. Колоніальний вид, характерний для лучно-сте-
пових систем з помірним випасом [худоби] або сінокосінням. Поселення на 
багаторічних травах проходять закономірний цикл від розквіту локальної 
популяції у перші 1–2 роки її існування до її згасання (вкл. зменшення маси 
тіла) в наступні 2–3 роки (Лобков 1995). Зимосплячі, сезон активності триває 
від кінця лютого (на півдні) чи квітня (на півночі) до початку серпня чи вере-
сня. Копають нерозгалужені нори глибиною до 170 см, зимові нори з одним 
вертикальним ходом, закриті. Основу живлення становлять зелені частини 
рослин, вегетаційний цикл яких і визначає сезонну активність виду. Плодять-
ся з другого року життя; у приплоді звичайно 5–6 малят, які вже на початку 
червня переходять до самостійного життя (Сокур 1960; Лобков 1983). Даних 
щодо розведення у неволі немає, утримання проходить без ускладнень (Філі-
пчук 1973; Сокур і Філіпчук 1977). Як і всі ховрахи, є активним компонентом 
зоонозів (Сокур та ін. 1988). Поширений у правобережному лісостепу та сте-
пу між Прутом і Дніпром, і його ареал займає проміжне положення між ареа-
лами трьох інших видів ховрахів (рис. 10). Ізольовані поселення на Волині й 
суміжних теренах Польщі і Білорусі тепер, ймовірно, вимерли (Загороднюк і 
Федорченко 1995).  

Оцінка стану популяцій. Колись один з найпоширеніших та найчисельні-
ших видів гризунів (Решетник 1948), до 90 % видового населення якого пред-
ставлено в Україні. Описані раніше багаточисельні волинсько-житомирські 
популяції (Ксенжопольскiй 1915), ймовірно, припинили своє існування. Чис-
ленні колишні знахідки виду на Придніпров'ї75 також підтверджуються тіль-
ки давніми колекційними зразками (Загороднюк і Федорченко 1995а), і тіль-
ки на окремих ділянках (зокрема, на Малополовецькому полігоні) збереглись 
острівні популяції. Більшість описаних раніше поселень на західних теренах 
України (Татаринов 1956), очевидно, також зникла. За даними І. Сокура 
(1960), тільки повоєнного 1947 року в Україні механічними засобами відлову 
знищено 20 млн. (!) ховрахів76; цей же автор зазначає, що «боротьба з ховра-
хами на Україні є дуже важливою справою» (с. 93). Врешті людина перемог-
ла, і тепер цей вид можна знайти тільки на окремих фрагментах колись суці-
льного ареалу, насамперед, в приморських районах Одещини і 
Миколаївщини. Вихідні ареал та чисельність виду (Решетник 1948; Сокур 

                                                           
75 Відома канівська популяції, що довгі поки експлуатувалась для проведення занять 
зі студентами Національного університету, зникла приблизно 1993 р.  
76 Очевидно, що мова йшла, насамперед, про правобережних S. odessanus. 
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1960) скоротилися за останні десятиліття на кілька порядків (Загороднюк і 
Федорченко 1995; неопубл. дані), що визначається зменшенням якості і кіль-
кості місць оселення виду та порушеннями просторової цілісності популяцій. 

Заходи охорони. У національних червоних списках (Червона книга 1980, 
1994) відсутній. Вид є складовою надвиду S. suslicus, що внесений у додаток 
2 до Бернської конвенції та у проект Червоної книги Європи (Red… 1997) і, 
отже, повинен отримати ту саму охоронну категорію, що і парасольковий 
таксон. Раніше цьому виду рекомендовано надати охоронний статус за 1-ю 
категорією ЧКУ (Загороднюк та ін. 1998; Загороднюк 1999), що відповідає 
категорії En (загрозливий) IUCN (1994). 
 

Мишівка темна — Sicista severtzovi  

Таксономія. Повна наукова назва виду: Sicista severtzovi Ognev, 1935. Один 
з 13 видів роду (Павлинов та ін. 1995), один з трьох видів роду у фауні Укра-
їни (Загороднюк 1998а). У всіх публікаціях щодо фауни України розгля-
дається у складі Sicista subtilis Pal las  без визнання навіть підвидового рангу 
(Корнєєв 1965; Крижанівський та Ємельянов 1984 та ін.). Описаний як підвид 
S. subtilis за матеріалами із Кам'яного степу (Огнев 1935, 1948), видова само-
стійність показана на підставі цитогенетичних даних: ця форма степових ми-
шівок має 2n=18, на відміну від 26-хромосомних S. subtilis nordmanni з пів-
дня України (Соколов та ін. 1986; Sokolov et al. 1987 та ін.). У пізніших 
працях (зокрема: Селюніна 1993; 1994; Громов 1995b) на цей факт не зверну-
то увагу, і для України 18-хромосомна форма встановлена лише 1998 р. (За-
городнюк і Кондратенко 1999). 

Біологічна характеристика. Загалом один з найменш вивчених видів ссав-
ців фауни України, про особливості біології якого свідчать лише кілька окре-
мих фактів його відлову та утримання в неволі77. За морфологічними особли-
востями мало відмінна від інших форм групи «subtilis». Місцями оселення є 
низинні лучно-степові ділянки з густою трав'янистою рослинністю та висо-
кою щільністю прямокрилих. Останні напевно складають основу кормової 
бази мишівок. При утриманні мишівок в тераріумі (з піском і травою) вони 
охоче споживали різних великорозмірних комах, зокрема, коників, сарану та 
метеликів, воду отримували з фруктів; вдень звичайно міцно спали (наші 
дані). Всі знахідки в Україні відносяться до околиць садиби заповідного ма-
сиву «Стрілецький степ» (Луганський природний заповідник), що у в Мілов-
ському районі Луганщини. Найближча до України (одна з трьох відомих) 

                                                           
77 Наявні в літературі описи морфології та екології «степових мишівок» з території 
України не стосуються мишівки темної, а єдина праця про мишівок зі Стрілецького 
степу (Модін 1956) присвячена надвиду Sicista betulina. 
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знахідок виду відноситься до Центрально-Чорноземного заповідника на Ку-
рщині (Соколов та ін. 1986). Ймовірно, вид поширений у степах на схід від 
Сіверського Донця (Загороднюк 1999; див. рис. 14).  

Оцінка стану популяцій. Вид відомий в Україні лише з одного пункту, що 
свідчить про вкрай незначну загальну чисельність української популяції. 
Протягом двох експедиційних досліджень 1995 та 1998 рр. (серпень) здобуто 
лише по одній особині, частка яких становили 1–5 % від усіх добутих паст-
ками та циліндрами дрібних ссавців. Частка кісткових залишків мишівок у 
пелетках сича, зібраних на горищі лабораторії у Стрілецькому степу, стано-
вила до 10 % від залишків всіх мікромамалій, однак ці дані стосуються роду 
Sicista загалом78. Факторами, що можуть негативно впливати на стан популя-
цій виду, є загальні історичні антропогенно обумовлені зміни степу. Серед 
них — розорювання степу, його заростання чагарниками в результаті зник-
нення крупних травоїдів (зокрема, караганники у Стрілецькому степу). У 
видозмінених людиною степах тепер практично відсутні такі природні фак-
тори, як стравлення та витоптування рослинності, низькою на заповідних 
ділянках стала щільність поселень бабаків, зникли дикі копитні, що призво-
дить до деградації степових угруповань, членом яких є мишівки79. 

Заходи охорони. Як новий для фауністичних списків, цей вид ще не розгля-
дався комісіями з охорони хребетних. Вид входить до червоних списків як 
складова Sicista subtilis (sensu lato), і охоронні категорії забезпечені для нього 
через парасольковий ефект згідно з охоронним статусом мишівки степової, 
що включена у додаток 2 до Бернської конвенції (Конвенція…1998) та Чер-
вону книгу України (Селюніна 1994). За сучасною класифікацією охоронну 
категорію S. severtzovi можна визначити як EN (endangered = загрозливий) 
згідно з новими критеріями МСОП (IUCN 1994). Одним з дієвих заходів охо-
рони виду може бути розширення природно-заповідної мережі на теренах 
колишніх стрілецьких степів з природним ядром, що носить відповідну назву 
(сучасна його площа — лише близько 5 кв. км).  
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