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ɍȾɄ 59(477)
Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ / Ɂɚ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — 352 ɫ.
(ɋɟɪɿɹ: ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7).
Mammal fauna of Eastern Ukraine / Edited by I. Zagorodniuk. Luhansk, 2006, 352 p.
(Series: Proceedings of the Theriological School, volume 7).
ȼɢɩɭɫɤ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɞɢɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɫɯɿɞɧɢɯ ɬɟɪɟɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɡɚɝɚɥɨɦ.
Ɉɫɧɨɜɭ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɤɥɚɥɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɬɚ ɪɭɤɨɩɢɫɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɨɦɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ
ɬɟɪɿɨɥɨɝɨɦ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ (1975–2004), ɹɤɢɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɪɨɤɿɜ ɜɢɜɱɚɜ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɫɤɥɚɞɭ ɮɚɭɧɢ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɫɫɚɜɰɿɜ. ȼɢɞɚɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ 8 ɧɨɜɢɯ
ɩɪɚɰɶ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ. ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɭ ɲɿɫɬɶ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɨɝɥɹɞ
ɮɚɭɧɢ (9 ɩɪɚɰɶ), ɚɧɚɥɿɡ ɫɤɥɚɞɭ ɮɚɭɧɢ (9), ɚɧɚɥɿɡ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ (8), ɨɯɨɪɨɧɚ ɮɚɭɧɢ (8), ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɥɟɝ (6), ɫɩɨɝɚɞɢ (8), ɯɪɨɧɿɤɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ (5); ɪɚɡɨɦ 55 ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɟɪɿɸ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ»
ɋɟɪɿɹ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ» ɽ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇȺɇɍ. ɋɟɪɿɹ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚ 1998 ɪɨɤɭ ɿ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚ ɹɤ ɩɨɞɨɜɠɟɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ȼɫɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɟɪɿʀ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ PDF ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɧɚ web-ɫɚɣɬɿ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ — www.terioshkola.org.ua (ɪɨɡɞɿɥ «ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ»).
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɫɟɪɿʀ — ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ ɍɌɌ ɩɪɨɮ. ȯɦɟɥɶɹɧɨɜ ȱɝɨɪ Ƚɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱ
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɫɟɪɿʀ ɬɚ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ — Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱɝɨɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
Ɋɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɤɨɥɟɝɿɹ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ»
ȼɨɥɨɯ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ — ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɶ
Ƚɚɣɱɟɧɤɨ ȼɿɬɚɥɿɣ Ⱥɧɞɪɿɣɨɜɢɱ — ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, Ʉɢʀɜ
Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ɉɥɟɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ — ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, Ʉɢʀɜ
Ⱦɢɤɢɣ ȱɝɨɪ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ — ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, Ʌɶɜɿɜ
Ⱦɭɥɢɰɶɤɢɣ Ⱥɥɶɮɪɟɞ ȱɡɪɚɣɥɨɜɢɱ — ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ
ȯɜɫɬɚɮ'ɽɜ ȱɝɨɪ Ʌɟɨɧɿɞɨɜɢɱ — ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ
ȯɦɟɥɶɹɧɨɜ ȱɝɨɪ Ƚɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱ — ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɱɥɟɧ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɇȺɇɍ, Ʉɢʀɜ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱɝɨɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ — ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤ
Ʉɪɨɱɤɨ ɘɥɿɣ ȱɜɚɧɨɜɢɱ — ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɍɠɝɨɪɨɞ
Ʌɨɛɤɨɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ — ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, Ɉɞɟɫɚ
ɉɨɫɬɚɜɚ Ɍɨɦɚɲ — ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, Ʉɪɚɤɿɜ
ɇɚɞ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ:
ɭɩɨɪɹɞɧɢɤ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ — ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ
ɤɨɪɟɤɬɨɪɢ — Ɇ. Ʉɨɪɨɛɱɟɧɤɨ ɬɚ Ɉ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ
© ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɣ ɦɭɡɟɣ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2006
© ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2006
© ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2006: ɿɞɟɹ, ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɜɟɪɫɬɤɚ
ISBN 966–02–0692–5 (ɫɟɪɿɹ)
ISBN 966–02–3985–8 (ȼɢɩɭɫɤ 7)
ȼɢɞɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɦɭɡɟɸ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɇɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɤɨɲɬɨɦ ɞɪɭɡɿɜ, ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɤɨɥɟɝ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ.

ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ
ɩɪɢɫɜɹɱɭɽɬɶɫɹ

Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

Ɂɦɿɫɬ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɨɞɧɿɽʀ ɥɸɞɢɧɢ (ɩɟɪɟɞɦɨɜɚ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚ)
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1. ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɨɝɥɹɞ ɮɚɭɧɢ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɪɟɝɿɨɧɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ
ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ., Ȼɨɪɨɜɢɤ ȿ. Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ
ɫɬɟɩɶ»
Ʌɢɦɚɧɫɤɢɣ ɋ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
«Ɇɟɥɨɜɚɹ ɮɥɨɪɚ»
Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. Ɏɚɭɧɚ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ., Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ Ɇ., ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ Ɍ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɮɚɭɧɵ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ Ɇ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ȾɨɧɟɰɶɤɨȾɨɧɫɶɤɢɯ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ Ɇ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɪɟɞɤɢɯ ɯɢɳɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Mustelidae ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ
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2. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɤɥɚɞɭ ɮɚɭɧɢ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɢ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. Ʉɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚɹ ɦɵɲɶ (Mus spicilegus, Mammalia) ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Sicista severtzovi ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ ɧɟʀ ɮɨɪɦɢ ɝɪɢɡɭɧɿɜ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɛɿɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɥɟɬɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ., Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ
(Asio otus) ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ., Ɍɨɜɩɢɧɟɰ ɇ. Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ
Ⱦɨɧɟɰɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ
ȼɟɬɪɨɜ ȼ. ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɮɢɥɢɧɚ (Bubo bubo)
ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ)
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ., Ɂɨɥɨɬɭɯɿɧɚ ɋ. ɏɨɦ’ɹɱɨɤ, ɫɬɪɨɤɚɬɤɚ ɬɚ ɫɥɿɩɚɱɨɤ
(Rodentia, Mammalia) ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ⱦ., Ⱦ’ɹɤɨɜ ȼ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɤɪɨɬɚ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜ ɞɨɥɢɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ
Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɦɿɬɤɢ ɡɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ

63–66
67–74
75–76
77–79
80–83
84–91
92–97
98–102
103–113

3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ., Ɏɨɪɨɳɭɤ ȼ. ɍɱɟɬ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɥɨɜɱɢɦɢ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ə., Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ɉ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ
ɤɚɠɚɧɿɜ (Chiroptera, Mammalia) ɞɨɥɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɹɤ ɚɫɩɟɤɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ ɉɁɎ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɯɿɞɧɨʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɚɫɬɤɚɦɢ ɿ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ
ɇɚɝɥɨɜ ȼ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. Ɉ ɫɜɹɡɢ ɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɨɜ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ȼɿɨɬɨɩɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɮɚɭɧɢ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ɋɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɇɚɝɥɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ
ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. Ɂɨɧɚɥɶɧɿ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɫɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ

114–116

117–119
120–135

136–138
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4. ɉɢɬɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ȼɨɪɨɜɢɤ ȯ. ȼɢɞɢ ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɢɯ — ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɞɨ
Ȼɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ. Ȳɠɚɤ ɜɭɯɚɬɢɣ (Hemiechinus auritus)
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ɋɬɟɩɨɜɿ ɝɪɢɡɭɧɢ ɹɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ⱥɥɨɜɢɞɢ «ɛɟɪɧɫɶɤɢɯ» ɜɢɞɿɜ ɝɪɢɡɭɧɿɜ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ɏɨɯɭɥɹ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ Ⱦɿɧɰɹ: ɫɬɚɧ ɭɝɿɞɶ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɝɚɫɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ
Ƚɨɞɥɟɜɫɤɚɹ ȿ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. Ƚɢɛɟɥɶ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɜ ɨɤɧɚɯ-ɥɨɜɭɲɤɚɯ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ Ɇ. ɇɚɪɢɫɢ ɩɪɨ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɯɨɜɪɚɯɿɜ
(Spermophilus) ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɯ ɨɯɪɚɧɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ

174–176
177–182
183–188
189–201
202–203
204–210
211–214
215–216

5. ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɤɨɥɟɝ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ɋɫɚɜɰɿ ɫɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɮɚɭɧɢ
Ⱥɬɚɦɚɫɶ ɇ., Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ Ɇ. ɋɫɚɜɰɿ ɜ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ: ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɞɚɧɢɯ
Ɋɽɡɧɿɤ Ɉ. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ, ɳɨ ɩɨɥɸɸɬɶ ɧɚ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ
Ʉɨɪɨɛɱɟɧɤɨ Ɇ. ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɨɝɧɢɳɟɜɿ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ
ɇɚɝɥɨɜ ȼ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɂ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ
Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ȼ., ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ⱦ. Ɏɚɭɧɚ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɩɬɢɰ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ

217–259
260–267
268–275
276–290
291–300
301–308

6. ɋɩɨɝɚɞɢ ɩɪɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ʌ. Ɇɿɣ ɫɢɧ
Ⱦɢɤɢɣ ȱ. ȼɨɥɨɞɚɪ ɫɬɟɩɭ
Ɂɚɣɰɟɜɚ Ⱥ. ɋɨɥɧɰɟ
Ɂɿɡɞɚ ɘ. Ʉɪɢɦɫɶɤɿ ɬɚ ɛɭɡɶɤɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ
Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ. ɋɩɚɫɢɛɨ, ɋɚɲɚ!
Ⱦɭɲɢɧɨɜɚ Ʌ. Ʉɚɮɟɞɪɚɥɶɧɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ
ȿɪɨɯɢɧɚ ɇ. ɍɦɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟɯ ɢ ɜɫɟ
Ɏɨɪɨɳɭɤ ɉ. ȼɫɟ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɠɢɬɶ, ɤɪɨɦɟ ɫɦɟɪɬɢ
Ɏɨɪɨɳɭɤ ȼ. ȿɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɢ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ

309–311
312–316
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318–319
320–321
322–323
324–324
325–325
326–329
330–334

7. ɏɪɨɧɿɤɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ɉ. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ
ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ Ɉ., Ɋɽɡɧɿɤ Ɉ. ɉɚɦ’ɹɬɧɿ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ɂɿɡɞɚ ɘ., Ⱦɭɥɢɰɶɤɢɣ Ⱥ., ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ Ɉ. XII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɲɤɨɥɚ-ɫɟɦɿɧɚɪ «ɋɢɧɚɧɬɪɨɩɿɹ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɮɚɭɧɚ ɭɪɛɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ»
Ⱦɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ɉɨɞɹɤɢ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɢɩɭɫɤɢ «ɉɪɚɰɶ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ»

335–339
340–343
344–347
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350
351

Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ȱɫɬɨɪɿɹ ɨɞɧɿɽʀ ɥɸɞɢɧɢ
(ɩɟɪɟɞɦɨɜɚ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚ)
Ɂ ɦɚɥɢɯ ɥɿɬ ɣɨɦɭ ɛɭɥɨ ɧɟ ɜɫɟ ɨɞɧɨ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜ ɪɨɰɿ,
ɹɤɿ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ ɭɪɨɤɢ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɉɚɪɢɠ...
(ɡ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ Ʌɸɞɦɢɥɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɢ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ)

ɉɨɹɜɚ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ ɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɥɚ ɧɨɜɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. ɀɢɬɬɹ ɦɢ ɜɫɿ ɦɿɪɹɽɦɨ ɩɨɞɿɹɦɢ.
ȼɟɥɢɱɧɿ ɩɨɫɬɚɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɭɛɪɿɜ ɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɜɱɢɬɟɥɿɜ — ɳɨɫɶ ɧɟɞɨɫɹɠɧɟ ɿ ɧɟ ɧɚɲɟ. Ɍɚɤ ɱɚɫɨɦ ɡɞɚɽɬɶɫɹ. Ɍɪɟɛɚ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɛɥɚɝ ɠɢɬɬɹ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɞɧɹɦɢ ɿ ɧɨɱɚɦɢ, ɜɢɯɨɜɚɬɢ
ɫɨɬɧɿ ɭɱɧɿɜ, ɦɚɬɢ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɿ ɚɤɚɞɟɦɿɤɿɜ, ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɤɿɥɨɝɪɚɦɢ ɤɧɢɠɨɤ. Ɍɨɞɿ ɿɫɬɨɪɿɹ
ɜɚɫ ɜɿɞɦɿɬɢɬɶ. ɉɪɨɬɟ ɯɬɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟ. ɋɩɪɚɜɠɧɽ ɠɢɬɬɹ ɜ ɤɨɥɿ ɞɪɭɡɿɜ, ɭ ɡɞɨɥɚɧɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞ,
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɜɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɤɨɥɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɡɚɬɢɲɤɭ, ɰɿɤɚɜɢɯ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɿ
ɜɪɚɠɟɧɶ. ɐɟ ɧɚɱɟ ɪɿɡɧɿ ɛɨɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɥɸɫɬɟɪɤɚ, ɨɞɧɿɽʀ ɦɨɧɟɬɤɢ, ɹɤɭ ɤɢɞɚɽ ɧɚɲɟ ɠɢɬɬɹ. ɑɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɫɟ ɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɞɧɿɣ ɞɨɥɿ? Ɂɜɿɫɧɨ, ɳɨ ɦɨɠɟ. Ȼɭɬɢ ɫɨɧɰɟɦ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɞɪɭɡɿɜ,
ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɤɨɥɟɝɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ, ɫɢɧɨɦ ɞɥɹ ɦɚɦɢ ɿ ɬɚɬɚ...
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɩɪɨɠɢɜ ɧɟɩɨɜɧɿ 30 ɪɨɤɿɜ. Ɇɢ ɱɚɫɬɨ ɿɡ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɡɧɚɣɨɦɢɦɨɫɹ
ɡ ɩɪɚɰɹɦɢ ɜɟɥɢɱɧɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɡɚɛɭɜɚɸɱɢ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɠ ɜɢɫɨɤɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɥɸɞɢ ɽ ɩɨɪɹɞ ɡ
ɧɚɦɢ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɱɢɬɚɜ ɿ ɰɢɬɭɜɚɜ ɩɪɚɰɿ ɋɨɦɨɜɚ ɿ ɑɟɪɧɚɹ, Ɇɢɝɭɥɿɧɚ ɿ Ɂɭɛɤɨ, ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ, ɯɬɨ ɫɬɜɨɪɢɜ ɛɚɡɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɮɚɭɧɢ ɪɿɞɧɨɝɨ ɣɨɦɭ ɤɪɚɸ. Ⱥɥɟ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɣ
ɞɨɪɨɛɨɤ ɯɿɛɚ ɦɟɧɲɢɣ? ɏɿɛɚ ɧɟɩɨɜɧɿ 30 ɪɨɤɿɜ ɽ ɡɚɛɨɪɨɧɨɸ ɞɥɹ ɯɨɱɚ ɛ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɫɨɤɨʀ
ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɪɨɛɤɭ? Ƚɨɞɿ ɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɤɨɥɨ ɿ ɞɭɯ! ȼɚɠɤɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɯɨɱ ɨɞɧɨɝɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɨɨɥɨɝɚ
ɚɛɨ ɤɪɚɽɡɧɚɜɰɹ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɝɧɭɜ ɛɢ ɡɞɨɛɭɬɢ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɯɿɞɧɿ ɬɟɪɟɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɨɛɿɣɲɨɜɫɹ
ɛɢ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ. ȱ ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɭɹɜɢɬɢ ɫɨɛɿ ɭɫɩɿɯ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɛɟɡ ɣɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɿ? əɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ. Ⱥ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ: ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɯɨɯɭɥɿ, ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɤɚɠɚɧɿɜ ɡɚɩɥɚɜɢ Ⱦɿɧɰɹ, ɭ ɨɰɿɧɤɚɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɫɬɟɩɿɜ.
ȯ ɩɪɨ ɳɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɿ ɳɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɟ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɸ. ɑɚɫ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɯ ɡɭɛɪɿɜ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ. ɋɭɰɿɥɶɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɬɚɬɟɣ, ɹɤɢɦɢ ɛɭɥɢ ȱɜɚɧ ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, Ʉɨɫɬɶ Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ, Ɇɢɤɨɥɚ ɒɚɪɥɟɦɚɧɶ, Ɇɢɤɨɥɚ ɓɟɪɛɚɤ,
Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɨʀɧɫɬɜɟɧɫɶɤɢɣ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɪɹɞɭ ɦɚɜ ɛɭɬɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ (ɚ ɞɥɹ ɧɚɫ ɬɚɤɢɦ ɽ) ɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɥɢ, ɰɿɧɭɜɚɥɢ ɿ ɩɨɜɚɠɚɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɤɨɥɟɝ. Ɍɭɬ ɡɿɛɪɚɧɨ ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɋɩɨɝɚɞɢ ɤɨɥɟɝ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɹɤ ɿ ɡɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹ
ɜɢɫɨɤɿ ɥɸɞɫɶɤɿ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚɲɨɝɨ ɞɪɭɝɚ.
əɤɨɝɨ ɬɟɩɟɪ ɧɟɦɚɽ ɡ ɧɚɦɢ... ȯ ɥɢɲɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɩɟɪɟɠɢɬɨɝɨ ɳɚɫɬɹ ɡɧɚɬɢ ɬɚɤɭ ɥɸɞɢɧɭ. Ɍɭɬ
ɜɦɿɳɟɧɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ, ɚɥɟ ɣ ɫɩɨɝɚɞɢ ɪɿɡɧɢɯ ɥɸɞɟɣ: ɦɚɦɢ, Ʌɸɞɦɢɥɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɢ, ɡ ɹɤɨɸ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɪɚɞɢɜɫɹ ɩɪɨ ɜɫɟ; Ʌɚɪɢɫɢ Ⱦɭɲɢɧɨɜɨʀ, ɡ ɹɤɨɸ ɋɚɲɚ ɩɪɢɣɲɨɜ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɭ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɩɥɿɱ-ɨ-ɩɥɿɱ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ, Ⱥɧɿ Ɂɚɣɰɟɜɨʀ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɨɩɿɤɚɜ ɧɚ ɜɫɿɯ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɘɥɿʀ Ɂɿɡɞɚ, ɡ ɹɤɨɸ ɪɚɡɨɦ «ɜɢɬɹɝɚɜ» ɜɫɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɿɜɫɶɤɿ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ
ɞɜɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɒɤɨɥɚɯ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɤɥɚɜ ɩɟɪɲɿ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɟɠɤɢ ɭ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ ɿ ɹɤɢɦɢ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɯɨɞɢɜ ɋɚɲɚ ɬɚ ɜɫɿ ɦɢ.
ɓɢɪɨ ɞɹɤɭɸ ɭɫɿɦ ɤɨɥɟɝɚɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɉɪɚɰɶ ɲɤɨɥɢ.
ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ
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Історія досліджень мікротеріофауни регіону
Донецько-Донських і Донецько-Приазовських степів1
Олександр Кондратенко
Історія досліджень мікротеріофауни регіону Донецько-Донських і Донецько-Приазовських
степів. — Кондратенко О. — Проведено історичний аналіз теріологічних досліджень і поступовості накопичення наукових знань про дрібних ссавців, що мешкають у степах східної частини України. В огляді розглянуто три періоди досліджень: другої половини XIX — початку XX
ст., 40–80 років XX ст., кінець XX ст. — початок XXI ст.
Ключові слова: дрібні ссавці, історія досліджень, степова зона, східна Україна.
History of investigations of small mammal fauna in the region of Donets-Don and the DonetsAzov steppes. — Kondratenko O. — Historical analysis of theriological investigations and tempos of
scientific knowledge deal with small mammals, that occur in the region of East-Ukrainian steppesб
were carried out. In this review, three periods of investigations were analyzed: 2nd part of XIX to the
beginning of XX century, 40–80 years of XX, and end of XX to beginning of XXI century.
Key words: small mammals, history of investigations, steppe zone, eastern Ukraine.

Вступ
Історія досліджень мікротеріофауни Донецько-Донських і Донецько-Приазовських степів багата різноманітними напрямками досліджень і охоплює 150 років (її початком можна
вважати працю А. Черная (1853)). За цей час багаторазово змінювалися як напрямки досліджень, так і уявлення про склад фауни регіону. Тому історію дослідження мікротеріофауни
Донецько-Донських і Донецько-Приазовських степів умовно можна поділити на три періоди,
характеристики яких наведено нижче.
Дослідження другої половини XIX — початку XX ст.
Основні публікації у цей період щодо теріофауни регіону Донецько-Донських і Донецько-Приазовських степів стосуються результатів досліджень Черная (1853), Сомова (1897),
Силантьєва (1896), Аверіна (1915, 1918) та Мигуліна (1917) по фауні Харківської губернії та
праці Мигуліна (1929; 1938) щодо ссавців фауни України. В них наводяться дані стосовно
фауни колишньої Харківської губернії, до складу якої входили й терени Донецько-Донських
та Донецьких степів. Так, в своїй праці «Фауна Харьковской губернии и прилежащих к ней
мест…» А. Чернай (1853) наводить перелік із 53 видів ссавців, серед яких майже чверть належить до дрібних ссавців. Саме він вперше згадує для фауни цього регіону сліпачка (Ellobius talpinus). Пізніше М. Сомов (1897) у праці «Орнитологическая фауна Харьковской губернии» також наводить 53 види ссавців, у їх числі 14 видів мікромамалій, але E. talpinus серед них немає. При цьому він наводить дані про розповсюдження видів в північно-західній та
південно-східній частинах губернії, тобто до досліджуваного регіону.
1

Статтю було підготовлено для друку на основі відповідного розділу дисертації ще на початку 2003
року для спеціального теріологічного випуску «Вісника Львівського університету. Серія біологічна»
(№ 38 за 2004 р.), проте автор тоді не зміг внести потрібні зміни і зняв статтю з друку. Тут наводиться
поновлена автором і відредагована версія. — Прим. ред.
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В той же час А. Силантьєв (1896) за результатами експедиції Лісового департаменту наводить 26 видів ссавців для Старобільської ділянки степового лісівництва у Харківської губернії та Великоанадольської ділянки Катеринославської губернії. Серед них — 10 видів дрібних ссавців. Ним вперше для території досліджуваного регіону згадано мишівку (як “Smintus subtilis” = Sicista subtilis, для обох ділянок) та строкатку степову (“Eremiomys lagurus” =
Lagurus lagurus, для Старобільської ділянки).
Трохи пізніше В. Аверін (1915) у праці «Краткий обзор вредных и полезных млекопитающих Харьковской губернии» наводить дані щодо 20 видів та підвидів дрібних ссавців цієї
території. Серед них є і північні лісові види з сучасної території Сумщини та Полтавщини
(зокрема, Glis glis та Muscardinus avellanarius). Згодом О. Мигулін (1917) підводить підсумок
попередніх досліджень теріофауни у огляді «Млекопитающие Харьковской губернии»1 і серед інших груп наводить дані про 18 видів дрібних ссавців. Серед них були і маловідомі на
той час «миші»: Micromys minutus, “Mus sylvaticus mosquensis” (=Sylvaemus uralensis), “Mus
flavicollis flavicollis” (=Sylvaemus tauricus) тощо.
Також в цей період опубліковано багато праць, присвячених як опису теріофауни, так і
окремим фауністичним знахідкам в регіоні або питанням систематики (зокрема, було надруковано робота В. Переверзієва щодо систематики лісових мишей Харківщини (1915)). Серед
цих праць особливо необхідно зазначити праці В. Троїцького (1909) про фауну Провальських
степів, В. Аверіна (1915б) — про шкідливих та корисних звірів Харківщини, Б. Виноградова
(1922) про знахідки нориць роду Pitymys (=Terricola), Б. Вальха (1927) та О. Мигуліна (1937)
про новий вид мишей — Mus sergii (=Mus spicіlegus). Публікації О. Мигуліна, присвячені новому підвиду миші лісової малої (“Sylvimus sylvaticus charkovensis”) (Мигулін, 1936), фауні
ссавців Харківщини (1924), мишам північно-східної України (1927) тощо.
Ці праці склали основу подальших досліджень теріофауни регіону в цілому і мікротеріофауни особливо2. Цей період завершила монографія О. Мигуліна “Звірі УРСР” (1938), в якій
підведено підсумки теріологічних досліджень України у ХІХ — початку ХХ століть та викладено всі відомі на той час дані щодо стану теріофауни України. Ця праця дотепер є однією із найбільш часто цитованих у оглядах фауни регіону та України загалом.
Дослідження 40–80 років ХХ ст.
Період 40–80 років ХХ ст. характеризується переходом від загальних описів фауни до
вивчення питань екології та господарського значення дрібних ссавців і особливо гризунів. В
цей період плідно працював теріолог Луганського педагогічного інституту І. Сахно. За цей
час ним опубліковано понад 20 праць, присвячених гризунам. Особливо важливо відзначити
праці, в яких він описує особливості харчування (Сахно, 1957), співвідношення статей та розмноження мишоподібних гризунів в агроландшафті (Сахно, 1959). Багато уваги приділено
ним питанням, що розкривають вплив агротехнічних заходів на розміщення і чисельність
гризунів (наприклад, «Вплив сівозміни на чисельність мишовидних гризунів» (Сахно, 1966)),
та деякі особливості екології гризунів на сільськогосподарських ланах Луганщини (Сахно,
1956–1968). Він уперше після М. Черная (1853) описав мешкання на теренах Східної України
сліпачка (E. talpinus), що був виявлений ним у Станично-Луганському районі Луганщини
(Сахно, 1971, 1978)3. Також у його доробку є праці, присвячені фауністиці, зокрема, огляд
ссавців (Сахно, 1963а) та огляд гризунів Луганщини: «Распространение и численность мышевидных грызунов в Ворошиловградской области» (Сахно, 1976).
В цей час багато досліджень було присвячено питанням заселення та особливостей екології гризунів-шкідників штучних лісонасаджень степової частини цього регіону.
1

У тодішніх межах вона була значно ширшою за сучасну Харківську область.
Зокрема, зазначені праці заклади підвалини для подальшої ревізії цих груп, яка сталася лише через 60–
70 років і висвітлена у ревізіях систематики і поширення згаданих “Pitymys ukrainicus” (Загороднюк,
1988), “Mus sergii” (Загороднюк, 1996a) та “Sylvimus sylvaticus charkovensis” (Загороднюк, 1993a).
3
Ще за 20 років цей вид втретє знаходить і описує О. Кондратенко та ін. (2003). — Прим. ред.
2
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Серед них — праці А. Лисецького і В. Хаскіна (1952) щодо екології гризунів району Маріупольської лісодослідної станції, М. Писарєвої — про гризунів штучних лісів південного
сходу України (1955а) та Великоанадолля (Писарева, 1955б). Публікація І. Сахно «Полезащитные лесополосы — как «стации переживания» мышевидных грызунов в придонецких
степях» (1964) розкриває значення цих лісосмуг в період проведення агротехнічних заходів
на сільськогосподарських ланах для виживання мишоподібних гризунів.
В цей же період Г. Модіним (1956) було вперше описано «мишівку лісову» як новий вид
для фауни регіону. Цей вид ним знайдено у цілинних степах заповідника «Стрільцівський
степ» разом з іншим видом цього роду — мишівкою «степовою».
Велику увагу у цей період приділяли дослідженням розміщення і чисельності гризунів
на теренах регіону. Розкриттю особливостей цієї тематики присвячено публікацію Л. Карпенка (1958) про гризунів ланів сівозміни колгоспів Барвенківського району Харківщини. Динаміку чисельності головних шкідників зернових в умовах півдня Полтавщини та Харківщини досліджував А. Данилюк (1962), а В. Наглов вивчав вплив різних факторів на розміщення
та чисельність лісових гризунів (Наглов, 1962а-б) та чисельність мишоподібних гризунів та
їх ектопаразитів у Придонецьких лісах (Наглов, 1965). Публікація О. Зорі (1987) присвячена
прогнозуванню чисельності хом’якових на Харківщині, а праці В. Марочкіної (1987) та
В. Марочкіної і В. Тимошенкова (1990), розкривають особливості поширення і чисельності
гризунів в заповідниках південного сходу України. У праці Л. Козлової (1978) продемонстровано особливості динаміки чисельності мишоподібних гризунів у різних біотопах заповідника «Хомутовський степ». Структуру угруповань дрібних ссавців та їх вплив на розміщення
вогнищ особливо-небезпечних інфекцій на сході України в цей період активно досліджували
теріологи Харківської обласної санепідемстанції. Необхідно відмітити праці цього періоду,
опубліковані В. Нагловим (1988) і Е. Федоровим і В. Нагловим (1992).
Важливим підсумком теріологічних досліджень цього періоду стала монографія І. Сокура (1961), присвячена теріофауні України, де наведено дані й щодо дрібних ссавців сходу
України, а також монографія В. Гептнера з колегами (1950) «Вредные и полезные звери районов полезащитных насаждений». В цей же час опублікована праця І. Сахно (1963а) «Краткий обзор фауны млекопитающих Луганской области», в якій розкрито стан теріофауни Луганщини на початок 60-х років ХХ ст., і серед інших гризунів наводить норицю Terricola
subterraneus для Луганщини. Трохи пізніше, зоологами Луганського педагогічного університету С. Панченко та М. Самчуком (1973) видано методичний посібник для студентів «Список
позвоночных Ворошиловградской области». В ньому наведено дані щодо 18 видів дрібних
ссавців Луганщини, з їх розподілом за основними типами біотопів.
Отже, в період 40–80 років ХХ ст. було закладено основу екологічного напрямку досліджень теріофауни регіону та встановлено найбільш повний на той час список видів дрібних
ссавців східної частини України (всі подальші доповнення стосуватимуться лише видівдвійників та адвентивних видів ссавців).
Сучасні дослідження (кінець ХХ ст. — початок ХХІ ст.)
На сучасному етапі досліджень важливе значення мають роботи теріологів, що працюють на кафедрах зоології або біології університетів Луганська, Харкова та Донецька, у заповідниках та обласних санепідемстанціях (СЕС). Вивчаючи динаміку чисельності, розмноження, розповсюдження та медичне значення дрібних ссавців, ці дослідники особливу увагу
надають дослідженням структури угруповань та її змін, питанням розповсюдження проблемних груп гризунів, таких як миші з родів Mus, Sylvaemus тощо.
Провідне в цій тематиці належить теріологам Харківської обл. СЕС — В. Наглову, О. Зорі та Г. Ткачу. Так, у статтях В. Наглова «Структура сообществ мелких млекопитающих суходольных широколиственных лесов востока Украины» (Наглов, 1992) та «Сообщества мелких млекопитающих суходольных дубрав Восточной Украины» (Наглов, 1996, 1997) проаналізовано структуру угруповань дрібних ссавців лісових біотопів регіону.
10

Подібна праця — «К изучению фауны и распределения мелких млекопитающих государственного лесного заказника Великоанадольский...» — підготовлена Б. Мельниченко
(2000), але тут до уваги брали штучні лісові насадження «острівного» типу в степу. Особливостям структури угруповань дрібних ссавців на сільськогосподарських ланах Харківщини
присвячено статтю Г. Ткача і В. Наглова (1999) «Особенности структуры сообществ мелких
млекопитающих на полях лесостепной и степной зон Харьковской области».
Спеціальну увагу приділено дослідженням мешканців скирт. Так, в публікації В. Наглова та Г. Ткача (1998) «Мелкие млекопитающие — обитатели скирд» наведено характеристику
основних видів-мешканців скирт, а в статті В. Наглова та ін. (1997) «Сезонные изменения
численности мелких млекопитающих в скирдах» показано зміни чисельності цих видів залежно від пори року. Динаміку чисельності та розмноження миші Mus musculus в скиртах Харківщини наведено в працях О. Зорі та В. Наглова (1990, 1993), а особливості розмноження,
сезонних і багаторічних коливань чисельності цього виду в скиртах — в публікації О. Зорі з
колегами «Особенности размножения, сезонных и многолетних колебаний численности Mus
musculus ... в скирдах северо-востока Украины» (Зоря та ін., 1998).
В той же час теріологами надається постійна увага розповсюдженню мало досліджених
видів з різних груп видів-двійників. Тут необхідно зазначити праці І. Загороднюка, В. Наглова та О. Зорі — «Современное распространение Mus spicilegus в Слобожанской Украине»
(1995) та Б. Мельниченка: «К ситуации с курганчиковой мышью ... в Волновахском районе
Донецкой области» (1999). Дослідженню мишей роду Sylvaemus на території регіону присвячені праці І. Загороднюка (1993) «Идентификация восточно-европейских форм Sylvaemus sylvaticus ... и их географическое распространение», В. Наглова (1995) «Распространение и численность Sylvaemus sylvaticus ... в Харьковской области» та Б. Мельниченка (2001) «Мыши
рода Sylvaemus ... Великоанадольского лесного массива». Спеціальна увагу приділено вивченню мишівок, серед яких виявлено два нові для фауни регіону і загалом України види —
Sicista severtzovi та Sicista strandi (Загороднюк, Кондратенко, 2000; Zagorodniuk, Kondratenko,
2000). Проведено докладний аналіз систематики, діагностики і поширення мишей роду Mus
(Загороднюк, 1996а, 2002; Кондратенко, 1998а) тощо.
Недостатньо дослідженими залишаються питання розповсюдження і стану популяцій рідкісних та занесених до Червоної книги України (1994) видів дрібних ссавців. Так, нам відомі лише дві подібні невеликі за обсягом публікації. Це — замітки Є. Боровика «Численность
редких и охраняемых видов млекопитающих в заповедном массиве Стрельцовская степь»
(1999) та О. Зорі «Степная пеструшка в Украине: прежние и современные данные о численности вида» (2001). Дотепер немає спеціальних публікацій щодо видового складу і особливостей поширення землерийок регіону, за винятком праці І. Загороднюка (1996б) з ревізією усіх
сумнівних вказівок для України (у тому числі для Луганщини) таких видів, як Sorex caecutiens1, а також О. Кондратенко та Загороднюка (2002б) про знахідку землерийки Neomys fodiens у Провальському степу.
Загальні питання стану фауни окремих частин досліджуваного регіону висвітлено у працях харківських і луганських дослідників. Так, характеристику видового складу і стану популяцій ссавців Луганського природного заповідника на початок зазначеного періоду наводить
О. Скоков (1992). Подібні дані для різних відділень Українського степового природного заповідника наведено в публікації В. Сиренко та В. Мартинова (1998) «Фауна наземных позвоночных Украинского степного природного заповедника». Загальний огляд теріофауни Харківщини, представлено в роботі О. Зорі — «Видовое разнообразие млекопитающих в Харьковской области и Украине» (1999)2, а Луганщини — у довіднику для студентів-зоологів «Спи1

Вже після підготовки автором рукопису було опубліковано дві нові праці про дрібних комахоїдних:
«Особливості розповсюдження крота європейського в долині середньої течії р. Сіверський Донець»
(Кондратенко та ін., 2005: передрук є у цій збірці) та «Землеройки Харьковской области, их эктопаразиты и эпизоотическое значение» (Наглов та ін., 2005). — Прим. ред.
2
Цей автор нещодавно опублікував розгорнуту статтю з цього приводу: «Ссавці Харківської області та
їх видове багатство» (Зоря, 2005), яка є на сайті www.terioshkola.org.ua. — Прим. ред.
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сок хребетних Луганської області» (Денщик, Сулик, 2000). Автором спільно з колегами підготовлено огляди стану теріологічних досліджень і сучасного стану фауни трьох найбільших
заповідних територій регіону: «Териологические исследования в заповеднике «Стрельцовская степь» (Кондратенко, Боровик, 2001), «Современное состояние териофауны заповедника
«Меловая флора» (Лиманский, Кондратенко, 2002), «Териологические исследования в заповеднике «Провальская степь» (Кондратенко, 2002).
Обговорення
Як видно з цього огляду, основні дослідження складу фауни проведено у перші два періоди, коли йшло накопичення знань про склад фауни регіону і України загалом. У подальшому основну увагу дослідників було переключено на дослідження екології та господарчого
значення дрібних ссавців. У третій період досліджень майже відсутні праці щодо складу фауни регіону загалом та окремих природних ландшафтів, у тому числі північних і південних
частин степу (відповідно, Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів), а також заплавних комплексів Дінця та його приток.
Окрім того, відсутність сучасних праць щодо видового складу теріофауни регіону викликало помітне відставання рівня знань про склад фауни та її історичні зміни на сході України. Це помітно контрастувало з рівнем вивченості інших частин України. Так, протягом
останніх двох десятиліть відбувалися суттєві зміни у поглядах на таксономію ссавців загалом
та політипних видів європейської теріофауни, що торкнулося більшості поширених в нашому
регіоні груп. Такі зміни стосувалися переважно мишоподібних гризунів та землерийок: нориць звичайних і чагарникових (Загороднюк, 1989, 1991, 1993б), бурозубок (Загороднюк,
1996б), мишей лісових (Загороднюк, 1993а, 2002б, Межжерин, 1993; Zagorodnyuk, 1996) і
звичайних (Межжерин, Загороднюк, 1989; Загороднюк, 1996а, 2002б, Межжерин та ін., 2002)
(для огляду див.: Ссавці України..., 1999, Загороднюк, 2004). Все це вимагало нового циклу
досліджень таксономії і поширення значної частини систематичних груп.
Великі зміни відбулися також із ландшафтами регіону, що викликало відповідні зміни у
видовому складі теріофауни. Одні види суттєво скоротили свої ареали — хохуля (Загороднюк та ін., 2002), строкатка (Загороднюк, 2002б), сліпачок (Кондратенко та ін., 2003) тощо.
Інші, навпаки, розширюють межі свого поширення. Особливо великі зміни відбуваються у
складі степових угруповань (Загороднюк, 1998, 1999; Кондратенко, Загороднюк, 1999).
Виходячи з цієї проблематики і спираючись на сучасні погляди щодо таксономії дрібних
ссавців, автором та за його участі, починаючи з 1994 року, розпочато новий цикл досліджень
видового складу фауни, поширення, екології та стану популяцій усіх видів дрібних ссавців
Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів1.
Результати цих досліджень викладено в низці спеціальних праць автора (Кондратенко,
1997, 1998а-б), автора спільно з науковим керівником (Загороднюк, Кондратенко, 1999, 2000,
2002; Кондратенко, Загороднюк, 1999, 2002, 2004) та колегами (Наглов та ін., 2001а-б; Кондратенко, Боровик, 2001; Кондратенко, 2002; Лиманский, Кондратенко, 2002; Кондратенко та
ін., 2003). Окрім того, автором спільно з колегами проведено масштабні дослідження з пошуку видів з використанням методу аналізу пелеток сов (Кузнєцов, Кондратенко, 1999; Кондратенко, Товпинец, 2001; Кондратенко та ін., 2001). Всі ці дослідження стали основою дисертаційного дослідження автора, що отримало назву «Мікротеріофауна Донецько-Донських та
Донецько-Приазовських степів» (Кондратенко, 2003). В її основу лягли результати дослідження сучасного складу мікротеріофауни заповідних території східної частини України,
проведені з використанням пасток, ловчих канавок та пелеток хижих птахів. У цих дослідженнях спільно з автором взяли участь І. Загороднюк, В. Кузнєцов, В. Форощук, В. Мороз,
Є. Боровик, Б. Мельниченко, Д. Пилипенко та інші колеги.
1

Власне на цьому авторський рукопис і закінчувався. Останній абзац дописано редактором, виходячи зі
знання доробків автора і спираючись на список праць О. Кондратенка. — Прим. ред.
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Подяка
Автор щиро вдячний І. Загороднюку та І. Дикому за допомогу у зборі першоджерел та
підготовці їхніх бібліографічних описів, за корисні поради щодо підготовки цього огляду та
критичні зауваги щодо змісту рукопису1.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.62 (477)

Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ
«ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» 1
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȿɜɝɟɧɢɣ Ȼɨɪɨɜɢɤ
Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ «ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɤɢɣ ɫɬɟɩ». — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ȼɨɪɨɜɢɤ ȯ. — ɋɬɚɬɬɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ
«ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ». ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɮɚɭɧɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɿ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ. ɉɨɞɚɧɨ ɫɩɢɫɨɤ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɮɚɭɧɿ ɫɫɚɜɰɿɜ «ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ».
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɫɚɜɰɿ, ɿɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ.
Theriological investigations in the Natural Reserve "Striltsivsky steppe". — Kondratenko O.,
Borovyk Ye. — Article deals with the history of theriological investigations in the Natural Reserve
"Striltsivsky step". Data on species composition of mammals fauna as well as data on the current state
of rare and endangered species' populations are presented. List of main scientific publications devoted
to the mammal fauna of "Striltsivsky step" is given.
Key words: mammals, history of investigations, species composition, Striltsivsky steppe.

Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ
ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ: ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» — ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɉɨɞɱɢɧɟɧɢɟ: Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ: ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫ. Ʉɪɢɧɢɱɧɨɟ ȼɟɥɢɤɨɰɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ
Ɇɟɥɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. Ⱥɞɪɟɫ (ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ): Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɇȺɇɍ, 93602, Ɋɭɛɟɠɧɚɹ 95, ɩɝɬ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ 2, Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɉɪɨɟɡɞ: ɢɡ Ʌɭɝɚɧɫɤɚ
ɚɜɬɨɛɭɫɨɦ «Ʌɭɝɚɧɫɤ — Ɇɟɥɨɜɨɟ» ɞɨ ɫ. ȼɟɥɢɤɨɰɤ, ɞɚɥɟɟ ɩɨɩɭɬɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɞɨ ɫ. Ʉɪɢɧɢɱɧɨɟ (8 ɤɦ). Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ: ȿɜɝɟɧɢɣ Ȼɨɪɨɜɢɤ.
Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
ɉɪɢɞɨɧɟɰɤɢɣ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɧɢɠɟɧɧɵɟ ɨɬɪɨɝɢ ɋɪɟɞɧɟ-Ɋɭɫɫɤɨɣ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ. Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦ ɩɥɚɬɨ ɦɟɠɞɭ Ƚɥɢɧɹɧɵɦ ɢ Ʉɪɟɣɞɹɧɵɦ ɹɪɚɦɢ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ), ɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɫɥɟɜɚ ɜ ɪ. ɑɟɪɟɩɚɯɭ (ɩɪɢɬɨɤ ɪ. Ⱦɟɪɤɭɥ III ɩɨɪɹɞɤɚ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ. ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ). Ʉɪɟɣɞɹɧɵɣ əɪ ɢ ɩɨɣɦɚ ɪ. ɑɟɪɟɩɚɯɚ ɜ 2001 ɝ. ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɤ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɦɭ ɹɞɪɭ,
Ƚɥɢɧɹɧɵɣ ɹɪ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ɉɥɚɬɨ, ɡɚɧɹɬɨɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɦ, ɢɡɪɟɡɚɧɨ ɨɜɪɚɝɚɦɢ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɛɚɥɤɚɦɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɡ ɧɢɯ — ɛɚɥɤɚ ɏɨɦɭɬɟɰ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢ ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɨɬɪɨɝɨɦ Ƚɥɢɧɹɧɨɝɨ əɪɚ. ɇɚ
ɜɨɫɬɨɤɟ 4 ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɟ ɛɚɥɤɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɤ ɩɨɣɦɟ ɪ. ɑɟɪɟɩɚɯɚ, ɚ ɜɞɨɥɶ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɨɬɪɨɝɢ Ʉɪɟɣɞɹɧɨɝɨ əɪɚ. ɉɨɱɜɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚɦɢ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɜɵɯɨɞɵ ɬɪɟɬɢɱɧɵɯ ɩɟɫɤɨɜ (ɛɚɥɤɚ ɏɨɦɭɬɟɰ) ɢ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ ɦɟɥɚ (Ʉɪɟɣɞɹɧɵɣ əɪ).
1
ɋɬɚɬɬɹ ɝɨɬɭɜɚɥɚɫɹ ɞɥɹ «ɉɪɚɰɶ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ», ɩɪɨɬɟ ɛɭɥɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɧɚɡɜɚɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ «ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ» (2001. ʋ 11 (43). ɋ. 55–62). Ɍɭɬ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɬɟɤɫɬ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦɭ ɧɚɞɞɨɧɟɰɤɨɦɭ ɝɢɝɪɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɵɥɶɧɵɯ ɫɬɟɩɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɬɢɩ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
— ɫɬɟɩɧɨɣ, ɩɪɢɱɟɦ 2/5 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɚɹ ɫɬɟɩɶ ɢ ɡɚɪɨɫɥɢ
ɫɬɟɩɧɵɯ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ — ɤɚɪɚɝɚɧɚ, ɫɬɟɩɧɚɹ ɜɢɲɧɹ, ɫɬɟɩɧɨɣ ɦɢɧɞɚɥɶ, ɬɟɪɧ ɢ ɩɪ. ȼ ɛɚɥɤɚɯ
Ȼɨɥɶɲɢɟ ɢ Ɇɚɥɵɟ Ɍɟɪɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɬɚɬɤɢ ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ ɞɭɛɪɚɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɤɥɟɧɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ, ɹɛɥɨɧɢ ɪɚɧɧɟɣ, ɛɭɡɢɧɵ ɱɟɪɧɨɣ, ɛɟɪɟɫɤɥɟɬɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɢ ɨɤɪɭɠɟɧɧɵɟ ɫɬɟɩɧɵɦɢ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɦɢ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɬɟɪɧɚ ɢ ɜɢɲɧɢ ɫɬɟɩɧɨɣ. Ɍɚɤ ɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ: ɥɭɝɨɜɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɪɚɜɹɧɵɟ ɛɨɥɨɬɚ, ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɚɹ (ɪɭɞɟɪɚɥɶɧɚɹ) ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɜ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ ɑɟɪɟɩɚɯɚ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɨɤɨɥɨɜɨɞɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬɪɨɫɬɧɢɤɨɜɨ-ɪɨɝɨɡɨɜɵɟ ɡɚɪɨɫɥɢ. ɂɦɟɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɹɫɟɧɟɜɵɯ, ɹɫɟɧɟɜɨ-ɞɭɛɨɜɵɯ ɢ ɹɫɟɧɟɜɨ-ɚɤɚɰɢɟɜɵɯ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫ.
ɂɫɬɨɪɢɹ ɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɪɚɧɟɟ ɨɛɲɢɪɧɵɦ Ⱦɟɪɤɭɥɶɫɤɢɦ ɫɬɟɩɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɬɪɟɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɧɟɡɚɜɨɞɨɜ: Ʌɢɦɚɪɟɜɫɤɨɝɨ, Ⱦɟɪɤɭɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɝɨ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɮɚɭɧɵ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ, ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɟɳɟ ɜ XIX ɜɟɤɟ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɯɚɪɶɤɨɜɫɤɢɦɢ ɡɨɨɥɨɝɚɦɢ, ɬ. ɤ. ɪɟɝɢɨɧ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɛɵɜɲɟɣ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɢɡɜɟɫɬɧɟɣɲɢɯ ɡɨɨɥɨɝɨɜ XIX ɢ ɧɚɱɚɥɚ XX ɜɟɤɚ: Ⱥ. ɑɟɪɧɚɹ (1853), ɇ. ɋɨɦɨɜɚ (1897), Ⱥ. ɋɢɥɚɧɬɶɟɜɚ
(1898), ȼ. Ⱥɜɟɪɢɧɚ (1918, 1923), Ⱥ. Ɇɢɝɭɥɢɧɚ (1938) ɢ ɞɪ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ «ɠɟɦɱɭɠɢɧɨɣ» ɫɬɟɩɧɨɣ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɋɬɚɪɨɛɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ ɛɵɥ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɭɪɨɤ ɫɬɟɩɧɨɣ, ɢɥɢ ɛɚɣɛɚɤ (Marmota bobak). Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɡ-ɡɚ ɭɫɢɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɪɨɦɵɫɥɚ, ɤ 20-ɦ
ɝɨɞɚɦ ɏɏ ɫɬ. ɛɚɣɛɚɤ ɨɫɬɚɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɰɟɥɢɧɧɵɯ ɡɟɦɥɹɯ ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɝɨ ɤɨɧɟɡɚɜɨɞɚ, ɢ ɜɫɬɚɥ
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɟɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɤ ɧɚɱɚɥɭ 30-ɯ ɝɨɞɨɜ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɛɚɣɛɚɤɨɜɵɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ (ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ). Ʉ ɷɬɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɉ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ (1928) ɢ Ɇ. ɋɟɥɟɡɧɟɜɚ (1936). ɉɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ, ɜ 1948 ɝ., ɛɚɣɛɚɤɨɜɵɣ
ɡɚɤɚɡɧɢɤ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɣɛɚɤɨɜɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ».
Ʉɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɨɧ ɩɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɞɨ 1961 ɝɨɞɚ. ȼ ɷɬɨɬ
ɩɟɪɢɨɞ ɮɚɭɧɭ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɡɞɟɫɶ ɢɡɭɱɚɥɢ ȼ. Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ (1961, 1967, 1971), Ƚ. Ɇɨɞɢɧ
(1956; 1961), ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɥɫɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɂ. ɋɚɯɧɨ (1969) ɢ ɞɪ. ɗɬɨ ɛɵɥ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ.
ɋ 1961 ɝ. ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɚ ɫ 1968 ɝɨɞɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɜ ɷɬɨɦ ɠɟ ɝɨɞɭ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɧɵɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ) ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɚɭɧɵ, ɜ ɬ.ɱ. ɢ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢ ɡɨɨɥɨɝɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ: Ʉɨɱɟɝɭɪɚ,
ɋɤɨɤɨɜ, Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ (1992), Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ (1987; 1990), ɋɟɪɟɞɧɟɜɚ (1986), ɋɚɯɧɨ (1972). ɋ 1986
ɝɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ȿ. Ȼɨɪɨɜɢɤ (1999, 2000), ɚ ɫ
1998 ɝɨɞɚ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨɞɤɥɸɱɢɥɫɹ Ⱥ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ (1999, 2000, 2001).
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɟɝɨ ɝɥɚɜɧɨɦɭ
ɨɛɴɟɤɬɭ — ɛɚɣɛɚɤɭ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɫɹ ɤɚɤ ɛɚɣɛɚɤɨɜɵɣ
ɪɟɡɟɪɜɚɬ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɫɬɨɦ ɨɯɪɚɧɵ ɛɚɣɛɚɤɚ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɪɟɡɟɪɜɚɬ ɜɫɟɣ
ɫɬɟɩɧɨɣ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ, ɤɚɤ «ɹɞɪɨ», ɜɨɤɪɭɝ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ.
ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ»
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ 50 ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 7 ɜɢɞɨɜ ɨɬɪɹɞɚ Soriciformes, 1 — Leporiformes, 3 — Vespertilioniformes, 13 — Caniformes, 3 —Cerviformes ɢ 23 — Muriformes.
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ɐɢɮɪɚɦɢ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ ɩɨɫɥɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɜɢɞɚ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɟɝɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ:
(3) — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ,
(2) — ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ,
(1) — ɪɟɞɤɢɣ,
(0) — ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ,
(?) — ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ,
(!) — ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɣ.

Ɉɬɪɹɞ Soriciformes (Insectivora) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 7 ɜɢɞɚɦɢ 2-ɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ.
ɋɟɦ. Er in ace ida e ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɭɦɹ ɜɢɞɚɦɢ ɞɜɭɯ ɪɨɞɨɜ. Erinaceus concolor (3) —
ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ ɜɫɟɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜɟɫɧɨɣ. Hemiechinus auritus (!, 0
— ?) — ɫ 1986 ɝɨɞɚ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ.
ɋɟɦ. S o r i c id ae : ɜɤɥɸɱɚɟɬ 5 ɜɢɞɨɜ 3-ɯ ɪɨɞɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɭɪɨɡɭɛɤɢ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɤɚɤ ɜ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ ɑɟɪɟɩɚɯɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɬɟɩɢ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɯ,
ɛɚɣɪɚɱɧɨɦ ɥɟɫɭ. Ȼɟɥɨɡɭɛɤɢ ɦɟɧɟɟ ɨɛɵɱɧɵ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɫɬɟɩɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ. Sorex araneus
(3), S. minutus (2), Crocidura suaveolens (2), C. leucodon (0 — ?) ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɪɚɧɟɟ ɢ ɧɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɢɞ.
Ɉɬɪɹɞ Leporiformes (Lagomorpha) — ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɜɢɞɨɦ Lepus europaeus (3)
— ɨɛɵɱɟɧ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 4–5 ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ 100 ɝɚ. Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɚɤ ɫɬɚɰɢɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ.
Ɉɬɪɹɞ Vespertilioniformes (Chiroptera) — ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɣ ɨɬɪɹɞ. ȼɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ «Ʌɟɬɨɩɢɫɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ» ɪɚɡɧɵɯ ɥɟɬ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɟɬɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜ 2000 ɝ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɝɪɭɩɩɚ ɤɪɚɣɧɟ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɚ. ɇɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɞɥɢɧɨɣ 2 ɤɦ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɞɨ 5 ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɣ ɞɚɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ
Eptesicus serotinus (1) — ɨɛɢɬɚɟɬ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɢ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ. Pipistrellus pipistrellus (2) ɢ Nyctalus noctula (1) ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɣɦɵ ɪ. ɑɟɪɟɩɚɯɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɢɯ
ɜɢɞɨɜ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɢɬɚɧɢɟ Pipistrellus nathusii, Myotis mystacinus ɢ M. daubentoni.
Ɉɬɪɹɞ Caniformes (Carnivora). Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɢ ɟɝɨ ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɫɬɨɦ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢ ɨɯɨɬɵ ɞɥɹ 13 ɜɢɞɨɜ ɯɢɳɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ 2 ɫɟɦɟɣɫɬɜ.
ɋɟɦ. Can id a e ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 4 ɜɢɞɚɦɢ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɥɚɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Canis lupus (3)
— ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ. ɋ 1996 ɝɨɞɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɪɦɚ,
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 7 ɪɚɡ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ ɜɨɥɤɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɭɝɨɞɢɣ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɨɤɨɥɨ 12 ɬɵɫ. ɝɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɞɨ 18 ɨɫɨɛɟɣ ɜɨɥɤɚ. Vulpes vulpes (3) — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɢ ɟɝɨ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 3 ɞɨ 6 ɜɵɜɨɞɤɨɜ ɥɢɫɢɰ.
Vulpes corsac (2) — ɧɢɡɤɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɦɢɬɢɪɭɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ
ɛɢɨɬɨɩɨɜ. Ɇɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵ. ɋ 1986 ɝɨɞɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. Nyctereutes procyonoides (1) — ɫɩɨɪɚɞɢɱɟɫɤɢɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫɥɟɞɨɜ ɢɥɢ ɫɚɦɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɩɨɣɦɟ ɪ. ɑɟɪɟɩɚɯɚ.
ɋɟɦ. Mu s te l i d a e — ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɨɝɚɬɚɹ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɜɢɞɨɜ ɝɪɭɩɩɚ ɯɢɳɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɛɢɬɚɧɢɟ 9 ɜɢɞɨɜ ɤɭɧɶɢɯ. ȼɵɞɪɚ (Lutra lutra L) — ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɟ ɩɨ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɞɨɛɵɱɟ ɨɯɨɬɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɪɟɤɟ Ɇɟɥɨɜɚɹ. Mustela nivalis (2) — ɨɛɢɬɚɟɬ
ɩɨɪɹɞɤɚ 3 ɩɚɪ. M. erminea (1, !), M. eversmanni (2, !) — ɪɚɧɟɟ ɨɛɵɱɧɵɣ, ɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɨɛɢɬɚɟɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1–2 ɩɚɪ. M. putorius (1) — ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. M. lutreola (2, !) — ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɛɢɬɚɧɢɟ 2 ɩɚɪ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɧɚ ɪ. ɑɟɪɟɩɚɯɚ. Meles meles (2, !) — c 1991 ɝɨɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɨɛɢɬɚɟɬ 1 ɫɟɦɶɹ. Vormela peregusna (1, !) — ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɧɚɯɨɞɤɚɦ; ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜɢɞɚ ɛɵɥɚ ɜ 2000 ɝ. Martes foina (2) — ɢɡɪɟɞɤɚ ɡɚɯɨɞɢɬ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɢɡ ɫɟɥɚ ɢ ɩɨ
ɩɨɣɦɟ ɪ. ɑɟɪɟɩɚɯɚ.
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Ɉɬɪɹɞ Cerviformes (Artiodactyla auct.). ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɨɞɵ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ 3 ɜɢɞɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ. Sus scrofa (1) ɢ Capreolus capreolus (2) — ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɟ ɨɛɢɬɚɸɬ,
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɡɚɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɤɨɪɦɚ ɢ ɦɟɫɬ ɨɬɞɵɯɚ. Alces alces (0, ?)
— ɪɚɧɟɟ ɢɡɪɟɞɤɚ ɡɚɯɨɞɢɥ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɦɢɝɪɚɰɢɣ. ɇɢɡɤɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɦɟɫɬ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɫɫɢɧɝɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ.
Ɉɬɪɹɞ Muriformes (Rodentia) — ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɨɝɚɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ 23 ɜɢɞɨɜ ɝɪɵɡɭɧɨɜ.
ɇ ɚɞ ɫɟ ɦ . S ci u r o id ea — ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ 3 ɜɢɞɨɜ ɛɟɥɢɱɶɢɯ. Marmota bobak (3). Spermophilus pygmaeus (0, ?) ɢ S. suslicus (0, ?), ɨɛɢɬɚɜɲɢɟ ɪɚɧɟɟ
ɧɚ ɜɵɩɚɫɚɯ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɫ 1994 ɝɨɞɚ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ. ɋɟɦ. Castoridae: Castor fiber (0, ?). ȼ
1981 ɝɨɞɭ ɜ ɪɟɤɭ ɑɟɪɟɩɚɯɭ ɛɵɥɚ ɜɵɩɭɳɟɧɚ 1 ɫɟɦɶɹ ɛɨɛɪɨɜ. Ɉɬɦɟɱɚɥɢɫɶ ɨɧɢ ɢ ɜ 1982 ɝɨɞɭ,
ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɢɯ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ.
ɇ ɚɞ ɫɟ ɦ . D ip o d o id e a c 2 ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɦɢ: Dipodidae — 1 ɜɢɞ ɢ Sminthidae — 2 ɜɢɞɚ. ɋɟɦ.
Dipodidae — Allactaga major (1, !) — ɢɡɪɟɞɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɵɩɚɫɚɯ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ɋɟɦ. Sminthidae — ɪɨɞ Sicista ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 2 ɩɨɥɢɬɢɩɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ Sicista subtilis (!) ɢ S. betulina. ȼɢɞ S. subtilis ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜɢɞɨɦ-ɞɜɨɣɧɢɤɨɦ S. severtsovi (1), ɚ S. betulina
— ɜɢɞɨɦ-ɞɜɨɣɧɢɤɨɦ S. strandi (2) (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2000).
ɇ ɚɞ ɫɟ ɦ . Muro id ea ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɨɝɚɬɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨ. ȼɫɟɝɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ
16 ɜɢɞɨɜ 4-ɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ. ɋɟɦ. Spalacidae: Spalax microphthalmus (3) — ɬɢɩɢɱɧɵɣ ɨɛɢɬɚɬɟɥɶ
ɫɬɟɩɢ. ɋɟɦ. Muridae: Rattus norvegicus (3) ɢ Mus musculus (3) ɨɛɵɱɧɵ ɜ ɫɟɥɟ (ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ),
M. spicilegus (2–3), S. tauricus (2), S. uralensis (3) — ɜɢɞ, ɬɹɝɨɬɟɸɳɢɣ ɤ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɦ ɡɚɪɨɫɥɹɦ, Apodemus agrarius (0, ?) — ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦ ɜ «Ʌɟɬɨɩɢɫɹɯ ɩɪɢɪɨɞɵ», ɚ Micromys minutus (1) — ɩɨ ɪɟɞɤɢɦ ɜɫɬɪɟɱɚɦ ɜ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ. ɋɟɦ. Cricetidae: ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɭɦɹ ɜɢɞɚɦɢ 2-ɯ ɪɨɞɨɜ, ɩɪɢɱɟɦ Cricetus cricetus (0, ?) — ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ, ɨɬɦɟɱɚɜɲɢɣɫɹ
ɜ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɫɬɟɩɢ, ɢ Cricetulus migratorius (2), ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ. ɋɟɦ.
Arvicolidae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 5 ɜɢɞɚɦɢ. Lagurus lagurus (1) — ɪɟɞɤɢɣ ɜ ɨɬɥɨɜɚɯ ɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɣ ɥɢɲɶ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɯɢɳɧɵɯ ɩɬɢɰ ɜɢɞ. Myodes glareolus (2) — ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ
ɫɬɟɩɢ, ɢ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ ɦɵɲɶ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɥɟɫɨɩɨɫɚɞɨɤ, ɛɚɣɪɚɱɧɨɝɨ ɥɟɫɚ ɢ
ɡɚɪɨɫɥɟɣ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ. Arvicola amphibius (1) ɢ Ondatra zibethicus (1) — ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɣɦɟ
ɪ. ɑɟɪɟɩɚɯɚ. Microtus rossiaemeridionalis (3) — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ ɜɫɟɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ. ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɚɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɢɞɭ-ɞɜɨɣɧɢɤɭ M. obscurus (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɂ., ɥɢɱɧ. ɫɨɨɛɳ.).
ɇ ɚɞ ɫɟ ɦ . My o x o id e a ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 1 ɜɢɞɨɦ: Dryomys nitedula (2) — ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɧɟɟ ɛɢɨɬɨɩɚɯ, ɧɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ
ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɞɢɤɢɯ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɂɡ 50 ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ», 7
ɜɢɞɨɜ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ ɍɤɪɚɢɧɵ (1994), ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 14 % ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ
ɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ.
ɇɚɫɟɤɨɦɨɹɞɧɵɟ. ɍɲɚɫɬɵɣ ɟɠ (H. auritus, III ɤɚɬ.) ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɲɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (ɫ 1986
ɝɨɞɚ) ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ, ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɥɢɲɶ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ (Ɇɨɞɢɧ, 1951) ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɢɫɱɟɡɧɭɜɲɢɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɜɢɞɨɦ.
ɏɢɳɧɵɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɯɢɳɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɤɭɧɶɢɯ (Mustelidae) — 5 ɜɢɞɨɜ; Mustela erminea (IV ɤɚɬ.), M. eversmani (III ɤɚɬ.),
M. lutreola (II ɤɚɬ.), Meles meles (II ɤɚɬ.), Vormela peregusna (II ɤɚɬ.). ȼ ɰɟɥɨɦ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɭɧɶɢɯ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ ɢ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɯɨɪɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɚ
ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɚɥɵɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ.
ɋ 1996 ɝɨɞɚ ɢɞɟɬ ɪɟɡɤɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɯɨɪɹ (M. eversmani), ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɜɢɞ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ.
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ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɦ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɝɞɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ (V. peregusna). ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ (M. lutreola) ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪɤɨɣ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɚɪɫɭɤɚ (M. meles) ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɚ ɢ ɜɢɞ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɨɬɧɟɫɟɧ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ».
Ƚɪɵɡɭɧɵ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɬɭɲɤɚɧɱɢɤ (A. major, II ɤɚɬ.) — ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɥɢɲɶ ɩɨ
ɜɵɩɚɫɚɦ ɜ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦ ɤ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɭ ɡɟɦɥɹɦ. ɂɡ-ɡɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɚɫɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɭɲɤɚɧɱɢɤɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ.
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɞɤɢɟ ɜɢɞɵ
ɂɦɟɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ: ɦɵɲɨɜɤɢ ɋɟɜɟɪɰɨɜɚ (Sicista severtzovi) ɢ
ɒɬɪɚɧɞɚ (S. strandi), ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ. ɗɬɢ ɜɢɞɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɭɱɟɬɨɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɤɨɧɭɫɚɦɢ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɣ ɫɬɟɩɢ (ɞɨ 25 % ɨɬ ɜɫɟɯ micromammalia) ɢ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɯɢɳɧɵɯ ɩɬɢɰ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɨɪɫɚɤɚ (Vulpes corsac) ɢ ɫɬɟɩɧɨɣ ɩɟɫɬɪɭɲɤɢ (Lagurus lagurus), ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɬɪɟɬɶɟ ɢɡɞɚɧɢɟ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɬɨ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɭɸ, ɧɨ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɡɚɩɚɞɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɚɪɟɚɥɚ ɤɨɪɫɚɤɚ, ɢ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
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ɍȾɄ 502.7: 599 (477)

Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» 1
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ». — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ. ɉɨɞɚɧɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɭ ɿ ɛɿɨɬɨɩɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ
ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɫɥɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɋɫɚɜɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ 6 ɪɹɞɚɦɢ (Soriciformes, Leporiformes, Vespertilioniformes, Caniformes, Cerviformes ɬɚ Muriformes) ɬɚ 48 ɜɢɞɚɦɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɜɢɞɿɜ ɡ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ (ɬɚɤɢɯ ɹɤ Meles meles,
Mustela eversmani, M. erminea, Vormela peregusna, Hemiechinus auritus, Allactaga major, Sicista
nordmani) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɫɚɜɰɿ, ɿɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ.
Theriological investigations in the reserve "Provalsky steppe". — Kondratenko O. — General information on the reserve is presented. Landscape and biotopical characteristic of the reserve, as well as
short history of the theriological investigations is given. Mammals are presented in the reserve by 6 orders (Soriciformes, Leporiformes, Vespertilioniformes, Caniformes, Cerviformes, and Muriformes) and
48 species. State of the red data species populations (such as Meles meles, Mustela eversmani,
M. erminea, Vormela peregusna, Hemiechinus auritus, Allactaga major, Sicista nordmani) for the reserve is considered as well.
Key words: mammals, history of investigations, species composition, Provalsky steppe.

Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ
Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɨɤɪ. ɫ. ɉɪɨɜɚɥɶɟ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.
Ƚɨɞ ɫɨɡɞɚɧɢɹ — 1975. ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɣ ɡɨɧɵ 587,5 ɝɚ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ 437 ɝɚ.
ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ, ɨɬɧɨɫɹɳɚɹɫɹ ɤ Ʌɨɡɨɜɫɤɨ-Ʉɚɦɟɧɫɤɨɦɭ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ, ɜ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɫɟɜɟɪɧɵɦ ɤɪɵɥɨɦ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. ȼ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɪɟɲɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɦ ɢ ɩɟɫɱɚɧɢɫɬɵɦ
ɫɥɚɧɰɚɦ ɤɚɦɟɧɧɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ȼ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɫɦɵɬ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ, ɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɜɵɯɨɞɹɬ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. Ɋɟɥɶɟɮ ɪɚɣɨɧɚ ɝɪɹɞɨɜɨ-ɥɨɠɛɢɧɧɵɣ. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɚ ɨɜɪɚɝɚɦɢ ɢ ɛɚɥɤɚɦɢ. ȼɵɫɨɬɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬ 150 ɞɨ 250 ɦ. ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ.
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɜɯɨɞɹɬ ɞɜɚ ɭɱɚɫɬɤɚ: Ƚɪɭɲɟɜɫɤɢɣ ɢ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ. Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɫɥɢɹɧɢɢ ɛɚɥɨɤ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɨɣ ɢ ɉɪɨɜɚɥɶɟ, ɡɚɧɢɦɚɹ ɬɚɤɠɟ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥ
ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. Ƚɪɭɲɟɜɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɱɚɫɬɶ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚ ɦɟɠɞɭ ɪɟɤɨɣ ȼɟɪɯɧɟɟ
ɉɪɨɜɚɥɶɟ ɢ ɪɟɱɭɲɤɨɣ ɜ ɛɚɥɤɟ Ƚɪɭɲɟɜɚɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɹ ɤ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ. ȼ ɧɢɡɨɜɶɹɯ ɷɬɨɣ ɪɟɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɞɚɦɛɚ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɤɪɭɩɧɵɣ ɜɨɞɨɟɦ (ɞɨ 40 ɝɚ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ
ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ. ɇɚɡɜɚɧɧɵɟ ɛɚɥɤɢ ɢ ɪ. ȼɟɪɯɧɟɟ ɉɪɨɜɚɥɶɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ʉɚɦɟɧɤɢ — ɩɪɚɜɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ. Ʌɚɧɞɲɚɮɬ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɝɪɢɜɢɫɬɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɟɥɶɟɮɚ ɢ ɩɟɫɬɪɨɦɭ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɤɪɨɜɭ.
1

ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ «ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ» (2002. ʋ 1. ɋ. 19–24) ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚ ɬɭɬ ɛɟɡ ɡɦɿɧ. ɇɨɜɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ȼ. Ɇɨɪɨɡɨɦ (2006). — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɢɞɨɧɟɰɤɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɵɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɢ, ɞɨɧɛɚɫɫɤɨɣ ɧɚɞɝɢɝɪɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɝɢɝɪɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɤɨɜɵɥɶɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɯ ɫɬɟɩɟɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɝɢɝɪɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɨɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɵɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɪɟɥɶɟɮɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɤɪɚɣɧɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɬɢɩ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ — ɫɬɟɩɧɨɣ, ɨɞɧɚɤɨ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɛɚɣɪɚɱɧɵɟ ɞɭɛɪɚɜɵ (ɩɨ ɛɚɥɤɚɦ), ɡɚɪɨɫɥɢ ɫɬɟɩɧɵɯ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ,
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ ɨɛɧɚɠɟɧɢɣ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɟɫɨɩɨɫɚɞɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ
ɥɭɝɨɜɚɹ ɢ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
ɂɫɬɨɪɢɹ ɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɢɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. Ⱦɨ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ. ɉɟɪɜɵɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨ
ɠɢɜɨɬɧɨɦ ɦɢɪɟ ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ȼ. Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ (1900) «ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɨ ɩɨɟɡɞɤɟ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɝɨ ɜɨɣɫɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ȼɨɣɫɤɚ Ⱦɨɧɫɤɨɝɨ». Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫ 1975 ɝɨɞɚ, ɬ. ɟ. ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɋ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɨɨɥɨɝɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɟɞɭɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ, ɤɚɤ ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɹ
ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɭɱɟɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɤɚɤ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (1975–1985), ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɮɚɭɧɵ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ȼ. ɋɭɥɢɤ, ɚ ɩɨɡɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɂ. ȼɚɥɭɟɜ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ «Ʌɟɬɨɩɢɫɹɯ ɩɪɢɪɨɞɵ» ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɟɬ. ȼ ɜɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɯ, ɧɚɱɚɥɟ ɞɟɜɹɧɨɫɬɵɯ ɝɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ȼ. Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ ɢ ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɥɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ (Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ, 1987; Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ, Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, 1990). ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɮɚɭɧɵ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɜɨɞɤɟ
«ɉɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ», ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɨɨɥɨɝɚɦɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ —
ȼ. Ʉɨɱɟɝɭɪɨɣ, Ⱥ. ɋɤɨɤɨɜɵɦ, ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɵɦ (Ʉɨɱɟɝɭɪɚ ɢ ɞɪ., 1992). ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ Ⱥ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɇɨɪɨɡ ɢ Ɉ. ɍɲɚɤɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1998; Ʉɭɡɧɟɰɨɜ,
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 2001; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɢ ɞɪ., 2001). ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɬɭɲɤɢ, ɲɤɭɪɤɢ ɢ ɱɟɪɟɩɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ,
ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ.
ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»
ɢ ɜ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ 48 ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Soriciformes — 6 ɜɢɞɨɜ, Leporiformes — 1, Vespertilioniformes — 5, Caniformes — 11, Cerviformes — 3 ɢ Muriformes — 22
ɜɢɞɚ. ɇɚɭɱɧɵɟ (ɥɚɬɢɧɫɤɢɟ) ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɜɨɞɤɟ ɩɨ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɦ ɍɤɪɚɢɧɵ (ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ..., 1999). ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɞɨɜ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɢɞɚ (ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ ɩɨɫɥɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ):
(3) — ɨɛɵɱɧɵɣ, ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ,
(2) — ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ,
(1) — ɪɟɞɤɢɣ,
(0) — ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ,
(?) — ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ,
(!) — ɜɢɞ ɡɚɧɟɫɟɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ ɍɤɪɚɢɧɵ (1994).
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Ɉɬɪɹɞ Soriciformes (Insectivora auct.) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 6 ɜɢɞɚɦɢ 2-ɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ. ɋɟɦ.
Erinaceidae — ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 2 ɜɢɞɚɦɢ, 2-ɯ ɪɨɞɨɜ, ɩɪɢɱɟɦ ɛɟɥɨɝɪɭɞɵɣ ɟɠ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɵɦ
ɜɢɞɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɛɢɨɬɨɩɨɜ, ɚ ɭɲɚɫɬɵɣ ɟɠ, ɛɭɞɭɱɢ ɪɚɧɟɟ ɪɟɞɤɢɦ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ. Erinaceus concolor (2–3), Hemiechinus auritus (0, ?, !)
ɋɟɦ. S o r i c id ae — 4 ɜɢɞɚ 3-ɯ ɪɨɞɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɬɹɝɨɬɟɸɳɚɹ ɤ ɪɟɤɚɦ, ɪɭɱɶɹɦ ɢ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɛɚɥɤɚɯ. Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ ɨɛɢɬɚɟɬ ɜ ɬɟɯ ɠɟ ɛɢɨɬɨɩɚɯ, ɱɬɨ ɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɢɥɶɧɨ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɟɣ ɩɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ʉɭɬɨɪɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɟɤ ɢ ɪɭɱɶɟɜ. Ȼɟɥɨɡɭɛɤɚ
ɦɚɥɚɹ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɫɬɟɩɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ ɢ ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɵɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɟɫɨɩɨɫɚɞɤɢ,
ɧɟ ɢɡɛɟɝɚɹ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. Sorex araneus (2), Sorex minutus (1), Neomys fodiens (1), Crocidura suaveolens (2).
Ɉɬɪɹɞ Leporiformes (Duplicidentata auct.) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ — Lepus
europaeus (3). Ɍɢɩɢɱɧɵɣ ɨɛɢɬɚɬɟɥɶ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɝɨ
ɛɢɨɬɨɩɚɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧ ɧɚ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ.
Ɉɬɪɹɞ Cerviformes (Artiodactyla auct.). ȼ ɪɚɡɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɬɪɟɯ ɜɢɞɨɜ 2-ɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ 3-ɯ ɪɨɞɨɜ. ɋɟɦ. Cervidae — ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɜɢɞ — ɤɨɫɭɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɧɨ ɟɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ ɢɡ ɡɚ ɩɪɟɫɫɢɧɝɚ
ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɨɜ; ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ ɞɭɛɪɚɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɡɚɪɨɫɥɟɣ, ɪɟɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɥɟɫɨɩɨɫɚɞɤɚɯ. Ʌɨɫɶ ɢɡɪɟɞɤɚ ɩɨɫɟɳɚɟɬ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɦɢɝɪɚɰɢɣ.
Capreolus capreolus (1–2), Alces alces (1, ?).
ɋɟɦ. Su ida e — ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ. Ʉɚɛɚɧ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɢ
ɨɛɵɱɧɨ ɡɚɯɨɞɢɬ ɜ ɨɫɟɧɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ. Sus scrofa (1).
Ɉɬɪɹɞ Caniformes (Carnivora auct.). ɇɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɜ ɟɟ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 11 ɜɢɞɨɜ 2-ɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ ɯɢɳɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ.
ɋɟɦ. Can id a e . ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɫɢɰɚ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɚɹɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɢɩɚɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɜɵɜɨɞɤɨɜ. ȼɨɥɤ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɠɟ, ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɛɵɱɧɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 1–2
ɨɫɨɛɢ, ɩɨɫɟɳɚɟɬ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɩɪɢ ɨɛɯɨɞɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɧɨɬɨɜɢɞɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1–2 ɨɫɨɛɢ. Ɉɛɢɬɚɧɢɟ ɥɢɫɢɰɵ-ɤɨɪɫɚɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2000–2001 ɝɨɞɨɜ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɨɯɨɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɛɵɬɵ 2 ɤɨɪɫɚɤɚ (ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɢɯ ɫɚɦɟɰ); ɧɚɣɞɟɧɵ ɬɚɤɠɟ 2 ɧɨɪɵ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ ɠɢɥɚɹ. Canis lupus (1), Vulpes
vulpes (3), V. corsac (1), Nyctereutes procyonoides (1).
ɋɟɦ. Mu stelid ae. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɭɧɶɢɯ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɚɪɫɭɤɚ ɢ ɤɭɧɢɰɵ ɤɚɦɟɧɧɨɣ,
ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɚɹ. Ȼɚɪɫɭɤ ɢɦɟɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 5–6 ɩɚɪ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɫɟ
ɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɹ ɫ ɥɢɫɢɰɟɣ. Ʌɚɫɤɚ ɢ ɝɨɪɧɨɫɬɚɣ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɧɨ ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɢɡɤɚɹ. ɏɨɪɢ — ɤɚɤ ɫɜɟɬɥɵɣ, ɬɚɤ ɢ ɬɟɦɧɵɣ —
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɚ ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɥɢɲɶ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɧɚɯɨɞɤɚɦ, ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ — ɜ ɢɸɧɟ 2000 ɝ. Mustela nivalis (2), M. erminea (2, !), M. eversmani (1, !), M. putorius
(1), Martes foina (2–3), Vormela peregusna (1, !), Meles meles (3, !).
Ɉɬɪɹɞ Muriformes (Rodentia auct.) ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 21 ɜɢɞ 9 ɫɟɦɟɣɫɬɜ.
ɋɟɦ. C as to r i d ae . Ȼɨɛɪ ɪɚɧɟɟ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ. Ɇɨɥɨɞɚɹ ɨɫɨɛɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜɟɫɧɨɣ 2000 ɝɨɞɚ, ɚ ɤ ɨɫɟɧɢ ɩɟɪɟɛɪɚɥɚɫɶ ɜ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ, ɝɞɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɪ. ȼɟɪɯɧɟɟ ɉɪɨɜɚɥɶɟ ɢ ɭɫɬɪɨɢɥɚ ɪɹɞ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɥɨɬɢɧ.
Castor fiber (1).
ɇ ɚɞ ɫɟ ɦ . S c iuro id ea ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɪɟɦɹ ɜɢɞɚɦɢ 3-ɯ ɪɨɞɨɜ. Ȼɟɥɤɚ ɢɡɪɟɞɤɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɩɨ ɥɟɫɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɜ ɛɚɥɤɚɯ. ɋɭɫɥɢɤ ɦɚɥɵɣ ɢɦɟɟɬ ɧɢɡɤɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɢɬɚɟɬ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɭ ɩɚɫɬɛɢɳɚɯ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɪɟɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɭɪɤɚ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɜ 1997 ɝɨɞɭ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɧɟɭɞɚɱɧɨ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɠɢɜɲɢɯ ɫɟɦɟɣ ɩɨɫɟɥɢɥɢɫɶ ɜɧɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. Sciurus vulgaris (1), Spermophilus pygmaeus (1), Marmota bobak (1, ?).
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ɇ ɚɞ ɫɟ ɦ . D ip o d o id e a ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɪɟɦɹ ɜɢɞɚɦɢ ɞɜɭɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ. ɋɟɦ. Dipodidae.
Ɍɭɲɤɚɧɱɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɢɥɟɧ ɩɨ ɜɵɩɚɫɚɦ ɢ ɜɞɨɥɶ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɤɚɤ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. ȼ ɫɚɦɨɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ.
Allactaga major (2, !). ɋɟɦ. Sminthidae. ɉɨɥɢɬɢɩɢɱɟɫɤɢɟ ɜɢɞɵ ɦɵɲɨɜɤɚ ɫɬɟɩɧɚɹ (Sicista
subtilis, !) ɢ ɦɵɲɨɜɤɚ ɥɟɫɧɚɹ (S. betulina), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɜɢɞɚɦɢ-ɞɜɨɣɧɢɤɚɦɢ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɦɵɲɨɜɤɨɣ ɸɠɧɨɣ (ɧɚɞɜɢɞ ɦɵɲɨɜɤɢ ɫɬɟɩɧɨɣ) ɢ ɦɵɲɨɜɤɨɣ ɒɬɪɚɧɞɚ. Sicista
nordmani (1–2, !), S. strandi (1–2).
ɇ ɚɞ ɫɟ ɦ . My o x o id e a . ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɢɞ, ɥɟɫɧɚɹ ɫɨɧɹ, ɨɛɢɬɚɬɟɥɶ ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɢ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɡɚɪɨɫɥɟɣ. Dryomys nitedula (2).
ɇ ɚɞ ɫɟ ɦ . Muro id ea — ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 14 ɜɢɞɨɜ 4-ɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ. ɋɟɦ. Spalacidae. ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ, ɫɥɟɩɵɲ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Spalax microphtalmus (3). ɋɟɦ. Muridae.
Ɇɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ ɢ ɤɪɵɫɚ ɫɟɪɚɹ ɬɹɝɨɬɟɸɬ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ, ɚ ɦɵɲɶ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚɹ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɫɬɟɩɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ ɢ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫ ɪɭɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɋɨɞ
Sylvaemus ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɬɪɟɦɹ ɜɢɞɚɦɢ, ɢɡ ɧɢɯ ɦɵɲɶ ɦɚɥɚɹ (S. uralensis) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɝɪɵɡɭɧɨɦ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ, ɨɞɧɚɤɨ
ɬɹɝɨɬɟɟɬ ɤ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɵɲɶ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ ɨɛɵɱɧɚ ɜ ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ
ɥɟɫɚɯ, ɚ ɦɵɲɶ ɥɟɫɧɚɹ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɦ, ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɥɟɫɨɩɨɫɚɞɤɚɯ ɢ
ɛɚɣɪɚɤɚɯ. Ɇɵɲɶ-ɦɚɥɸɬɤɚ ɪɟɞɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɥɭɝɚɯ ɜɛɥɢɡɢ ɪɟɤ ɢ ɪɭɱɶɟɜ. Mus musculus (3),
M. spicilegus (1), Rattus norvegicus (2–3), Sylvaemus uralensis (3), S. tauricus (2–3), S. sylvaticus
(1), Micromys minutus (1).
ɋɟɦ. Cr ic e ti d ae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɭɦɹ ɜɢɞɚɦɢ 2-ɯ ɪɨɞɨɜ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ — ɯɨɦɹɤ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ — ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɨɤ ɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ, ɚ ɯɨɦɹɱɨɤ ɫɟɪɵɣ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ, ɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɜɢɞ. Cricetus cricetus (0–1), Cricetulus
migratorius (2). ɋɟɦ. Arvicolidae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 4 ɜɢɞɚɦɢ. ɉɨɥɟɜɤɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ — ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ ɥɟɫɨɜ. ɉɨɥɟɜɤɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ — ɨɛɵɱɧɵɣ
ɜɢɞ ɫɬɟɩɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ, ɚ ɩɨɥɟɜɤɚ ɜɨɞɹɧɚɹ ɢ ɨɧɞɚɬɪɚ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɭɞɚɯ ɢ ɩɨ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɦ
ɛɢɨɬɨɩɚɦ ɪ. ȼɟɪɯɧɟɟ ɉɪɨɜɚɥɶɟ. Terricola subterraneus (2), Microtus rossiaemeridionalis (2–3),
Arvicola amphibius (1), Ondatra zibethicus (1). Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɩɨɥɟɜɤɢ Microtus obscurus (1-?).
Ɉɬɪɹɞ Vespertilioniformes (Chiroptera auct.) — ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ — ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬɪɹɞɨɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 2000 ɝ. ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɟɬɟɤɬɨɪɚ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɛɢɬɚɧɢɟ 2-ɯ ɜɢɞɨɜ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Vespertilionidae.
ɋɟɦ. Vespertilion id ae. ɇɟɬɨɩɵɪɶ-ɤɚɪɥɢɤ — ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɣ ɤɚɤ ɜ
ɫ. ɉɪɨɜɚɥɶɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɚɞ ɩɪɭɞɚɦɢ ɩɨ ɪ. ȼɟɪɯɧɟɟ ɉɪɨɜɚɥɶɟ. ɉɨɡɞɧɢɣ ɤɨɠɚɧ — ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ
ɜɢɞ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɣ ɧɚɞ ɩɪɭɞɚɦɢ ɜ ɫ. ɉɪɨɜɚɥɶɟ. Ɉɛɚ ɜɢɞɚ ɢɡɪɟɞɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɫɚɦɨɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ VIII Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ (13–18
ɦɚɹ 2001 ɝ.), ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɟɳɟ 3-ɯ ɜɢɞɨɜ: ɧɟɬɨɩɵɪɹ ɥɟɫɧɨɝɨ, ɧɨɱɧɢɰɵ ɜɨɞɹɧɨɣ ɢ ɜɟɱɟɪɧɢɰɵ ɪɵɠɟɣ (ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɛɚɣɪɚɱɧɨɦ ɥɟɫɭ ɢ ɧɚɞ ɪ. ȼɟɪɯɧɟɟ ɉɪɨɜɚɥɶɟ ɜ ɨɤɪ.
Ƚɪɭɲɟɜɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ). Myotis daubentonii (2), Nyctalus noctula (1–2), Pipistrellus pipistrellus (2–
3), P. nathusii (1–2), Eptesicus serotinus (1–2). ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ ɟɳɟ ɪɹɞɚ ɜɢɞɨɜ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɂɡ 48 ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ "ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ", 7 ɜɢɞɨɜ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ «ɑɟɪɜɨɧɭ ɤɧɢɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ» (1994), ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
14,6% ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɤɭɧɶɢɯ (Mustelidae), 4 ɜɢɞɚ ɤɨɬɨɪɵɯ (ɢɡ 7 ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ), ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɦɢ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɭɧɶɢɯ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɚɪɫɭɤɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɚ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɵ ɦɚɥɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɢ ɪɚɡɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɟɫɫɢɧɝɨɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɯɢɳɧɢɤɨɜ — ɥɢɫɢɰɵ ɢ ɛɚɪɫɭɤɚ.
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ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɚɪɫɭɤɚ (Meles meles, II ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ) ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɚ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 3–5 ɠɢɥɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɢ ɟɝɨ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ.
ȼɢɞ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ. ɏɨɪɶ ɫɬɟɩɧɨɣ (Mustela eversmani, III
ɤɚɬ.) ɢ ɝɨɪɧɨɫɬɚɣ (Mustela erminea, IV ɤɚɬ.), ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɉɟɪɟɜɹɡɤɚ (Vormela peregusna, II ɤɚɬ.) ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚ 4-ɯ ɨɫɨɛɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɦɚɹ
— ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɧɹ 2000 ɝ., ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
ɍɲɚɫɬɵɣ ɟɠ (Hemiechinus auritus, III ɤɚɬ.) ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ (ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫ 1990 ɝ.)
ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɫɹ, ɯɨɬɹ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɟ ɞɨɤɚɡɚɧɨ.
Ʉɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɟ ɝɪɵɡɭɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɜɭɦɹ ɜɢɞɚɦɢ ɢɡ ɧɚɞɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɬɭɲɤɚɧɱɢɤɨɜɵɯ.
Ɍɭɲɤɚɧɱɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ (Allactaga major, II ɤɚɬ.) ɯɨɬɹ ɢ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ, ɧɨ ɜɫɟ ɟɳɟ ɨɛɵɱɧɵɣ
ɜɢɞ, ɤɚɤ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ. ȼ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɨɧ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɪɟɞɤɢɦ ɬɪɚɜɨɫɬɨɟɦ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɞɨɪɨɝ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɭ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɩɚɫɬɛɢɳ, ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɚ
ɧɢɯ ɭɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɜɵɩɚɫɚ. Ɇɵɲɨɜɤɚ ɫɬɟɩɧɚɹ (Sicista nordmani, III ɤɚɬ.) ɢɡɪɟɞɤɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɭɱɟɬɨɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 1,7 ɨɫɨɛɢ ɧɚ 100
ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ) ɢ ɟɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ.
ɂɦɟɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɹɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. Ʌɢɫɢɰɚ-ɤɨɪɫɚɤ (Vulpes
corsac), ɫɭɫɥɢɤ ɦɚɥɵɣ (Spermophilus pygmaeus), ɦɵɲɨɜɤɚ ɒɬɪɚɧɞɚ (Sicista strandi), ɩɟɫɬɪɭɲɤɚ ɫɬɟɩɧɚɹ (Lagurus lagurus) ɢ ɩɨɥɟɜɤɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ (Terricola subterraneus). Ʉɨɪɫɚɤɚ, ɫɭɫɥɢɤɚ,
ɦɵɲɨɜɤɭ ɢ ɩɟɫɬɪɭɲɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɢɡɞɚɧɢɟ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɯɪɚɧɵ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ (ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ..., 1999).
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɚɪɫɭɤɚ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɍɱɚɫɬɤɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɩɪɢ ɢɯ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɨɠɟɬ
ɭɥɭɱɲɢɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɭ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɢɟ ɫɬɟɩɢ» ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɞɨ 7 ɬɵɫ. ɝɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɫɬɟɩɧɵɯ ɩɚɫɬɛɢɳ, ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ ɨɛɧɚɠɟɧɢɣ, ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɜ ɛɚɥɤɚɯ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɭɞɚ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ Ƚɪɭɲɟɜɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɞɟɹɤɢɯ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɜ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɭ (ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 1998. — Ɍɨɦ 32, ʋ 5–6. — ɋ. 122.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ɍɨɜɩɢɧɟɰ ɇ. ɇ. Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2001. — Ɍɨɦ 35, ʋ 6. — ɋ. 95–98.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ. Ʌ., Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ. Ⱥ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ (Asio otus) ɜ
Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. — 2001. — ʋ 6 (38). — ɋ. 116–120.
Ʉɨɱɟɝɭɪɚ ȼ. Ʌ., ɋɤɨɤɨɜ Ⱥ. ɉ., Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ. Ⱥ. ɉɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. — Ɇɨɫɤɜɚ, 1992. — ȼɵɩ. 48. — (ɋɟɪɢɹ «Ɏɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ»).
Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɡɚ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɩɨɝɚɞɨɤ
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599:502.7 (477.5)

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «Ɇɟɥɨɜɚɹ ɮɥɨɪɚ» 1
ɋɟɪɝɟɣ Ʌɢɦɚɧɫɤɢɣ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ʉɪɟɣɞɹɧɚ ɮɥɨɪɚ». — Ʌɢɦɚɧɫɶɤɢɣ ɋ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ «Ʉɪɟɣɞɹɧɚ ɮɥɨɪɚ». ɉɨɞɚɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɧɨɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɞɿɜ, ɹɤɢɣ
ɜɤɥɸɱɚɽ 6 ɪɹɞɿɜ (ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ, ɤɚɠɚɧɢ, ɯɢɠɿ, ɪɚɬɢɱɧɿ, ɡɚɣɰɿ, ɝɪɢɡɭɧɢ), 16 ɪɨɞɢɧ ɬɚ 37 ɜɢɞɿɜ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɮɚɭɧɚ, ɫɫɚɜɰɿ, ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, Ʉɪɟɣɞɹɧɚ ɮɥɨɪɚ.
Modern state of the mammal fauna of the natural reserve "Kreydiana flora". — Limansky S.,
Kondratenko O. — General information on the reserve "Kreidyana flora" is given. Mainly original
data on the mammal fauna of this natural reserve are given in the annotated list of species, which includes, 16 families and 37 species, which represented 6 orders: Soriciformes, Vespertilioniformes,
Caniformes, Cerviformes, Leporiformes, and Muriformes.
Key words: history of investigations, fauna, mammals, species composition, Khomutovsky steppe.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ «Ɇɟɥɨɜɚɹ ɮɥɨɪɚ» ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1134 ɝɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɜ 1988 ɝ. ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ.
Ɂɚɩɨɜɟɞɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ, ɜɵɫɨɤɨɦ ɝɨɪɢɫɬɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪ. ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ
Ⱦɨɧɟɰ, ɢɦɟɸɳɟɦ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɦɟɥɨɜɵɟ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɨɜɵɟ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɛɢɨɬɨɩɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɨɫɧɨɜɵɟ ɛɨɪɵ, ɛɚɣɪɚɱɧɵɟ
ɞɭɛɪɚɜɵ, ɭɱɚɫɬɤɢ ɛɨɝɚɬɨɣ, ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɵɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɢ, ɤɪɟɬɨɮɢɥɶɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɟɫɨɩɨɫɚɞɤɢ, ɭɱɚɫɬɤɢ ɪɭɞɟɪɚɥɶɧɨɣ, ɥɭɝɨɜɨɣ, ɜɨɞɧɨɣ ɢ ɨɤɨɥɨɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɨɜɪɚɠɧɨ-ɛɚɥɨɱɧɵɣ ɪɟɥɶɟɮ, ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɹɝɨɬɟɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ.
Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «Ɇɟɥɨɜɚɹ ɮɥɨɪɚ» ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ-ɬɟɪɢɨɥɨɝɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɢɠɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ
ɜɢɞɨɜɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ, ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɥɢɱɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɡɨɨɥɨɝɨɜ, ɩɨɫɟɳɚɜɲɢɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ.
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ, ɬɪɨɩɥɟɧɢɟ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɯ ɫɥɟɞɨɜ ɧɚ ɫɧɟɝɭ, ɜɥɚɠɧɨɦ ɢɥɢ ɪɵɯɥɨɦ ɝɪɭɧɬɟ,
ɨɬɥɨɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɨɜɭɲɤɨ-ɥɢɧɢɣ (ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɥɚɲɟɤ
Ƚɟɪɨ), ɩɨɢɫɤ ɢ ɭɱɟɬ ɠɢɥɵɯ ɧɨɪ ɢ ɬ. ɩ.
1

ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ (ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ) ɜɢɩɭɫɤɭ ɠɭɪɧɚɥɭ «ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ» (2002. ʋ 1. ɋ. 25–28). Ɍɭɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɛɟɡ ɡɦɿɧ
(ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɟɡɸɦɟ, ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ). ɐɹ ɫɬɚɬɬɹ ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɭ ɬɨɦɭ ɠ ɫɚɦɨɦɭ ɲɚɛɥɨɧɿ, ɳɨ ɿ ɞɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ⱥɧɧɨɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
Ɍɟɪɢɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɨɛɢɬɚɧɢɟ 37 ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 16 ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɦ 5-ɬɢ ɨɬɪɹɞɨɜ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɢ ɥɚɬɢɧɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɜɨɞɤɟ ɩɨ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɦ ɍɤɪɚɢɧɵ
(ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ..., 1999).
Ɉɬɪɹɞ Soriciformes (Insectivora auct.)
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ 4 ɜɢɞɨɜ 3-ɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ. ɉɨɦɢɦɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɢɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ ɟɳɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɨɜ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɜ 70-ɯ ɝɨɞɚɯ ɢɡ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢɫɱɟɡɥɚ ɜɵɯɭɯɨɥɶ
(Desmana moschata); ɩɨ ɨɡɟɪɚɦ-ɫɬɚɪɢɰɚɦ ɢ ɜ ɪɟɤɟ ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ ɤɭɬɨɪ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ (Neomys fodiens) ɢ ɦɚɥɨɣ (Neomys anomalus), ɚ ɧɚ ɫɬɟɩɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ — ɛɟɥɨɡɭɛɤɢ ɦɚɥɨɣ (Crocidura suaveolens).
ɋɟɦ. Er in ace ida e ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ: ɟɠ ɛɟɥɨɝɪɭɞɵɣ (Erinaceus concolor) —
ɨɛɵɱɧɵɣ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɧɢɡɢɧɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɜɢɞ. Ɍɹɝɨɬɟɟɬ ɤ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ.
ɋɟɦ. Ta lp ida e . ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ — ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɤɪɨɬ (Talpa europaea) —
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ, ɪɟɞɤɨ ɨɬɦɟɱɚɟɦɵɣ ɜɢɞ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɟɫɨɜ. ɋɥɟɞɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɤɪɨɬɨɜɢɧɵ) ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɭɪɨɱɢɳɚɯ «ɒɢɪɨɤɨɟ», «Ȼɚɣɪɚɤ» ɢ ɜ ɬɨɩɨɥɟɜɧɢɤɚɯ
ɜɛɥɢɡɢ ɬɭɪɛɚɡ.
ɋɟɦ. S o r i c id ae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɭɦɹ ɜɢɞɚɦɢ, ɛɭɪɨɡɭɛɤɨɣ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ (Sorex araneus)
ɢ ɛɭɪɨɡɭɛɤɨɣ ɦɚɥɨɣ (S. minutus). Ɉɛɚ ɜɢɞɚ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ, ɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɪɨɫɥɹɯ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ.
Ɉɬɪɹɞ Vespertilioniformes (Chiroptera auct.)
Ɋɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɞɨ ɫɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɞɥɹ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɜɢɞɨɜ, ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ1 ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ (ɫɟɦ. Vespertilionidae): ɧɨɱɧɢɰɚ ɜɨɞɹɧɚɹ (Myotis daubentoni),
ɧɨɱɧɢɰɚ ɩɪɭɞɨɜɚɹ (Myotis dasycneme), ɧɨɱɧɢɰɚ ɭɫɚɬɚɹ (Myotis mystacinus), ɭɲɚɧ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ (Plecotus auritus), ɜɟɱɟɪɧɢɰɚ ɪɵɠɚɹ (Nyctalus noctula), ɧɟɬɨɩɵɪɶ ɥɟɫɧɨɣ (Pipistrellus
nathusii), ɧɟɬɨɩɵɪɶ-ɤɚɪɥɢɤ (P. pipistrellus), ɤɨɠɚɧ ɩɨɡɞɧɢɣ (Eptesicus serotinus).
Ɉɬɪɹɞ Caniformes (Carnivora auct.)
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 9 ɜɢɞɚɦɢ ɞɜɭɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ.
ɋɟɦ. C an id a e . ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɨɛɢɬɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 3-ɯ ɜɢɞɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ. ɋɥɟɞɵ 1–2 ɨɫɨɛɟɣ ɜɨɥɤɚ (Canis lupus) ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɡɢɦɨɣ ɢ ɪɚɧɧɟɣ ɜɟɫɧɨɣ. ȼ ɦɚɪɬɟ 1999 ɝ. ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɫɥɟɞɵ ɩɚɪɵ ɜɨɥɤɨɜ ɢ ɨɫɬɚɬɤɢ ɞɨɛɵɬɨɣ ɢɦɢ ɤɨɫɭɥɢ ɜ ɭɪɨɱɢɳɟ «Ɍɪɢ ɹɪɚ». Ʌɢɫɢɰɚ (Vulpes vulpes) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɠɢɜɨɬɧɵɦ ɫɪɟɞɢ
ɯɢɳɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ɇɨɪɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɭɪɨɱɢɳɟ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɭɱɟɬɚ ɜ 2000 ɝ., ɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɢɬɚɸɬ 20 ɨɫɨɛɟɣ ɥɢɫɢɰɵ. ȿɧɨɬɨɜɢɞɧɚɹ ɫɨɛɚɤɚ (Nyctereutes procyonoides) — ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ, ɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ
ɜɢɞ. ȼ «Ƚɥɭɛɨɤɨɦ ɹɪɭ» ɜ ɫɭɦɟɪɤɚɯ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɞɜɟ ɨɫɨɛɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ.
ɋɟɦ. Mu stelid ae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 6 ɜɢɞɚɦɢ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ — ɛɚɪɫɭɤ (Meles
meles) — ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɨɦ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɬɪɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɚɪɫɭɤɚ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɚ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɢɥɵɦɢ. Ɋɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɪ. «ɒɢɪɨɤɨɟ». Ɇɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ, ɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɢɞɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɭɧɢɰɚ ɤɚɦɟɧɧɚɹ (Martes foina), ɥɚɫɤɚ (Mustela nivalis), ɝɨɪɧɨɫɬɚɣ (M. erminea), ɯɨɪɶ ɫɜɟɬɥɵɣ
(M. eversmani). ȼɞɨɥɶ ɪɟɤɢ ɢ ɩɨ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɦ ɛɢɨɬɨɩɚɦ ɢɡɪɟɞɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɨɪɤɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ (M. vison).
1
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Ɉɬɪɹɞ Leporiformes (Duplicidentata auct.)
Ɉɬɪɹɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɡɚɹɱɶɢɯ (Leporidae). Ɂɚɹɰ-ɪɭɫɚɤ
(Lepus europaea) ɜ «Ɇɟɥɨɜɨɣ ɮɥɨɪɟ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɟɩɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢ ɥɟɫɧɵɦ ɩɪɨɝɚɥɢɧɚɦ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɨɫɨɛɟɣ.
Ɉɬɪɹɞ Muriformes (Rodentia auct.)
Ɉɬɪɹɞ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 19 ɜɢɞɨɜ 8 ɫɟɦɟɣɫɬɜ.
ɋɟɦ. Sc iur id ae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɪɟɦɹ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɟɯ ɪɨɞɨɜ. Ȼɟɥɤɚ (Sciurus vulgaris) ɢɡɪɟɞɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɛɨɪɚɯ. ȼɢɡɭɚɥɶɧɨ ɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶ ɜ ɭɪɨɱɢɳɚɯ «ɋɨɫɧɨɜɨɟ», «Ƚɥɭɛɨɤɨɟ», ɝɞɟ ɜ 1994 ɝ. ɧɚɣɞɟɧɨ ɫɬɚɪɨɟ ɝɧɟɡɞɨ (ɝɚɣɧɨ) ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɨɤɨɥɨ 6 ɦ. ɋɭɫɥɢɤɚ ɤɪɚɩɱɚɬɨɝɨ
(Spermophilus suslicus)1 ɧɚɱɚɥɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɬɦɟɱɚɬɶ ɫ 1997 ɝ. ɜ ɜɟɪɯɨɜɶɹɯ ɭɪɨɱɢɳɚ «Ʉɭɱɭɝɭɪɵ». ȼɵɩɭɳɟɧɧɵɟ ɜ ɨɤɪ. ɫ. ɉɢɫɤɭɧɨɜɤɚ ɫɭɪɤɢ ɫɬɟɩɧɵɟ (Marmota bobak) ɩɨɝɢɛɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
1995–1996 ɝɝ., ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɶ ɩɪɨɠɢɥɚ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɜ ɭɪ. «Ȼɟɥɨɜɨɞɤɚ» ɞɨ 1997 ɝ.
ɋɟɦ. C as to r i d ae . ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɩɨ ɪ. ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɬɪɢ ɦɟɫɬɚ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɛɨɛɪɚ (Castor fiber). ɑɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɨɝɪɵɡɵ ɢ ɩɨɜɚɥɟɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɪɟɠɟ ɦɨɠɧɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɛɨɛɪɚ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɨɛɪɚ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 6 ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɨɫɨɛɟɣ.
ɋɟɦ. M yo ca s tor id a e. ɇɭɬɪɢɹ (Myocastor coypus) ɢɡɪɟɞɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɤɟ ɢ ɩɨ
ɨɡɟɪɚɦ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ.
ɋɟɦ. Spalacidae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɥɟɩɵɲɨɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ (Spalax microphtalmus), ɤɨɬɨɪɵɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ. ɋɥɟɞɵ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɥɟɩɵɲɨɜɢɧɵ)
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɫɬɟɩɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɛɚɣɪɚɤɚɯ.
ɋɟɦ. Myoxidae. ɋɨɧɹ ɥɟɫɧɚɹ (Dryomys nitedula) ɨɛɵɱɧɵɣ, ɧɨ ɧɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ. ȼɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɜ ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ ɞɭɛɪɚɜɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɫɨɫɧɨɜɵɦ ɛɨɪɚɦ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,9 ɨɫɨɛɢ ɧɚ 100 ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ (ɥ/ɫ).
ɋɟɦ. Mur id a e ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 7 ɜɢɞɚɦɢ 5 ɪɨɞɨɜ. Ɇɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ (Mus musculus) ɢ ɤɪɵɫɚ
ɫɟɪɚɹ (Rattus norvegicus) ɨɛɵɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɢ ɞɨɦɨɜɨɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,9 ɨɫɨɛɢ ɧɚ
100 ɥ/ɫ. Ɇɵɲɶ ɩɨɥɟɜɚɹ (Apodemus agrarius) — ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ, ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɣ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ
ɛɢɨɬɨɩɵ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɭɱɟɬɨɜ ɜ 1999 ɝ.) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 13,6 ɨɫɨɛɢ ɧɚ 100 ɥ/ɫ. Ƚɧɟɡɞɚ ɦɵɲɢ-ɦɚɥɸɬɤɢ (Micromys
minutus) ɢɡɪɟɞɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɥɭɝɚɯ ɢ ɜ ɡɚɪɨɫɥɹɯ ɨɤɨɥɨɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɨɞ Sylvaemus ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 3 ɜɢɞɚɦɢ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɵɱɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɵɲɶ
ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ (S. tauricus). ȿɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 0,9 (ɜɹɡɨɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɬɭɪɛɚɡ) ɞɨ 20,9 (ɛɚɣɪɚɱɧɚɹ ɞɭɛɪɚɜɚ) ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ 100 ɥ/ɫ. Ɇɵɲɢ ɦɚɥɚɹ (S. uralensis) ɢ ɥɟɫɧɚɹ
(S. sylvaticus) ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɯ ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,8 ɢ 3,6 ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ 100 ɥ/ɫ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɋɟɦ. Arv i co l id ae ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 4-ɯ ɜɢɞɨɜ ɢɡ 4-ɯ ɪɨɞɨɜ. ȼ ɥɟɫɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɟɜɤɚ ɪɵɠɚɹ (Myodes glareolus), ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 0,9 ɞɨ 5,5 ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ 100 ɥ/ɫ. ɋɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɭɝɨɜɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɧɚɫɟɥɹɟɬ ɩɨɥɟɜɤɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ (Microtus rossiaemeridionalis). ɇɚ Ⱦɨɧɰɟ ɢ ɩɨ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɦ ɜɨɞɨɟɦɚɦ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɨɥɟɜɤɚ ɜɨɞɹɧɚɹ (Arvicola amphibius) ɢ ɨɧɞɚɬɪɚ (Ondatra zibethicus).
ɋɟɦ. Cr i c e ti d a e . ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ — ɯɨɦɹɱɨɤ ɫɟɪɵɣ (Cricetulus migratorius) ɢɡɪɟɞɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɰɟɥɢɧɧɨɣ ɫɬɟɩɢ.
Ɉɬɪɹɞ Cerviformes (Artiodactyla auct.)
ɇɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 4-ɯ ɜɢɞɨɜ ɞɜɭɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ.
1

ɉɨɡɠɟ ɜɢɞ ɩɟɪɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɚɤ S. pygmaeus (ɫɦ.: Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2006 ɜ ɷɬɨɦ ɫɛɨɪɧɢɤɟ).
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ɋɟɦ. Su id ae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ — ɤɚɛɚɧ ɞɢɤɢɣ (Sus scrofa). ɀɢɜɨɬɧɵɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɥɟɫɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ȼ ɫɟɡɨɧ ɨɯɨɬɵ ɤɚɛɚɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɟ ɭɪɨɱɢɳɚ ɤɚɤ ɭɛɟɠɢɳɚ, ɢ ɟɝɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 20 ɨɫɨɛɟɣ.
ɋɟɦ. Cerv id ae ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 3-ɯ ɜɢɞɨɜ. Ʌɨɫɶ (Alces alces) — ɪɚɧɟɟ ɨɛɵɱɧɵɣ, ɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ. Ⱦɨ 1993 ɝ. ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɞɨ 3-ɯ ɨɫɨɛɟɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɜɫɬɪɟɱɢ ɥɨɫɹ ɫɬɚɥɢ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɢɦɢ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɨɫɹ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɚɦ, ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ, ɥɟɫɢɫɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ȼɢɡɭɚɥɶɧɨ ɞɜɚ ɷɤɡ.
ɨɬɦɟɱɟɧɵ 3.03.2001 ɝ. ɜɛɥɢɡɢ ɭɪ. «Ȼɚɣɪɚɤ». Ɉɥɟɧɶ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ (Cervus elaphus) ɢɡɪɟɞɤɚ ɡɚɯɨɞɢɬ ɢɡ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ Ⱦɨɧɰɚ. ȼ 1995 ɝ. ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɬɪɢ ɨɫɨɛɢ ɜ ɭɪ. «Ɇɚɪɶɢɧɚ
ɝɨɪɚ». Ʉɨɡɭɥɹ (Capreolus capreolus) ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɞɨ 4–5 ɨɫɨɛɟɣ; ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɨɬ 19 (1998) ɞɨ 8 ɨɫɨɛɟɣ (2000).
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɉɨɦɢɦɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ ɦɵɲɨɜɤɢ ɫɬɟɩɧɨɣ (Sicista
subtilis) ɢ ɦɵɲɨɜɤɢ ɒɬɪɚɧɞɚ (Sicista strandi), ɩɨɥɟɜɤɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ (Terricola subterraneus) ɢ
ɦɵɲɢ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ (Mus spicilegus).
Ɋɚɪɢɬɟɬɧɨɟ ɹɞɪɨ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɪɟɦɹ ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɤɭɧɶɢ (ɛɚɪɫɭɤ — II ɤɚɬ., ɝɨɪɧɨɫɬɚɣ — IV ɤɚɬ., ɫɬɟɩɧɨɣ ɯɨɪɶ — III ɤɚɬ.) (ɑɟɪɜɨɧɚ
ɤɧɢɝɚ..., 1994), ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɧɢɡɤɭɸ ɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɢ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɪɟɞɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɤɪɚɩɱɚɬɨɝɨ ɫɭɫɥɢɤɚ, ɫɟɪɨɝɨ ɯɨɦɹɱɤɚ, ɤɪɨɬɚ ɢ ɥɨɫɹ, ɢ
ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɨɯɪɚɧɟ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ.
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɥɨɧ, ɧɨ
ɦɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɮɚɭɧɚ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɛɨɥɟɟ 50 % ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɯɨɜɪɚɯɿɜ (Spermophilus) ɧɚ ɫɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ // Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — ɋ. 211–214. — (ɋɟɪɿɹ: ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7).
ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ə. ȼ., Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ɉ. ȼ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ I. ȼ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɚɠɚɧɿɜ ɜ ɡɚɩɥɚɜɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɹ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. —
2002. — ʋ 1 (45). — ɋ. 121–124.
ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ / ɉɿɞ ɪɟɞ. ȱ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ. — Ʉɢʀɜ, 1999. — 222 ɫ.
ɑɟɪɜɨɧɚ ɤɧɢɝɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɜɚɪɢɧɧɢɣ ɫɜɿɬ / ɉɿɞ ɪɟɞ. Ɇ. Ɇ. ɓɟɪɛɚɤɚ. — Ʉɢʀɜ: ɍȿ, 1994. — 457 ɫ.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599 (477)

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ». — Ɍɿɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. — ɉɨɞɚɧɨ ɫɬɢɫɥɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɿɫɬɨɪɿɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 1972 ɞɨ 2006 ɪ. ɉɨɞɚɧɨ ɚɧɨɬɨɜɚɧɿ ɫɩɢɫɤɢ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 39 ɜɢɞɿɜ, ɭ ɬ. ɱ. 4 ɜɢɞɢ Insectivora, 3 Chiroptera, 1 Lagomorpha, 16 Rodentia, 12 Carnivora, 3 Artiodactyla.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɫɚɜɰɿ, ɿɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɤɥɚɞ ɮɚɭɧɢ, ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ.
Study of mammal fauna in natural reserve “Khomutovsky steppe”. — Timoshenkov V., Kond–
ratenko O. — Brief general information about natural reserve is given. History of investigation of
mammals during 1972 to 2006 is analyzed. Annotated list of mammals includes 39 species, i. e. 4 species of Insectivora, 3 Chiroptera, 1 Lagomorpha, 16 Rodentia, 12 Carnivora, 3 Artiodactyla.
Key words: mammals, history of investigation, fauna composition, Khomutovsky steppe.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɚɭɧɵ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɜɟɞɭɬɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɧɚ ɤɚɤɨɣ–ɥɢɛɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɞɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɚɭɧɵ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɟɺ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɯ, ɝɞɟ ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɫɢɥɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɶ, ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫɛɨɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɟɧɚɪɭɲɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ) ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɚɭɧɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɟɺ
ɫɬɟɩɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɩɢɫɤɨɜ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɦ ɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣ ɭ ɧɚɫ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ.
ɂ ɯɨɬɹ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ, ɚ ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɦɵ
ɦɨɠɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɜɚɠɧɵɦ ɬɚɤɨɣ ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɣ ɤ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɨɥɢɝɨɧɚɦ.
Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ
ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ — ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɫɬɟɩɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɋɨɡɞɚɧ
ɜ 1927 ɝ. ɪɟɲɟɧɢɟɦ Ɉɤɪɢɫɩɨɥɤɨɦɚ ɝ. Ɇɚɪɢɭɩɨɥɶ ɤɚɤ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɇɨɜɨɚɡɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ: ɫ. ɋɚɦɫɨɧɨɜɨ, Ɍɟɥɶɦɚɧɨɜɫɤɢɣ
ɪ-ɧ, Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ ɨɛɥ., 87172, ɍɤɪɚɢɧɚ; ɬɟɥɟɮɨɧ — 8–(06279)–29725. ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ —
1030,4 ɝɚ, ɢɡ ɧɢɯ 260 ɝɚ — ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ; ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ 1652 ɝɚ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ — Ɇɨɪɞɚɬɟɧɤɨ Ʌɟɨɧɢɞ ɉɟɬɪɨɜɢɱ; ɡɨɨɥɨɝ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ — Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ.
Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɨɣ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ. ȿɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɥɚɤɨɪɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɬɟɩɢ, ɪɚɫɱɥɟɧɺɧɧɵɣ ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɩɨɥɨɝɢɦɢ ɛɚɥɤɚɦɢ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪ. Ƚɪɭɡɫɤɨɣ ȿɥɚɧɱɢɤ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨɣ ɫɤɥɨɧ ɢ ɧɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɛɚɥɨɤ
— ɫ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɦɢ ɜɵɯɨɞɚɦɢ ɫɚɪɦɚɬɫɤɢɯ ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɨɜ. ɉɨɱɜɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦɢ
ɱɟɪɧɨɡɺɦɚɦɢ. Ɍɢɩɢɱɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ — ɫɭɯɚɹ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɵɥɶɧɚɹ ɫɬɟɩɶ,
ɩɨɪɨɫɲɚɹ ɦɟɫɬɚɦɢ ɬɺɪɧɨɦ, ɠɨɫɬɟɪɨɦ, ɞɟɪɟɡɨɣ ɢ ɦɢɧɞɚɥɺɦ.
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ȼ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢɜɵ, ɜɹɡ, ɬɺɪɧ, ɠɨɫɬɟɪ, ɦɧɨɝɨ ɤɥɺɧɚ ɤɚɧɚɞɫɤɨɝɨ. ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɭɦɦɚ ɨɫɚɞɤɨɜ — 440 ɦɦ, ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ — 9,2o ɋ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ
ɫɭɯɢɟ ɜɟɬɪɵ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɩɨɡɞɧɟɜɟɫɟɧɧɢɟ ɢ ɪɚɧɧɟɨɫɟɧɧɢɟ ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ.
ɂɫɬɨɪɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɮɚɭɧɵ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ
ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ «Ʌɟɬɨɩɢɫɶ ɉɪɢɪɨɞɵ» ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɫ 1972 ɝ. ɉɟɪɜɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɮɚɭɧɵ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ
1973 ɝ. ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ Ʌ. Ʉɨɡɥɨɜɨɣ. ȼ ɧɺɦ ɭɤɚɡɚɧɨ 17 ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, 71
ɜɢɞ ɩɬɢɰ (36 ɜɢɞɨɜ ɝɧɟɡɞɹɳɢɯɫɹ), 3 ɜɢɞɚ ɡɟɦɧɨɜɨɞɧɵɯ, 7 ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɯɫɹ ɢ 14 ɜɢɞɨɜ
ɪɵɛ. ȼ 1975 ɝ. ɨɧɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɫɟɡɨɧɧɨɣ ɢ ɝɨɞɨɜɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɵɡɭɧɨɜ
ɢ ɨ ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ, ɚ ɜ 1976 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɨɜɵɟ ɫɩɢɫɤɢ ɮɚɭɧɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɭɠɟ 24 ɜɢɞɚ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ.
ȼ 1976 ɝ. Ʌ. Ʉɨɡɥɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɜ «Ʌɟɬɨɩɢɫɶ ɉɪɢɪɨɞɵ» ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɩɹɬɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦ:
1) ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɮɚɭɧɟ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɩɬɢɰ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, 2) ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, 3) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɱɺɬ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, 4) ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɧɚ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢ ɛɚɥɨɱɧɵɯ ɫɤɥɨɧɚɯ ɉɪɢɚɡɨɜɶɹ, 5) ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɡɚɧɟɫɺɧɧɵɯ ɜ «Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ»1. ȿɸ ɬɚɤɠɟ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɺɜɤɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɢ ɩɨ ɩɨɟɞɚɧɢɢ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɦɵɲɟɜɢɞɧɵɦɢ ɝɪɵɡɭɧɚɦɢ (Ʉɨɡɥɨɜɚ, 1977, 1978).
ȼ 1978–1983 ɝɝ. ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɜ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɩɪɨɜɨɞɢɥ ȼ. ɋɢɪɟɧɤɨ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɢɦ ɧɚɥɚɠɟɧɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɭɱɺɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ȼ 1979 ɝ.
ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ 29 ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, 129 ɩɬɢɰ ɢ 8 ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɯɫɹ. ȼ
80-ɯ ɝɨɞɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɝɟɪɩɟɬɨɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ Ɍ. Ʉɨɬɟɧɤɨ (1987). ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɚɭɧɵ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ȼ. Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ (Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ, Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, 1990). ȼ 1989 ɝ. ȼ. Ƚɚɥɭɲɤɨ ɞɚɺɬ ɚɧɧɨɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɩɬɢɰ ɏɋ ɢɡ 188
ɜɢɞɨɜ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɢɦ ɜ 1990 ɝ. 20 ɜɢɞɚɦɢ. ȼ 1991 ɝ. ɨɧ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɩɢɫɨɤ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɢɡ 40 ɜɢɞɨɜ, ɝɞɟ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɢɯ ɭɤɚɡɚɥ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɩɨɥɺɜɨɤ (ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ) ɢ ɫɥɟɩɭɲɨɧɤɭ.
ȼ 1998 ɝ. ȼ. Ɇɚɪɬɵɧɨɜ ɢ ȼ. ɋɢɪɟɧɤɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢ ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ȼ «Ʌɟɬɨɩɢɫɢ ɩɪɢɪɨɞɵ» 2000 ɝ. ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɵɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɫɩɢɫɨɤ ɩɬɢɰ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ 1995–99 ɝɝ. ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ 135 ɜɢɞɨɜ. ȼ 1999–2003 ɝɝ. ɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ Ⱥ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɜɲɢɣ ɱɚɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɢ ɞɪ., 2001; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ,
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2004; Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2004). ȼ 2004 ɝ. ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɞɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹɦɢ ɨɪɧɢɬɨɮɚɭɧɵ ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɵɦ ɢ ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɨɣ (2004).
ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɩɢɫɨɤ ɩɬɢɰ ɞɨɩɨɥɧɟɧ ɞɨ 156 ɜɢɞɨɜ. Ɏɚɭɧɚ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɏɋ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɠɟ
7 ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɯɫɹ; 40 ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ (Ʌɟɬɨɩɢɫɶ..., 1972–2005).
Ⱥɧɧɨɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɥɨɠɟɧ ɫɩɢɫɨɤ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɨɛɡɨɪɟ «ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɋɋɋɊ» (ɉɚɜɥɢɧɨɜ, Ɋɨɫɫɨɥɢɦɨ, 1987) ɫ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɢɡɞɚɧɢɸ «ɉɨɥɶɨɜɢɣ
ɜɢɡɧɚɱɧɢɤ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ» (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2002).
Ɉɬɪɹɞ ɇɚɫɟɤɨɦɨɹɞɧɵɟ — Insectivora
ɋɟɦ. ȿɠɨɜɵɟ (Erinaceidae). Ȭɠ ɛɟɥɨɛɪɸɯɢɣ (Erinaceus concolor Martin) — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ. ȼɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɨɫɥɟ ɩɢɤɨɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɟɜɢɞɧɵɯ ɝɪɵɡɭɧɨɜ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɧɚɫɟɤɨɦɨɹɞɧɵɦɢ. ȼɫɟ
ɜɫɬɪɟɱɢ ɜ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ. Ȭɠ ɭɲɚɫɬɵɣ (Erinaceus auritus Gmelin) — ɫ 1996 ɝ. ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɵɦ
ɞɚɧɧɵɦ: ɧɚɯɨɞɤɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɫ. Ʉɨɧɶɤɨɜɨ ɢ ɋɚɦɫɨɧɨɜɨ.

1

ɋɪɟɞɢ «ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯ» ɜɢɞɨɜ ɭɤɚɡɚɧɵ ɺɠ ɭɲɚɫɬɵɣ, ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɯɨɪɶ ɫɬɟɩɧɨɣ.
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ɋɟɦ. Ɂɟɦɥɟɪɨɣɤɨɜɵɟ (Soricidae). Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Sorex araneus L.) — ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ ɢ ɩɨɪɨɫɲɟɣ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɦ ɫɬɟɩɢ ɜ ɝɨɞɵ ɩɢɤɨɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ;
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɪɟɠɟ, ɱɟɦ ɛɟɥɨɡɭɛɤɚ. Ȼɟɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ (Crocidura suaveolens Pall.) ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ
ɢ ɜ ɡɚɤɭɫɬɚɪɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɢ. Ɇɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ.

Ɉɬɪɹɞ Ɋɭɤɨɤɪɵɥɵɟ — Chiroptera
ɋɟɦ. ɉɨɞɤɨɜɨɧɨɫɵɟ (Rhinolophidae). Ɇɚɥɵɣ ɩɨɞɤɨɜɨɧɨɫ (Rhinolophus hipposideros Bechstein). ɂɡɜɟɫɬɟɧ
ɤɚɤ ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ (ɋɢɪɟɧɤɨ, Ɇɚɪɬɵɧɨɜ, 1998). ɇɚɦɢ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧ.
Ceɦ. Ƚɥɚɞɤɨɧɨɫɵɟ (Vespertilionidae). Ɋɵɠɚɹ ɜɟɱɟɪɧɢɰɚ (Nyctalus noctula Shreber) ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨ ɩɨɢɦɤɟ ɜ
2006 ɝ. ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚ. ɇɟɬɨɩɵɪɶ ɥɟɫɧɨɣ (Pipistrellus nathusii Keyserling) ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɩɨ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ (ɋɢɪɟɧɤɨ, Ɇɚɪɬɵɧɨɜ, 1998).

Ɉɬɪɹɞ ɡɚɣɰɟɨɛɪɚɡɧɵɟ — Lagomorpha
ɋɟɦ. Ɂɚɣɰɟɜɵɟ (Leporidae). Ɂɚɹɰ–ɪɭɫɚɤ (Lepus europaeus Pall.) — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɭɱɺɬɨɜ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɩɚɞɚɟɬ. Ɇɵ ɷɬɨ ɫɜɹɡɵɜɚɟɦ ɫ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɪɟɠɢɦɚ ɡɚɩɪɟɬɚ
ɨɯɨɬɵ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ.

Ɉɬɪɹɞ Ƚɪɵɡɭɧɵ — Rodentia
ɋɟɦ. Ȼɟɥɢɱɶɢ (Sciuridae). ɋɭɫɥɢɤ ɦɚɥɵɣ (Spermophilus pygmaeus Pall.) — ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ, ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɨɞɧɚ
ɤɨɥɨɧɢɹ ɜ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɨɣ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪ. Ƚɪɭɡɫɤɨɣ ȿɥɚɧɱɢɤ (Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, 2005ɚ). ɋɭɪɨɤ ɫɬɟɩɧɨɣ (Marmota bobak Mull.) — ɜ 1996–2006 ɝ. ɨɞɢɧ ɫɭɪɨɤ ɠɢɥ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ
ɤɭɪɝɚɧɨɦ; ɜ 2004 ɝ. ɜɵɩɭɫɬɢɥɢ 4-ɯ ɨɫɨɛɟɣ (ɢɡ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ»), ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɟɪɟɡɢɦɨɜɚɥɢ,
ɧɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɱɟɡɥɢ. ȼɢɞɢɦɨ, ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɜɢɞɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɢɫɱɟɡɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɫɭɪɤɨɜ ɢ ɧɟɬ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɨɯɪɚɧɵ.
ɋɟɦ. ɇɭɬɪɢɟɜɵɟ (Myocastoridae). ɇɭɬɪɢɹ (Myocastor coypus Molina) — ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɪɟɤɟ Ƚɪɭɡɫɤɨɣ ȿɥɚɧɱɢɤ (ɨɩɪɨɫɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ).
ɋɟɦ. Ɍɭɲɤɚɧɱɢɤɨɜɵɟ (Dipodidae). Ɇɵɲɨɜɤɚ ɫɬɟɩɧɚɹ (Sicista subtilis Pall.) — ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1996 ɝ., ɧɚɦɢ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡ (ɩɨɣɦɚɧɨ 2 ɷɤɡ. ɧɚ ɩɥɚɤɨɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ȺɁɍ ɜ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɦɹɬɥɢɤɚ ɭɡɤɨɥɢɫɬɧɨɝɨ (Poa angustifolia) 29 ɢ 30.09.2006 ɝ.). Ɍɭɲɤɚɧɱɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ (Allactaga major Kerr) — ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɵɦ
ɞɚɧɧɵɦ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ɉɨ ɧɚɲɢɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɦɟɫɬɚ ɜɫɬɪɟɱ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɨɣ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɨɬ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ.
ɋɟɦ. ɋɥɟɩɵɲɨɜɵɟ (Spalacidae). ɋɥɟɩɵɲ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ (Spalax microphthalmus Güldenstaedt) — ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɩɨɣɦɟɧɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɜɧɢɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ɂɚ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɜɫɬɪɟɱɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɟɩɧɵɦɢ ɛɚɥɤɚɦɢ, ɝɞɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ.
ɋɟɦ. Ɇɵɲɢɧɵɟ (Muridae). Ɇɵɲɶ ɦɚɥɸɬɤɚ (Micromys minutus Pall.) — ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨ ɧɚɯɨɞɤɚɦ ɝɧɺɡɞ ɜ
ɩɥɚɤɨɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɜ 2005 ɝ. ɉɨɥɟɜɚɹ ɦɵɲɶ (Apodemus agrarius Pall.) — ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦ ɜɫɬɪɟɱɚɦ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɢ ɞɪ., 2001), ɩɪɢ ɭɱɟɬɚɯ ɥɨɜɭɲɤɚɦɢ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶ1. Ɇɵɲɶ ɭɪɚɥɶɫɤɚɹ (Sylvaemus uralensis Pall.) — ɮɨɧɨɜɵɣ ɜɢɞ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ; ɜ ȺɁɍ — ɜɢɞ-ɞɨɦɢɧɚɧɬ. ɋɚɦɵɣ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɢɡ ɜɫɟɯ ɦɵɲɟɜɢɞɧɵɯ ɝɪɵɡɭɧɨɜ. Ɇɵɲɶ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚɹ (Mus spicilegus
Petenyi) — ɞɨ 2005 ɝ. ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨ ɜɫɬɪɟɱɚɦ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɢ ɞɪ., 2001). ɋ
2005 ɝ. ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɫɜɚɢɜɚɥɚ ɫɟɜɟɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɥɨɜɚɯ ɧɚ ȺɁɍ. Ʉɪɵɫɚ
ɫɟɪɚɹ (Rattus norvegicus Berk.) — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ ɜ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ.
ɋɟɦ. ɏɨɦɹɤɨɜɵɟ (Cricetidae). ɏɨɦɹɱɨɤ ɫɟɪɵɣ (Cricetulus migratorius Pall.) — ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ.
Ɉɬɥɚɜɥɢɜɚɥɫɹ ɜ ȺɁɍ, ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ, ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ.
ɋɟɦ. ɉɨɥɟɜɤɨɜɵɟ (Arvicolidae). Ɉɧɞɚɬɪɚ (Ondatra zibethicus L.) — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ. ȼɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɣɦɟ
ɪɟɤɢ, ɧɚ ɩɪɭɞɚɯ ɢ ɛɚɥɤɚɯ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɭ. Ɉɛɴɟɤɬ ɨɯɨɬɵ ɫɨɛɚɤ ɢ ɥɢɫ. ɉɟɫɬɪɭɲɤɚ ɫɬɟɩɧɚɹ
1

ɐɟɣ ɜɢɞ ɭ ɡɝɚɞɚɧɿɣ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. ȱɦɨɜɿɪɧɨ, ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɰɢɬɨɜɚɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɜɢɞ
Sylvaemus arianus, ɬɭɬ ɧɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ. ɉɪɨɬɟ ɿ ɰɟɣ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɽ ɮɚɧɬɨɦɧɢɦ (ɣɨɝɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 58 ɟɤɡ., ɩɪɨɬɟ ɭ ɬɿɣ ɜɢɛɿɪɰɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɠɨɞɧɨɝɨ S. uralensis, ɳɨ ɞɢɜɧɨ). ɍ ɿɧɲɿɣ ɩɪɚɰɿ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ,
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2004) ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ Apodemus agrarius, ɩɪɨɬɟ ɰɟɣ
ɜɢɞ, ɬɚɦ ɧɟ ɡɥɨɜɥɟɧɢɣ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2006). — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.

35

(Lagurus lagurus Pall.) — ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ, ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɩɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɜɫɬɪɟɱɟ ɢ ɩɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ
ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɭɲɚɫɬɵɯ ɫɨɜ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2004). ȼ ɨɬɥɨɜɚɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɉɨɥɺɜɤɚ ɜɨɞɹɧɚɹ (Arvicola terrestris L.) — ɪɟɞɤɢɣ ɜ ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ ɜɢɞ. ɂɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɯɨɞɤɚɦ ɦɺɪɬɜɵɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
ɜ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ. ɉɨɥɺɜɤɚ ɥɭɝɨɜɚɹ (Microtus levis Miller) — ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɝɪɵɡɭɧɨɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɞɴɺɦɵ ɢ ɪɟɡɤɢɟ ɫɩɚɞɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ.

Ɉɬɪɹɞ ɏɢɳɧɵɟ — Carnivora
ɋɟɦ. ɉɫɨɜɵɟ (Canidae). ȼɨɥɤ (ɋanis lupus L.) — ɩɨɱɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫ 1998 ɝ. ɡɢɦɨɣ ɢ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɥɟɬɨɦ. ȼ 2006 ɝ. ɦɟɫɬɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɨɪɢɥɨ ɥɨɝɨɜɨ ɭ ɩɨɫ. Ʉɚɥɢɧɢɧɨ, ɜ 10 ɤɦ ɨɬ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. Ʌɢɫɢɰɚ (Vulpes vulpes L.) — ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɨ 5 ɠɢɥɵɯ ɧɨɪ ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɝɨɞɵ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ. Ɋɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
ɋɨɛɚɤɚ ɟɧɨɬɨɜɢɞɧɚɹ (Nyctereutes procyonoides Grey) ɧɚɫɟɥɹɟɬ ɩɨɣɦɭ ɪɟɤɢ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɛɚɥɤɢ. Ɇɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ.
ɋɟɦ. Ʉɭɧɶɢ (Mustelidae). Ȼɚɪɫɭɤ (Meles meles L.) — ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɵ ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɨɣ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ. ȼɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɛɚɥɤɟ Ɇɚɥɨɣ Ʉɚɦɟɧɨɜɚɬɨɣ (ɧɚ
ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɲɟ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ ɪ. Ƚɪɭɡɫɤɨɣ ȿɥɚɧɱɢɤ ɭ ɫɺɥ Ɂɟɥɺɧɵɣ Ƚɚɣ ɢ ɄɭɡɧɟɰɨɜɨɆɢɯɚɣɥɨɜɤɚ. Ʉɭɧɢɰɚ ɤɚɦɟɧɧɚɹ (Martes foina Erxleben) — ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɶ ɨɬɥɨɜɥɟɧɚ ɟɝɟɪɟɦ ɋ. Ⱥ. ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɵɦ ɜ ɢɸɧɟ 2005 ɝ. ɜ ɩɨɣɦɟ ɪɟɤɢ (ɭɪ. Ⱦɚɥɶɧɢɟ Ɍɟɪɧɵ). ȼɫɬɪɟɱɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɤɨɪɞɨɧɟ ɢ ɭɫɚɞɶɛɟ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɝɞɟ ɨɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɦɧɨɠɚɥɚɫɶ ɜ 1999 ɝ. ɉɟɪɟɜɹɡɤɚ (Vormela peregusna Güld.) — ɪɟɞɤɢɣ
ɜɢɞ; ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɝɨɞɵ ɩɢɤɨɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚɫɟɥɹɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢ
ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ. Ɉɛɵɱɧɨ ɷɬɨ ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɫ ɨɞɢɧɨɱɧɵɦɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɦɢ. ȼɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɣɦɟ ɧɚ
ɨɛɨɢɯ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪ. Ƚɪɭɡɫɤɨɣ ȿɥɚɧɱɢɤ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɨɤɨɥɨ 30–35 ɤɦ, ɨɬ ɫɟɥɚ Ʉɨɧɶɤɨɜɨ ɞɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ
Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ. Ƚɨɪɧɨɫɬɚɣ (Mustela erminea L.) — ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ
(ɜɫɬɪɟɱɚ ɧɚ ɩɨɥɟ ɦɟɠɞɭ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɦ ɢ ɫ. Ʉɨɧɶɤɨɜɨ). Ʌɚɫɤɚ (Mustela nivalis L.) — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ, ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ. ɏɨɪɶ ɫɜɟɬɥɵɣ (Mustela eversmanni Lesson) — ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɟɪɢɨɞɭ 10–15 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ (Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ,
2005ɚ). ɏɨɪɶ ɱɺɪɧɵɣ (Mustela putorius L.) — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ. ɍɫɩɟɲɧɨ ɡɚɫɟɥɹɟɬ ɩɨɣɦɭ ɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ: ɭɫɚɞɶɛɭ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɫ. ɋɚɦɫɨɧɨɜɨ, ɝɞɟ ɩɢɬɚɟɬɫɹ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɩɬɢɰɟɣ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɪɚɡɦɧɨɠɚɟɬɫɹ. ȼ ɦɚɟ 2006 ɝ. ɧɚɦ ɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɚɦɤɭ ɫ 10 ɷɦɛɪɢɨɧɚɦɢ, ɩɨɣɦɚɧɧɭɸ ɜ ɤɭɪɹɬɧɢɤɟ. ɋɱɢɬɚɟɦ
ɟɝɨ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. ɇɨɪɤɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ (Mustela lutreola L.) — ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɜɫɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɛɨɥɟɟ 20-ɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ. ɇɨɪɤɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ (Mustela vison Schreb.) — ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ (ɋɢɪɟɧɤɨ, Ɇɚɪɬɵɧɨɜ, 1998).

Ɉɬɪɹɞ ɉɚɪɧɨɤɨɩɵɬɧɵɟ — Artiodactyla
ɋɟɦ. ɋɜɢɧɵɟ (Suidae). Ʉɚɛɚɧ (Sus scrofa L.) — ɨɛɵɱɧɵɣ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. ɉɨɫɟɳɚɟɬ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɜ ɝɨɞɵ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɭɛɪɚɧɧɵɦɢ ɩɨɥɹ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɤɚɤ ɫɬɚɰɢɸ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɥɚɜɧɵɯ ɨɯɨɬ.
ɋɟɦ. Ɉɥɟɧɶɢ (Cervidae). Ʉɨɡɭɥɹ (Capreolus capreolus L.) — ɜ 1995–2006 ɝɝ. ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
ɞɟɪɠɚɥɚɫɶ ɢ ɜɵɜɨɞɢɥɚ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ ɩɚɪɚ ɤɨɡɭɥɶ. ɂɧɨɝɞɚ ɡɚɯɨɞɹɬ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɟ ɨɫɨɛɢ. Ɂɢɦɨɣ ɞɟɪɠɚɬɫɹ ɭ
ɧɟɭɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɤɚɤ ɫɬɚɰɢɸ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɯɨɬ. Ʌɨɫɶ (Alces alces L.)
ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɡɚɯɨɞɚɦ; ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 1996–2000 ɝɝ.

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɮɚɭɧɟ ɫɬɟɩɧɨɣ ɛɢɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɬɟɩɢ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɯɨɪɶ ɫɬɟɩɧɨɣ, ɯɨɦɹɤ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɬɭɲɤɚɧɱɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɦɚɥɵɣ ɫɭɫɥɢɤ ɢ ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɥɢ ɦɚɥɨ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɛɢɨɬɨɩɨɜ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ, ɚ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɫɬɟɩɧɵɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɭɬɪɚɬɢɥɢ «ɩɨɞɩɢɬɤɭ» ɢɡɜɧɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ (Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, 2002, 2006). Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɨɫɜɨɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ, ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɤ
ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ: ɟɧɨɬɨɜɢɞɧɚɹ ɫɨɛɚɤɚ ɢ ɯɨɪɶ ɱɺɪɧɵɣ. ɋɭɪɨɤ ɫɬɟɩɧɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɞɨ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɫɦɨɝ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ. Ⱥ ɜɨɬ ɦɵɲɨɜɤɚ ɢ ɩɟɫɬɪɭɲɤɚ ɜɵɠɢɥɢ. ɇɨ ɷɬɨ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɝɨɜɨɪɢɬ
ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɞɥɹ ɢɯ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɨɥɶ36

ɤɨ ɨ ɛɨɥɟɟ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦ ɜɵɦɵɜɚɧɢɢ ɦɟɥɤɢɯ ɜɢɞɨɜ. Ʉ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɮɚɭɧɚ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɬɟɩɧɭɸ ɟɺ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ, ɟɫɥɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɡɟɦɥɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɨɞ ɩɚɫɬɛɢɳɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɟɩɧɨɣ ɮɚɭɧɵ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɺ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ. ȼɵɪɚɠɚɟɦ ɢɫɤɪɟɧɧɸɸ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɨɣ ɢ ɂ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ, ɨɤɚɡɚɧɧɭɸ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɬɚɬɶɢ ɤ ɩɟɱɚɬɢ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ɉɨɥɶɨɜɢɣ ɜɢɡɧɚɱɧɢɤ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʉɢʀɜ, 2002. — 60 ɫ. — (ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 5).
Ʉɨɡɥɨɜɚ Ʌ. ȼ. ȼɢɛɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨʀɞɚɧɧɹ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɪɨɫɥɢɧ ɦɢɲɨɜɢɞɧɢɦɢ ɝɪɢɡɭɧɚɦɢ // VI ɡ`ʀɡɞ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
Ȼɨɬɚɧɿɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. — Ʉɢʀɜ: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1977.
Ʉɨɡɥɨɜɚ Ʌ. ȼ. ɋɟɡɨɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɟɜɢɞɧɵɯ ɝɪɵɡɭɧɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» // ɉɨɱɜɟɧɧɨ-ɛɢɨɝɟɨɰɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɉɪɢɚɡɨɜɶɟ. — Ɇɨɫɤɜɚ: Ⱥɇ ɋɋɋɊ, 1978. — ȼɵɩ. 3. — ɋ. 98–101.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ɋɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɯɿɞɧɨʀ
ɱɚɫɬɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ // ɍɱɺɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ȼ. ɂ. ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ. ɋɟɪɢɹ: Ȼɢɨɥɨɝɢɹ, ɯɢɦɢɹ. — 2004. — Ɍɨɦ 17 (56), ʋ 2. — ɋ. 82–89.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɚɫɬɤɚɦɢ ɿ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ // Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006ɚ. — ɋ. 120–135. —
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ. Ʌ., Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ. Ⱥ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ (Asio otus) ɜ
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ɍȾɄ 599.4 (472.5)

Ɏɚɭɧɚ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 1
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ɏɚɭɧɚ ɤɚɠɚɧɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜɫɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɚɧɿ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ) ɳɨɞɨ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɹɞɭ ɤɚɠɚɧɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ 12 ɜɢɞɿɜ ɡ ɫɟɦɢ ɪɨɞɿɜ: Rhinolophus (1 ɜɢɞ), Myotis (2 ɜɢɞɢ), Plecotus (1 ɜɢɞ),
Nyctalus (3 ɜɢɞɢ), Pipistrellus (3 ɜɢɞɢ), Vespertilio (1 ɜɢɞ), Eptesicus (1 ɜɢɞ).
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɚɠɚɧɢ, ɮɚɭɧɚ, ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, Ʌɭɝɚɧɳɢɧɚ, ɫɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ.
Bat fauna of the Luhansk province. — Kondratenko O. — All available data (both literary and
original ones) deal with species set of bats on the territory of Luhansk province are summarized. Totally, data on 12 species of 7 genera are presented, i. g. Rhinolophus (1 species), Myotis (2 sp.), Plecotus (1 sp.), Nyctalus (3 sp.), Pipistrellus (3 sp.), Vespertilio (1 sp.), Eptesicus (1 sp.).
Key words: bats, fauna, species composition, Luhansk province, eastern Ukraine.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ɋɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ, ɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ
ɢɦɟɸɬ ɨɯɪɚɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ «ɤɪɚɫɧɵɯ» ɫɩɢɫɤɚɯ. Ɏɚɭɧɚ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɦɟɫɬ
ɡɢɦɨɜɨɱɧɵɯ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ, ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɢɯ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ʉ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ɉɬɪɵɜɨɱɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɥɢɛɨ ɜ ɨɛɳɟɮɚɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹɯ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚ (ɉɚɧɱɟɧɤɨ, 1973; Ʉɚɪɬɨɬɟɤɚ
ɅɉɁ), ɥɢɛɨ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɮɚɭɧɵ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɜɫɟɣ ɍɤɪɚɢɧɵ (Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, ɉɨɩɨɜ,
1956; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɍɤɚɱ, 1995). Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɩɵɬɤɨɣ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɢɞɨɜɨɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɢɞɨɜ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɚɧɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɩɢɫɤɨɜ ɮɚɭɧɵ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɸɠɧɵɟ ɨɬɪɨɝɢ ɋɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɨɣ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ ɢ Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɤɪɹɠ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɜɧɢɧɧɚɹ, ɫɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɨɱɤɚ — Ɇɨɝɢɥɚ Ɇɟɱɟɬɧɚɹ (361 ɦ). Ɉɛɥɚɫɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ (ɩɨɥɹ, ɩɚɫɬɛɢɳɚ, ɭɱɚɫɬɤɢ ɰɟɥɢɧɵ ɢ ɩɪ.), ɬɚɤ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɣɦɟɧɧɵɦɢ, ɛɚɣɪɚɱɧɵɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ —
ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɚɦɢ, ɩɟɫɤɨɭɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɫɚɞɤɚɦɢ ɫɨɫɧɵ, ɩɚɪɤɚɦɢ. Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɝɨɪɨɞɚ, ɲɚɯɬɵ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɪɟɝɢɨɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɵɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɝɢɞɪɨɫɟɬɢ (ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɦɚɥɵɦɢ ɪɟɤɚɦɢ), ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɤɚɪɫɬɨɜɵɯ ɢɥɢ ɩɟɳɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɞɟɧɞɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɢ ɜɢɞɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɵɯ ɤ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɢɡɦɭ.
1

ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ «ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɧɿɱ ɤɚɠɚɧɿɜ '98 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» (Ʉɢʀɜ, 1998. ɋ. 139–
145), ɳɨ ɜɢɣɲɥɨ ɜ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ» (ɜɢɩɭɫɤ 1). — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜɟɫɧɨɣ ɢ ɥɟɬɨɦ 1998 ɝ. ɜ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ ɠɢɥɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɨɩɪɨɫɵ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɩɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɦɟɪɧɵɦ (ɛɨɥɶɲɢɟ/ɦɚɥɵɟ) ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ (ɦɧɨɝɨ/ɦɚɥɨ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɧɚ Ʉɚɪɬɨɬɟɤɚ ɩɨ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɦ ɠɢɜɨɬɧɵɦ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ (ɅɉɁ), ɤɨɬɨɪɚɹ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ «ɋɩɢɫɤɚ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ»1.
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ
«ɋɩɢɫɨɤ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ», ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɦ ɞɚɥɟɟ ɤɚɤ «ɋɉɅɁ» (ɉɚɧɱɟɧɤɨ, 1973). Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɨɛɚ ɫɩɢɫɤɚ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɫɵɥɨɤ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ
ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɧɢɯ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɱɟɪɟɡ ɪɭɤɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɛɟɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ «ɜ ɩɨɥɟɬɟ». ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɢ ȼ. ɉɨɤɢɧɶɱɟɪɟɞɵ (1977), Ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ (Woloszyn, 1991), ɞɥɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɜɢɞɨɜ ɩɨ ɷɤɫɬɟɪɶɟɪɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɜ ɩɨɥɟɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
ȼɟɫɶ ɞɨɛɵɬɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɨɜɟɪɟɧ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɂ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɨɦ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɢɦ ɤɥɸɱɚɦ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɢɞɨɜ ɩɨ ɱɟɪɟɩɚɦ (ɢɡɞɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɩɟɱɚɬɢ). Ⱦɨɛɵɬɵɟ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɚɜɬɨɪɚ ɢ ɛɭɞɭɬ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɜ ɤɨɥɥɟɤɰɢɸ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ (Ʉɢɟɜ).
Ⱥɧɧɨɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɞɨɜ
ɋɨɛɪɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ 12 ɜɢɞɚɦ 7 ɪɨɞɨɜ. Ⱥɜɬɨɪɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ 4-ɯ ɜɢɞɨɜ — Myotis mystacinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus.
Ɋɨɞ Rhinolophus. ɗɬɚ ɸɠɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɯɨɞɤɟ.
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) — ɩɨɞɤɨɜɨɧɨɫ ɦɚɥɵɣ. ȼɢɞ ɱɢɫɥɢɬɫɹ ɜ ɋɉɅɁ (Ʉɚɪɬɨɬɟɤɚ
ɅɉɁ), ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɟɝɨ ɜ ɮɚɭɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɧɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɧɢ
ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɟɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɟ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɪɟɝɢɨɧ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɪɟɚɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɢɞɚ, ɧɨ ɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Rhinolophidae ɜ ɰɟɥɨɦ (Zagorodniuk, 1998). ȼɢɞ ɜɧɟɫɟɧ ɜ ɑɄɍ (1994), ɢɦɟɟɬ 3 ɨɯɪɚɧɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ.

Ɋɨɞ Myotis. Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɜɚ ɜɢɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɪɭɩɩɚ ɭɫɚɬɵɯ ɧɨɱɧɢɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɢɞɨɦ M. mystacinus (s. str., ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɱɟɪɟɩɚɦ), ɜɢɞ M. brandti ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ.
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) — ɧɨɱɧɢɰɚ ɭɫɚɬɚɹ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɉɚɧɱɟɧɤɨ (1973), ɜɢɞ — ɨɫɟɞɥɵɣ,
ɢɡɪɟɞɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɵɣ ɤɚɤ ɜ ɥɟɫɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯ, ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. ɉɨ
ɞɚɧɧɵɦ Ʉɚɪɬɨɬɟɤɢ ɅɉɁ, ɜɢɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɧɨɜɵɦ ɜɢɞɨɦ ɩɨɣɦɵ ɪ. ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ (ɋɬɚɧɢɱɧɨɅɭɝɚɧɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɅɉɁ). ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɛɟɠɢɳ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɞɭɩɥɚ ɢ ɨɬɫɬɚɜɲɭɸ ɤɨɪɭ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. ɇɚɦɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɠɢɥɶɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜ ɟɝɨ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɯ.
Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) — ɧɨɱɧɢɰɚ ɜɨɞɹɧɚɹ. ȼɢɞ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɫɬɪɟɱɟ
ɜ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɅɉɁ (1977 ɝ.): ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ Ʉɚɪɬɨɬɟɤɟ ɅɉɁ ɛɟɡ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.

Plecotus. Ɋɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ.
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) — ɭɲɚɧ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ2. ɇɚɦɢ ɜɢɞ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧ, ɧɨ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɉɚɧɱɟɧɤɨ (1973) ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉɅɁ, ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɵɦ ɨɫɟɞɥɵɦ ɜɢɞɨɦ. Ɉɬɦɟɱɟɧ ɞɥɹ
ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɅɉɁ (ɩɨɣɦɚ ɪ. ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ). ȼɧɟɫɟɧ ɜ ȿɄɋ (1991).
1

«ɋɩɢɫɨɤ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɅɉɁ» ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɜ ɫɟɪɢɢ «Ɏɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ» ɩɨɞ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɠɧɢɯ ɡɨɨɥɨɝɨɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ Ⱥ. ɋɤɨɤɨɜɚ ɢ ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɜ 1995 ɝ., ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨ
ɢɡɞɚɧɢɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ.
2
Ɋɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɮɚɭɧɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɞɜɭɦɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ — Plecotus auritus (ɭɲɚɧ
ɛɭɪɵɣ) ɢ P. austriacus (ɭɲɚɧ ɫɟɪɵɣ); ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɤ ɪɨɞɭ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɞɟɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ ɨɛɨɢɯ ɜɢɞɨɜ.
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Ɋɨɞ Nyctalus. ɂɦɟɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɬɪɟɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɜɟɱɟɪɧɢɰ.
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) — ɜɟɱɟɪɧɢɰɚ ɦɚɥɚɹ. Ɋɟɞɤɢɣ ɨɫɟɞɥɵɣ ɜɢɞ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɩɨ ɥɟɫɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ (ɉɚɧɱɟɧɤɨ, 1973). ȼ ɋɉɅɁ ɡɧɚɱɢɬɫɹ ɛɟɡ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɢ ɫɫɵɥɨɤ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ɇɚɦɢ ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ. ȼɢɞ ɜɧɟɫɟɧ ɜ ɑɄɍ (1994), ɢɦɟɟɬ 3 ɨɯɪɚɧɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ.
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) — ɜɟɱɟɪɧɢɰɚ ɪɵɠɚɹ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɅɉɁ, ɮɨɧɨɜɵɣ ɜɢɞ ɧɚ ɩɪɨɥɟɬɟ ɢ ɨɛɵɱɧɵɣ ɜ ɥɟɫɚɯ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɉɚɧɱɟɧɤɨ (1973). ɇɚɦɢ ɜɢɞ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɫɹ ɜ ɦɚɟ 1998 ɝ. ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɜɢɞ. ȼ
ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɚɜɬɨɪɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɢɡ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ.
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) — ɜɟɱɟɪɧɢɰɚ ɝɢɝɚɧɬɫɤɚɹ. ȼɢɞ ɜɧɟɫɟɧ ɜ ɑɄɍ (1994; 3 ɤɚɬ.). ȼ
ɤɚɪɬɨɬɟɤɟ ɅɉɁ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚ ɝɢɝɚɧɬɫɤɨɣ ɜɟɱɟɪɧɢɰɵ ɧɚ ɜɵɪɭɛɤɟ ɜ ɩɨɣɦɟ
ɪ. Ⱦɨɧɟɰ (ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɅɉɁ). ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɫɹ ɜ ɩɨɥɟɬɟ.

Ɋɨɞ Pipistrellus. ɂɦɟɸɬɫɹ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ 3-ɯ ɜɢɞɨɜ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɩɟɪɜɵɟ.
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) — ɧɟɬɨɩɵɪɶ-ɤɚɪɥɢɤ, ɢɥɢ ɦɚɥɵɣ. Ɉɫɟɞɥɵɣ ɜɢɞ, ɨɛɵɱɧɵɣ ɤɚɤ
ɞɥɹ ɥɟɫɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ (ɉɚɧɱɟɧɤɨ, 1973). Ɉɬɦɟɱɟɧ ɞɥɹ
ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɅɉɁ ɤɚɤ ɮɨɧɨɜɵɣ ɨɫɟɞɥɵɣ ɜɢɞ. ɇɚɦɢ ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ.
Pipistrellus nathusii (Keyserling, Blasius, 1839) — ɧɟɬɨɩɵɪɶ ɇɚɬɭɡɢɭɫɚ, ɢɥɢ ɥɟɫɧɨɣ. ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ
ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɣ ɧɚ ɩɪɨɥɟɬɟ — ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɉɚɧɱɟɧɤɨ (1973); ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ
ɅɉɁ — ɢɡɪɟɞɤɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɣ ɧɚ ɩɪɨɥɟɬɟ ɜ ɩɨɣɦɟ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ. ɇɚɦɢ ɜɢɞ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧ.
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)1 — ɧɟɬɨɩɵɪɶ ɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɢɣ, ɢɥɢ ɧɟɬɨɩɵɪɶ Ʉɸɥɹ. Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ
ɜɢɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɫɹ; ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɢɡ Ʉɪɵɦɚ ɢ ɩɪɢɦɨɪɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɸ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ — Ȼɟɪɞɹɧɫɤɚ, ɉɪɢɦɨɪɫɤɚ, Ɇɚɪɢɭɩɨɥɹ (ɫɬɚɬɶɹ ɘ.
Ʉɪɨɱɤɨ ɜ: ɑɄɍ, 1994). ɇɚɦɢ ɧɚɣɞɟɧɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɜɢɞɚ ɜ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɯ ɜ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ. ɉɨɞɪɨɛɧɨɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɧɚɯɨɞɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999). ȼɢɞ ɜɧɟɫɟɧ ɜ
ɑɄɍ (1994: 3 ɤɚɬ.). ȼ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 10 ɷɤɡ., ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɭɲɤɢ ɢ ɱɟɪɟɩɚ.

Ɋɨɞ Vespertilio. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ, ɧɚɦɢ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɦ, ɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ
ɩɨ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ.
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 — ɤɨɠɚɧ ɞɜɭɰɜɟɬɧɵɣ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɫɟɞɥɵɦ, ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɨɜ (ɉɚɧɱɟɧɤɨ, 1973). ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ʉɚɪɬɨɬɟɤɢ ɅɉɁ, ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɞɤɢɦ, ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɥɹ ɉɪɨɜɚɥɶɹ ɢ ɪɟɞɤɢɦ ɨɫɟɞɥɵɦ — ɞɥɹ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɅɉɁ. ɇɚɦɢ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ *
ȼɢɞ
Rhinolophus hipposideros
Myotis mystacinus
Myotis daubentoni
Plecotus auritus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Nyctalus lasiopterus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhli
Vespertilio murinus
Eptesicus serotinus

ɋɬɚɬɭɫ **

Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.
(ɉɚɧɱɟɧɤɨ, 1973)

Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
(Ʉɚɪɬɨɬɟɤɚ ɅɉɁ)

Ⱦɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚ
(ɧɚ 1998 ɝ.)
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* Ɉɛɢɥɢɟ ɜɢɞɚ: «++» — ɨɛɵɱɧɵɣ ɢ ɱɚɫɬɨ ɮɨɧɨɜɵɣ ɜɢɞ, «+» — ɜɢɞ ɪɟɞɨɤ ɢɥɢ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɩɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɫɬɪɟɱɟ; «?» — ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ; «–» — ɜɢɞ ɧɟ ɱɢɫɥɢɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɩɢɫɤɟ. ** ɨɯɪɚɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ
ɜɢɞɨɜ: ȿɄɋ — ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɤɪɚɫɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ (1991), ɑɄɍ — «ɑɟɪɜɨɧɚ ɤɧɢɝɚ ɍɤɪɚʀɧɢ» (1994).
1

ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɢɞɨɜɢɯ ɧɚɡɜ ɿ ɞɚɬ ʀɯ ɨɩɢɫɭ ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɋɨɞ Eptesicus. ɂɡ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɮɚɭɧɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬɦɟɱɟɧ ɨɞɢɧ.
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) — ɤɨɠɚɧ ɩɨɡɞɧɢɣ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɚɧɱɟɧɤɨ (1973), — ɨɫɟɞɥɵɣ ɜɢɞ,
ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ʉɚɪɬɨɬɟɤɢ ɅɉɁ, ɜɢɞ ɨɛɵɱɟɧ ɜ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɦ ɢ ɪɟɞɨɤ — ɜ ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɅɉɁ. ɇɚɦɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɜ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ, ɨɬɤɭɞɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɚɜɬɨɪɚ. ɉɨɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɮɨɧɨɜɵɦ ɜɢɞɨɦ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɵɦ ɤ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɢɡɦɭ.

Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥ. 1 ɞɚɧɧɵɦ, ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.
12 ɜɢɞɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɟ ɪɚɡɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɩɢɫɤɢ, ɡɚɦɟɬɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɜ «ɋɩɢɫɤɟ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ» (ɉɚɧɱɟɧɤɨ, 1973) ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɨɛɳɟɝɨ ɫɩɢɫɤɚ — Rhinolophus hipposideros, Myotis daubentoni ɢ Nyctalus lasiopterus,
ɱɢɫɥɹɳɢɟɫɹ ɜ Ʉɚɪɬɨɬɟɤɟ ɅɉɁ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɢɞɨɜ
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ. Nyctalus lasiopterus ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɪɚɡ, ɤ
ɬɨɦɭ ɠɟ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɜ ɩɨɥɟɬɟ: ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɜɢɞ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Nyctalus noctula ɢɥɢ Eptesicus serotinus. ɍɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɠɟ
Rhinolophus hipposideros ɞɥɹ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɫɨɦɧɟɧɢɟ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɦɟɫɬ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɪɟɝɢɨɧ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɟ
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɚɪɟɚɥ ɧɢ ɜɢɞɚ, ɧɢ ɪɨɞɚ.
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɩɢɫɤɚɯ Pipistrellus kuhli, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɪɨɦ.
ɗɬɚ ɧɚɯɨɞɤɚ ɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɝɨ ɧɟɬɨɩɵɪɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɡɚɦɟɬɧɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɬ ɢɡɜɟɫɬɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɚɪɟɚɥɚ ɞɚɥɟɤɨ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɟ ɧɚɦɢ Myotis mystacinus, Nyctalus noctula ɢ Eptesicus serotinus ɦɨɝɭɬ
ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ., ɧɟ ɢɡɛɟɝɚɸɳɢɦɢ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɢɡɦɚ
ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɫɤɥɨɧɧɵɦɢ ɤ ɧɟɦɭ.
ɏɢɪɨɩɬɟɪɨɮɚɭɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɷɬɨɝɨ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɟɫɬ ɡɢɦɨɜɨɱɧɵɯ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɞɟɬɟɤɬɨɪɨɜ ɢ ɩɚɭɬɢɧɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɫɛɨɪ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɦ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ
ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ ɢ ɛɢɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɨɜ ɭɞɟɥɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɞɧɨɣ
ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ ȼ. I., ɉɨɩɨɜ Ȼ. Ɇ. Ɋɹɞ ɪɭɤɨɤɪɢɥɿ, ɚɛɨ ɤɚɠɚɧɢ — Chiroptera / Ɏɚɭɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʉɢʀɜ: ȼɢɞ-ɜɨ
Ⱥɇ ɍɊɋɊ, 1956. — Ɍɨɦ 1: ɋɫɚɜɰɿ, ɜɢɩ. 1. — ɋ. 229–446.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. Ʉɥɸɱɿ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɧɚɞɜɢɞɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɤɚɠɚɧɿɜ ɡɚ ɱɟɪɟɩɚɦɢ. — ɪɭɤɨɩɢɫ (1997).
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ I., Ɍɤɚɱ ȼ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɤɚɠɚɧɿɜ (Chiroptera) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ // Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. — 1996. — ʋ 5. — ɋ. 136–142.
Ʉɚɪɬɨɬɟɤɚ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. — (ɪɭɤɨɩɢɫɶ).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. ɉɟɪɲɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ ɧɟɬɨɩɢɪɚ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ (Pipistrellus kuhli) ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ
(ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 1999. — Ɍɨɦ 33, ʋ 3. — ɋ. 96.
ɉɚɧɱɟɧɤɨ ɋ. Ƚ. ɋɩɢɫɨɤ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɦɟɬɨɞ. ɞɥɹ ɡɨɨɥ. ɩɟɞɢɧɫɬ.). — ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɝɪɚɞ, 1973. — ɋ. 1–27.
ɉɨɤɢɧɶɱɟɪɟɞɚ ȼ. Ɏ. ɉɨɥɶɨɜɢɣ ɜɢɡɧɚɱɧɢɤ ɤɚɠɚɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ɋɚɯɿɜ: ȼɢɞ-ɜɨ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ,
1997. — 22 ɫ.
ɑɟɪɜɨɧɚ ɤɧɢɝɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɜɚɪɢɧɧɢɣ ɫɜɿɬ. — Ʉɢʀɜ: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, 1994. — 461 ɫ.
Woloszyn B. W. Jaki to nietoperz? Polowy klucz do oznaczania nietoperzy krajowych. — Krakow: Krakowsk.
Wydawn. Zool., 1991. — 55 p.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.4 (472.5)

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɮɚɭɧɵ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ
Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ 1
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ, Ɍɚɬɶɹɧɚ ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɮɚɭɧɢ ɤɚɠɚɧɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ. — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ
Ɇ., ɋɨɥɨɜɣɨɜɚ Ɍ. — ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 2000–2001 ɪɪ. ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɮɚɭɧɢ ɤɚɠɚɧɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɪɟɝɿɨɧɭ ɣɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɪɶɨɯ ɣɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ
ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɦɟɲɤɚɧɧɹ 12 ɜɢɞɿɜ ɤɚɠɚɧɿɜ. Ɋɚɪɢɬɟɬɧɟ ɹɞɪɨ ɮɚɭɧɢ ɤɚɠɚɧɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɜɢɞɚɦɢ (Myotis nattereri, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus leisleri, N. lasiopterus, Plecotus auritus), ɹɤɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɞɿɛɪɨɜɚɯ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɚɠɚɧɢ, ɮɚɭɧɚ, ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ, ɫɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ.
Modern state of bat fauna in the Luhansky reserve. — Kondratenko O., Kolesnikov M., Solovjeva T. — According to original investigations in 2000–2001 and analysis of literary sources, data
about modern state of bat fauna in Luhansk reserve and the region of its location are presented. In a
whole, 12 bat species were recorded at the territory of three reserve branches. The rarity core of bat
fauna are resented by 5 species (Myotis nattereri, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus leisleri, N. lasiopterus,
Plecotus auritus), which are most abundant in the riverside forests of Siversky Donets.
Key words: bats, fauna, species composition, Luhansky reserve, eastern Ukraine.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɯɢɪɨɩɬɟɪɨɮɚɭɧɵ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɢɞɨɜɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɮɚɭɧɵ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɛɳɟɮɚɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɞɤɚɯ (ɋɨɦɨɜ, 1897; ɋɢɥɚɧɬɶɟɜ, 1898; Ⱥɜɟɪɢɧ, 1915; Ɇɢɝɭɥɿɧ,
1938; Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ, ɉɨɩɨɜ, 1956; ɉɚɧɱɟɧɤɨ, 1973; ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ., 1992; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1998 ɢ ɞɪ.).
ɂɦɟɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɧɚɯɨɞɤɚɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ
ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999; Ƚɨɞɥɟɜɫɤɚɹ ɢ ɞɪ., 2001; ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.,
2002). ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɯɢɪɨɩɬɟɪɨɮɚɭɧɵ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɤɨɧɰɚ XIX ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ XXI ɜɟɤɚ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɥɟɬ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɮɚɭɧɵ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ 1998–2001 ɝɝ., ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɟɦɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɢɪɨɩɬɟɪɨɮɚɭɧɵ ɪɟɝɢɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. ɇɚɲɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɨɢɫɤɚ ɢ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɢɦɧɢɯ ɭɛɟɠɢɳ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɜɵɜɨɞɤɨɜɵɯ ɤɨɥɨɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɜ ɫɟɛɹ ɞɟɬɟɤɬɨɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɨɬɥɨɜɵ ɫɚɦɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɚɭɬɢɧɧɨɣ ɫɟɬɶɸ,
ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɢɯ ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ.
1

ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ «ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɋɟɪɿɹ Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ» (2002. ʋ 7. ɋ. 89–98). ȼɢɯɿɞɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɦɿɫɬɢɥɚ ɱɢɦɚɥɨ
ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ, ɿ ɬɭɬ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɭ ɜɟɪɫɿɸ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɣɥɿɜ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɧɟɫɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɪɭɛɪɢɤɚɰɿɸ ɫɬɚɬɬɿ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɧɚɡɜɢ ɬɚ
ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɜɢɞɿɜ, ɡɦɿɫɬ ɬɚɛɥɢɰɶ ɿ ɩɪɢɦɿɬɨɤ ɞɨ ɧɢɯ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɨɩɢɫɢ ɜɢɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɨ ɫɚɦ
ɬɟɤɫɬ. ȼɢɯɿɞɧɚ ɮɚɤɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɬɭɬ ɛɟɡ ɡɦɿɧ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɮɚɭɧɵ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
ȼɢɞ
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)***
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)****
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Pipistrellus nathusii (Keys. & Blas., 1839)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
ȼɫɟɝɨ ɜɢɞɨɜ
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* — Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɣ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ; ** — ɞɚɧɧɵɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ; *** — ɜɢɞ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɋɨɦɨɜɵɦ (1897) ɫ ɩɨɦɟɬɤɨɣ «ɝ. ɋɥɚɜɹɧɫɤ (ɂɡɸɦɫɤɢɣ
ɭɟɡɞ), 11.IV.1891»; Ⱥɜɟɪɢɧ (1915) ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɟɝɨ ɫɨ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɋɨɦɨɜɚ (1897); ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ. — ɧɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»; **** — ɜɢɞ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɥɢɛɨ ɫɨ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɭ Ȼɥɚɡɢɭɫɚ «Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands», 1857, S. 87 (ɋɨɦɨɜ, 1897), ɥɢɛɨ ɫɨ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɋɨɦɨɜɚ (Ⱥɜɟɪɢɧ, 1915). Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: «+» ɜɢɞ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ, «–» ɜɢɞ ɧɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬ, «?»
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɢɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, «??» ɧɚɯɨɞɤɢ ɜɢɞɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɫɨɦɧɟɧɢɟ.

Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ȼ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɹ ɸɠɧɵɟ ɨɬɪɨɝɢ ɋɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɨɣ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɢɧɭ ɪɟɤɢ ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ ɢ Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɤɪɹɠ. ȼ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɚɜɧɢɧɧɵɣ ɪɟɥɶɟɮ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ (Ɏɢɫɭɧɟɧɤɨ, ɀɚɞɚɧ, 1994). ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɨɛɲɢɪɧɵɦɢ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɥɟɫɧɵɦɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɢ ɫɬɟɩɢ ɢ ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɨɜ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɜɢɞɟ ɥɟɫɨɜ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɤɪɭɩɧɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɜ ɩɨɣɦɟ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɪɹɞɚ ɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɨɜ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɟɪɪɚɫɚɯ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɪɟɝɢɨɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɵɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɝɨɪɨɞɨɜ, ɲɚɯɬ ɢ ɬ. ɩ,
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɝɢɞɪɨɫɟɬɢ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɤɚɤ ɨɛɲɢɪɧɵɯ
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɥɟɫɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɵɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɩɟɳɟɪɧɨ-ɤɚɪɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ.
Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɯɢɪɨɩɬɟɪɨɮɚɭɧɵ ɪɟɝɢɨɧɚ
ȼ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɥɟɬɭɱɢɦɢ
ɦɵɲɚɦɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɞɨɥɢɧɵ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɟɝɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɢɬɨɤɨɜ — Ⱥɣɞɚɪɚ, Ⱦɟɪɤɭɥɚ ɢ ɞɪ., ɝɞɟ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɢɞɵ ɞɟɧɞɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. ȼ ɫɬɟɩɧɵɟ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɞɨɥɢɧɚɦ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɱɟɤ — ɩɪɢɬɨɤɨɜ Ⱦɨɧɰɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚ. Ɂɞɟɫɶ ɨɧɢ ɨɛɢɬɚɸɬ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. ɑɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɢ ɱɟɦ ɭɞɚ43

ɥɟɧɧɟɟ ɨɧ ɨɬ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ, ɬɟɦ ɛɟɞɧɟɟ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɦɟɧɶɲɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ. Ɍɚɤ, ɜ ɫɬɟɩɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɜ ɫɟɡɨɧ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ
(ɦɚɣ-ɢɸɥɶ) ɧɚɦɢ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɨɬ 2–3 («ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ») ɞɨ 5–7 («ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ
ɫɬɟɩɶ») ɜɢɞɨɜ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɟɫɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɛɥɢɡɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɞɨɥɢɧɟ ɪ. ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ, ɝɞɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɥɟɫɨɜ (ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɞɭɛɪɚɜ) ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɢɞɨɜɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ. ȼ
ɬɚɤɢɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ
ɤɨɥɨɧɢɣ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ ɫɬɚɰɢɹɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɛɥɢɡɢ ɨɡɟɪ-ɫɬɚɪɢɰ ɢɥɢ ɪɟɱɧɵɯ ɩɥɟɫɨɜ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɪɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɥɟɫɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɞɭɩɥɢɫɬɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. ȼɫɟɝɨ ɜ
ɥɟɬɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ 2000–2001 ɝɝ., ɧɚɦɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ: Myotis nattereri,
M. daubentonii, M. mystacinus, Nyctalus noctula, N. leisleri, Pipistrellus kuhli, P. nathusii, P. pipistrellus, P. pygmaeus, Plecotus auritus, Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus.
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1928; ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ., 1992; ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ
ɬɚ ɿɧ., 2002), ɩɨɦɢɦɨ 12 ɜɢɞɨɜ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɜ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɥɟɫɚɯ ɞɨɥɢɧɵ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪ. ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ, ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɜɟɱɟɪɧɢɰɵ ɝɢɝɚɧɬɫɤɨɣ ɢ
ɧɨɱɧɢɰɵ ɩɪɭɞɨɜɨɣ. ɗɬɨ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɢɟ, ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɟ ɜɢɞɵ, ɨɬɦɟɱɚɟɦɵɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɧɨ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ. ɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɭɩɨɦɢɧɚɟɦɨɝɨ ɪɹɞɨɦ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨɞɤɨɜɨɧɨɫɚ
ɦɚɥɨɝɨ (ɋɨɦɨɜ, 1897; Ⱥɜɟɪɢɧ, 1915; ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ., 1992), ɬɨ ɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɨɬ ɜɢɞ, ɟɫɥɢ ɢ ɛɵɥ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ
ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɢɫɱɟɡɧɭɜɲɢɦ ɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ.
Ɏɚɭɧɚ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ. Ɇɵ ɨɛɥɚɞɚɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɥɢɲɶ ɨ ɧɚɯɨɞɤɚɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɨɫɨɛɟɣ ɬɪɟɯ ɜɢɞɨɜ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɡɢɦɧɢɯ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ 2–3 ɜɢɞɨɜ ɜ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ (ȼɥɚɳɟɧɤɨ Ⱥ., ɥɢɱɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ). ɇɚɯɨɞɤɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ
ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ɢɥɢ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɩɟɳɟɪɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɯ ɨ ɡɢɦɨɜɤɚɯ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɜ ɫɬɚɪɵɯ ɲɚɯɬɚɯ ɦɵ ɧɟ ɢɦɟɟɦ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ
ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɬɟɩɟɥɟɣ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɩɨɤɢɞɚɸɬ ɫɜɨɢ
ɡɢɦɧɢɟ ɭɛɟɠɢɳɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɫ ɜɨɡɜɪɚɬɨɦ ɯɨɥɨɞɨɜ ɨɧɢ ɫɧɨɜɚ ɜ ɧɢɯ ɫɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɧɨɝɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɦɟɧɚ ɭɛɟɠɢɳ.
Ɋɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ» ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ,
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɚɭɧɵ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɧɚɦɢ ɜ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 2000 ɝ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ
ɩɨɣɦɚ» ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ (Ʉɨɧɞɪɚɲɟɜɫɤɢɣ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɡɚɤɚɡɧɢɤ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɡɨɨɥɨɝɚɦɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɨɨɥɨɝɢɢ ɇȺɇɍ (ɂ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ,
ȿ. Ƚɨɞɥɟɜɫɤɚɹ, ə. ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ) ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 26 ɢɸɥɹ ɩɨ 5 ɢɸɥɹ 2001 ɝ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɞɟɬɟɤɬɨɪɨɜ D-200 ɢ ɩɚɭɬɢɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ 9
ɜɢɞɨɜ: Myotis daubentonii, M. nattereri, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus,
P. nathusii, P. kuhlii, Eptesicus serotinus ɢ Vespertilio murinus. ȼɫɟɝɨ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
(2000–2001 ɝɝ.) ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ» ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ 10 ɜɢɞɨɜ:
1. Myotis daubentonii — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ, ɨɬɦɟɱɚɟɦɵɣ ɧɚɞ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɩɨ ɢɯ ɛɟɪɟɝɚɦ. Ʉɨɥɨɧɢɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɜ ɞɭɩɥɚɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɨɩɨɥɟɣ ɢɥɢ ɢɜ).
2. Myotis nattereri — ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ. ȼɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɫɟɤɚɯ ɜ
ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɞɭɛɪɚɜɚɯ. Ʉɨɪɦɹɳɚɹ ɫɚɦɤɚ ɛɵɥɚ ɨɬɥɨɜɥɟɧɚ ɧɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨɫɟɤɟ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɡɚɩɨɜɟɞɧɨɦ ɭɪɨɱɢɳɟ «Ɋɨɝ».
3. Nyctalus noctula — ɨɛɵɱɧɵɣ, ɦɟɫɬɚɦɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɜɢɞ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ. Ɉɬɦɟɱɟɧ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, ɝɞɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ.
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4. Pipistrellus pipistrellus — ɨɛɵɱɧɵɣ, ɦɟɫɬɚɦɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɜɢɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɷɬɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ.
Ɉɯɨɬɢɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɤɪɨɧɚɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɧɚ ɥɟɫɧɵɯ ɨɩɭɲɤɚɯ ɢ ɩɨɥɹɧɚɯ.
5. Pipistrellus pygmaeus — ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɬɟɯ ɠɟ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɱɬɨ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ. ɇɚ ɨɯɨɬɭ ɜɵɥɟɬɚɟɬ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɧɟɬɨɩɵɪɶ-ɤɚɪɥɢɤ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɭɛɟɠɢɳɚ.
6. Pipistrellus nathusii — ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ, ɨɬɦɟɱɚɟɦɵɣ ɜ ɥɟɫɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ. ɇɚɦɢ ɨɬɥɚɜɥɢɜɚɥɫɹ ɜ ɭɪɨɱɢɳɟ «Ɋɨɝ», ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɧɨɱɧɢɰɟɣ ɪɟɫɧɢɬɱɚɬɨɣ.
7. Pipistrellus kuhlii — ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ, ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɣ ɜɢɞ, ɨɬɦɟɱɚɟɦɵɣ ɤɚɤ ɧɚ ɥɟɫɧɵɯ ɩɪɨɫɟɤɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɩɭɲɤɚɯ ɢ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɜɨɞɨɟɦɨɜ.
8. Eptesicus serotinus — ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɢɞ, ɨɬɦɟɱɚɟɦɵɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ. Ɉɯɨɬɢɬɫɹ ɧɚɞ ɤɪɨɧɚɦɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɨɩɭɲɤɚɦ ɢ ɛɟɪɟɝɚɦ ɜɨɞɨɟɦɨɜ.
9. Vespertilio murinus — ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɥɟɫɧɵɯ ɩɪɨɫɟɤɚɯ, ɨɩɭɲɤɚɯ ɥɟɫɚ ɢ ɜɨɡɥɟ ɜɨɞɨɟɦɨɜ.
10. Plecotus auritus — ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ. Ʉɨɪɦɢɬɫɹ ɜ ɤɪɨɧɚɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. Ɉɬɦɟɱɟɧ ɜ 2000 ɝɨɞɭ ɜ ɩɨɣɦɟɧɧɨɣ
ɞɭɛɪɚɜɟ ɭɪɨɱɢɳɚ «Ɋɨɝ».

ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ (ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ., 1992) ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɨɬɦɟɬɢɦ ɧɚɯɨɞɤɢ ɞɜɭɯ ɧɨɜɵɯ ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜɢɞɨɜ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ
ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɚ-ɞɜɨɣɧɢɤɚ Pipistrellus pipistrellus — P. pygmaeus. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨɬɧɵɦ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɷɯɨɥɨɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɧɚ
ɱɚɫɬɨɬɟ 55 ɤȽɰ) (ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., 2002). ȼɬɨɪɨɣ ɜɢɞ — Myotis nattereri — ɞɨ ɫɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɧɟ ɛɵɥ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɞɥɹ Ʌɟɜɨɛɟɪɟɠɶɹ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ɋɟɫɧɢɬɱɚɬɚɹ ɧɨɱɧɢɰɚ — ɪɟɞɤɢɣ ɨɫɟɞɥɵɣ ɜɢɞ,
ɨɛɢɬɚɬɟɥɶ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɟɫɨɜ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɫ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɹ, Ʉɚɪɩɚɬ ɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ʉɪɵɦɚ,
ɜɫɟɝɨ ɢɡ 17 ɩɭɧɤɬɨɜ (ɑɟɪɜɨɧɚ ɤɧɢɝɚ..., 1996), ɜɵɹɜɥɟɧ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
«ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ» (Ƚɨɞɥɟɜɫɤɚɹ ɢ ɞɪ., 2001). ȿɳɟ ɞɜɚ ɜɢɞɚ — Pipistrellus kuhlii ɢ Eptesicus serotinus — ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɜɩɟɪɜɵɟ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɩɢɫɤɟ ɜɢɞɨɜ
Myotis mystacinus ɢ Nyctalus lasiopterus, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɢɯ ɪɟɞɤɨɫɬɶɸ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɮɚɭɧɵ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ
ɩɨɣɦɚ» ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. ȼ ɰɟɥɨɦ,
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɢɯ ɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ 12 ɜɢɞɨɜ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɬɟ ɠɟ ɜɢɞɵ ɧɚɫɟɥɹɸɬ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ Ʉɨɧɞɪɚɲɟɜɫɤɨɝɨ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ, ɝɞɟ ɧɚɦɢ 26–27.06 ɢ 4.07.2001 ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ 9 ɜɢɞɨɜ: Myotis daubentonii,
M. nattereri, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, P. nathusii, P. kuhlii, Eptesicus serotinus ɢ Vespertilio murinus. ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɬɭɬ ɧɚɯɨɞɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. Ɏɚɭɧɚ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ» ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚ 2001 ɝ.
ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ
ȼɢɞ
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus kuhlii
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus

Ʉɨɧɞɪɚɲɟɜɫɤɢɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ

ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ., 1992

ɇɚɲɢ ɞɚɧɧɵɟ

ɇɚɲɢ ɞɚɧɧɵɟ *

ɨɛɵɱɧɵɣ
ɨɛɵɱɧɵɣ
–
ɪɟɞɤɢɣ
ɨɛɵɱɧɵɣ
ɨɛɵɱɧɵɣ
ɨɛɵɱɧɵɣ
–
–
ɨɛɵɱɧɵɣ
–
ɨɛɵɱɧɵɣ

ɨɛɵɱɧɵɣ
–
ɪɟɞɤɢɣ
–
ɨɛɵɱɧɵɣ / ɞɨɦɢɧɚɧɬ
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ
ɨɛɵɱɧɵɣ / ɞɨɦɢɧɚɧɬ
ɨɛɵɱɧɵɣ
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ
ɪɟɞɤɢɣ
ɨɛɵɱɧɵɣ
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ

+
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–

* ɐɹ ɤɨɥɨɧɤɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɿ ɞɨɞɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɤɫɬɭ — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɷɬɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ» ɩɪɢ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ. Ɍɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɋ. Ⱦɨɧɰɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ «Ɉɫɬɪɨɜ».
Ɋɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»
ɂɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɋɢɥɚɧɬɶɟɜ, 1898; ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ., 1992) ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɢɡɜɟɫɬɧɨ 4 ɜɢɞɚ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ: Rhinolophus hipposideros, Nyctalus leisleri, Vespertilio murinus ɢ Eptesicus serotinus. ɇɚɦɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
2000–2001 ɝɝ. ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɬɪɟɯ ɜɢɞɨɜ: Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus ɢ
Nyctalus noctula, ɩɪɢɱɟɦ ɞɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɜɩɟɪɜɵɟ. ɀɢɜɨɬɧɵɟ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ ɪ. ɑɟɪɟɩɚɯɚ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ
ɜɛɥɢɡɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ȼ ɫɬɟɩɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ, ɥɢɲɟɧɧɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɥɟɬɭɱɢɟ
ɦɵɲɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ, ɩɪɨɧɢɤɚɹ ɫɸɞɚ ɜɞɨɥɶ ɨɜɪɚɝɨɜ ɢ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫ.
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɋɤɨɤɨɜɚ ɫ ɫɨɚɜɬ. (1992), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɢɦɢ ɧɚɯɨɞɤɢ R. hipposideros — ɜɢɞɚ, ɩɪɢɫɭɳɟɝɨ ɩɟɳɟɪɧɨ-ɤɚɪɫɬɨɜɨɦɭ ɯɢɪɨɩɬɟɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. ɋɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɡɞɟɫɶ N. leisleri — ɜɢɞɚ,
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɞɭɛɪɚɜ ɞɨɥɢɧɵ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ (ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ
ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɜɢɞɨɜ «ɜ ɩɨɥɟɬɟ»). Ɉɞɧɚɤɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɨɫɟɧɧɢɯ ɦɢɝɪɚɰɢɣ. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ: Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula,
Eptesicus serotinus ɢ Vespertilio murinus. ɇɚɯɨɞɤɢ ɟɳɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɨɜ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, Myotis
daubentonii ɢ P. nathusii) ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
Ɋɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ,
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ., 1992), ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ Vespertilio murinus. ɇɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɟɪɢɨɥɨɝɚɦɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ VIII Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɒɤɨɥɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɹɬɢ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɞɟɬɟɤɬɨɪɨɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫ. ɉɪɨɜɚɥɶɟ ɢ ɞɭɛɪɚɜɵ ɩɨ ɪ. ȼɟɪɯɧɟɟ ɉɪɨɜɚɥɶɟ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɲɟɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ: Myotis
daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus ɢ Vespertilio murinus. Ɍɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɨɞɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɨɱɧɢɰɵ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ (Myotis sp.),
ɷɯɨɥɨɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ M. daubentonii ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ
Ɇ. nattereri ɢɥɢ M. dasycneme1. ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ ɜ «ɉɪɨɜɚɥɶɟ» ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ, ɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɬɨɩɵɪɶ-ɤɚɪɥɢɤ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɨɛɵɱɧɵɦ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɫɟɥɚɯ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ (ɩɨ 5–6 ɜɢɞɨɜ) ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɯ ɞɭɛɪɚɜɚɯ ɩɨ ɪɟɤɟ ȼɟɪɯɧɟɟ ɉɪɨɜɚɥɶɟ ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɞ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ — ɥɟɫ «Ʉɚɬɚɪɚɥ», ɞɭɛɪɚɜɵ ɭ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ «Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɢɟ ɫɤɚɥɵ» ɢ ɜ ɛɚɥɤɟ «Ƚɪɭɲɟɜɚɹ».
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ (ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ.,
1992), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɜɢɞɨɜ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɜ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ (ɬɚɛɥ. 3). ȼɫɟɝɨ ɡɞɟɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ 7
ɜɢɞɨɜ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ. Ɂɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ V. murinus, ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜɩɟɪɜɵɟ.
1
ɋɢɝɧɚɥɢ Myotis nattereri ɬɚ M. dasycneme ɞɨɜɨɥɿ ɜɿɞɦɿɧɧɿ, ɿ ɬɚɤɟ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɹɫɧɟɧɶ, ɩɪɨɬɟ
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɢ ʀɯ ɧɟ ɞɚɥɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɨɛɥɿɤɚɯ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɥɢɲɟ ɹɤ ɧɚɲɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɿɨɬɨɩɢ
M. dasycneme ɧɚ ɪ. ɉɪɨɜɚɥɥɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɨɬɠɟ ɦɨɜɚ ɦɨɠɟ ɣɬɢ ɥɢɲɟ ɩɪɨ M. nattereri (ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.).
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3. ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɮɚɭɧɵ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ
ȼɢɞ
Myotis daubentonii
Myotis sp.
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus

ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ., 1992

ɇɚɲɢ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚ 2001 ɝ.
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+
+
+
+
+
+
+

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:
1) ɯɢɪɨɩɬɟɪɨɮɚɭɧɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 12 ɜɢɞɨɜ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɢɞɨɜɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ (10–12 ɜɢɞɨɜ) ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɞɥɹ
ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɞɭɛɪɚɜ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɨɣ ɩɨɣɦɵ», ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ (4–5 ɜɢɞɨɜ) ɩɪɢɫɭɳɟ ɞɥɹ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ», ɝɞɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɬɟɩɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ. ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (6–7 ɜɢɞɨɜ)
ɡɚɧɢɦɚɟɬ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ», ɛɚɣɪɚɱɧɵɟ ɞɭɛɪɚɜɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɨɣɦɟɧɧɵɦɢ
ɥɟɫɚɦɢ ɞɨɥɢɧɵ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ;
2) «ɪɚɪɢɬɟɬɧɨɟ ɹɞɪɨ» ɯɢɪɨɩɬɟɪɨɮɚɭɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɜɢɞɚ, ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ «Ʉɪɚɫɧɭɸ
ɤɧɢɝɭ ɍɤɪɚɢɧɵ» — Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus kuhlii
(ɜɫɟ ɫ III ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɢɡ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ (1991) — Plecotus
auritus (ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ») (ɑɟɪɜɨɧɚ ɤɧɢɝɚ..., 1994). ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ,
ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ ɧɚɲɟɣ ɮɚɭɧɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɨɯɪɚɧɨɣ ɪɚɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɨɣ Ȼɟɪɧɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ (1979) (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999) ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ II (ɧɟɬɨɩɵɪɶ-ɤɚɪɥɢɤ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ III);
3) ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɩɪɚɜɨ- ɢ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɶɹ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ» ɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɞɭɛɪɚɜɵ Ʉɨɧɞɪɚɲɟɜɫɤɨɝɨ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɚɬɨɦ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɪɹɞɚ ɜɢɞɨɜ ɪɟɞɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜɢɞɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɞɨɥɢɧɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪɟɤɢ
ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ. Ɍɨ ɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɤ ɞɭɛɪɚɜɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɚɥɶɧɵɦ ɜɵɯɨɞɚɦ ɫɥɚɧɰɟɜ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ». ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɧɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
Ⱥɜɬɨɪɵ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬ ɂ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ, Ʌ. Ƚɨɞɥɟɜɫɤɭɸ, ə. ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ (ɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɡɨɨɥɨɝɢɢ ɇȺɇɍ), ȼ. Ɏɨɪɨɳɭɤɚ ɢ ȿ. Ȼɨɪɨɜɢɤɚ (Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ) ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ
ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.74 (477.5)

ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ 1
Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ.
— Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ Ɇ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɫɬɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɞɜɨɯ ɪɨɞɢɧ — Canɿdae ɬɚ Mustelɿdae, ɳɨ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ. ȼɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ
ɿ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɟɬɚɩɢ. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɨɩɢɫɭɸɱɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ XVII — ɩɨ
ɩɟɪɲɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ XIX ɫɬ., ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨʀ
ɩɨɥɨɜɢɧɢ XIX ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ., ɞɨ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ — ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 40–80 ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ.,
ɞɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡ ɤɿɧɰɹ XX ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ XXI ɫɬ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɯɢɠɿ ɫɫɚɜɰɿ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɿ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɿ ɫɬɟɩɢ.
History of investigation of carnivores In the Donetsk-Don and Donetsk-Azov steppes. — Kolesnikov M., Kondratenko O. — The historical analysis of therɿologɿcal researches end consistent accumulation of scientific knowledge about predatory mammals belonging to the family Canidae and Mustelidae and inhabited in the region of Donetsk-Don and Donetsk-Azov steppes and factors influencing
on it are discussed. The whole period of the investigation of carnivorous mammals of the region can be
conditionally divided into four different in the duration and the level of the investigation stages. The
beginning of the XVII and the first half of the XIX century refers to the first (describing) stage; the
second (faunistic) stage includes researches of the second half of the XIX and the beginning of the XX
century; the third (population) stage includes researches of the 40s–80s years of the XX century and the
fourth stage includes present researches of the and of the XX and the beginning of the XXI century.
Key words: carnivores, Donetsk-Don and Donetsk-Azov steppes.

ȼɫɬɭɩ
ɏɢɠɿ ɫɫɚɜɰɿ ɽ ɜɟɪɲɢɧɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɪɚɦɿɞ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɛɿɨɰɟɧɨɡɿɜ, ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ
ɱɚɫ, ɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɪɚɡɥɢɜɿ ɜɢɞɢ ɬɜɚɪɢɧ. Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡ ɧɢɯ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɡɧɢɤɚɸɱɨɝɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999). Ɋɹɞ ɜɢɞɿɜ (Mustela ermɿnea, M. eversmannɿ,
M. lutreola, Vormela peregusna, Lutra lutra ɬɚ Meles meles) ɽ ɜɤɪɚɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɧɟɫɟɧɿ ɞɨ
ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɑɟɪɜɨɧɚ..., 1994), ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɬɚ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ
ɤɧɢɝɢ ɆɋɈɉ (Ɍɨɤɚɪɫɤɢɣ, 2001). ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɯɢɠɿ ɫɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɍɤɪɚʀɧɨɸ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ (1979).
Ɋɟɝɿɨɧ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɿɜɞɟɧɧɿ ɜɿɞɪɨɝɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɭɫɶɤɨʀ ɜɢɫɨɱɢɧɢ, ɞɨɥɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɤɪɹɠ, ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɿ
ɜɢɫɨɱɢɧɚ ɬɚ ɧɢɡɨɜɢɧɚ. Ɋɟɝɿɨɧ ɡɚɣɦɚɽ ɩɥɨɳɭ ɛɿɥɶɲɟ 50 ɬɢɫ. ɤɦ2.

1
ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ «ȼɿɫɧɢɤ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ» (2004.
ȼɢɩ. 38. ɋ. 21–42) ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɬɟɤɫɬɭ, ɥɢɲɟ ɡ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɦ ɩɿɞ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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ȼɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɞɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ
ɪɿɡɧɢɯ ɩɨ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɜɧɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɬɚɩɿɜ. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɩɟɪɿɨɞ ɡ
ɩɨɱɚɬɤɭ XVȱȱ — ɩɨ ɩɟɪɲɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɏȱX ɫɬ., ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ — ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ
Xȱɏ ɿ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ., ɞɨ ɬɪɟɬɶɨɝɨ — ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 40–80 ɪɨɤɿɜ XX ɫɬ., ɬɚ ɞɨ 4 ɟɬɚɩɭ ɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ XX — ɩɨɱɚɬɤɭ XXȱ ɫɬ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɏVȱȱ ɫɬ. — ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ Xȱɏ ɫɬ.
ɉɟɪɲɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɀɚɧɨɦ ɞɟ Ʌɸɤɨɦ.
ȼɿɧ ɧɚɜɿɜ ɪɹɞ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɯɢɠɢɯ, ɹɤɿ ɜɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XVȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɧɚ
ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɪɿɜɧɢɧɚɯ ɦɿɠ Ⱦɧɿɩɪɨɦ ɿ Ⱦɨɧɨɦ.
Ɂɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɯɭɬɪɨɜɨɝɨ ɡɜɿɪɚ (ɥɢɫɢɰɹ, Vulpes vulpes) ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɤɚɪɡɿ 1687
ɪɨɤɭ Ⱦɨɧɫɶɤɨɝɨ ɨɬɚɦɚɧɚ Ɏɪɨɥɚ Ɇɿɧɚɽɜɚ ɧɚ ɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɽɜɨɞɭ. ɍ ɞɠɟɪɟɥɚɯ XVȱȱȱ ɬɚ ɩɟɪɲɨʀ
ɩɨɥɨɜɢɧɢ Xȱɏ ɫɬ. ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɯɢɠɢɯ ɡɜɿɪɿɜ.
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɨɞɨɧ’ɹ ɜ XVȱȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɳɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɜɫɹ ɜɟɞɦɿɞɶ, ɿ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɜɟɥɨɫɶ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ Xȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɟɞɦɟɞɿ «ɜɢɞɚɥɢɥɢɫɹ ɡɨɜɫɿɦ» ɿɡ ɡɟɦɟɥɶ ɞɨɧɫɶɤɢɯ ɤɨɡɚɤɿɜ.
Canɿs lupus ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɞ, ɳɨ ɡɚɜɞɚɽ ɜɟɥɢɤɨʀ ɲɤɨɞɢ ɩɨɫɟɥɟɧɰɹɦ. ɍ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɨɩɢɫɿ
ɡɟɦɥɿ ɞɨɧɫɶɤɢɯ ɤɨɡɚɤɿɜ, ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɜ 1822–1832 ɿ 1863 ɪɨɤɚɯ Ɇ. Ʉɪɚɫɧɨɜɢɦ, ɽ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɥɢɫɢɰɿ-ɤɨɪɫɚɤɚ (Vulpes corsac) ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ȼɿɣɫɶɤɚ Ⱦɨɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɨɩɢɫ
ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ. ɍ 1886 ɪɨɰɿ ȯ. Ʉɨɬɟɥɶɧɢɤɨɜ ɨɩɢɫɚɜ ɡɭɫɬɪɿɱɿ V. peregusna ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ Xȱɏ ɫɬ. ɜ ɫɬɟɩɨɜɨɦɭ ɉɨɞɨɧ’ʀ, ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɯɭɬɨɪɚɯ. M. eversmannɿɿ ɬɚ M. putorɿus ɭ ɰɟɣ
ɱɚɫ ɧɚɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ XVȱȱȱ — ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ Xȱɏ ɫɬ. ɩɿɞ ɨɞɧɿɽɸ ɧɚɡɜɨɸ
«ɬɯɨɪɢ». Ɍɯɨɪɢ ɿ ɝɨɪɧɨɫɬɚɣ (M. ermɿnea) ɛɭɥɢ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɜ ɫɬɟɩɨɜɿɣ ɡɨɧɿ. ɇɨɪɤɚ
(M. lutreola) ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɚɫɶ ɜɫɸɞɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚɥɟ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ʀʀ ɛɭɥɚ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ (Ʉɢɪɢɤɨɜ, 1983).
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ Xȱɏ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɨ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ Ɉ. ɑɟɪɧɚɹ (1853), Ɇ. ɋɨɦɨɜɚ (1897), Ɉ. ɋɢɥɚɧɬɶɽɜɚ (1896), ȼ. Ⱥɜɟɪɿɧɚ (1918), ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɟɪɲɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɣ
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ 10–12 ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ Ⱦ. Ȼɚɝɚɥɟɣ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɚɪɯɿɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɨɩɢɫɭɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɛɨɪɫɭɤɚ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɋɥɨɛɿɞɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɥɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ. ɍ ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɪɹɞ ɩɪɚɰɶ
ȼ. Ⱥɜɟɪɿɧɚ, Ɇ. ɒɚɪɥɟɦɚɧɹ, Ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, Ɂ. Ƚɨɥɨɜ’ɹɧɤɨ, Ɇ. Ⱦɸɤɨɜɚ, Ɉ. Ɇɚɬɸɲɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.,
ɳɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɰɿ, ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɪɟɝɿɨɧɭ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ — ɩɪɚɰɿ Ɉ. Ɇɚɬɸɲɟɧɤɨ ɩɪɨ ɜɨɜɤɿɜ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɧɢɦɢ ɧɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ,
ȼ. Ⱥɜɟɪɿɧɚ — ɩɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɩɟɪɟɝɭɡɧɿ ɬɚ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɟɣ ɜɢɞ ɭ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɉ. Ɇɢɝɭɥɿɧɚ
— ɩɪɨ ɧɨɪɤɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɝɭɛɟɪɧɿʀ (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938).
Ⱦɚɧɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɰɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɫɤɥɚɥɢ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ Ɉ. Ɇɢɝɭɥɿɧɚ «ɡɜɿɪɿ ɍɊɋɊ»(1938),
ɜ ɹɤɿɣ ɩɿɞɜɟɞɟɧɿ ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ — ɩɨɱɚɬɤɭ
ɏɏ ɫɬɨɪɿɱ, ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜɫɿ ɜɿɞɨɦɿ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɿ ɧɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɢɬɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɜɟɞɟɧɧɹɯ ɬɚ
ɨɝɥɹɞɚɯ ɮɚɭɧɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 40–80 ɪɨɤɿɜ XX ɫɬ.
ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɥɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɯɢɠɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɛɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɥɨɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ. Ɍɚɤ, ȼ. Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ (1966, 1965) ɩɨɞɚɜ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɛɨɪɫɭɤɚ ɣ ɤɚɦ’ɹɧɨʀ ɤɭɧɢɰɿ ɬɚ
ɧɚɜɿɜ ɬɚɛɥɢɰɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ʀɦ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɞɿɜɥɿ ɧɿɪ, ɞɨɛɨɜɢɯ ɿ ɪɿɱɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɛɨɪɫɭɤɚ, ɬɨɳɨ (Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, 1966).
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Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɛɭɥɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɨɩɢɫɭ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ
ɡɧɚɣɬɢ ɞɚɧɿ ɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. Ɍɚɤ, ɋ. Ʉɿɪɿɤɨɜ (1966) ɡɪɨɛɢɜ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ. Ɇ. ɓɟɪɛɚɤ (1988) ɭ ɩɪɚɰɿ «Ɂɨɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ», ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɞɜɚ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ ɯɢɠɚɤɿɜ (V. peregusna, V. corsac) ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɹɤ «ɋɯɿɞɧɨʀ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɚɛɨ ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ Ⱥɡɨɜɨ-ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɉɨɧɬɢɣɫɶɤɨʀ ɨɤɪɭɝɢ, ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨ-ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɚɪɢɞɧɨʀ ɩɿɞɨɛɥɚɫɬɿ»).
Ⱦɟɹɤɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɶɨɯ
ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Canɿdae ɬɚ 10 ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Mustelɿdae, ɳɨ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɹɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ
ɿ ɪɟɝɿɨɧɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ, ɧɚɜɨɞɢɬɶ ȱ. ɋɨɤɭɪ (1960) ɭ
ɫɜɨʀɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ «ɋɫɚɜɰɿ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ». Ȼɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɿ ɞɚɧɿ
ɳɨɞɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɚɪɟɚɥɿɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɿɧɲɿɣ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ: «ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɋɨɤɭɪ, 1961).
ȼ. ɋɭɥɢɤ (1979) ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ «Ʉɭɧɶɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ» ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 10 ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Mustelɿdae ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɰɟɣ ɠɟ ɩɟɪɿɨɞ ɡɨɨɥɨɝɚɦɢ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɋ. ɉɚɧɱɟɧɤɨ ɿ Ɇ. ɋɚɦɱɭɤɨɦ (1973) ɜɢɞɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ «ɋɩɢɫɨɤ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ», ɜ ɹɤɨɦɭ
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɢɩɚɯ ɛɿɨɬɨɩɿɜ 63 ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ 14 ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɯɢɠɢɯ.
ɍ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɧɚɪɢɫɿɜ «ɋɬɨɪɿɧɤɚɦɢ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ» (Ɋɟɜɚ ɬɚ ɿɧ., 1989)
ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪɹɞɭ «ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɢɯ» ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨɧɛɚɫɭ. 1986 ɪɨɤɭ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɫɬɚɬɬɹ Ⱥ. ȼɨɥɨɯɚ ɬɚ ȱ. Ɋɚɤɢɬɹɧɫɶɤɨɝɨ (1986)
«ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɚɪɟɚɥɚ Vormela peregusna ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɟ ɋɋɋɊ». Ⱦɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɯɨɪɿɜ ɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɂɚɯɿɞɧɚ
ɦɟɠɚ ɚɪɟɚɥɭ ɛɭɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɧɢɦɢ ɜɿɞ ɦ. Ɉɞɟɫɢ ɱɟɪɟɡ ɦ. Ȼɨɝɨɞɭɯɿɜ (ɩɿɜɧɿɱ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.) ɿ
ɞɚɥɿ ɧɚ ɫɯɿɞ, ɚ ɩɿɜɞɟɧɧɚ — ɩɨ ɭɡɛɟɪɟɠɠɸ ɑɨɪɧɨɝɨ ɬɚ Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɿɜ. ɉɪɨ ɦɿɫɰɹ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ
ɩɟɪɟɝɭɡɧɿ ɬɚɤɨɠ ɡɝɚɞɭɽ ȱ. ɋɨɫɧɨɜɫɶɤɢɣ (1987) ɭ ɩɪɚɰɿ «Ɋɟɞɤɢɟ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ».
ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɫɭɜɨɪɨɸ ɨɯɨɪɨɧɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɿ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚɯ. Ɍɚɤ, ɭ ɪɨɛɨɬɿ Ɉ. ɋɤɨɤɨɜɚ «ɉɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ» (1992) ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɡɭɫɬɪɿɱɿ 4-ɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Canɿdae
ɿ 10 ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Mustelɿdae ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɪɶɨɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ.
ɉɿɡɧɿɲɟ, ȼ. ɋɢɪɟɧɤɨ ɬɚ ȼ. Ɇɚɪɬɢɧɨɜ ɜ ɚɧɨɬɨɜɚɧɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ ɮɚɭɧɢ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ (1998) ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɦɟɲɤɚɧɧɹ
11 ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ. ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɜɨɧɢ
ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɪɨɞɢɧɢ ɫɨɛɚɱɢɯ ɿ 8 — ɪɨɞɢɧɢ ɤɭɧɨɜɢɯ. Ɍɚɤɨɠ ɧɢɦɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɟɹɤɿ
ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ.
ɍ ɧɟɜɟɥɢɤɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ȯ. Ȼɨɪɨɜɢɤɚ (1999) ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ «ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ», ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɚɤɢɯ
ɜɢɞɿɜ ɹɤ V. corsac, V. peregusna, M. lutreola, M. ermɿnea. ɉɿɡɧɿɲɟ, ɭ ɫɬɚɬɬɿ "Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»" Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ȯ. Ȼɨɪɨɜɢɤ (2001)
ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɟɲɤɚɧɧɹ 13 ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɨɛ’ɽɤɬɭ, ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ «ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɢɯ» ɜɢɞɿɜ.
ɋɬɚɬɬɹ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ (2002) «Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 11 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɹɞɭ ɯɢɠɢɯ, ɳɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ
ɰɶɨɦɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɢɫ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ «ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɢɯ ɜɢɞɿɜ»: M. meles,
M. ermɿnea, M. eversmannɿɿ, V. peregusna ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨ ɪɿɞɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɞɭ — V. corsac.
ȼ ɚɧɨɬɨɜɚɧɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ʉɪɟɣɞɨɜɚ ɮɥɨɪɚ» ɋ. Ʌɢɦɚɧɫɤɢɦ ɣ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ (2002) ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɲɤɚɧɧɹ 9 ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɡ ɧɢɯ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɪɨɞɢɧɢ Canɿdae ɿ
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6 ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Mustelɿdae. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ (2002) ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» ɯɢɠɢɦɢ ɫɫɚɜɰɹɦɢ, ɡɚɡɧɚɱɚɽ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɞɢɱɚɜɿɥɢɯ ɫɨɛɚɤ ɬɚ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ
ɤɨɬɿɜ.
ɍ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «ɋɩɢɫɨɤ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ», ȼ. Ⱦɟɧɳɢɤ ɿ ȼ. ɋɭɥɢɤ (2000)
ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɞɚɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɛɿɨɬɨɩɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 15 ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 4-ɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Canɿdae ɬɚ 11 ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Mustelɿdae. Ⱥ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ
«Ɍɜɚɪɢɧɧɢɣ ɫɜɿɬ» ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ «ɉɪɢɪɨɞɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ», ȼ. ɀɚɞɚɧ (1994) ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɞɨ
ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɜɢɞɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ V. vulpes, M. nɿvalɿs, C. lupus, ɞɨ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ — M. eversmannɿɿ, V. peregusna, M. foɿna, ɚ ɞɥɹ ɥɿɫɿɜ ɧɚɜɨɞɢɬɶ M.
ermɿnea, M. martes, M. meles ɬɚ M. putorɿus.
ɇɨɜɿ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɩɟɪɟɝɭɡɧɿ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
ɿ Ȼ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ (2000) — «ɇɨɜɿ ɞɚɧɧɿ ɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ». Ⱥɜɬɨɪɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɞɨ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɿɡɦɭ,
ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɫɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɬɜɚɪɢɧ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ. ȼ. Ɍɨɤɚɪɫɶɤɢɣ (2001) ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ «ɋɬɟɩɧɨɣ ɯɨɪɶ ɜ ɫɬɟɩɧɨɦ ɛɢɨɰɟɧɨɡɟ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ» ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɪɨɥɶ
ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɯɨɪɿɜ ɭ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɛɿɨɰɟɧɨɡɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɛɚɛɚɤɚ.
ɍ ɫɬɚɬɬɿ «ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɜɨɥɤɚ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ» Ȼɨɪɨɜɢɤ (2002ɚ)
ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɫɿɦ’ʀ ɜɨɜɤɿɜ, ɿ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɜɤɚ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɱɢ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɨʀɞɚɧɧɹ ʀɠɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɥɶ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ
ɭ ɣɨɝɨ ɡɢɦɨɜɨɦɭ ɪɚɰɿɨɧɿ. Ɍɚɤɨɠ ʀɦ ɩɨɞɚɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɨɜɤɚ ɜ 2001 ɪ. ɞɥɹ 10 ɿɡ 18 ɪɚɣɨɧɿɜ
Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. ȼ ɿɧɲɿɣ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ «Ʉɨɪɫɚɤ Vulpes corsac ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ» (Ȼɨɪɨɜɢɤ,
2002ɛ) ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɡɧɚɯɿɞɨɤ, ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ.
ȼ ɧɚɲɨɦɭ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ (Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ, 2003) ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɛɨɪɫɭɤɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ. ȼ ɫɬɚɬɬɿ «ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɲɚɤɚɥɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ
ɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ» Ⱥ. ȼɨɥɨɯ (2003) ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ
ɲɚɤɚɥɚ (Canis aureus) ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɝɚɞɭɸɱɢ ɣ ɜɿɞɫɬɪɿɥ ɞɜɨɯ ɨɫɨɛɢɧ ɭ Ⱥɪɬɟɦɿɜɫɶɤɨɦɭ
ɪɚɣɨɧɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ., ɬɨɛɬɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ.
Ʉɪɿɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ, ɦɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨ «ɛɟɪɧɫɶɤɢɦ» ɜɢɞɚɦ ɫɫɚɜɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ
ɹɤɿɣ ɽ ɣ ɞɚɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ «ɛɟɪɧɫɶɤɢɯ» ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999).
Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɫɟ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 5-ɯ ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Canɿdae (C. lupus, C. aureus, V. vulpes, V. corsac, N. procyonoɿdes) ɬɚ 11 ɜɢɞɿɜ
ɪɨɞɢɧɢ ɤɭɧɨɜɢɯ Mustelɿdae (M. foɿna, M. martes, M. nɿvalɿs, M. ermɿnea, M. lutreola, M. vɿson,
M. eversmannɿɿ, M. putorɿus, V. peregusna, M. meles, L. lutra).
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɹɤ ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɥɢɫɢɰɹ, ɽɧɨɬɨɜɢɣ ɫɨɛɚɤɚ, ɥɚɫɢɰɹ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɧɨɪɤɚ, ɥɿɫɨɜɢɣ ɬɯɿɪ, ɜɢɞɪɚ, ɬɨɳɨ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɿ
ɟɤɨɥɨɝɿɹ, ɟɬɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɬɟɪɿɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ ɿ
ɛɿɨɰɟɧɨɡɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɜ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɿ ɬɚɤ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɫɤɚɡɭ ɬɚ ɪɹɞɭ ɿɧɲɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɞɿɜ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɿɜ XVȱȱ — ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ Xȱɏ ɫɬ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɿ ɧɨɫɹɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ. Ȼɿɥɶɲ ɩɨɜɧɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ Xȱɏ — ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. ɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɰɿ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ 40–80 ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ.
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ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɞɚɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ XX — ɩɨɱɚɬɤɭ XXȱ ɫɬ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɫɟɛɿɱɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
ɉɨɞɹɤɢ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɳɢɪɨ ɜɞɹɱɧɿ ȱ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ (ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ) ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɿɞɟɸ ɫɬɚɬɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ʀʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɞɪɭɤɭ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ ȼ. ȱ. Ⱦɨ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɤɚɦ'ɹɧɨʀ ɤɭɧɢɰɿ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ // ɇɚɡɟɦɧɿ ɯɪɟɛɟɬɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʉɢʀɜ, 1965. —
ɋ. 35–44.
Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ ȼ. ȱ. Ⱦɨ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɨɪɫɭɤɚ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ // ȿɤɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʉɢʀɜ, 1966. — ɋ. 73–89.
Ⱥɜɟɪɢɧ ȼ. Ƚ. ɀɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ // ɉɪɢɪɨɞɚ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɋɥɨɛɨɞɫɤɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ: ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɝɭɛɟɪɧɢɹ. — ɏɚɪɶɤɨɜ, 1918. — ɋ. 155–212. — (ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɪɨɞɢɧɨɜɟɞɟɧɢɸ).
Ȼɨɪɨɜɢɤ ȿ. ɇ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ
«ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 1999. — Ɍɨɦ 33, ʋ 4–5. — ɋ. 80.
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(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.742.4 (477.5)

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ
ɯɢɳɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Mustelidae
ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ 1
Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Mustelidae ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ
ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ Ɇ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɲɟɫɬɢ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Mustelidae (Mustela erminea, M. eversmanni, M. lutreola, Vormela peregusna, Lutra lutra, Meles meles) ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ
ɦɟɠɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɯɢɠɿ ɫɫɚɜɰɿ, ɪɨɞɢɧɚ ɬɯɨɪɟɜɢɯ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ, ɫɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ.
Current state of populations of rare species of carnivore mammals of family Mustelidae in the
south-eastern part of Ukraine. — Kolesnikov M., Kondratenko O. — Data on the current populations’ state for six Mustelidae species (Mustela erminea, M. eversmanni, M. lutreola, Vormela peregusna, Lutra lutra, Meles meles) in the south-eastern part of Ukraine in borders of the Luhansk and the
Donetsk administrative provinces are given. Factors having a negative influence on population’s density and abundance of these species in the region are considered.
Key words: carnivores, mustelids, abundance, state of populations, eastern Ukraine.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɫɚ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɵ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɦɧɨɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɰɟɥɟɜɲɢɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɢɯ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɯɢɳɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɚɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɢɪɚɦɢɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Mustelidae,
ɱɚɫɬɶ ɜɢɞɨɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɯɨɞɢɥɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɮɚɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɞɪɚ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ,
1999), ɚ ɧɵɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɜɵɦɢɪɚɧɢɹ (ɋɥɿɫɚɪɟɧɤɨ, Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, 1999).
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɨɫɥɭɠɢɜɲɢɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɫɨɛɪɚɧ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɥɟɜɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 1994–2002 ɝɝ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɬɪɨɩɥɟɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɨ ɫɥɟɞɚɦ, ɢɯ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɩɨɢɫɤ ɢ ɨɫɦɨɬɪ ɧɨɪ ɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɵ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɭɫɬɧɵɦɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ ɤɨɥɥɟɝ.
1

Ɍɟɤɫɬ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɬɬɟɸ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɸ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ «ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ Ȼɢɨɥɨɝɢɹ, ɏɢɦɢɹ» (2004. Ɍɨɦ 17, ʋ 2. ɋ. 121–129). Ɍɟɤɫɬ ɿ ɬɚɛɥɢɰɸ
ɜɿɞɪɟɞɚɝɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɪɢɫɭɧɨɤ (ɦɚɩɚ) ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɿɣ ɜɟɪɫɿʀ, ɛɟɡ
ɡɦɿɧ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɪɟɝɢɨɧ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɢ
Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɱɬɨ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 50 ɬɵɫ. ɤɦ2. ȼ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɟ ɪɟɝɢɨɧ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ: ɸɠɧɵɟ ɨɬɪɨɝɢ
ɋɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɨɣ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ (ɫɟɜɟɪ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.), ɞɨɥɢɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ, Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ
ɤɪɹɠ, ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɟ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɶ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ
ɲɟɫɬɶ ɜɢɞɨɜ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Mustelidae, ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ ɍɤɪɚɢɧɵ (1994): ɝɨɪɧɨɫɬɚɣ
(Mustela erminea L., 1758), ɯɨɪɶ ɫɬɟɩɧɨɣ (M. eversmanni Lesson, 1827), ɧɨɪɤɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ
(M. lutreola L., 1761), ɯɨɪɶ-ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ (Vormela peregusna Guldenstadt, 1770), ɜɵɞɪɚ (Lutra
lutra L., 1758) ɢ ɛɚɪɫɭɤ (Meles meles L., 1758). ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ
ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ, ɢɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɧɟɟ.
Ȼɚɪɫɭɤ (Meles meles)
əɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ. Ɉɧ ɨɛɢɬɚɟɬ ɧɚ ɜɫɟɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɫɬɟɩɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ, ɜ ɩɨɣɦɟ ɢ ɞɚɠɟ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɛɥɢɡɢ ɬɚɤɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɤɚɤ Ʌɭɝɚɧɫɤ (ɛɚɥɤɚ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɤɜɚɪɬɚɥɚ
«Ɂɚɪɟɱɧɵɣ») (Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ, 2003). Ⱦɥɹ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɟ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɚɝɪɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ,
ɛɚɪɫɭɤ ɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ, ɱɟɦ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɸɝɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɢ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ȼ ɩɨɣɦɟ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɦɟɧɟɟ ɨɛɵɱɟɧ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɣ ɟɟ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɬɟɪɪɚɫɵ. ȼ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɭɫɬɨɣ ɨɜɪɚɠɧɨ-ɛɚɥɨɱɧɨɣ ɫɟɬɢ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 7 ɧɚ 16 ɤɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚ (Ȼɨɪɨɜɢɤ,
1999). ȼɢɞ ɡɚɫɟɥɹɟɬ ɜɫɟ ɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɨɜɪɚɝɢ ɢ ɛɚɥɤɢ, ɩɨɫɟɥɹɹɫɶ ɞɚɠɟ ɧɚ ɪɨɜɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɢ ɩɨɥɟɣ (ɷɬɨ ɱɚɳɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥ.) ɢɥɢ ɜ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɡɞɟɫɶ ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɹɯ
— ɤɭɪɝɚɧɚɯ (ɱɚɳɟ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.). ȼ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɢɞ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɞɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɝ. Ⱦɨɧɟɰɤ, ɞɨɥɢɧɵ ɪ. Ʉɪɵɧɤɚ (Ⱥɦɜɪɨɫɢɟɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ) ɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɸɠɧɟɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɨɛɵɱɟɧ ɜ ɥɟɫɚɯ ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (Ɋɟɜɚ ɢ ɞɪ., 1989). Ɍɚɤɠɟ ɛɚɪɫɭɱɶɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ
Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɦ, Ⱥɡɨɜɫɤɨɦ, ȼɟɥɢɤɨɚɧɚɞɨɥɶɫɤɨɦ, ɇɢɤɚɧɨɪɨɜɫɤɨɦ, Ɍɟɩɥɢɧɫɤɨɦ, Ʉɪɚɫɧɨɥɢɦɚɧɫɤɨɦ ɢ ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɚɯ, ɩɨ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɚɦ ɢ ɨɜɪɚɠɧɨ-ɛɚɥɨɱɧɨɣ ɫɟɬɢ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɉɟɪɲɨɬɪɚɜɧɟɜɨɝɨ, Ɍɟɥɶɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨ, ȼɨɥɧɨɜɚɯɫɤɨɝɨ, ȼɟɥɢɤɨ-ɇɨɜɨɫɟɥɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɋɬɚɪɨɛɟɲɟɜɫɤɨɝɨ, Ʉɪɚɫɧɨɥɢɦɚɧɫɤɨɝɨ, Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɨɝɨ, ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɥɢɦɚɧɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɨɜ, ɜ
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ Ʉɥɟɛɚɧ-Ȼɵɤɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ȼɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɢ ɧɚ ɩɪɢɦɨɪɫɤɢɯ ɩɟɫɱɚɧɵɯ
ɤɨɫɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ Ȼɟɥɨɫɚɪɚɣɫɤɨɣ ɤɨɫɟ (ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ⱦ., Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ȼ., ɥɢɱɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ).
Ȼɚɪɫɭɤ ɨɛɢɬɚɟɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ (ɋɤɨɤɨɜ, 1992;
ɋɭɥɢɤ, 1979; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ȼɨɪɨɜɢɤ, 2001; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002) ɢ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ (Ʌɢɦɚɧɫɤɢɣ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002; Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, 2002; ɋɢɪɟɧɤɨ, Ɇɚɪɬɵɧɨɜ, 1997) (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 1). ȿɫɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 3–4 ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɡɪɟɥɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɢ
2–3 — ɧɚ ɦɨɥɨɞɨɟ, ɬɨ, ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 2003 ɝ., ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɚɪɫɭɤɚ ɜ
Ʌɭɝɚɧɫɤɨɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ (ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɨɤɨɥɨ 3000 ɝɚ) ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɨɬ 18
ɞɨ 25 ɨɫɨɛɟɣ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɫɬɟɩɧɨɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ (ɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɤɨɥɨ 4000 ɝɚ) ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɚɪɫɭɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɨɫɨɛɟɣ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɛɚɪɫɭɤɚ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɯ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɚ ɍɤɪɚɢɧɵ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ (ɨɫ. / 1000 ɝɚ)

Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ*
ɋɋ**
2–3
9–12

ɉɉ
1
3–4

ɉɋ
3
6–9

ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɏɋ
1
1,3–2,6

ɄɆ
1?
1–2

ɆɎ
2
2–4

* — ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɯɪɚɧɧɭɸ ɡɨɧɭ); ** — ɋɋ —
«ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ», ɉɉ — «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ», ɉɋ — «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ», ɏɋ — «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ», ɄɆ — «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ Ɇɨɝɢɥɵ», ɆɎ — «Ɇɟɥɨɜɚɹ ɮɥɨɪɚ».
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ȼ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» (ɉɪɢɚɡɨɜɶɟ) ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɛɚɪɫɭɤɚ ɧɚ 1031 ɝɚ
(Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, 2002). ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɟɳɟ 500 ɝɚ, ɦɨɠɧɨ
ɜɵɜɟɫɬɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 2–4 ɨɫɨɛɢ ɧɚ 1500 ɝɚ ɢɥɢ 1,3–2,6 ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ 1000 ɝɚ (ɬɚɛɥ. 1), ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɟɜɟɪɧɟɟ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» (ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ,
ɫɬɟɩɧɚɹ ɱɚɫɬɶ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ) ɢɥɢ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» (Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɤɪɹɠ). ȼ «Ɇɟɥɨɜɨɣ ɮɥɨɪɟ»
(ɞɨɥɢɧɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ), ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ 1100 ɝɚ, ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɜɚ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɛɚɪɫɭɤɚ (Ʌɢɦɚɧɫɤɢɣ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002). ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɢɞɚ (ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢ
ɨɯɪɚɧɧɭɸ ɡɨɧɭ ɨɤɨɥɨ 800 ɝɚ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2–4 ɨɫɨɛɢ ɧɚ 1000 ɝɚ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɨɜɨɣ ɜ
«ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɨɣ ɩɨɣɦɟ», ɢɦɟɸɳɟɣ ɫɯɨɞɧɨɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.
ɇɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɚɪɫɭɤɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɡɚ
ɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɞɥɹ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɦɟɫɬɚ ɫ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɥɢɫɢɰɟɣ (Vulpes vulpes), ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɢɥɶɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 3–5 ɥɟɬ). ɋɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɢ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɤɢɣ ɩɪɨɦɵɫɟɥ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɨɡɪɨɫɥɢ ɫɩɪɨɫ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɠɢɪ ɫɭɪɤɚ (Marmota bobak) ɢ ɛɚɪɫɭɤɚ, ɚ ɨɬɫɸɞɚ ɢ ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ. Ɍɚɤ, ɫ 1992
ɝɨɞɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɪɤɚ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɟ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɩɨɱɬɢ ɜ 2,5 ɪɚɡɚ.
Ⱦɚɧɧɵɯ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɛɚɪɫɭɤɚ, ɜɨ ɜɫɟɦ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɥɢɛɨ ɧɟɬ, ɥɢɛɨ ɨɧɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵ, ɨɬɫɸɞɚ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɬɜɚ,
ɨɞɧɚɤɨ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɜɨɡɪɨɫɲɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɠɢɪɚ, ɨɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. Ɉɯɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɵɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɜ ɫɭɦɟɪɟɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (ɪɟɞɤɨ), ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɯɨɬɧɢɱɶɢɯ ɧɨɪɧɵɯ ɫɨɛɚɤ (ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɹɝɞɬɟɪɶɟɪɵ),
ɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ — ɤɚɩɤɚɧɚɦɢ, ɩɟɬɥɹɦɢ ɢɥɢ ɪɚɫɤɚɩɵɜɚɧɢɟɦ ɧɨɪ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜɛɥɢɡɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɞɚɠɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɦ
ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɫɥɭɱɚɢ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɢ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»).
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɩɪɢɝɨɞɧɭɸ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɛɚɪɫɭɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɫɫ ɢ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɬɜɨ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜɢɞɚ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɫɬ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɛɚɪɫɭɤɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɟɟ, ɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ — ɦɢɧɢɦɭɦ ɜ 3,5–4 ɬɵɫ. ɨɫɨɛɟɣ.
ȼɵɞɪɚ (Lutra lutra)
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɢɣ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɵ ɜɢɞ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5–10 ɥɟɬ ɫɬɚɥ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. ɉɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɣɦɵ ɪɟɤɢ ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ, ɝɞɟ ɨɛɢɬɚɟɬ ɤɚɤ ɜ ɫɚɦɨɣ ɪɟɤɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɨɡɟɪɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɑɟɪɧɢɤɨɜɨ ɢ ɑɟɪɧɟɱɟ ɜ Ʉɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɥɟɫɚɯ, Ȼɟɥɹɟɜɫɤɨɟ (ɋɥɚɜɹɧɨɫɟɪɛɫɤɢɣ ɪ-ɧ, Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.). ȼ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɦ ɪ-ɧɟ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ ɜɵɞɪ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɧɚ
ɪɟɤɟ Ⱦɟɪɤɭɥ (ɩɪɢɬɨɤ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ), ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɂɥɶɟɧɤɨɇɨɜɨ, ɨɡɟɪɚɯ ɋɢɡɨɟ (ɨɤɪ. ɫ. Ȼɨɥɨɬɟɧɧɨɟ), ɉɟɧɶɤɨɜɚɬɨɟ (ɨɤɪ. ɩɝɬ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ) ɢ ɩɪɭɞɚɯ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɪɵɛɯɨɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ» (ɋɭɥɢɤ, 1979; ɋɤɨɤɨɜ, 1992).
ȼ ɫɬɟɩɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ — ɀɟɪɟɛɰɭ, Ʉɪɚɫɧɨɣ, Ȼɨɪɨɜɨɣ, Ⱥɣɞɚɪɭ, Ɍɟɩɥɨɣ, Ⱦɟɪɤɭɥɭ, Ȼɨɥɶɲɨɣ Ʉɚɦɟɧɤɟ ɢ ɞɪ. Ɍɚɤ, ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɞɨɛɵɱɟ
2–3-ɯ ɜɵɞɪ ɜ Ɇɟɥɨɜɫɤɨɦ ɪ-ɧɟ ɧɚ ɪ. Ɇɟɥɨɜɚɹ (ɛɚɫɫɟɣɧ Ⱦɟɪɤɭɥɚ) ɜ 1999 ɝ. (Ȼɨɪɨɜɢɤ, 1999;
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ȼɨɪɨɜɢɤ, 2001) ɢ 2001 ɝ. ȼ Ȼɟɥɨɜɨɞɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɜɵɞɪɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɧɚ ɩɪɭɞɭ ɜ
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫ. Ɂɟɥɢɤɨɜɤɚ (2002 ɝ.). ȼ Ʌɭɬɭɝɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɜɵɞɪ ɧɚ ɪ. Ɉɥɶɯɨɜɚɹ (ɩɪɢɬɨɤ ɪ. Ʌɭɝɚɧɶ) ɜ 2002 ɝ., ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɩɨɫ. Ƚɟɨɪɝɢɟɜɤɚ. ȼ Ȼɟɥɨɤɭɪɚɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ,
ɩɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɸ ȼ. Ⱥɪɬɸɳɟɧɤɨ, ɞɜɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɨɫɨɛɢ ɜɫɬɪɟɱɟɧɵ ɧɚ ɪɟɤɟ Ⱥɣɞɚɪ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ
ɩɨɫ. Ʌɨɡɧɨ-Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 2003 ɝ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɨɛɢɬɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɢɬɨɤɚɯ ɪ. Ʌɭɝɚɧɶ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɪ. Ȼɟɥɚɹ, ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɥɤɢɯ ɪɟɤɚɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ. Ⱦɥɹ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɞɪɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɨɣɦɵ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ (Ɋɟɜɚ ɢ ɞɪ., 1989): ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɜɢɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɇɉɉ «ɋɜɹɬɵɟ ɝɨɪɵ»
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɥɢɦɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ.
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɢɞɚ ɢɡ
ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɜ ɫɬɟɩɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɩɨ ɫɟɬɢ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɱɟɤ — ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ, ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɢɞɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ.
Ɉɫɤɭɞɟɧɢɟ ɪɵɛɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɪɟɤ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɥɨɜɚ ɪɵɛɵ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɬɚɜɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɞɨɱɟɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɨɛɵɱɚ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɞɪ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ.
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ, ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɢɬɚɬɶ ɛɨɥɟɟ 250 ɜɵɞɪ.
Ƚɨɪɧɨɫɬɚɣ (Mustela erminea)
Ⱦɚɧɧɵɯ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɝɨɪɧɨɫɬɚɹ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ,
ɱɬɨ ɨɧ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ
ɛɢɨɬɨɩɨɜ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɪɹɞɚ ɟɝɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɢɬɨɤɨɜ. ȼ ɫɬɟɩɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɩɨ
ɞɨɥɢɧɚɦ ɦɟɥɤɢɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɤ ɢ ɩɨ ɨɜɪɚɠɧɨ-ɛɚɥɨɱɧɨɣ ɫɟɬɢ. ȼ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɝɨɪɧɨɫɬɚɣ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɣɦɵ ɪɟɤɢ ɑɟɪɟɩɚɯɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɯ ɢ ɛɚɥɤɚɯ (ɋɤɨɤɨɜ, 1992; Ȼɨɪɨɜɢɤ, 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ȼɨɪɨɜɢɤ, 2001; ɧɚɲɢ ɞɚɧɧɵɟ). ȼ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɞɤɢɦ (ɋɭɥɢɤ, 1979; ɋɤɨɤɨɜ, 1992). ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ, ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ 500 ɝɚ ɨɛɢɬɚɟɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2–3 ɝɨɪɧɨɫɬɚɟɜ, ɬ. ɟ.
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1–1,5 ɨɫɨɛɢ ɧɚ 1000 ɝɚ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ. Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
«ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɢ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ Ɇɨɝɢɥɵ» ɝɨɪɧɨɫɬɚɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ (ɋɢɪɟɧɤɨ, Ɇɚɪɬɵɧɨɜ, 1997). ȼ «Ɇɟɥɨɜɨɣ ɮɥɨɪɟ» ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɧɢɡɤɭɸ, ɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ (Ʌɢɦɚɧɫɤɢɣ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002). ȼ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɢɞ
ɨɬɦɟɱɟɧ ɜ ɥɟɫɚɯ ɩɨɣɦɵ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ (Ɋɟɜɚ ɢ ɞɪ., 1989). ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɢɞ ɧɚɫɟɥɹɟɬ ɜɫɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥ., ɧɨ ɢɦɟɟɬ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɨɛɢɬɚɧɢɹ.
ɇɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɝɨɪɧɨɫɬɚɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɫ ɱɟɪɧɵɦ ɯɨɪɟɦ (M. putorius) ɢ ɤɚɦɟɧɧɨɣ
ɤɭɧɢɰɟɣ (Martes foina). ɋɪɟɞɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɪɚɝɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧ ɮɢɥɢɧ (Bubo bubo), ɛɪɨɞɹɱɢɟ
ɫɨɛɚɤɢ ɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɬɟɬɟɪɟɜɹɬɧɢɤ (Accipiter gentilis). Ɇɨɠɟɬ ɩɨɩɚɞɚɬɶ ɜ ɤɚɩɤɚɧɵ, ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɨɯɨɬɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɨɧɞɚɬɪɭ (Ondatra zibethicus), ɯɨɪɹ, ɤɭɧɢɰɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɚɩɤɚɧɵ ɧɚ ɤɪɵɫ
(Rattus norvegicus), ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɯɥɟɜɚɯ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɧɨɫɬɚɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 500–600 ɠɢɜɨɬɧɵɯ.
ɇɨɪɤɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ (Mustela lutreola)
Ʉɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ ɞɨɥɢɧɵ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ (Ɋɟɜɚ ɢ ɞɪ., 1989) ɢ ɪɹɞɚ ɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɨɜ.
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɜɢɞɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɂɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ ɧɨɪɤɢ ɜ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɨɣ ɩɨɣɦɟ» (ɋɭɥɢɤ, 1979; ɋɤɨɤɨɜ, 1992), ɝɞɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɢɞ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧ. ȼ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ»,
ɧɚ ɪ. ɑɟɪɟɩɚɯɚ, ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɨɪɤɢ
(ɋɤɨɤɨɜ, 1992; Ȼɨɪɨɜɢɤ, 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ȼɨɪɨɜɢɤ, 2001). ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɨɪɨɤ (ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ Mustela vison) ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10 ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ ɜɟɫɶ ɛɚɫɫɟɣɧ ɪɟɤɢ ɑɟɪɟɩɚɯɚ, ɬ. ɟ. ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ ɨɞɧɨɣ ɨɫɨɛɢ ɧɚ 1000 ɝɚ. ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɫɥɭɱɚɢ ɞɨɛɵɜɚɧɢɹ ɧɨɪɨɤ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɤɚɩɤɚɧɵ ɧɚ ɨɧɞɚɬɪɭ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ.
ȼ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» (ɪɟɤɚ Ƚɪɭɡɤɨɣ ȿɥɚɧɱɢɤ) ɢ «Ʉɚɦɟɧɧɵɯ Ɇɨɝɢɥɚɯ» (ɪɟɤɚ Ʉɚɪɚɬɵɲ)
ɧɨɪɤɚ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɚ (ɋɢɪɟɧɤɨ, Ɇɚɪɬɵɧɨɜ, 1997). ɇɚɦ ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ ɧɨɪɨɤ (ɞɨ ɜɢɞɚ
ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ) ɧɚ ɪɟɤɟ ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɝ. ɋɥɚɜɹɧɨɝɨɪɫɤ (Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ ɨɛɥ.), ɜ
ɨɡɟɪɟ Ʉɥɟɲɧɹ ɋɟɪɟɛɪɹɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ (Ʉɪɟɦɟɧɫɤɢɟ ɥɟɫɚ, Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.), ɧɚ ɪɟɤɟ Ⱦɟɪɤɭɥ
ɢ ɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɟ ɜ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ. ɉɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦ ȼ. ȼɟɬɪɨɜɚ ɢ ɋ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ, ɜɢɞ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɪɟɤɟ Ɍɟɩɥɚɹ (ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫ. ȼɟɪɯɧɢɣ Ɇɢɧɱɟɧɨɤ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɪɵɛɨɪɚɡɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɩɪɭɞɚɯ
ɢ ɨɡɟɪɚɯ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɩɝɬ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ (ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɪ-ɧ, Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.).
Ɉɞɧɚɤɨ ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɧɨɪɤɚ.
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ɇɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɫ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɨɪɤɨɣ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɦɟɫɬ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢ, ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɬɜɨ. ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɫɥɭɱɚɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɧɨɪɨɤ ɜ ɤɚɩɤɚɧɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɧɞɚɬɪɭ ɢ ɱɟɪɧɨɝɨ
ɯɨɪɹ. ɋɪɟɞɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɪɚɝɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɛɪɨɞɹɱɢɟ ɫɨɛɚɤɢ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɲɢɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɤɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɜ 100
ɨɫɨɛɟɣ, ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɟɝɨ ɡɞɟɫɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ.
ɏɨɪɶ ɫɬɟɩɧɨɣ (Mustela eversmanni)
ȼɢɞ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɞɤɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɫɬɟɩɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɡɤɢɦ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɫɭɫɥɢɤɨɜ, ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɦɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɯɨɪɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ (Ɋɟɜɚ ɢ ɞɪ., 1989), ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ ɜɢɞ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɨɬ ɛɟɪɟɝɨɜ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɞɨ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ., ɝɞɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɫɩɨɪɚɞɢɱɟɫɤɢ ɢ ɢɦɟɟɬ ɧɢɡɤɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɨɛɢɬɚɟɬ ɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ», «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ», «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɢ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ Ɇɨɝɢɥɵ» (ɋɭɥɢɤ, 1979; ɋɤɨɤɨɜ, 1992; ɋɢɪɟɧɤɨ, Ɇɚɪɬɵɧɨɜ,
1997; Ȼɨɪɨɜɢɤ, 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ȼɨɪɨɜɢɤ, 2001; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002; Ʌɢɦɚɧɫɤɢɣ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002; Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, 2002). ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɯɨɪɹ ɜ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ»
ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ ɏɏ ɜɟɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 7,6 ɨɫɨɛɢ ɧɚ 1000 ɝɚ, ɚ ɜ 1995 ɝ. —
11,5 ɨɫɨɛɢ ɧɚ 1000 ɝɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1996 ɝ., ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɪɟɡɤɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɢ ɨɧɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ — ɨɤɨɥɨ 1,9 ɨɫɨɛɢ ɧɚ
1000 ɝɚ (Ȼɨɪɨɜɢɤ, 1999). ȼ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɫɬɟɩɧɨɣ ɯɨɪɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɱɟɡ, ɢ ɟɝɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɨɞɧɨɣ ɨɫɨɛɢ ɧɚ 1000 ɝɚ ɫɬɟɩɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ. ɉɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦ
ȼ. ȼɟɬɪɨɜɚ ɢ ɋ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ, ɫɬɟɩɧɨɣ ɯɨɪɶ ɨɛɢɬɚɟɬ ɜ ɨɤɪ. ɫ. Ɍɟɩɥɨɟ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɭɞɨɜ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɪɵɛɯɨɡɚ (ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɪ-ɧ) ɢ ɫ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɨ-ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ (Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɫɤɢɣ ɪ-ɧ). ɇɚɦ ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ ɜɢɞɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥ Ɍɚɪɚɫɨɜɤɚ (Ɍɪɨɢɰɤɢɣ ɪ-ɧ,
1994), Ʌɢɦɚɧ (ɋɬɚɪɨɛɟɥɶɫɤɢɣ ɪ-ɧ, 1996) ɢ ɜ ɨɤɪ. ɩɨɫ. Ȼɟɥɨɥɭɰɤ (ɇɨɜɨɩɫɤɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ, Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., 2001 ɝ.). ȼ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɧɨɪɵ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɚɦɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ 1999 ɝ. ɜ Ʉɪɚɫɧɨɦ ɹɪɭ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɚ (2002), ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɫɥɭɱɚɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɯɨɪɟɣ ɜ ɤɚɩɤɚɧɵ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɪɵɫ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɤ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɭ ɫɟɥ ɜ ɩɬɢɱɧɢɤɚɯ. ɉɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɸ Ȼ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ ɢ Ⱦ. ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ, ɫɬɟɩɧɨɣ ɯɨɪɶ ɨɛɢɬɚɟɬ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥ Ɏɟɞɨɪɨɜɤɚ ɢ
ɇɨɜɨɭɤɪɚɢɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɬɟɩɧɵɯ ɩɚɫɬɛɢɳɚɯ ɦɟɠɞɭ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɢɦ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɦ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ Ɇɨɝɢɥɵ» (ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪ-ɧ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥ.). ȼ «Ɇɟɥɨɜɨɣ ɮɥɨɪɟ» ɫɬɟɩɧɨɣ
ɯɨɪɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɞɤɢɦ, ɧɨ ɟɝɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɚ ɫɬɟɩɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɢɞɨɦ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ,
Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ, 2000).
ɇɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɯɨɪɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɤɪɚɩɱɚɬɨɝɨ (Spermophilus suslicus) ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ
(S. pygmaeus) ɫɭɫɥɢɤɨɜ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɬ. ɟ. ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɧ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ
ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɛɚɣɛɚɤɚ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɫɥɭɱɚɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɯɨɪɶɤɨɜ ɧɚ ɩɢɬɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ (Ɍɨɤɚɪɫɤɢɣ, 2001). ɇɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɤɢɣ ɩɪɨɦɵɫɟɥ, ɧɨ ɫ
ɩɚɞɟɧɢɟɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɭɲɧɢɧɭ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɭɬɪɚɬɢɥ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɧɚɲɢɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɳɟ ɯɨɪɢ ɝɢɛɧɭɬ ɜ ɤɚɩɤɚɧɚɯ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɤɪɵɫ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɥɢ ɧɚ ɛɚɣɛɚɤɨɜ ɜ ɫɬɟɩɢ. ɋɪɟɞɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɪɚɝɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɛɪɨɞɹɱɢɯ ɫɨɛɚɤ ɢ ɮɢɥɢɧɚ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɯɨɪɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 500 ɨɫɨɛɟɣ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɷɬɨɦɭ ɜɢɞɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɞɚɬɶ ɜɬɨɪɭɸ
ɨɯɪɚɧɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɵɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚɢɧɵ (ɓɟɪɛɚɤ, 1994).
ɏɨɪɶ-ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ (Vormela peregusna)
əɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɢɦ ɠɢɜɨɬɧɵɦ, ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɚɪɟɚɥɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ. Ɂɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɦɨɠɟɬ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ, ɜ Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɨɣ ɢ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ.
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Ɋɢɫ. 1. ɇɚɯɨɞɤɢ Mustela lutreola, M. eversmanni ɢ Vormela peregusna ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ (ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɡɚɥɢɬɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ — ɛɟɥɵɦɢ).

ȼɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɫɬɟɩɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɟɪɪɚɫɚɯ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ.
Ⱦɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɢɞ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ» Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɟɝɨ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢ ɛɨɥɟɟ 15 ɥɟɬ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 4–5 ɥɟɬ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ ɪɟɡɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ, ɢ ɭɱɚɫɬɢɥɢɫɶ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɧɟɣ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɜɢɞɚ ɜ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» (Ȼɨɪɨɜɢɤ, 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ȼɨɪɨɜɢɤ, 2001). ȼ ɦɚɟ 2002 ɝ. ɧɚɦɢ ɡɞɟɫɶ ɨɬɥɨɜɥɟɧɵ ɪɭɤɚɦɢ ɫɚɦɟɰ ɢ ɫɚɦɤɚ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ. ɍ ɫɚɦɤɢ
ɛɵɥɢ ɧɚɛɭɯɲɢɟ ɫɨɫɤɢ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɢ ɜɢɞɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2–3ɯ ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ 1000 ɝɚ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɜɢɞɚ ɭɝɨɞɢɣ.
ȼ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɜ 2000 ɝ. ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɭ ɩɚɫɟɤɢ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 4 ɨɫɨɛɢ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ. ɏɨɪɶɤɨɜ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚ ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɧɚ ɩɚɫɟɤɟ ɞɨɦɚɲɧɹɹ ɩɬɢɰɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɨɯɨɬɢɬɶɫɹ. ȼ 2001 ɝ. ɡɞɟɫɶ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɟɳɟ
ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɜɟ ɨɫɨɛɢ, ɧɨ ɭɠɟ ɜ 2002 ɝ. ɩɟɪɟɜɹɡɤɭ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɜ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɨɛɢɬɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 10 ɨɫɨɛɟɣ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ, ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɟɟ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɡɞɟɫɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 5–6 ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ 1000 ɝɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥ. ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɧɚɦɢ ɜ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ (1999 — ɨɞɧɚ, ɚ ɜ
2000 — ɞɜɟ ɨɫɨɛɢ) ɢ ɜ ɩɨɫ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ-2 (ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɶ ɜ 2000 ɝ.). Ɍɚɤɠɟ ɷɬɨɬ ɜɢɞ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɢ ɜ ɨɤɪ. ɫ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɨ-ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ ɢ ɝ. Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. (ȼ. ȼɟɬɪɨɜ, ɋ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ, ɥɢɱɧ. ɫɨɨɛɳ.).
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ȼ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɨɣ ɩɨɣɦɟ» ɩɟɪɟɜɹɡɤɭ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɟɪɪɚɫɚɯ
Ⱦɨɧɰɚ ɜ 2000 ɢ 2001 ɝɝ. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɜɢɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɷɬɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɦɨɠɟɬ
ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 2–3 ɨɫɨɛɢ ɧɚ 1000 ɝɚ.
ɋɭɞɹ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥ. ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» (ɋɢɪɟɧɤɨ, Ɇɚɪɬɵɧɨɜ, 1997; Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, 2002), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɨɦ, ȼɨɥɧɨɜɚɯɫɤɨɦ ɢ əɫɢɧɨɜɚɬɫɤɨɦ ɪ-ɧɚɯ (Ɋɟɜɚ ɢ ɞɪ., 1989). ɂɡɪɟɞɤɚ ɩɟɪɟɜɹɡɨɤ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥ Ɏɟɞɨɪɨɜɤɚ ɢ ɍɤɪɚɢɧɤɚ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ, 2000).
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɧɚɯɨɞɤɢ ɜɢɞɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɚ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɤɨɫɚɯ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɨɤ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ, ɢ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɦɟɟɬ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɢɡɦɭ.
ɉɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɩɪɢɱɢɧ, ɢ
ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɝɥɚɜɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɤɪɚɩɱɚɬɨɝɨ (Spermophilus suslicus) ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ (S. pygmaeus) ɫɭɫɥɢɤɨɜ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɛɪɨɞɹɱɢɟ ɫɨɛɚɤɢ. Ɍɚɤ, ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ 2000–2001 ɝɝ. ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɫɨɛɚɤɚɦɢ
ɭɦɟɪɳɜɥɟɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɨɫɨɛɟɣ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ, ɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ
ɢɦɟɧɧɨ ɜɛɥɢɡɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɬɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɦɨɝɭɬ ɢɫɬɪɟɛɥɹɬɶ ɦɟɫɬɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɢ ɩɪɢ
ɩɨɩɵɬɤɚɯ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɩɬɢɱɧɢɤɢ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɯɨɪɹ-ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɜ 300–400 ɨɫɨɛɟɣ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
Ⱥɜɬɨɪɵ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɢɫɤɪɟɧɧɸɸ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼ. ȼɟɬɪɨɜɭ (Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɍɌɈɉ), ɋ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ (Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ), Ⱦ. ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ ɢ Ȼ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ (Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ) ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɧɚɯɨɞɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. Ɉɫɨɛɭɸ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵ ɜɵɪɚɠɚɟɦ ɂ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ (ɍɠɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ), ɂ. Ⱦɢɤɨɦɭ (Ʌɶɜɨɜɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ), ɩɨɞɫɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɢɞɟɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɦɵ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɵ
ȼ. Ɏɨɪɨɳɭɤɭ, ȿ. Ȼɨɪɨɜɢɤɭ, Ɉ. ɍɲɚɤɨɜɭ ɢ ȼ. Ɇɨɪɨɡɭ (Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ) ɡɚ
ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
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ɨɱɟɪɤɢ. — (ɂɡɞɚɧɢɟ 2-ɟ, ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩɨɥɧ.). — Ⱦɨɧɟɰɤ: Ⱦɨɧɛɚɫɫ, 1989. — 111 ɫ.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.323.4 (47)

Ʉɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚɹ ɦɵɲɶ (Mus spicilegus, Mammalia)
ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ 1
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ʉɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚ ɦɢɲɚ (Mus spicilegus, Mammalia) ɭ ɫɯɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɨɝɥɹɞ ɭɫɿɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɜɢɞɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ 11 ɡɚɩɢɫɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ 10 ɧɨɜɢɯ. ɉɨɞɚɧɨ ɫɬɢɫɥɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɢ ɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɟɧɿ
ɜ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɚɯ. ɍɬɨɱɧɟɧɨ ɫɯɿɞɧɭ ɦɟɠɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ Mus spicilegus ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. ȼɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɜɢɞɭ ɜ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: Mus spicilegus, Rodentia, ɟɤɨɥɨɝɿɹ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɍɤɪɚʀɧɚ.
The Mound-building mouse, Mus spicilegus (Mammalia, Rodentia) in eastern regions of Ukraine.
— Kondratenko A. V. — A review of all known records of the species in the eastern part of Ukraine
is given, 10 new localities are recorded. A brief description of mounds and a list of fodder plants found
in the mounds, are presented. Eastern boundary of the species distribution range is verified. The possibility of occurrence of M. spicilegus in adjacent regions of the Russian Federation is supposed and discussed.
Key words: Mus spicilegus, Rodentia, ecology, distribution, Ukraine.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ʉɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚɹ ɦɵɲɶ — Mus spicilegus Petenyi, 1882 — ɜɢɞ-ɞɜɨɣɧɢɤ ɞɨɦɨɜɨɣ ɦɵɲɢ. Ⱦɨ
ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɪɟɝɢɨɧ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ ɦɵɲɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɥɢɫɶ, ɱɚɫɬɶɸ ɢɡ-ɡɚ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɚɪɟɚɥɭ
Mus spicilegus, ɱɚɫɬɶɸ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ
ɍɤɪɚɢɧɵ. Ʌɢɲɶ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ ɦɵɲɢ ɜ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɢ ɜɵɫɤɚɡɚɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ
ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɢ ɞɪ., 1995).
ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ ɤɪɚɣɧɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɧɚɯɨɞɤɚɯ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɤɧɢɝɟ «Ⱦɨɦɨɜɚɹ ɦɵɲɶ...» (1994:
84), ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɬɨɱɧɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɜɹɡɤɢ ɢ ɩɟɫɬɪɹɬ ɦɧɨɝɢɦɢ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɹɦɢ. ȼ ɫɩɢɫɤɟ
ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. (ɉɚɧɱɟɧɤɨ, 1973) ɜɢɞ Mus spicilegus ɧɟ ɱɢɫɥɢɬɫɹ, ɧɟɬ
ɟɝɨ ɢ ɜ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɯ ɨɛɡɨɪɚɯ (ɋɚɯɧɨ, 1963 ɢ ɞɪ.).
Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɠɧɢɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɜɢɞɚ "Mus hortulanus" ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɞɟɫɶ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ "Mus sergii" (ɫɦ.: Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ,
1996) ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɢɞɚ Mus spicilegus ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. Ɉɛɢɬɚɧɢɟ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ ɦɵɲɢ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɬɚɤɠɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɚɯɨɞɨɤ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɦɟɠɧɵɯ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ (ȼɚɥɶɯ, 1927) ɢ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɢ ɞɪ., 1995). ɑɟɪɟɡ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɚɪɟɚɥɚ Mus spicilegus (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1993).
1

ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ» (1998. Ɍɨɦ 32, ʋ 5–6. ɋ. 133–136) ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚ ɬɭɬ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɪɚɜɤɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɚɣɥɭ, ɥɸɛ’ɹɡɧɨ ɧɚɞɚɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ. ɐɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɽ
ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɝɨɦɢɯ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ
ȼ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɮɚɭɧɵ ɝɪɵɡɭɧɨɜ (Muriformes) Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.
ɧɚɦɢ ɫ 1994 ɩɨ 1997 ɝ. ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɩɨɢɫɤ ɦɟɫɬ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ ɦɵɲɢ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɤɫɬɟɪɶɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɬɨɱɧɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɨɥɟɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɮɚɤɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɢɞɚ ɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɸ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ —
ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɦ ɢ ɥɟɝɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɜɢɞɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. ɍɞɨɛɧɵ ɨɧɢ ɢ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ ɦɵɲɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ɂɚ 4 ɝɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɢ ɜ ɋɬɚɪɨɛɟɥɶɫɤɨɦ, ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɤɨɦ,
Ʉɪɟɦɟɧɫɤɨɦ, ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɉɨɦɢɦɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ,
ɧɢɠɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɥɸɛɟɡɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɨɢɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɨɤ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɨ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɧɟɭɞɨɛɶɹɦ (ɨɤɪɚɢɧɵ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫ, ɨɛɨɱɢɧɵ ɞɨɪɨɝ, ɛɭɪɶɹɧɵ, ɞɚɦɛɵ ɩɪɭɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ), ɨɛɵɱɧɵ
ɨɧɢ ɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɚɯ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹɯ ɢɯ ɦɚɥɨ. ȼɫɟ ɷɬɢ
ɧɚɯɨɞɤɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɧɚ ɤɚɪɬɟ (ɪɢɫ. 1).
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɧɚɯɨɞɤɚ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɚ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɩɪɭɞɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɪɵɛɯɨɡɚ, ɜ ɩɨɞɬɨɩɥɹɟɦɵɯ ɬɪɨɫɬɧɢɤɨɜɨ-ɪɨɝɨɡɨɜɵɯ ɡɚɪɨɫɥɹɯ. Ʉɭɪɝɚɧɱɢɤ ɜɵɫɨɬɨɣ 0,5 ɦ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɨɤɨɥɨ 1 ɦ ɫɨɫɬɨɹɥ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɯ ɫɨɰɜɟɬɢɣ ɪɨɝɨɡɚ ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɧɨɝɨ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ (n=185) ɢɦɟɥɢ ɜɵɫɨɬɭ h=0,3–0,4 ɦ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪ d=0,7–
0,8 ɦ; ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ: h=0,17 ɦ ɢ d=0,45 ɦ; ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ: h=0,75 ɦ, d=1,3 ɦ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ɇɚɯɨɞɤɢ Mus spicilegus ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. (ɧɨɦɟɪɚ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɢɫ. 1)
Table 1. Records of Mus spicilegus in the Luhansk province (numbers of localities correspond to Fig. 1)
ʋ Ɋɚɣɨɧ

Ȼɥɢɠɚɣɲɢɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ

Ɇɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɟ,
ɛɢɨɬɨɩ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

Ƚɨɞ
ɧɚɯɨɞɤɢ

ɫ/ɯ ɩɨɥɹ

ɂ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ,
ɥɢɱɧ. ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ *
ȼ. Ʌ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ,
ɥɢɱɧ. ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ɋ. ɂ. Ɂɨɥɨɬɭɯɢɧɚ,
ȿ. ɇ. Ȼɨɪɨɜɢɤ, ɥɢɱɧ.
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ɋ. ɂ. Ɂɨɥɨɬɭɯɢɧɚ,
ɥɢɱɧ. ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ;
ɞɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚ
ɞɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚ
ɞɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚ
ɞɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚ
ɞɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚ

1986

1

Ɍɪɨɢɰɤɢɣ

ɩ. Ɍɪɨɢɰɤɨɟ, ɨɤɪɟɫɬɧ.

2

Ɇɟɥɨɜɫɤɨɣ

3

Ɍɚɦ ɠɟ

ɫ. Ɇɭɫɢɟɜɤɚ, 2 ɤɦ ɧɚ ȼ, ɦɟɠɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɹɦɢ,
ɩɨɣɦɚ ɪ. Ʉɚɦɵɲɧɚɹ
ɛɭɪɶɹɧɵ
ɫ. Ʉɪɢɧɢɱɧɨɟ, ɨɤɪɟɫɬɧ. ɨɛɨɱɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ

4

Ɍɚɦ ɠɟ

ɡɚɩ-ɤ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ
ɫɬɟɩɶ», ɨɤɪɟɫɬɧ.

ɛɭɪɶɹɧɵ

5
6
7
8

ɋɬɚɪɨɛɟɥɶɫɤɢɣ
ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɤɢɣ
Ʉɪɟɦɟɧɫɤɨɣ
ɋɬɚɧɢɱɧɨɅɭɝɚɧɫɤɢɣ

ɫ. Ʌɢɦɚɧ, ɨɤɪɟɫɬɧ.
ɫ. Ʉɨɥɹɞɨɜɤɚ, ɨɤɪɟɫɬɧ.
ɝ. Ɋɭɛɟɠɧɨɟ, ɨɤɪɟɫɬɧ.
ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ, 5–7 ɤɦ
ɧɚ ɋɁ, ɨɤɪɟɫɬɧ.

9

Ɍɚɦ ɠɟ

ɩɨɥɟ ɩɨɞ ɩɚɪɨɦ
ɨɤɪɚɢɧɵ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫ
ɨɛɨɱɢɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɫɫɵ
ɨɛɨɱɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ, ɛɭɪɶɹɧɵ, ɫ/ɯ ɩɨɥɹ, ɭɱɚɫɬɨɤ
ɰɟɥɢɧɧɨɣ ɫɬɟɩɢ
ɛɭɪɶɹɧɵ ɩɨɫɥɟ
ɩɲɟɧɢɰɵ
ɞɚɦɛɵ ɩɪɭɞɨɜ ɪɵɛɯɨɡɚ

ɫ. ɇɢɠɧɹɹ Ɉɥɶɯɨɜɚɹ,
8 ɤɦ ɧɚ ɋȼ
ɩ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ, 8 ɤɦ ɧɚ ȼ, ɪɵɛɯɨɡ
ɫ. Ⱦɶɹɤɨɜɨ,
ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɚ ɭ ɩɨɥɹ,
4–6 ɤɦ ɧɚ ɘ
ɫɬɚɪɚɹ ɮɟɪɦɚ, ɛɭɪɶɹɧɵ

10 Ɍɚɦ ɠɟ
11 Ⱥɧɬɪɚɰɢɬɨɜɫɤɢɣ

1988

1988,
1997
1995
1994
1997
1996–
1997

ɞɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚ

1996

ɞɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚ

1995–
1997
1993

ȼ. Ʌ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ,
ɥɢɱɧ. ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ

* ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɋ. ȼ. Ɍɟɫɥɟɧɤɨ ɢɡ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɂ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ ɩɨ ɚɪɟɚɥɚɦ ɜɢɞɨɜ-ɞɜɨɣɧɢɤɨɜ.
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1993

ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɢɩɚ ɛɢɨɬɨɩɚ ɢ ɟɝɨ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɛɚɡɵ. Ɍɚɤ, ɧɚ
ɩɨɥɟ ɩɨɞ ɩɚɪɨɦ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 2 ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɚ ɧɚ 1 ɝɚ (ɤɭɪɝ./ɝɚ); ɩɨ ɰɟɥɢɧɧɨɣ ɫɬɟɩɢ, ɧɚ
ɫɤɥɨɧɟ ɨɜɪɚɝɚ — 1 ɤɭɪɝ./ɝɚ; ɧɚ ɭɛɪɚɧɧɨɦ ɩɨɥɟ ɩɨɫɥɟ ɤɭɤɭɪɭɡɵ — 5 ɤɭɪɝ./ɝɚ; ɧɚ ɡɚɛɭɪɶɹɧɟɧɧɨɦ ɩɨɥɟ ɩɨɫɥɟ ɩɲɟɧɢɰɵ — 25 ɤɭɪɝ./ɝɚ; ɩɨ ɨɤɪɚɢɧɚɦ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫ — 8–10 ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ ɧɚ 1 ɤɦ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ; ɩɨ ɞɚɦɛɚɦ ɩɪɭɞɨɜ ɪɵɛɯɨɡɚ 10–12 ɤɭɪɝ./ɤɦ. ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɛɭɪɶɹɧɟɧɧɨɟ ɩɨɥɟ ɩɨɫɥɟ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ: 87 ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ ɧɚ 3 ɝɚ) ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɟ ɢ ɫɞɜɨɟɧɧɵɟ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɛɨ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɬɫɹ, ɥɢɛɨ ɫɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɞɜɭɯɜɟɪɲɢɧɧɵɟ ɤɭɩɨɥɚ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ
ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨ II—III ɞɟɤɚɞɵ ɚɜɝɭɫɬɚ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɧɨɹɛɪɹ.
ɋɨɫɬɚɜ ɡɚɩɚɫɚɟɦɵɯ Mus spicilegus ɤɨɪɦɨɜ ɜ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɚɯ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɛɢɨɬɨɩɚ. ȼɨ ɜɫɤɪɵɬɵɯ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɚɯ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɫɟɦɟɧɚ ɢ ɩɥɨɞɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ:
ɤɭɤɭɪɭɡɚ, ɩɲɟɧɢɰɚ, ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤ, ɩɪɨɫɨ, ɪɟɩɹɲɨɤ, ɰɢɤɥɨɯɟɧɚ, ɞɭɪɧɢɲɧɢɤ, ɥɢɫɨɯɜɨɫɬ, ɩɵɪɟɣ, ɦɹɬɥɢɤ, ɨɜɫɸɝ, ɟɠɚ ɫɛɨɪɧɚɹ, ɥɨɩɭɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɤɨɧɨɩɥɹ, ɩɨɥɵɧɶ, ɝɪɭɲɚ-ɞɢɱɤɚ, ɛɟɥɚɹ
ɚɤɚɰɢɹ, ɝɥɟɞɢɱɢɹ, ɛɨɹɪɵɲɧɢɤ, ɲɢɩɨɜɧɢɤ, ɪɨɝɨɡ ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɧɵɣ, ɝɨɪɨɲɟɤ ɦɵɲɢɧɵɣ, ɜɢɤɚ,
ɥɸɰɟɪɧɚ, ɷɫɩɚɪɰɟɬ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. ȼ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɨɫɬɚɬɤɢ ɠɢɜɨɬɧɨɣ
ɩɢɳɢ — ɩɪɹɦɨɤɪɵɥɵɯ.
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ ɦɵɲɢ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɩɨɥɨɧ.

Ɋɢɫ. 1. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ ɦɵɲɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɍɫɥɨɜɧɵɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: A — ɦɨɪɹ ɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ; B — ɝɪɚɧɢɰɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.; C — ɝɪɚɧɢɰɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
Mus spicilegus ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɂ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ (1993); D — ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɢɞɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɬɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; E — ɦɟɫɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥ. 1).
Fig. 1. Distribution of the mound-building mouse on the territory of eastern regions of Ukraine. Legends: A —
seas and reservoirs; B — administrative borders of the Luhansk oblast.; C — limits of Mus spicilegus distribution according to data from Zagorodniuk (1993); D — supposed eastern limits of species distribution after results of this investigations, E — localities of mound registration on the territory of Luhansk oblasts according
to Table 1.
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Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ Mus spicilegus
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɦ ɧɟɭɞɨɛɢɣ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ., ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɢ ɫɢɥɶɧɨ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɸɠɧɭɸ ɟɟ ɱɚɫɬɶ. ȼɢɞ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɛɨɝɚɬɨɣ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɛɚɡɨɣ, ɢ ɬɚɦ ɝɞɟ ɨɧ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ
ɨɛɵɱɧɚ ɜɵɫɨɤɚ.
ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɚɪɟɚɥɚ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ ɦɵɲɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɚɹ ɂ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɨɦ (1993)
ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɨ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɞɜɢɧɭɬɚ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɢ ɸɝ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɞɚɧɧɵɟ, ɥɢɧɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɢɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɱɟɪɟɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɧɤɬɵ: ɩ. ɋɥɚɬɢɧɨ Ⱦɟɪɝɚɱɟɜɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ
(ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.); Ɍɪɨɢɰɤɨɟ; Ʉɪɢɧɢɱɧɨɟ Ɇɟɥɨɜɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ; Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨɅɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ; ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ; Ⱦɶɹɤɨɜɨ Ⱥɧɬɪɚɰɢɬɨɜɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɢ ɞɚɥɟɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɩɪɢɚɡɨɜɫɤɢɦ ɪɚɣɨɧɚɦ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ.
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɹ ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ ɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɢɬɚɧɢɹ Mus spicilegus.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
ə ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɟɧ ɋ. ɂ. Ɂɨɥɨɬɭɯɢɧɨɣ (ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣ
ɦɭɡɟɣ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ), ȼ. Ʌ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɭ (Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɧɚɹ ɫɚɧɷɩɢɞɫɬɚɧɰɢɹ) ɢ ȿ. ɇ. Ȼɨɪɨɜɢɤɭ (ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ) ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɬɚɬɶɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɂ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ (ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɢɢ ɢɦ. ɂ. ɂ. ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧɚ ɇȺɇɍ) ɡɚ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ ɤ ɩɟɱɚɬɢ.
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ɍȾɄ 599.323.3: [575+591.9] (477)

Sicista severtzovi ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ ɧɟʀ ɮɨɪɦɢ ɝɪɢɡɭɧɿɜ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɛɿɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 1
ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Sicista severtzovi ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ ɧɟʀ ɮɨɪɦɢ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɛɿɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. — Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — ɇɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɜɢɞɭ, ɳɨ ɽ ɞɜɿɣɧɢɤɨɦ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɦɢɲɿɜɤɢ ɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ Sicista ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɯɪɨɦɨɫɨɦ, 2n=17–18. Ɂɧɚɯɿɞɤɚ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɿɡ Ⱦɟɪɤɭɥɶɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɜɿɞɨɦɢɣ ɚɪɟɚɥ ɜɢɞɭ ɧɚ ɜɫɟ ɦɟɠɢɪɿɱɱɹ Ⱦɨɧɭ ɬɚ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɹ. Ɂɪɚɡɤɢ Sicista ɿɡ Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦɢ ɞɨ ɪɚɧɿɲɟ ɨɩɢɫɚɧɨʀ ɪɚɫɢ ɿɡ ɫɬɟɩɿɜ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ'ɹ ɬɚ ɉɪɢɚɡɨɜ'ɹ (2n=26). Ɂɚɝɚɥɨɦ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɨɦɿ ɨɩɢɫɢ ɯɪɨɦɨɫɨɦ ɦɢɲɿɜɨɤ ɿɡ 6 ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɟɣ, ɡ ɹɤɢɯ ɨɞɧɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ 18-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨɝɨ ɜɢɞɭ (severtzovi ex gr. subtilis, ɫɯɿɞɧɿ ɫɬɟɩɢ), ɱɨɬɢɪɢ — ɞɨ 26-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨɝɨ ɜɢɞɭ (loriger ex gr. subtilis, ɩɿɜɞɟɧɧɿ ɫɬɟɩɢ) ɬɚ ɞɜɿ — ɞɨ 32ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨɝɨ ɜɢɞɭ (montana ex gr. betulina, Ʉɚɪɩɚɬɢ ɿ ɉɨɥɿɫɫɹ).
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: Sicista, ɜɢɞɢ-ɞɜɿɣɧɢɤɢ, ɤɚɪɿɨɬɢɩ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɍɤɪɚʀɧɚ.
Sicista severtzovi and its relatives in rodent fauna of Ukraine: cytogenetic and biogeographical
analysis. — Zagorodniuk I., Kondratenko O. — Data on the find of sibling species of the steppe
birch mice in Ukraine are presented. This species is distinguished from all other species of Sicista by
the smallest chromosome number, 2n=17–18. Records of this species come from the Derkulsky steppe,
and it allows expanding its known range on the territory between the Don River and the Siversky Donets River. The samples of Sicista from the Tauridian and the Provallia steppes have appeared identical
to earlier described race from both northern Black sea and Azov sea regions (2n=26). As a whole, the
descriptions of the birch mice chromosome sets are known from 6 districts, among them there are 1 record of 18-chromosome species (severtzovi ex gr. subtilis, eastern steppes), four records of 26chromosome species (loriger ex gr. subtilis, southern steppes), and two ones of 32-chromosome species (montana ex gr. betulina, Carpathians and Polissia).
Key words: Sicista, sibling species, karyotype, geographical distribution, Ukraine.

ȼɫɬɭɩ
Ƚɪɢɡɭɧɢ ɪɨɞɢɧɢ Sminthidae Brandt ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦɢ ɭ ɮɚɭɧɿ ȯɜɪɨɩɢ, ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ʀɯ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɚɪɿɨɬɢɩɭ ɜɤɪɚɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ȱ. ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɢ (1937) ɬɚ ȱ. ɋɨɤɭɪɚ (1963), ɱɚɫɬɤɚ Sicista ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜ ɭ 30–50-ɬɿ ɪɨɤɢ, ɤɨɥɢ ɫɬɚɧ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɛɭɜ ɤɪɚɳɢɣ ɜɿɞ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ, ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1 %; ɚ ɜ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɿɛɪɚɧɧɹɯ ɿɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɨɦɨ ɥɢɲɟ ɛɿɥɹ 50 ɨɫɨɛɢɧ ɰɿɽʀ ɪɨɞɢɧɢ.
Ɂɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɪɿɞ Sicista Gray ɧɚɪɚɯɨɜɭɽ 13 ɪɟɰɟɧɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ (ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ ɿɧ.,
1995), ɞɜɚ ɡ ɹɤɢɯ ɜɿɞɨɦɿ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ʉɨɪɧɽɽɜ, 1965; Ʉɪɵɠɚɧɨɜɫɤɢɣ, ȿɦɟɥɶɹɧɨɜ,
1985). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɟɞɚɜɧɶɨʀ ɪɟɜɿɡɿʀ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɤɪɢɩɬɨɜɢɞɿɜ, ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɽɸ ɯɪɨɦɨɫɨɦ (ɋɨɤɨɥɨɜ
ɬɚ ɿɧ., 1982, 1986).

1

ɋɬɚɬɬɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ» (2000. Suppl. 15. ɋ. 101–107) ɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɭɬ ɡ
ɞɟɹɤɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ ɦɢɲɿɜɨɤ — ɥɿɫɨɜɨʀ Sicista betulina (Pallas) ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ Sicista subtilis (Pallas) — ɡɦɿɧɢɥɢɫɶ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ ɞɜɨɯ ɩɚɪ ɜɢɞɿɜ-ɞɜɿɣɧɢɤɿɜ (ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1995). ɏɨɱɚ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ ɧɟɡɦɿɧɧɿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɢɲɿɜɨɤ ɧɚɲɨʀ ɮɚɭɧɢ (ɋɟɥɸɧɿɧɚ,
1993), ɜɿɞɨɦɿ ɧɚɦ ɮɚɤɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɨɯ ɞɜɿɣɧɢɤɨɜɢɯ ɩɚɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
(Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1998). ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɧɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨ ɰɿ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɿ ɜ ɰɿɣ ɩɪɚɰɿ
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɨɩɢɫ ɜɫɿɯ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɮɨɪɦ Sicista ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ
ɡɧɚɯɿɞɤɢ S. severtzovi.
Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɪɨɞɭ Sicista ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ȼɩɟɪɲɟ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɢɲɿɜɤɚ ɨɩɢɫɚɧɚ ɇɚɬɭɡɿɭɫɨɦ ɹɤ Sminthus loriger (Nordmann, 1840) ɿ ɜ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɪɿɤ ɩɟɪɟɨɩɢɫɚɧɚ ɹɤ Sminthus nordmanni (Keyserling, Blasius, 1840).
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɦɢɲɿɜɨɤ ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɹɤ Mus betulinus Pallas
(Ʉɟɫɫɥɟɪ, 1850), ɩɪɨɬɟ ɧɚɞɚɥɿ ʀɯ ɨɩɢɫɭɜɚɥɢ ɜɠɟ ɹɤ Sicista subtilis (Pallas) (ɒɚɪɥɟɦɚɧɶ, 1915)1.
ɍ ɩɪɚɰɹɯ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɜɚɥɢ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɦɢɲɿɜɨɤ — Sicista subtilis (ɒɚɪɥɟɦɚɧɶ, 1920), ɹɤɢɣ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɿɦɟɧɭɜɚɥɢ ɹɤ Sminthus nordmanni (Ȼɪɚɭɧɟɪ,
1928), ɚɛɨ ɹɤ Sicista nordmanni Keyserling et Blasius (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1929). ɉɿɫɥɹ ɧɨɜɨʀ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɧɚ
Ʉɢʀɜɳɢɧɿ Sicista betulina (ɉɨɩɨɜ, 1939) ɭ ɜɫɿɯ ɡɜɟɞɟɧɧɹɯ ɳɨɞɨ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɿɡ ɩɪɚɰɿ Ɉ. Ɇɢɝɭɥɿɧɚ (1938), ɫɬɚɥɢ ɜɢɡɧɚɜɚɬɢ 2 ɜɢɞɢ ɦɢɲɿɜɨɤ, Sicista subtilis ɬɚ S. betulina
(Ʉɨɪɧɽɽɜ, 1952, 1965; ɋɨɤɭɪ, 1960; Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, ȯɦɟɥɶɹɧɨɜ, 1985; ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1993, 1994).
ɉɿɫɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɡ'ɹɫɭɜɚɥɨɫɶ, ɳɨ ɭ ɮɚɭɧɿ ȯɜɪɨɩɢ ɿɫɧɭɸɬɶ 2 ɧɚɞɜɢɞɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ Sicista. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɜɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɡɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɮɨɪɦɢ (ɜɢɞɢ)
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɹɤ ɭ ɝɪɭɩɿ Sicista betulina, ɬɚɤ ɿ ɜ ɝɪɭɩɿ Sicista subtilis. ȼ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɡ 32 ɿ 44 ɯɪɨɦɨɫɨɦɚɦɢ, ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ — ɡ 18 ɬɚ 26 ɯɪɨɦɨɫɨɦɚɦɢ (Sokolov et al.,
1987). Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɰɿ ɮɨɪɦɢ ɫɬɚɥɢ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢ ɡ ɭɠɟ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɬɚɤɫɨɧɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɡ
severtzovi, nordmanni, montana ɬɚ strandi (ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1995). Ⱦɚɧɿ ɳɨɞɨ ɜɿɞɨɦɢɯ ɭ ɫɤɥɚɞɿ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɮɚɭɧɢ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɮɨɪɦ ɦɢɲɿɜɨɤ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1, ɞɟ ɬɚɤɫɨɧɢ (ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɿ ɪɚɫɢ, ɚɛɨ «ɦɚɥɿ» ɜɢɞɢ) ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀɯ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɱɢɫɟɥ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɜɢɞɿɜ, ʀɯ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɦɢ ɪɚɫɚɦɢ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ
ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ Sicista (ɡɚ: Sokolov et al., 1987; ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1995; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1988)
Table 1. Accordance between traditional views of the birch mice, chromosome races, and modern views on
species composition of European Sicista (after: Sokolov et al., 1987; Pavlinov et al., 1995; Zagorodniuk, 1988)
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɢɞɭ (ɩɿɞɜɢɞ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ)
Sicista subtilis
(ssp. severtzovi)
Sicista subtilis
(ssp. nordmanni)
Sicista betulina
(ssp. montana)
Sicista betulina
(ssp. strandi)

ɏɪɨɦɨɫɨɦ- ȼɢɞ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɧɚ ɪɚɫɚ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ
2n=18
Sicista severtzovi
2n=26

Sicista subtilis (s. str.)*

2n=32

Sicista betulina (s. str.)

2n=44

Sicista strandi

ɉɪɢɦɿɬɤɚ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɭ 1986 ɪ.
(ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1986)
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɡ Ʉɭɪɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨɯɨɞɢɬɶ
ɡ Ɍɸɦɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɭ 1989 ɪ.
(ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1989)

* Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ Sicista subtilis (s. str.) ɨɩɢɫɚɧɚ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨʀ Ʉɭɪɝɚɧɫɶɤɨʀ
ɨɛɥ. (ɋɢɛɿɪ), ɿ ʀʀ ɚɪɟɚɥ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɣ ɜɿɞ ɚɪɟɚɥɭ 26-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨʀ S. s. nordmanni ɚɪɟɚɥɨɦ 18-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨʀ S. severtzovi.
1

Ɇɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɿɛɪɚɧɢɣ Ɇ. ɒɚɪɥɟɦɚɧɟɦ, ɡɝɨɞɨɦ ɛɭɜ ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɹɤ Sicista betulina (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938).
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ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɰɢɯ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɫɿɯ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɮɨɪɦ
ɦɨɠɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1998). ɇɚɪɚɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɿ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ «ɥɿɫɨɜɨʀ ɦɢɲɿɜɤɢ» ɞɨ 32-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨʀ ɪɚɫɢ (Ȼɚɫɤɟɜɢɱ, 1988;
Baker et al., 1996) ɿ «ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɦɢɲɿɜɨɤ» ɿɡ ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɬɚ ɿɡ ɇɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɯ
ɩɿɫɤɿɜ — ɞɨ 26-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨʀ ɪɚɫɢ (ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1982, 1986).
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɨɜɿ ɦɿɫɰɹ ɡɧɚɯɿɞɨɤ 26-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨʀ
ɪɚɫɢ (Sicista subtilis) ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 18ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨʀ ɮɨɪɦɢ, Sicista severtzovi.
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɇɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɨ ɤɚɪɿɨɬɢɩɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɦɢɲɿɜɨɤ ɿɡ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ Ⱥɫɤɚɧɿʀ-ɇɨɜɚ (ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɚ), ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɬɚ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (Ʌɭɝɚɧɳɢɧɚ). ɏɪɨɦɨɫɨɦɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɭ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨ-ɫɭɯɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɜɚɪɢɧ, ɡɥɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɿ ɜ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɛɚɣɪɚɱɧɢɯ ɥɿɫɚɯ, ɩɨ ɨɞɧɿɣ ɨɫɨɛɢɧɿ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ (Ⱥɫɤɚɧɿɹ-ɇɨɜɚ — 1987 ɪ., ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɤɚ — 1998, ɉɪɨɜɚɥɥɹ — 1999). Ⱦɥɹ ɜɿɞɥɨɜɭ ɬɜɚɪɢɧ ɜɢɤɨɩɭɜɚɥɢ 20–30-ɦɟɬɪɨɜɿ ɥɨɜɢɥɶɧɿ ɤɚɧɚɜɤɢ (ɲɢɪɢɧɚ ɿ ɝɥɢɛɢɧɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 10–15 ɫɦ) ɡ ɜɦɨɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɧɢɯ ɰɢɥɿɧɞɪɚɦɢ (h=30–50 ɫɦ) ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 5 ɦ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨɛɭɜɚɥɢ ɭ ɥɢɩɧɿ–ɫɟɪɩɧɿ, ɜ
ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ ɫɟɡɨɧɨɦ ʀɯ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɢɦɨɜɨʀ ɫɩɥɹɱɤɢ.
Ɍɟɯɧɿɤɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ. Ɍɜɚɪɢɧɚɦ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɿɦɭɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɩɪɢɰɚ ɜɜɨɞɢɥɢ ɜ ɱɟɪɟɜɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 0,3–0,5 ɦɥ 0,06 % ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ
ɤɨɥɯɿɰɢɧɭ, ɿ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ, ɩɿɫɥɹ ɭɫɢɩɥɹɧɧɹ, ɡ ɧɢɯ ɜɢɥɭɱɚɥɢ ɩɨɪɰɿɸ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɦɨɡɤɭ (ɿɡ ɫɬɟɝɧɨɜɢɯ ɤɿɫɬɨɤ). Ⱦɥɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɦɨɡɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɲɩɪɢɰ ɿɡ ɝɿɩɨɬɨɧɿɱɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ, ɿ ɭ ɬɿɣ
ɫɚɦɨ ɩɨɪɰɿʀ ɝɿɩɨɬɨɧɿɤɚ ɤɥɿɬɢɧɧɭ ɦɚɫɭ ɿɧɤɭɛɭɜɚɥɢ 15–20 ɯɜ. ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 35ɨ ɋ.
Ⱦɥɹ ɝɿɩɨɬɨɧɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 0,6 % ɜɨɞɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ KCl. Ɏɿɤɫɚɰɿɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɜɿ ɡɦɿɧɢ ɫɭɦɿɲɲɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯ ɟɬɚɧɨɥɭ ɬɚ ɨɰɬɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ (3:1). Ɂɦɿɧɢ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɰɟɧɬɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 4–5 ɯɜ. ɩɪɢ 500 ɨɛ./ɯɜ. ɋɭɫɩɟɧɡɿɸ ɧɚɧɨɫɢɥɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ
ɫɤɟɥɶɰɹ ɩɿɩɟɬɤɨɸ ɩɨ 2–4 ɤɪɚɩɥɿ ɿ ɮɿɤɫɚɬɨɪ ɜɢɩɚɥɸɜɚɥɢ.
ɏɪɨɦɨɫɨɦɢ ɡɚɛɚɪɜɥɸɜɚɥɢ ɮɚɪɛɧɢɤɨɦ Ƚɿɦɡɚ-Ɋɨɦɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚ ɮɨɫɮɚɬɧɨɦɭ ɛɭɮɟɪɿ ɡ
ɪɇ=6,8. ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿ “Opton” ɩɿɞ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɨɛ'ɽɤɬɢɜɭ
20–40ɯ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɮɚɡ — ɩɪɢ 90ɯ (ɦɚɫɥɹɧɚ ɿɦɟɪɫɿɹ).
ɏɪɨɦɨɫɨɦɧɿ ɪɚɫɢ ɦɢɲɿɜɨɤ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɍ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 2 ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɿ ɪɚɫɢ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɜɢɞɭ Sicista subtilis s. l. (18 ɬɚ
26 ɯɪɨɦɨɫɨɦ) ɬɚ ɨɞɧɭ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɭ ɪɚɫɭ ɧɚɞɜɢɞɭ Sicista betulina s. l. (32 ɯɪɨɦɨɫɨɦɢ; ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɳɟ ɨɞɧɨʀ 44-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɞɿʀ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ).
18-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɚ ɪɚɫɚ (Sicista subtilis s. l.). Ʉɚɪɿɨɬɢɩ ɦɢɲɿɜɤɢ ɿɡ ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɦ ɜɿɞ ɤɚɪɿɨɬɢɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɫɬɟɩɨɜɢɯ» ɦɢɲɿɜɨɤ ɡ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɩɪɢɦɨɪɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ. ɏɪɨɦɨɫɨɦɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨʀ ɧɚɦɢ ɨɫɨɛɢɧɢ ɜɤɥɸɱɚɽ 17 ɯɪɨɦɨɫɨɦ (ɪɢɫ. 1). ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ — 3 ɩɚɪɢ ɤɪɭɩɧɢɯ ɞɜɨɩɥɿɱɧɢɯ ɯɪɨɦɨɫɨɦ
(2m+1sm), ɩɨ ɩɚɪɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɞɪɿɛɧɢɯ ɚɤɪɨɰɟɧɬɪɢɤɿɜ, ɩɚɪɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɩɚɪɿ ɞɪɿɛɧɢɯ ɦɟɬɚɰɟɬɪɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 3-ɯ ɧɟɩɚɪɧɢɯ ɯɪɨɦɨɫɨɦ. Ɉɫɬɚɧɧɸ ɝɪɭɩɭ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ 1 ɤɪɭɩɧɢɣ ɦɟɬɚɰɟɧɬɪɢɤ, 1
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɫɭɛɦɟɬɚɰɟɧɬɪɢɤ ɬɚ 1 ɞɪɿɛɧɢɣ ɚɤɪɨɰɟɧɬɪɢɤ, ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɡ ɹɤɢɯ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɽ ɍ-ɯɪɨɦɨɫɨɦɨɸ, ɩɨɡɚɹɤ ɫɬɚɬɭɫ ɿɧɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ. ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɤɚɪɿɨɬɢɩ ɿɡ 2n=18 ɨɩɢɫɚɧɨ ɪɚɧɿɲɟ ɞɥɹ ɦɢɲɿɜɨɤ ɿɡ Ʉɭɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɑɨɪɧɨɡɟɦɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ), ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɩɿɞɜɢɞ Sicista subtilis severtzovi Ognev, ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿɡ Ʉɚɦ'ɹɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ, ɳɨ ɭ ȼɨɪɨɧɟɡɶɤɿɣ ɨɛɥ. (Ɉɝɧɟɜ, 1935). Ɉɫɬɚɧɧɸ ɮɨɪɦɭ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɿ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɣ ɜɢɞ ɪɨɞɭ
Sicista (ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1986; ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1995).
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26-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɚ ɪɚɫɚ (Sicista subtilis s. l.). ɏɪɨɦɨɫɨɦɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɦɢɲɿɜɤɢ ɿɡ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɫɬɟɩɭ «Ⱥɫɤɚɧɿɹ-ɇɨɜɚ» ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ 26 ɯɪɨɦɨɫɨɦ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɥɢɲɟ ɫɬɚɬɟɜɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦɢ ɬɚ ɧɚɣɞɪɿɛɧɿɲɿ ɚɭɬɨɫɨɦɢ ɽ
ɚɤɪɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɦɢ, ɩɨɡɚɹɤ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦɢ ɞɢɩɥɨʀɞɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ — ɞɜɨɩɥɿɱɧɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ
ɦɟɬɚɰɟɧɬɪɢɱɧɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɤɚɪɿɨɬɢɩ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɣ ɞɨ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ
ɧɚɛɨɪɿɜ ɦɢɲɿɜɨɤ ɿɡ ɇɚɞɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɢɣ ɛɿɨɫɮɟɪɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ) ɬɚ ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩɨɜɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ), ɬɨɛɬɨ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɠɟ
ɜɿɞɨɦɨʀ ɡ ɿɧɲɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 26-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨʀ ɪɚɫɢ Sicista subtilis. ɐɸ ɪɚɫɭ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɤɢ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɿɡ ɩɿɞɜɢɞɨɦ "Sicista subtilis nordmanni" (ɧɚɩɪ., Sokolov et al., 1987), ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ ɹɤɨɝɨ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɽ “Sicista subtilis loriger Nordmann” (ɞɢɜ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1996).
32-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɚ ɪɚɫɚ (Sicista betulina s. l.). ɐɹ ɮɨɪɦɚ ɦɢɲɿɜɨɤ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɝɪɭɩɢ Sicista betulina ɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɮɨɪɦ ɦɢɲɿɜɨɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɱɢɫɥɨɦ
ɯɪɨɦɨɫɨɦ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɞɜɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ — Ʉɚɪɩɚɬ (Ȼɚɫɤɟɜɢɱ, 1988) ɬɚ ɉɨɥɿɫɫɹ (Baker et al., 1996). ȼ ɨɛɨɯ ɰɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɤɚɪɿɨɬɢɩɢ ɦɢɲɿɜɨɤ ɩɨɞɿɛɧɿ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɪɿɜɧɨɫɩɚɞɧɢɦ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɪɹɞɨɦ ɞɜɨɩɥɟɱɢɯ ɯɪɨɦɨɫɨɦ, ɫɟɪɟɞ
ɹɤɢɯ 4 ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɬɚ 4 ɧɚɣɦɟɧɲɿ ɩɚɪɢ, ɹɤ ɿ ɫɬɚɬɟɜɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦɢ (ɏ), — ɤɪɭɩɧɿ sm/m-ɰɟɧɬɪɢɤɢ, ɚ
7 ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɨɡɦɿɪɧɢɯ ɩɚɪ — st/sm–ɰɟɧɬɪɢɤɢ (Sokolov et al., 1987).

Ɋɢɫ. 1. Ɇɟɬɚɮɚɡɧɿ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ (A–C) ɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɿ ɧɚɛɨɪɢ (D–F) ɜɿɞ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɦɢɲɿɜɤɢ ɿɡ
ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (Ʌɭɝɚɧɳɢɧɚ). ɏɪɨɦɨɫɨɦɢ ɪɨɡɛɢɬɨ ɧɚ ɩɚɪɢ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ʀɯ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɦɿɪɚɯ
ɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ. ɍ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ (G) ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɚɪɿɨɬɢɩ 18-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨʀ ɫɬɟɩɨɜɨʀ
ɦɢɲɿɜɤɢ ɿɡ Ʉɭɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɿɡ: Sokolov et al., 1987).
Fig. 1. Metaphase plates (A–C) and ranged chromosome sets (D–F) of the steppe birch mouse from the
Striltsivsky steppe (Lugansk prov.). Chromosomes were grouped on pairs according to their size and shape. On
a lower part of figure (G): karyotype of the steppe birch mice with 18 chromosomes, recorded in the Kursk
province (after: Sokolov et al., 1987).
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44-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɚ ɪɚɫɚ (Sicista betulina s. l.). ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɽ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɚ ɜɿɞ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɿ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɦɢɲɿɜɨɤ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹ Sicista betulina, ɨɩɢɫɚɧɚ ɿɡ ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (Ɇɨɞɿɧ,
1956). Ɂɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɧɚɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɢɯ
ɡɪɚɡɤɿɜ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ Ƚ. Ɇɨɞɿɧɢɦ, ɬɚ ɧɚɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɡ ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɿ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɿɜ,
ɦɨɠɧɚ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɳɨ ɰɹ ɮɨɪɦɚ ɦɢɲɿɜɨɤ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ
ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨ ʀʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɞɨ 44-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨʀ ɮɨɪɦɢ
“strandi”, ɜɿɞɨɦɨʀ ɿɡ ɉɟɪɟɞɤɚɜɤɚɡɡɹ ɬɚ Ʉɭɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɊɎ (ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1989), ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɪɨɦɨɫɨɦ ɦɢɲɿɜɨɤ ɡ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ (ɧɚɲɿ ɧɟɨɩɭɛɥ. ɞɚɧɿ).
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɚɪɟɚɥɿɜ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ȼɫɿ ɜɿɞɨɦɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɪɚɫ Sicista ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɧɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɦɚɩɿ (ɪɢɫ. 2).
«ɋɬɟɩɨɜɿ ɦɢɲɿɜɤɢ» (ɧɚɞɜɢɞ Sicista subtilis). ȼɿɞɨɦɢɣ ɚɪɟɚɥ S. severtzovi ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɟɪɟɧɢ
ɫɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɟɪɤɭɥɶɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ, ɜɥɚɫɧɟ ɜ Ɇɿɥɨɜɫɶɤɨɦɭ ɪɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɇɚɣɛɥɢɠɱɿ ɜɿɞɨɦɿ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɯɿɞɤɢ S. severtzovi ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɡɿ
ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ, ɳɨ ɧɚ Ʉɭɪɳɢɧɿ (ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1986). Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɚɪɟɚɥ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɪɨɫɬɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɯɿɞ ɞɨ ɞɨɥɢɧɢ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999) ɿ ɳɨ
ɚɪɟɚɥɢ 26-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɬɚ 18-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɚ ɡɚɦɿɳɭɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ (ɩɚɪɚɩɚɬɪɢɱɧɿ) (ɪɢɫ. 2).
ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɚɪɟɚɥ ɮɨɪɦɢ severtzovi (ɹɤ ɩɿɞɜɢɞɭ
S. subtilis) ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɪɨɫɬɹɝɚɸɬɶ ɧɚ ɜɫɸ ɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɭ ɡɨɧɭ (ɧɚɩɪ., ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1993), ɨɞɧɚɤ ɧɟ
ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɞɚɧɿ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ «ɫɬɟɩɨɜɢɯ» ɦɢɲɿɜɨɤ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ʀɯ ɹɤ ɽɞɢɧɢɣ
ɜɢɞ (Ƚɪɨɦɨɜ, 1995). ɏɨɱɚ ɿ ɪɚɧɿɲɟ (ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1986), ɿ ɬɟɩɟɪ (ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1999) ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ Sicista severtzovi, ɜɫɸ ɩɿɜɞɟɧɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɚɪɟɚɥɭ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɜɢɞɭ «ɫɬɟɩɨɜɚ ɦɢɲɿɜɤɚ» ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɫɟɥɹɽ 26-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɚ ɮɨɪɦɚ, Sicista subtilis loriger (ɪɢɫ. 2). ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɨɦɨ 4 ʀʀ ɡɧɚɯɿɞɤɢ — ɭ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ, Ⱥɫɤɚɧɿʀ-ɇɨɜɚ, ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɨɦɭ ɿ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɚɯ (ɬɚɛɥ. 2). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɰɹ
ɪɚɫɚ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɜɿɞ ɧɢɠɧɶɨɝɨ Ⱦɧɿɩɪɚ ɞɨ ɇɢɠɧɶɨɝɨ Ⱦɨɧɭ, ɹɤɢɣ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɦ Ⱦɿɧɰɟɦ ɽ,
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɯɿɞɧɨɸ ɦɟɠɟɸ ʀʀ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɣ ɬɢɩ ɚɪɟɚɥɭ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ
ɦɟɠɚɦ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999).
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɪɚɫ Sicista ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɧɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ
Table 2. Records of Sicista chromosome forms in Ukraine and bordered territories
ɏɪɨɦɨɫɨɦɧɚ
ȼɢ- Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ
ɪɚɫɚ
ɛɿɪɤɚ
ɧɚɞɜɢɞ Sicista betulina (n=9 ɟɤɡ.)
2n=44, strandii
n=2 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɑɨɪɧɨɡɟɦɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ
2n=44, strandii
n=1 ɉɟɪɟɞɤɚɜɤɚɡɡɹ
2n=32, betulina
n=4 ɯɪɟɛɟɬ ɑɨɪɧɨɝɨɪɚ
2n=32, betulina
n=1 ɡɨɧɚ ɑȺȿɋ (ɉɨɥɿɫɫɹ)
2n=32, betulina
n=1 Ȼɿɥɨɜɟɡɶɤɚ ɩɭɳɚ
2n=32, betulina
n=2 ɩɿɜɞɟɧɧɚ ɬɚɣɝɚ
ɧɚɞɜɢɞ Sicista subtilis (n=9 ɟɤɡ.)
2n=17, severtzovi n=1 ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ
2n=18, severtzovi n=4 ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɢɣ ɫɬɟɩ
2n=26, loriger
n=1 ɇɚɞɦɨɪɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ (ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɢɣ ɡɚɩ-ɤ)
2n=26, loriger
n=1 ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ
2n=26, loriger
n=1 Ⱥɫɤɚɧɿɣɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ
n=1 ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ
2n=26, loriger

Ɉɛɥɚɫɬɶ

Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ

Ʉɭɪɫɶɤɚ ɨɛɥ. ɊɎ

ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1982

ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɤɪɚɣ
ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.
ɫɯɿɞɧɚ ɉɨɥɶɳɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.

ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1982
Ȼɚɫɤɟɜɢɱ, 1988 ɬɚ ɿɧ.
Baker et al., 1996
Walknowska, 1960
ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1994

Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ.
Ʉɭɪɫɶɤɚ ɨɛɥ.
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ ɨɛɥ.

ɰɹ ɪɨɛɨɬɚ
ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1986
ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1986

Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥ.
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ ɨɛɥ.
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ.

ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1982; 1986
ɰɹ ɪɨɛɨɬɚ
ɰɹ ɪɨɛɨɬɚ
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Ɋɢɫ. 2. Ɇɿɫɰɹ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɪɚɫ Sicista — ɿɡ 32, 26 ɬɚ 17 ɯɪɨɦɨɫɨɦɚɦɢ ɭ ɞɢɩɥɨʀɞɧɨɦɭ ɧɚɛɨɪɿ. Ɍɟɦɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ
ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɜɿɞɤɢ ɩɨɯɨɞɹɬɶ
ɧɨɜɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɮɨɪɦ Sicista.
Fig. 2. Localities, where chromosome forms of
Sicista with 32, 26 and 17 chromosomes in the
diploid sets were found in Ukraine. New localities are marked with dark circles.

«Ʌɿɫɨɜɿ ɦɢɲɿɜɤɢ» (ɧɚɞɜɢɞ Sicista betulina). ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɪɚɫ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɩɨɞɿɥ ɜɢɞɭ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ) ɧɚ ɞɜɚ ɩɿɞɜɢɞɢ
— ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨ-ɩɨɥɿɫɶɤɢɣ (2n=32) ɬɚ ɛɚɣɪɚɱɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɢɣ (2n=44). Ɂɚɪɚɡ ɿɫɧɭɸɬɶ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɥɢɲɟ ɩɟɪɲɨʀ ɡ ɧɢɯ (ɬɚɛɥ. 2).
ɋɯɿɞɧɚ 44-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɚ ɪɚɫɚ, ɹɤɭ ɬɟɩɟɪ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɜɢɞ Sicista strandi (ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1982), ɜɿɞɨɦɚ ɥɢɲɟ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɦɢ ɿɡ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ ɿɡ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɑɨɪɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɭ Ʉɭɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥ. ɬɚ ɿɡ ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɤɪɚɸ. Ȳʀ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɨɱɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɿ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, 44-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɭ ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɨɦɭ ɿ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɚɯ), ɞɟ ɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɝɪɢɡɭɧɿɜ.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɰɿ ɞɜɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɿ ɮɨɪɦɢ «ɥɿɫɨɜɢɯ» ɦɢɲɿɜɨɤ ɩɚɪɚɩɚɬɪɢɱɧɿ, ɿ ɡɨɧɚ ʀɯ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜɡɞɨɜɠ ɪɭɫɥɚ Ⱦɧɿɩɪɚ ɚɛɨ ȼɨɪɫɤɥɢ, ɳɨ
ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɦɟɠɿ ɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɪɚɫ ɤɪɚɩɱɚɫɬɢɯ ɯɨɜɪɚɯɿɜ, 34-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ Spermophilus odessanus ɬɚ 36-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ S. suslicus s. str. (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɏɟɞɨɪɱɟɧɤɨ, 1995).
Ȼɿɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ Sicista severtzovi
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɩɨɩɨɜɧɢɥɚɫɶ» ɳɟ ɨɞɧɢɦ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɫɫɚɜɰɿɜ — Sicista severtzovi Ognev, ɳɨ ɽ ɜɢɞɨɦ-ɞɜɿɣɧɢɤɨɦ ɦɢɲɿɜɤɢ Sicista subtilis (Pallas). ɐɟɣ ɜɢɞ ɦɚɽ ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɫɟɪɟɞ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚɲɨʀ ɮɚɭɧɢ
ɚɪɟɚɥ, ɹɤɢɣ ɨɯɨɩɥɸɽ ɥɢɲɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɯɿɞɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ Ⱦɟɪɤɭɥɶɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ. ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɚ ɤɨɧɬɭɪɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɪɟɚɥ ɜɿɞɨɦɢɣ ɳɟ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɫɚɜɰɿɜ
— ɥɢɫɚ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ, Vulpes corsac (ȯ. Ȼɨɪɨɜɢɤ, ɨɫɨɛ. ɩɨɜɿɞɨɦɥ.).
ɑɚɫɬɤɚ Sicista severtzovi ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɿ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 5 %, ɿ ɰɟɣ
ɜɢɞ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɦɢɲɿɜɤɚɦɢ ɹɤ ɧɚ ɥɨɜɱɢɯ ɤɚɧɚɜɤɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜ.
ɇɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɫɭɦɚɪɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɦɢɲɿɜɨɤ (Sicista) ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɛɨɪɭ ɩɟɥɟɬɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɛɥɢɡɶɤɨ 13,5 % (12–15 %). Ɇɿɫɰɹɦɢ ɣɨɝɨ ɨɫɟɥɟɧɧɹ ɽ ɧɢɡɢɧɧɿ ɥɭɱɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ ɝɭɫɬɨɸ
ɬɪɚɜ'ɹɧɢɫɬɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɸ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɩɪɹɦɨɤɪɢɥɢɯ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɪɦɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɦɢɲɿɜɨɤ.
əɤ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ, ɦɢɲɿɜɤɭ Sicista severtzovi ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ EN) ɬɚ ɭ ɞɨɞɚɬɨɤ 2 ɞɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɞɢɤɨʀ ɮɥɨɪɢ ɿ ɮɚɭɧɢ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɞɭ
ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɭ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɞɟɪɤɭɥɶɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ, ɳɨ
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ Ɇɿɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.
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Walkowska J. Les chromosomes ches Sicista betulina Pall. // Folia biologica. — 1960. — Vol. 8, ʋ 1–2. —
P. 65–70.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.323 (477)

Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɥɟɬɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ 1
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ɬɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɥɟɬɨɤ ɯɢɠɢɯ
ɩɬɚɯɿɜ. — Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 238 ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ 504 ɨɫɨɛɢɧɢ 13 ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɞɪɿɛɧɿ ɫɫɚɜɰɿ, ɩɟɥɟɬɤɢ, ɯɢɠɿ ɩɬɚɯɢ, Ʌɭɝɚɧɳɢɧɚ.
Small mammal fauna of reserved territories of the Luhansk province after results of the birds of
pray pellets analysis. — Kuznetsov V., Kondratenko O. — 504 specimens of 13 species were determined in the 238 owl pellets from different parts of the Luhansk province.

ȼɫɬɭɩ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɪɚɧɝɭ,
ɡɨɤɪɟɦɚ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɡɚɩɥɚɜɧɚ
ɞɿɥɹɧɤɚ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ» ɬɚ ɞɜɿ ɫɬɟɩɨɜɿ — «ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» ɿ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɬɟɩ» (Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ…, 1999). Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɰɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɹɜɥɹɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ
ɹɤ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɹɤ
ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɨɝɨ ɡɚ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ
(Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999). Ⱦɥɹ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɬɚ
ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɢɡɤɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ — ɦɢɲɿɜɨɤ (Sicista), ɯɨɦ'ɹɱɤɿɜ (Cricetulus), ɫɬɪɨɤɚɬɨɤ (Lagurus), ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɡɚɣɰɿɜ (Allactaga) ɬɨɳɨ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999). Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɟɩɟɪ ɫɬɚɥɢ ɜɤɪɚɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦɢ, ɬɨɦɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ
ʀɯ ɨɛɥɿɤɭ ɩɚɫɬɤɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɹɬɢ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɡɚɨɳɚɞɥɢɜɿ. Ⱦɨ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɪɨɡɛɿɪ ɿ
ɚɧɚɥɿɡ ɜɦɿɫɬɭ ɩɟɥɟɬɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ (ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1932).
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɿɛɪɚɧɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 1998 ɪ. ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɨɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ. ȼɫɶɨɝɨ ɡɿɛɪɚɧɨ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ
238 ɩɟɥɟɬɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 50 — ɫɢɱɚ ɯɚɬɧɶɨɝɨ (Athene noctua), 148 — ɜɭɯɚɬɨʀ ɫɨɜɢ (Asio otus),
8 — ɫɿɪɨʀ ɫɨɜɢ (Stix aluco), 12 — ɩɭɝɚɱɚ (Bubo bubo) ɬɚ 20 — ɥɭɧɹ ɥɭɝɨɜɨɝɨ (Circus pygargus). ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɭɞɨɜɢ ɱɟɪɟɩɚ, ɳɟɥɟɩ, ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɡɭɛɿɜ ɿ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɩɨɫɬɤɪɚɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɟɥɟɬɭ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ 504 ɟɤɡ., ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ. Ⱦɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɢɞɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɧɚɡɜɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɲɤɨɥɨɸ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 1998).

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɢɦ ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɦ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɽ ɧɨɪɢɰɹ ɥɭɝɨɜɚ
(57%). Ⱦɪɭɝɭ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɝɪɭɩɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɢɞɢ ɡ ɱɚɫɬɤɨɸ 5–10 %: ɦɢɲɿ ɯɚɬɧɹ ɿ ɤɭɪɝɚɧɰɟɜɚ ɬɚ ɧɨɪɢɰɹ ɪɭɞɚ. Ⱦɨ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɫɨɜ ɜɢɞɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɥɚɫɧɟ ɫɬɟɩɨɜɿ ɜɢɞɢ (1–4%)
— ɯɨɦ'ɹɱɤɢ, ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ, ɦɢɲɿɜɤɢ, ɛɿɥɨɡɭɛɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɦɢɲɟɣ ɝɪɭɩɢ Sylvaemus.
1

ɋɬɚɬɬɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ «Ɂɚɩɨɜɿɞɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» (1999. Ɍɨɦ 5. ʋ 2. ɋ. 28–29). Ⱦɨ ɬɟɤɫɬɭ
ɞɨɞɚɧɨ ɪɟɡɸɦɟ, ɜɧɟɫɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ɬɚ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɞɿɜ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ
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Microtus rossiaem.

Allactaga major

ɏɨɦ'ɹɤɨɜɿ *

Sicista standi

Ɇɢɲɚɱɿ

Croc. suaveolens

ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ,
Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
Asio otus (n=47),
Circus pygargus (n=20) 07.1998
ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ,
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
Strix aluco (n=8) 08.1998
Bubo bubo (n=6) 05.1997
ɉɚɫɨɜɢɳɟ, ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ,
ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
Athene noctua (n=50) 04-05.1998
Asio otus (n=101) 01-02.1998
Bubo bubo (n=6) 06.1998
Ɋɚɡɨɦ (238 ɩɟɥɟɬɨɤ)

Ɍɭɲɤɚɧɨɜɿ

Sorex araneus

ɜɢɞ ɯɢɠɚɤɚ,
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɥɟɬɨɤ,
ɞɚɬɚ ɡɛɨɪɭ

Ʉɨɦɚɯɨʀɞɧɿ
Erinaceus concolor

Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ

ɟɤɡ.

76 114

6
0

39
2

44 85
156 252
6 12
288 504

* Ⱦɨ ɜɢɞɭ Microtus rossiaemeridionalis ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɜɫɿɯ ɧɨɪɢɰɶ ɝɪɭɩɢ "arvalis", ɯɨɱɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɪɚɡɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɦɨɪɮɨɬɢɩɚɦ M. obscurus ɬɚ M. socialis (Ɇ. Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ, ɨɫɨɛ. ɩɨɜɿɞɨɦɥ.).

Ɉɞɢɧɢɱɧɨ (1–3 ɟɤɡ.) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ʀɠɚɤ ɩɿɜɞɟɧɧɢɣ, ɦɿɞɢɰɹ ɡɜɢɱɚɣɧɚ, ɡɟɦɥɹɧɢɣ ɡɚɽɰɶ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ (13 ɜɢɞɿɜ) ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɧɟɫɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɥɿɤɿɜ ɮɚɭɧɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɿɞɥɨɜɭ ɫɫɚɜɰɿɜ.
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɦɨ ɳɢɪɭ ɩɨɞɹɤɭ Ɇ. Ɍɨɜɩɢɧɰɸ (Ʉɪɢɦɫɶɤɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɚ ɋȿɋ)
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ (ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɡɚ
ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ // Ɂɚɩɨɜɿɞɧɢɤɢ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɚɪɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʉɢʀɜ: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 1999. — ɋ. 75–85.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɞɟɹɤɢɯ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɜ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɭ (ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 1998. — Ɍɨɦ 32, ʋ 5–6. — ɋ. 122.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ɋɬɟɩɨɜɿ ɝɪɢɡɭɧɢ ɹɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ // ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. — Ʉɢʀɜ, 1999. — ɋ. 185–191.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ȼ. ɋɬɟɩɨɜɟ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɟ ɹɞɪɨ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ: ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
// Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. — 1999. — ʋ 5. — ɋ. 203–210.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 589.2 (47)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ (Asio otus)
ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ 1
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɭɡɧɟɰɨɜ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ (Asio otus) ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɿ ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ. — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ., Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ. — ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɦɿɫɬɭ 340 ɩɟɥɟɬɨɤ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɫɨɜɢ Asio otus ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɬɚ ɪɨɥɶ 11 ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ 3 ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ ɭ
ɠɢɜɥɟɧɧɿ Asio otus ɜ ɪɿɡɧɿ ɫɟɡɨɧɢ ɪɨɤɭ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɬɚ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɨɜ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɫɚɜɰɿ, ɫɨɜ’ɹɱɿ ɩɟɥɟɬɤɢ, ɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ, ɍɤɪɚʀɧɚ.
Peculiarities of diet of the long-eared owl (Asio otus) in the Donets-and-Don and Azov steppes. —
Kondratenko O., Kuznetsov V., Timoshenkov V. — On the base of analysis that contain 340 pellets,
collected on the territory of the Donets-Don and North Azov steppes, peculiarities of the nourishment
of Asio otus in the explored region are collected, and the role of 11 species of mammals and 3 species
of birds in the nourishment of Asio otus in different seasons of the year is analyzed. Comparative data
about the likeness and the difference in the nourishment of this species of owls from different areas of
explored region are given.
Key words: mammals, owl pellets, steppe zone, Ukraine.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ɇɟɬɨɞ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɩɭɬɟɦ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɩɨɝɚɞɨɤ ɯɢɳɧɵɯ ɩɬɢɰ ɢ ɫɨɜ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɂ. Ƚ. ɉɢɞɨɩɥɢɱɤɨ (ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɚ, 1937; Ʉɭɱɟɪɭɤ, 1952). Ⱦɚɧɧɵɣ
ɦɟɬɨɞ, ɩɨɦɢɦɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɚɭɧɵ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚɦɢ ɪɚɧɟɟ (Ʉɭɡɧɟɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999), ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɬɢɰ-ɦɢɨɮɚɝɨɜ. ɋ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɪɨɥɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɬɢɰ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɲɚɫɬɵɯ ɫɨɜ (Asio otus L.) ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ ɦɵ ɢɡɭɱɚɥɢ ɩɭɬɟɦ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɢɯ ɩɨɝɚɞɨɤ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
1997–1999 ɝɝ. ɧɚɦɢ ɫɨɛɪɚɧɨ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ 340 ɩɨɝɚɞɨɤ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ. ɂɡ
ɧɢɯ 65 ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ ɝɧɟɡɞɟ ɢ ɧɚ ɝɧɟɡɞɨɜɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨɞ ɩɪɢɫɚɞɚɦɢ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» (Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɟ ɫɬɟɩɢ). Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ — ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɡɢɦɨɜɨɱɧɵɯ
ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɫɨɜ ɜ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ (Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɟ ɫɬɟɩɢ, 125 ɩɨɝɚɞɨɤ) ɢ ɜ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» (Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ ɨɛɥ., ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɟ ɫɬɟɩɢ, 150 ɩɨɝɚɞɨɤ). ɉɨɫɥɟ
ɪɚɡɛɨɪɚ ɩɨɝɚɞɨɤ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɠɟɪɬɜ ɩɨ ɨɫɬɚɬɤɚɦ ɱɟɪɟɩɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɩɨɫɬɤɪɚɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɟɥɟɬɚ. ɂɡ 340 ɩɨɝɚɞɨɤ ɧɚɦɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɨɫɬɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 792 ɨɫɨɛɟɣ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.
1

ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ «ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ»
(2001. ʋ 6. ɋ. 116–120) ɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɭɬ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɪɚɜɤɚɦɢ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɢ ɩɬɢɰɵ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ Asio otus ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ
ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ
ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ
ɫɬɟɩɶ, 65 ɩɨɝɚɞɨɤ* ɫɬɟɩɶ, 150 ɩɨɝɚɞɨɤ
ɷɤɡ.
%
ɷɤɡ.
%
Crocidura suaveolens
–
–
4
1,26
Microtus rossiaemeridionalis
98
72,05
11
3,48
Lagurus lagurus
1
0,73
2
0,63
Myodes glareolus
3
2,20
–
–
Cricetulus migratorius
8
5,88
88
27,84
Sylvaemus sylvaticus
–
–
2
0,63
Sylvaemus uralensis
2
1,47
–
–
Sylvaemus arianus
–
–
58
18,35
Mus musculus
4
2,94
57
18,03
Mus spicilegus
2
1,47
82
25,94
Sicista severtzovi + strandi
18
13,23
–
–
Alaudidae sp.
–
–
9
2,84
Passer domestica
–
–
2
0,63
Parus major
–
–
1
0,31
ȼɫɟɝɨ (ɜɢɞɨɜ — 14)
136
100,0
316
100,0
ȼɢɞɵ

Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ,
125 ɩɨɝɚɞɨɤ *
ɷɤɡ.
%
1
0,29
222
65,1
4
1,17
27
7,91
15
4,40
–
–
3
0,87
–
–
36
10,55
30
8,79
–
–
3
0,87
–
–
–
–
341
100,0

ȼɫɟɝɨ
ɷɤɡ.
5
331
7
30
111
2
5
58
97
114
18
12
2
1
793

%
0,63
41,74
0,88
3,79
14,0
0,25
0,63
7,31
12,23
14,37
2,26
1,51
0,25
0,12
100,0

* ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɞɚɧɧɵɟ (47 ɩɨɝɚɞɨɤ ɢɡ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɢ 101 ɩɨɝɚɞɤɚ ɢɡ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɢ) ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɪɚɧɟɟ (Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999). — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.

ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɢɞɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɟɪɵɯ ɩɨɥɟɜɨɤ ɝɪɭɩɩɵ Microtus “arvalis” ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɛɪɚɡɰɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɦɨɪɮɨɬɢɩɚɦ rossiaemeridionalis, obscurus ɢ socialis.
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ M. obscurus ɢ M. socialis ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɜɚɯ ɜɫɟ ɷɬɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɥɢɫɶ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɜɢɞɭ — M. rossiaemeridionalis.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ȼ ɰɟɥɨɦ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 778 ɨɫɨɛɹɦɢ 11 ɜɢɞɨɜ, ɚ ɩɬɢɰɵ 15 ɨɫɨɛɹɦɢ 3-ɯ
ɜɢɞɨɜ (ɬɚɛɥ. 1). ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɭ, ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɨɝɚɞɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ: ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ (Mammalia) — Crocidura suaveolens — 0,014 ɨɫɨɛɢ, Microtus rossiaemeridionalis — 0,97,
Lagurus lagurus — 0,02, Myodes glareolus — 0,09, Cricetulus migratorius — 0,32, Sylvaemus
sylvaticus — 0,005, S. uralensis — 0,014, S. arianus — 0,17, Mus musculus — 0,28, M. spicilegus
— 0,33, Sicista sp. — 0,05. ɉɬɢɰɵ (Aves) ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ: Alaudidae sp. — 0,03 ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɩɨɝɚɞɤɭ,
Passer domestica — 0,005, Parus major — 0, 002 ɨɫɨɛɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 2,33
ɨɫɨɛɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɧɚ 1 ɩɨɝɚɞɤɭ.
ȼ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɜ 65 ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɨɫɬɚɬɤɢ 136 ɨɫɨɛɟɣ
ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɱɬɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,09 ɡɜɟɪɶɤɚ ɧɚ ɩɨɝɚɞɤɭ. ɀɢɜɨɬɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 8 ɜɢɞɚɦɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɨɝɚɞɤɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɨ 1,5 ɨɫɨɛɢ M. rossiaemeridionalis,
0,015 — L. lagurus, 0,05 — M. glareolus, 0,12 — C. migratorius, 0,03 — S. uralensis, 0,06 —
M. musculus, 0,03 — M. spicilegus, 0,28 — Sicista sp. ɉɬɢɰɵ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ (C. suaveolens, S. sylvaticus, S. arianus) ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɫɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɵ.
ȼ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ 125 ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɨɫɬɚɬɤɢ 316 ɨɫɨɛɟɣ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɩɬɢɰ, ɱɬɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɨɝɚɞɤɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 2,73 ɨɫɨɛɢ. ȼ ɜɢɞɨɜɨɦ
ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɜ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɩɨɝɚɞɤɭ, ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ: C. suaveolens — 0,008, M. rossiaemeridionalis –1,78, L. lagurus —
0,032, M. glareolus — 0,21, C. migratorius — 0,12, S. uralensis — 0,024, M. musculus — 0,3,
M. spicilegus — 0,24; ɩɬɢɰɵ: Alaudidae sp. — 0,024. Ɍɚɤɢɟ ɜɢɞɵ, ɤɚɤ S. sylvaticus, S. arianus (ɢɡ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ) ɢ P. domestica, P. major (ɢɡ ɩɬɢɰ), ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɵ.
ɉɨ ɧɚɲɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ», ɜ 150 ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɧɚɣɞɟɧɵ
ɨɫɬɚɬɤɢ 341 ɨɫɨɛɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 2,1 ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɩɨɝɚɞɤɭ. Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
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8 ɜɢɞɚɦɢ, ɩɬɢɰɵ — 3 ɜɢɞɚɦɢ. ɇɚ ɨɞɧɭ ɩɨɝɚɞɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ 0,026 ɨɫɨɛɢ C. suaveolens,
0,073 — M. rossiaemeridionalis, 0,013 — L. lagurus, 0,58 — C. migratorius, 0,013 — S. sylvaticus, 0,4 — S. arianus, 0,38 — M. musculus, 0,54 — M. spicilegus, 0,06 — Alaudidae sp., 0,013
— P. domestica, 0,006 — P. major. Ɍɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɤɚɤ S. uralensis, M. glareolus ɢ
Sicista sp., ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɭɲɚɫɬɵɯ ɫɨɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ.
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɲɚɫɬɵɯ ɫɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. Ⱦɥɹ ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ (Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɟ ɫɬɟɩɢ), ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ Asio otus ɡɚɧɢɦɚɟɬ Microtus rossiaemeridionalis (ɞɨ 72 %). ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɢɲɶ 3,48 %, ɚ Cricetulus migratorius, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ — 27,84 %,
ɩɪɨɬɢɜ 4,39–5,88 % ɞɥɹ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ. ȼɬɨɪɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
Sicista sp. (ɜ ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ), M. musculus (ɜ ɨɤɪ. ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ) ɞɥɹ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ
ɫɬɟɩɟɣ ɢ M. spicilegus (ɜ ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ) ɞɥɹ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ. Ɍɪɟɬɶɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɉɪɢɚɡɨɜɶɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ Sylvaemus arianus (18,35 %) — ɜɢɞ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ 7,31 % ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ ɜɫɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ.
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɲɚɫɬɵɯ ɫɨɜ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɢ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɬɢɰ (Aves) ɜ ɥɟɬɧɟɦ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ ɢ ɦɵɲɨɜɨɤ (Sicista) — ɜ ɡɢɦɧɟɦ ɩɢɬɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɦɵɲɟɣ ɪɨɞɚ Mus ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɨ 31,6 %) ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɥɟɬɨɦ (2,2 %).
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼ. ɂ. ɑɟɪɧɨɝɨ ɢ ȼ. Ⱥ. ɋɢɪɟɧɤɨ (1998) ɨ ɩɢɬɚɧɢɢ ɭɲɚɫɬɵɯ ɫɨɜ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ
«Ʉɚɦɟɧɧɵɟ Ɇɨɝɢɥɵ» (ɉɪɢɚɡɨɜɶɟ), ɜ 102 ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɨɫɬɚɬɤɢ 240 ɨɫɨɛɟɣ micromammalia 5 ɜɢɞɨɜ: C. suaveolens — 2 ɨɫɨɛɢ, S. arianus — 7, M. spicilegus — 103, M. rossiaemeridionalis — 99 ɢ C. migratorius — 29 ɨɫɨɛɟɣ. ɂɯ ɞɨɥɹ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 0,83 %,
2,91 %, 42,91 %, 41,25 % ɢ 12,08 %, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɨɜ
ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɷɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫ ɧɚɲɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɭɲɚɫɬɵɯ ɫɨɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ Ɇɨɝɢɥɵ» ɢ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ», ɝɞɟ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ Mus spicilegus ɢ Cricetulus migratorius, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ Sylvaemus arianus, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1, ɦɵ ɜɵɞɟɥɹɟɦ ɞɜɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɠɟɪɬɜ ɩɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ — ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɟ ɜɢɞɵ, ɢɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɭ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫ ɞɨɥɟɣ ɛɨɥɟɟ 7–10 %, ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ, ɫ ɞɨɥɟɣ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɦɟɧɟɟ 4–5 %. ɉɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ: Mus spicilegus, Microtus rossiaemeridionalis, Cricetulus migratorius, Mus musculus,
ɚ ɜ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ ɢ Sylvaemus arianus. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ, ɢ ɥɢɲɶ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɵɲɨɜɤɢ
(Sicista) ɜ ɥɟɬɧɟɦ ɩɢɬɚɧɢɢ ɞɥɹ ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ. ɉɬɢɰɵ ɞɨɛɵɜɚɸɬɫɹ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɨɣ ɩɨɩɭɬɧɨ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɢ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɝɪɚɸɬ ɫɬɟɩɧɵɟ ɜɢɞɵ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɚɜɨɪɨɧɤɢ (Alaudidae), ɬ. ɟ. ɜɢɞɵ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɢɫɤɪɟɧɧɸɸ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɇ. ɇ. Ɍɨɜɩɢɧɰɭ (Ɉɬɞɟɥ
ɨɫɨɛɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢɧɮɟɤɰɢɣ ɋɗɋ ȺɊ Ʉɪɵɦ) ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢ ȼ. ȼ. ȼɟɬɪɨɜɭ (Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɍɌɈɉ) ɡɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɝɚɞɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ // Ɂɚɩɨɜɿɞɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. — 1999. — Ɍɨɦ 5, ʋ 2. — ɋ. 28–29.
Ʉɭɱɟɪɭɤ ȼ. ȼ. ɍɱɟɬ ɜɪɟɞɧɵɯ ɝɪɵɡɭɧɨɜ ɢ ɡɟɦɥɟɪɨɟɤ // Ɇɟɬɨɞɵ ɭɱɟɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ. — Ɇɨɫɤɜɚ, 1952. — ɋ. 12–14.
ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɚ ȱ. Ƚ. ɉɿɞɫɭɦɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɝɚɞɨɤ ɡɚ 1924–1935 ɪɪ. // Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ Ɇɭɡɟɸ
Ⱥɇ ɍɊɋɊ. — Ʉɢʀɜ, 1937. — ʋ 19. — ɋ. 101–170.
ɑɟɪɧɵɣ ȼ. ɂ., ɋɢɪɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɭɲɚɫɬɨɣ ɢ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɫɨɜ ɡɢɦɨɣ 1985–1986 ɝɝ. ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ Ɇɨɝɢɥɵ» // Ɍɪɭɞɵ ɮɢɥɢɚɥɚ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ
Ɇɨɝɢɥɵ». ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ɫɛɨɪɧɢɤ. — Ʉɢɟɜ: Ɏɢɬɨɫɨɰɢɨɰɟɧɬɪ, 1998. — ȼɵɩɭɫɤ 1. — ɋ. 86–88.

79

Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.323.4(477)

Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ
Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ 1
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɇɢɤɨɥɚɣ Ɍɨɜɩɢɧɟɰ
ɋɫɚɜɰɿ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɫɨɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ. — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ Ɇ. — Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 513 ɩɟɥɟɬɨɤ 5 ɜɢɞɿɜ ɫɨɜ ɡ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ 23 ɜɢɞɢ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɹɤɢɯ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɠɟɪɬɜ, ɹɤɢɦ ɫɨɜɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɬɚ ɫɭɩɭɬɧɿ ɜɢɞɢ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɟɤɬɪɿɜ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɫɨɜ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɫɚɜɰɿ, ɫɨɜ’ɹɱɿ ɩɟɥɟɬɤɢ, ɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ, ɍɤɪɚʀɧɚ.
Mammals in the diet of owls from the Donetsk-Don and Donetsk-Azov steppes. — Kondratenko
O., Tovpinets M. — 513 owl pellets from 5 owl species were collected in the Donetsk-Don and the
Donetsk-Azov steppes. 23 mammal species were identified and subdivided into two groups: the preferable victims of owls, and accompanying species. Peculiarities of diet spectrum of studied owl species
are analysed.
Key words: mammals, owl pellets, steppe zone, Ukraine.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɭɬɟɦ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɩɨɝɚɞɨɤ ɯɢɳɧɵɯ ɩɬɢɰ — ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ (Ʉɭɱɟɪɭɤ, 1952). Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɝɚɞɨɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɢɯ ɨɛɢɥɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ (ɉiɞɨɩɥiɱɤɨ, 1937), ɱɬɨ ɦɵ ɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ (Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999). Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɪɨɥɶ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɯɢɳɧɵɯ ɩɬɢɰ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɪɨɥɢ 23 ɜɢɞɨɜ ɡɜɟɪɟɣ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ 5 ɜɢɞɨɜ ɫɨɜ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ: ɭɲɚɫɬɨɣ (Asio otus L.), ɛɨɥɨɬɧɨɣ (Asio flammeus Pontopp.), ɧɟɹɫɵɬɢ (Strix aluco L.), ɫɵɱɚ ɞɨɦɨɜɨɝɨ (Athene noctua Scop.)
ɢ ɮɢɥɢɧɚ (Bubo bubo L.).
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜ 1997–2000 ɝɝ. ɜ Ɇɚɪɤɨɜɫɤɨɦ, ɇɨɜɨɩɫɤɨɜɫɤɨɦ, Ɇɟɥɨɜɫɤɨɦ,
Ȼɟɥɨɜɨɞɫɤɨɦ, ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɦ, Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɫɤɨɦ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.
ɢ ɜ ɨɤɪ. Ʌɭɝɚɧɫɤɚ. ɉɨɝɚɞɤɢ ɫɨɜ ɫɨɛɪɚɧɵ ɤɚɤ ɜ ɝɧɟɡɞɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɝɧɟɡɞɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɱɚɳɟ ɭ
ɩɪɢɫɚɞ. ɋɨɛɪɚɧɨ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ 363 ɩɨɝɚɞɤɢ, ɜ ɬ. ɱ. 200 ɩɨɝɚɞɨɤ Asio otus ɢ 100 — Bubo
bubo. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɡɭɱɟɧɨ 150 ɩɨɝɚɞɨɤ A. otus ɢɡ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» (Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ ɨɛɥ.), ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɵɦ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɠɟɪɬɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦ ɱɟɪɟɩɚ ɢ ɩɨɫɬɤɪɚɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɟɥɟɬɚ. ɉɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɥɟɜɨɤ ɝɪɭɩɩɵ Microtus "arvalis" ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɛɪɚɡɰɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɨɪɮɨɬɢɩɚɦ levis (325), obscurus (44), ɢ socialis (57), ɧɨ ɜ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɬɥɨɜɨɜ ɥɨɜɭɲɤɚɦɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɟ ɤ M. rossiaemeridionalis (= levis).
1

ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ» (2001. Ɍɨɦ 35. ʋ 6. ɋ. 95–98) ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚ ɛɟɡ
ɡɦɿɧ, ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɪɚɜɤɚɦɢ ɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɞɨɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ
Table 1. Species composition and portion of each species of mammals in the diet of owls
Ɋɨɞ ɢ ɜɢɞ

A. otus,
350 ɩɨɝɚɞɨɤ
n, ɷɤɡ.

Erinaceus concolor
Sorex araneus
Sorex minutus
Crocidura suaveolens
Martes foina
Mustela eversmannii
Mustela nivalis
Lepus europaeus
Marmota bobac
Spermophilus pygmaeus
Spalax microphthalmus
Allactaga major
Sicista sp.
Cricetus cricetus
Cricetulus migratorius
Rattus norvegicus
Mus "musculus"
Sylvaemus tauricus
Sylvaemus "sylvaticus"
Myodes glareolus
Lagurus lagurus
Microtus levis
Arvicola amphibius
ȼɫɟɝɨ

–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
18
–
111
–
217
–
68
30
9
350
1
809

%

A. noctua,
50 ɩɨɝɚɞɨɤ
n, ɷɤɡ.

–
–
–
0,6
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2
–
13,7
–
26,8

–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
32
1
–
1
4
44
–
85

8,4
3,7
1,1
43,3
0,1
100

%
–
–
–
2,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,2
–
37,6
1,2
1,2
4,7
51,8
–
100

S. aluco,
8 ɩɨɝɚɞɨɤ
n, ɷɤɡ.
–
1
–
18
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–
5
4
2
–
–
6
–
39

B. bubo,
100 ɩɨɝɚɞɨɤ
n, ɷɤɡ.

%
–
2,6
–
46,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7,7
–
12,8
10,3
5,1

15,4
100

20
–
1
1
1
1
3
3
3
1
15
6
–
1
73
8
26
3
–
–
3
18
1
188

%
10,6
0,5
0,5
0,5
0,5
1,6
1,6
1,6
0,5
8,0
3,2
0,5
38,8
4,3
13,8
1,59
–
–
1,6
9,6
0,5
100

ȼɫɟɝɨ ɭ 4 ɜɢɞɨɜ,
508 ɩɨɝɚɞɨɤ
n, ɷɤɡ.
20
1
1
26
1
1
3
3
3
1
15
6
18
1
188
8
280
8
68
31
16
418
2
1121

%
1,8
0,1
0,1
2,3
0,1
0,1
0,3
0,3
0,3
0,1
1,3
0,5
1,6
0,1
16,8
0,7
24,9
0,7
6,1
2,8
1,4
37,3
0,2
100,0

* ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɜɢɞ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ «Microtus rossiaemeridionalis» (ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.).

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɞɨɥɹ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ Asio otus
Table 2. Species and composition and portion of mammalian species in the diet of Asio otus
ȼɢɞ

«ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ
ɫɬɟɩɶ», 65 ɥɟɬɧɢɯ
ɩɨɝɚɞɨɤ
n, ɷɤɡ.

Crocidura suaveolens
Sicista sp.
Cricetulus migratorius
Mus "musculus"
Sylvaemus "sylvaticus"
Myodes glareolus
Lagurus lagurus
Microtus levis
Arvicola amphibius
ȼɫɟɝɨ

–
18
8
6
2
3
1
98
–
136

%
–
13,2
5,9
2,9
1,5
2,2
0,7
72,1
100

«ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ
ɫɬɟɩɶ», 150 ɡɢɦɧɢɯ ɩɨɝɚɞɨɤ

Ɉɤɪ. ɫ. Ƚɟɪɚɫɢ– Ɉɤɪ. ɝ. Ʌɭɝɚɧɫɤ,
ɦɨɜɤɚ, 125 ɡɢɦ- 10 ɥɟɬɧɢɯ ɩɨɝɚɞɨɤ
ɧɢɯ ɩɨɝɚɞɨɤ

n, ɷɤɡ.

%

n, ɷɤɡ.

%

1,3
–
28,9
45,7
19,7

1
–
15
66
3
27
4
222
–
338

0,3
–
4,4
19,5
0,9
8,0
1,3
65,7

4
–
88
139
60
–
2
11
–
304

0,7
3,6
100

100

n, ɷɤɡ.
–
–
–
6
3
–
2
19
1
31

%
–
–
–
19,4
9,7
6,5
61,3
3,2
100
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Ɍɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɦɵɲɟɣ Sylvaemus "sylvaticus" (sylvaticus–uralensis–arianus) ɢ Mus "musculus" (musculus–spicilegus) ɢ ɦɵɲɨɜɨɤ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɞɟɫɶ ɜɢɞɚɦɢ Sicista severtzovi, S. strandi (Zagorodniuk, Kondratenko, 2000), ɩɨ ɤɨɫɬɧɵɦ ɨɫɬɚɬɤɚɦ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦɵɯ.
ȼɫɟɝɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ 1133 ɨɫɨɛɟɣ 23 ɜɢɞɨɜ (ɬɚɛɥ. 1; ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ 5 ɩɨɝɚɞɤɚɦ A. flammeus ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨ). Ɍɚɤɫɨɧɨɦɢɹ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɜɨɞɤɟ ɩɨ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɟ ɍɤɪɚɢɧɵ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999).
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɉɢɬɚɧɢɟ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ (Asio otus). ɂɡɭɱɟɧɵ ɩɨɝɚɞɤɢ ɢɡ 4 ɩɭɧɤɬɨɜ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ
809 ɠɟɪɬɜ 9 ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 2,3 ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɩɨɝɚɞɤɭ. ȼ ɝɪɭɩɩɭ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɯ ɠɟɪɬɜ (13–43%) ɜɯɨɞɹɬ M. levis, C. migratorius, M. "musculus" (ɬɚɛɥ. 1). ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɢɝɪɚɸɬ S. "sylvaticus" (7,2% — «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»)
ɢ M. glareolus (3,7% — ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ), ɞɨɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɦɟɧɟɟ 2,5%. ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɨɬɥɢɱɢɹ ɜ
ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɫɬ (ɬɚɛɥ. 2). Ɍɚɤ, ɜ ɬɪɟɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ M. levis
(61,3–72,1%), ɧɨ ɜ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɟɝɨ ɞɨɥɹ ɥɢɲɶ 3,6%, ɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚɦɢ ɡɞɟɫɶ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ C. migratorius (28,9%) ɢ S. "sylvaticus" (19,1%), ɪɟɞɤɢɣ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɫ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬ (5,2% ɜ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɧɚ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɫɨɜ). ȼ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ A. otus ɡɚɧɢɦɚɟɬ
Sicista — 13,2% ɩɪɨɬɢɜ 2,2% ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜ 1,6% ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɫɨɜ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨ ɩɢɬɚɧɢɸ ɭɲɚɫɬɵɯ ɫɨɜ ɜ «Ʉɚɦɟɧɧɵɯ Ɇɨɝɢɥɚɯ» (ɑɟɪɧɢɣ, ɋɢɪɟɧɤɨ,
1998), ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜɵɹɜɥɟɧɵ C. suaveolens (2 ɷɤɡ.), S. "sylvaticus" (7), M. "musculus"
(103), M. levis (99) ɢ C. migratorius (29), ɱɬɨ ɩɨ ɞɨɥɟɜɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ ɷɬɢɯ ɠɟɪɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɧɚɲɢɦ ɞɚɧɧɵɦ. Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜɢɞɨɜ ɩɨ ɢɯ ɪɨɥɢ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ.
ɉɟɪɜɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɢɞɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ; ɜɬɨɪɚɹ — ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɢɲɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ, ɜɵɯɨɞɹ ɧɚ 4–2 ɩɨɡɢɰɢɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜ ɜ
ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ M. levis ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ ɢ M. "musculus" ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɥɟɣ C. migratorius — ɜ ɉɪɢɚɡɨɜɶɟ.
ɉɢɬɚɧɢɟ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɫɨɜɵ (Asio flammeus). ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼ. ɑɟɪɧɨɝɨ ɢ ȼ. ɋɢɪɟɧɤɨ (1998),
ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ Ɇɨɝɢɥɵ» ɨɫɧɨɜɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ «ɫɬɟɩɧɚɹ
ɦɵɲɶ» (58,5%), ɫɟɪɵɣ ɯɨɦɹɱɨɤ (18,6%) ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ (16,1%); ɧɚ ɞɨɥɸ
ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ ɦɵɲɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɦɟɧɟɟ 7%. ɇɚɲɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ 5 ɥɟɬɧɢɯ
ɩɨɝɚɞɨɤ ɢɡ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ». ȼ ɧɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɬɚɬɤɢ 12 ɨɫɨɛɟɣ 3 ɜɢɞɨɜ:
M. levis (8 ɷɤɡ.), S. "sylvaticus" (3 ɷɤɡ.) ɢ C. suaveolens (1 ɷɤɡ.), ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 66,7; 25,0 ɢ 8,3%. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 1 ɩɨɝɚɞɤɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ 2,4 ɨɫɨɛɢ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ.
ȼɫɟɝɨ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɫɨɜɵ ɨɬɦɟɱɟɧɨ 6 ɜɢɞɨɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ.
ɉɢɬɚɧɢɟ ɫɟɪɨɣ ɧɟɹɫɵɬɢ (Strix aluco) ɢɡɭɱɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 8 ɩɨɝɚɞɨɤ ɢɡ ɝɧɟɡɞɚ ɧɟɹɫɵɬɢ,
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɛɚɣɪɚɱɧɨɣ ɞɭɛɪɚɜɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ». ɂɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɬɚɬɤɢ 39 ɨɫɨɛɟɣ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ 8 ɜɢɞɨɜ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 1 ɩɨɝɚɞɤɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ 4,88 ɨɫɨɛɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 0,38 ɫɟɪɨɝɨ ɯɨɦɹɱɤɚ; 0,63 ɞɨɦɨɜɨɣ ɦɵɲɢ; 0,50 ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɨɣ ɦɵɲɢ; 0,25 ɥɟɫɧɨɣ
ɦɵɲɢ; 0,75 ɜɨɫɬɨɱɧɨ-ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɩɨɥɟɜɤɢ; 0,13 ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɛɭɪɨɡɭɛɤɢ ɢ 2,25 ɦɚɥɨɣ ɛɟɥɨɡɭɛɤɢ. Ɉɫɧɨɜɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 4 ɜɢɞɚ ɫ ɞɨɥɟɣ ɛɨɥɟɟ 10%: ɦɚɥɚɹ ɛɟɥɨɡɭɛɤɚ, ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ, ɞɨɦɨɜɚɹ ɢ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ ɦɵɲɢ (ɬɚɛɥ. 1). ɏɨɬɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɢɞɭ
ɫɨɜ ɧɟ ɨɛɢɥɟɧ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɜ ɪɚɰɢɨɧɟ ɧɟɹɫɵɬɢ ɫɬɟɩɧɵɯ ɢ ɩɨɣɦɟɧɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ (C. suaveolens, M. levis) ɧɚɞ ɜɢɞɚɦɢ ɥɟɫɧɵɦɢ (S. tauricus ɢ ɞɪ.).
ɉɢɬɚɧɢɟ ɞɨɦɨɜɨɝɨ ɫɵɱɚ (Athene noctua). ɂɡ 50 ɡɢɦɧɟ-ɜɟɫɟɧɧɢɯ ɩɨɝɚɞɨɤ ɫɵɱɚ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ, ɧɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɬɚɬɤɢ 85 ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ȼ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ
ɧɚ 1 ɩɨɝɚɞɤɭ ɷɬɨ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɬɚɤ: ɫɟɪɵɣ ɯɨɦɹɱɨɤ, ɪɵɠɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ ɢ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ ɦɵɲɶ ɩɨ 0,02
ɷɤɡ.; ɦɚɥɚɹ ɛɟɥɨɡɭɛɤɚ 0,04; ɫɬɟɩɧɚɹ ɩɟɫɬɪɭɲɤɚ 0,08; ɞɨɦɨɜɚɹ ɦɵɲɶ 0,64 ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ 0,88 ɨɫɨɛɢ (ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɨɝɚɞɤɭ — 1,7 ɷɤɡ.). ɋɵɱ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɥɢɲɶ ɞɜɚ
ɜɢɞɚ ɠɟɪɬɜ: M. levis ɢ M. "musculus", ɧɚ ɞɨɥɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 89,4%. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟ82

ɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɨɥɹ ɯɨɦɹɱɤɚ ɜ ɪɚɰɢɨɧɟ ɫɵɱɚ ɧɚɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ, ɚ ɫɬɟɩɧɨɣ ɩɟɫɬɪɭɲɤɢ ɢ ɦɚɥɨɣ ɛɟɥɨɡɭɛɤɢ — ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɫɪɟɞɢ ɠɟɪɬɜ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɢ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɠɟɪɬɜ ɞɨɦɨɜɵɦ ɫɵɱɨɦ.
ɉɢɬɚɧɢɟ ɮɢɥɢɧɚ (Bubo bubo) ɢɡɭɱɟɧɨ ɩɨ 100 ɩɨɝɚɞɤɚɦ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɦ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. Ɏɢɥɢɧ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɧ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɞɨɛɵɱɢ. ȼ ɟɝɨ ɪɚɰɢɨɧ, ɤɪɨɦɟ
ɩɬɢɰ, ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ, ɧɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɡɞɟɫɶ, ɜɨɲɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 19 ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ (ɬɚɛɥ. 1), ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ 1,88 ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɩɨɝɚɞɤɭ. Ɏɢɥɢɧ ɞɨɛɵɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɥɤɢɯ, ɧɨ ɢ ɬɚɤɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɜɟɪɟɣ, ɤɚɤ ɡɚɹɰ-ɪɭɫɚɤ (L. europaeus), ɛɚɣɛɚɤ (M. bobac), ɤɭɧɢɰɚ (M. foina), ɯɨɪɶ (M. eversmanni), ɟɠ (E. concolor), ɫɭɫɥɢɤ (S. pygmaeus). Ɉɞɧɚɤɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɟɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɟɥɤɢɟ ɠɟɪɬɜɵ: C. migratorius, M. levis,
M. "musculus", S. microphthalmus (ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɨɛɢɥɢɹ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɞɨɥɹ
65,4%), ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɠ (10,6%). Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɧɟ ɢɦɟɸɬ (0,5–5,0%).
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɨɛɲɢɪɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɠɟɪɬɜ
ɭ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɜɢɞɨɜ — ɮɢɥɢɧɚ (19 ɜɢɞɨɜ ɠɟɪɬɜ) ɢ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ (9 ɜɢɞɨɜ). ȼ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ, ɩɨɦɢɦɨ ɦɢɤɪɨɦɚɦɦɚɥɢɣ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɪɭɩɧɵɟ ɡɜɟɪɢ (ɡɚɹɰ, ɫɭɪɨɤ, ɟɠ), ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɜ
ɩɢɬɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɡɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɠɟɪɬɜ — ɭ ɫɵɱɚ ɢ ɧɟɹɫɵɬɢ, ɱɬɨ ɨɬɱɚɫɬɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜɵɛɨɪɤɢ. Ɉɫɧɨɜɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɦɟɫɬ: Microtus, Mus, Cricetulus, ɚ ɜ ɉɪɢɚɡɨɜɶɟ — ɢ Sylvaemus. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɠɟɪɬɜɵ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɯ (Crocidura ɞɥɹ
ɧɟɹɫɵɬɢ ɢ Sicista ɞɥɹ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ).
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
Ⱥɜɬɨɪɵ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɭ, ȼ. ȼɟɬɪɨɜɭ, ȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɭ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɢ ɫɛɨɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; ȼ. ɇɚɝɥɨɜɭ, ɂ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɢ ɋ. Ɇɟɠɠɟɪɢɧɭ ɡɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɪɭɤɨɩɢɫɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɂ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɡɚ ɟɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɤ ɩɟɱɚɬɢ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɝɚɞɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ // Ɂɚɩɨɜɿɞɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. — 1999. — Ɍɨɦ 5, ʋ 2. — ɋ. 28–29.
Ʉɭɱɟɪɭɤ ȼ. ȼ. ɍɱɟɬ ɜɪɟɞɧɵɯ ɝɪɵɡɭɧɨɜ ɢ ɡɟɦɥɟɪɨɟɤ // Ɇɟɬɨɞɵ ɭɱɟɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ. — Ɇɨɫɤɜɚ, 1952. — ɋ. 12–14.
ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɚ ȱ. Ƚ. ɉɿɞɫɭɦɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɝɚɞɨɤ ɡɚ 1924–1935 ɪɪ. // Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ
ɍȺɇ. — Ʉɢʀɜ, 1937. — ʋ 19. — ɋ. 101–170.
ɑɟɪɧɵɣ ȼ. ɂ., ɋɢɪɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɭɲɚɫɬɨɣ ɢ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɫɨɜ ɡɢɦɨɣ 1985–1986 ɝɝ. ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ Ɇɨɝɢɥɵ» // Ɍɪɭɞɵ ɮɢɥɢɚɥɚ ɍɤɪ. ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ Ɇɨɝɢɥɵ».
ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ɫɛɨɪɧɢɤ. — Ʉɢɟɜ: Ɏɢɬɨɫɨɰɢɨɰɟɧɬɪ, 1998. — ȼɵɩ. 1. — ɋ. 86–88.
Zagorodniuk I., Kondratenko O. Cryptic species of the birch mice (Sicista) in Eastern Europe: existence and
distribution of four chromosome forms in Ukraine // Rodens et Spatium: 7th International Conference. —
ýeské BudČjovice, 2000. — P. 80.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 598+599(477)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɮɢɥɢɧɚ (Bubo bubo)
ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ) 1
ȼɢɬɚɥɢɣ ȼɟɬɪɨɜ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɭɝɚɱɚ (Bubo bubo L.) ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ). — ȼɽɬɪɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — ɇɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɭɝɚɱɚ (Bubo bubo L.)
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɛɨɪɭ 240
ɩɨɝɚɞɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ʀɠɿ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɹɤ ɭ ɝɧɿɡɞɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɝɧɿɡɞɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɛɿɥɹ ɩɪɢɫɚɞ.
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɪɨɥɶ 25 ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ (25 ɜɢɞɿɜ), ɩɬɚɯɿɜ (45–47 ɜɢɞɿɜ), ɩɥɚɡɭɧɿɜ (1 ɜɢɞ), ɤɨɦɚɯ (14
ɜɢɞɿɜ) ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɩɭɝɚɱ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ.
Feeding of the eagle owl, Bubo bubo, in Lugansk region (Eastern Ukraine). — Vetrov V.,
Kondratenko O. — The data on the eagle owl (Bubo bubo L.) feeding on the territory of Lugansk
Region, Ukraine, are presented. Analysis of prey remains is given based on 240 pellets and non-pellet
sources collected both at the nests and near perches in the nesting territories. The role of several
mammals (25 species), birds (45–47 species), reptiles (1 species), insects (14 species) and various
inclusions in the eagle owl diet in the examined area under study is discussed.
Key words: feeding, eagle owl, Lugansk Region, Eastern Ukraine.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɩɬɢɰ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɨɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɯɢɳɧɢɤɨɜ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ
ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ ɩɚɪ ɞɥɹ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.
ɂɦɟɧɧɨ ɤ ɬɚɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɬɢɰ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɮɢɥɢɧ (Bubo bubo L., 1758). ȿɫɥɢ ɟɳɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɨɧ ɛɵɥ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɬɨ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (ɑɟɪɜɨɧɚ..., 1994), ɦɟɫɬɚɦɢ
ɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɥɢɲɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 20 ɥɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ
ɨɬɪɵɜɨɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɥɢɲɶ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɜ ɉɨɥɟɫɶɟ. Ɉ ɫɬɚɬɭɫɟ
ɜɢɞɚ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɨɛɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.
ȼ 1999–2001 ɝɝ. ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɮɢɥɢɧɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. Ȼɵɥ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɪɚɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɷɬɨɝɨ ɪɟɞɤɨɝɨ ɜɢɞɚ. ɇɢɠɟ ɦɵ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɢɬɚɧɢɹ ɮɢɥɢɧɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ
ɉɢɬɚɧɢɟ ɮɢɥɢɧɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɢɡɭɱɚɥɨɫɶ ɧɚɦɢ ɩɭɬɟɦ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɩɨɝɚɞɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɠɟɪɬɜ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɭɩɢɤɨɜ, ɲɤɭɪɨɤ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɫɬɟɣ
ɢɥɢ ɩɟɪɶɟɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɭ ɝɧɟɡɞ ɦɵ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ.

1
ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ» (2002. Ɍɨɦ 36. ʋ 6. ɋ. 31–38) ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚ
ɬɭɬ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɡɦɿɧɢ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ). Ɏɚɣɥ ɥɸɛ’ɹɡɧɨ ɧɚɞɚɧɢɣ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɠɭɪɧɚɥɭ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ». — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɂɚ ɬɪɟɯɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɨ 56 ɝɧɟɡɞɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɮɢɥɢɧɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɦɨɬɪɟɧɨ 80 ɠɢɥɵɯ ɝɧɟɡɞ. ɉɨɝɚɞɤɢ ɢ ɨɫɬɚɬɤɢ ɠɟɪɬɜ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɤɚɤ ɜ
ɝɧɟɡɞɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɝɧɟɡɞɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɱɚɳɟ ɭ ɩɪɢɫɚɞ. ȼɫɟɝɨ ɧɚɦɢ ɫɨɛɪɚɧɨ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɨɤɨɥɨ 240 ɩɨɝɚɞɨɤ. ɉɨɫɥɟ ɢɯ ɪɚɡɛɨɪɚ ɢ ɨɫɦɨɬɪɚ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɠɟɪɬɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɨ ɨɫɬɚɬɤɚɦ ɱɟɪɟɩɨɜ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɩɨɫɬɤɪɚɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɟɥɟɬɚ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɫɬɢ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ), ɤɥɸɜɚɦ, ɩɟɪɶɹɦ, ɡɭɛɚɦ ɢ ɱɚɫɬɹɦ
ɯɢɬɢɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ.
ɂɡ 240 ɩɨɝɚɞɨɤ ɢɡɜɥɟɱɟɧ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɨɫɬɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 465 ɨɫɨɛɟɣ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ,
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 22 ɜɢɞɚɦ. ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɢɞɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɟɪɵɯ ɩɨɥɟɜɨɤ (Microtus) ɝɪɭɩɩɵ rossiaemeridionalis — obscurus — socialis ɧɚɦɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɛɪɚɡɰɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɫɟɦ ɬɪɟɦ ɦɨɪɮɨɬɢɩɚɦ. ȼɫɟɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɨɫɬɚɬɤɢ 75 ɨɫɨɛɟɣ ɫ ɦɨɪɮɨɬɢɩɨɦ M. rossiaemeridionalis, 11 — M. obscurus ɢ 1 — M. socialis. Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɜɭɯ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɜ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɜɚɯ, ɜɫɟ ɷɬɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɥɢɫɶ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɦɨɪɮɨɬɢɩɭ — M. rossiaemeridionalis. Ɇɵɲɨɜɤɢ (Sicista), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɜɢɞɚɦɢ S. severtzovi, S. nordmani ɢ
S. strandi (Zagorodniuk, Kondratenko, 2000) ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦɵɟ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɞɨ ɜɢɞɚ
(Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 2001), ɧɚɦɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ
Sicista sp. ɉɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɨɫɬɚɬɤɢ ɯɨɪɶɤɨɜ (M. putorius ɢ M. eversmani), ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɭɫɥɢɤɨɜ (S. suslicus ɢ S. pygmaeus). Ʌɚɬɢɧɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɧɚɦɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɜɨɞɤɟ ɩɨ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɟ ɍɤɪɚɢɧɵ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999).
ɉɨɦɢɦɨ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɩɬɢɰ, ɢɡ ɩɨɝɚɞɨɤ ɮɢɥɢɧɚ ɧɚɦɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɨɫɬɚɬɤɢ ɩɪɵɬɤɢɯ ɹɳɟɪɢɰ ɢ 14 ɜɢɞɨɜ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɠɭɤɨɜ).
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɠɟɪɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 14 ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ 45–47 ɜɢɞɨɜ ɩɬɢɰ. ɉɪɢɜɨɞɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ
ɩɬɢɰɚɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɜɢɞɚɦ, ɦɵ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɦ ɥɢɲɶ ɢɯ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɝɧɟɡɞ
ɢɥɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɧɟɡɞɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɮɢɥɢɧɚ, ɬ. ɤ. ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɞɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɠɟ ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɸ ɩɨɤɪɨɜɧɵɯ, ɦɚɯɨɜɵɯ ɢɥɢ
ɪɭɥɟɜɵɯ ɩɟɪɶɟɜ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɥɢɲɶ ɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɬɢɰ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɬɨɣ
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɚɪɵ ɮɢɥɢɧɨɜ. Ɋɟɠɟ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨ ɧɚɯɨɞɤɚɦ ɥɚɩɨɤ ɢɥɢ ɤɥɸɜɨɜ, ɟɳɟ ɪɟɠɟ
ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɰɟɥɵɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɟɡɝɥɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɬɢɰ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɟɪɵɯ ɤɭɪɨɩɚɬɨɤ, ɩɟɪɟɩɟɥɨɜ, ɤɪɹɤɜ ɢ ɬ. ɞ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɉɬɢɰɵ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɮɢɥɢɧɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɬɢɰɵ ɢɝɪɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɰɢɨɧɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɨɜ. ɇɚ ɜɫɟɯ ɝɧɟɡɞɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɤɚɤ ɤɨɫɬɧɵɟ ɨɫɬɚɬɤɢ ɩɬɢɰ, ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɨɳɢɩɵ. ɍ ɠɢɥɵɯ ɝɧɟɡɞ ɮɢɥɢɧɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɢɯ ɩɨɤɢɞɚɸɬ ɩɬɟɧɰɵ, ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɦɚɥɨ ɩɟɪɶɟɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɬɢɰ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɟɪɶɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ-ɠɟɪɬɜ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɠɢɥɵɯ ɝɧɟɡɞɚɯ, ɢ
ɜɟɫɶɦɚ ɬɪɭɞɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɤɨɥɶɤɨ ɠɟ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɩɚɪɚ ɮɢɥɢɧɨɜ ɞɨɛɵɥɚ ɡɚ ɫɟɡɨɧ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɭɪɨɩɚɬɨɤ ɢɥɢ ɩɟɪɟɩɟɥɨɜ. ɇɟɦɚɥɨ ɩɟɪɶɟɜ ɞɨɛɵɬɵɯ ɩɬɢɰ ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɭ ɝɧɟɡɞ
ɢɥɢ ɩɨɞ ɝɧɟɡɞɚɦɢ, ɧɢɠɟ ɩɨ ɫɤɥɨɧɭ ɨɜɪɚɝɚ, ɧɨ ɦɧɨɝɨ ɢɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ. Ʌɢɲɶ ɨɞɧɚɠɞɵ ɦɵ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɭ ɝɧɟɡɞɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɶɟɜ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɫɴɟɞɟɧɧɨɝɨ P. apivorus,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɞɚɥɢ ɜɵɞɚɜɚɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɝɧɟɡɞɚ.
ȼɫɟɝɨ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɧɚɦɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ 41 ɜɢɞɚ ɩɬɢɰ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɟɳɟ 6 ɝɪɭɩɩ ɩɬɢɰ, ɞɨ ɜɢɞɚ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ (ɬɚɛɥ. 1). Ɇɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɜɢɞɨɜɠɟɪɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ (ɛɨɥɟɟ 10 ɪɚɡ) ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ. Ɂɞɟɫɶ ɨɧɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ
ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɛɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ: P. perdix, Asio sp. (A. otus + A. flammeus, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
A. otus), C. coturnix, A. platyrhynchos, Anas sp. (A. crecca + A. querquedula, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ A. querquedula), C. cornix, P. pica, B. buteo. ɂɯ ɞɨɥɹ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɛɵɜɚɟɦɵɯ ɮɢɥɢɧɨɦ ɩɬɢɰ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 64%, ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɢ ɜɢɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɦɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜɭ ɟɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɬɢɰɚɦɢ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ȼɢɞɨɜɨɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɬɢɰ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ
Table 1. Species and quantitative ratio of bird in a diet of eagle owl
ȼɢɞ
Anas platyrhynchos
Anas sp. (A. crecca + A. querquedula)
Pernis apivorus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Gallus domesticus
Rallidae (Crex crex + Rallus aqaticus)
Gallinula chloropus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Atene noctua
Strix aluco
Asio otus
Asio flammeus
Asio sp. (A. flammeus + A. otus)
Caprimulgus europaeus
Upupa epops
Merops apiaster
Coracius garrulus
Alaudidae
Alauda arvensis
Oenanthe oenanthe
Turdus philomelos
Turdus merula
Fringilla coelebs
Chloris chloris
Coccothraustes coccothraustes
Sturnus vulgaris
Oriolus oriolus
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus cornix
Corvus sp. (C. frugilegus + C. cornix)
Passeriformes
ȼɫɟɝɨ ɨɫɨɛɟɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɨɛɟɣ ɩɨ ɝɨɞɚɦ, ɷɤɡ.
1999
2000
2001
9
7
6
5
5
9
1
–
1
1
–
1
2
–
–
1
–
–
9
3
1
4
–
1
–
–
1
31
25
26
26
8
12
4
–
1
–
1
3
–
–
2
1
–
–
–
1
–
1
1
3
–
–
1
1
–
1
1
–
–
–
–
1
2
–
2
–
1
–
3
1
5
2
1
10
10
21
1
1
–
1
–
–
–
–
1
2
1
–
3
1
–
1
1
1
–
1
–
–
–
3
1
2
–
–
1
1
–
–
1
–
2
2
–
–
1
–
–
1
2
1
3
5
4
3
2
–
–
6
4
–
8
5
3
2
1
4
6
1
1
152
91
124

* Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 1 ɷɤɡ. ɢɡ 6 ɩɨɝɚɞɨɤ ɡɚ 1997 ɝ.; ** ɧɚɯɨɞɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ.
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ȼɫɟɝɨ, ɷɤɡ.
(1999–2000)
22
19
2
2
2
1
13
5
1
82
46
5
4*
2
1
1
5
1
2
1
1
4
1 **
9
3
41
2
1
1
3
4
3
1
3
3
2 **
1
4
1
1
6
12
2
10
16
7*
8
367

ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɞɤɨ (ɬ. ɟ. ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɭ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ) ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ, ɤɚɤ A. gentilis,
F. vespertinus, G. chloropus, F. atra, C. palumbus, S. turtur, C. canorus, S. aluco, U. epops, M. apiaster, O. oenanthe, Ch. chloris, S. vulgaris, O. oriolus. ɗɬɢ ɜɢɞɵ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ, ɨɬɦɟɱɚɜɲɢɯɫɹ ɥɢɲɶ ɞɜɚɠɞɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬɥɚɜɥɢɜɚɟɦɵɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɥɟɬɚ P. apivorus), ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɞɨɛɵɜɚɸɬɫɹ ɮɢɥɢɧɨɦ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɢɥɢ ɩɨɩɭɬɧɨ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɟɝɨ ɩɢɬɚɧɢɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɞɨɥɹ ɷɬɢɯ 23 ɜɢɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ 8 %.
Ɉɛɵɱɧɨ ɮɢɥɢɧɵ ɨɳɢɩɵɜɚɸɬ ɞɨɛɵɬɵɯ ɩɬɢɰ ɧɚ ɝɧɟɡɞɨɜɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɱɚɳɟ ɧɚ ɫɤɥɨɧɚɯ ɨɜɪɚɝɨɜ, ɢ ɟɫɥɢ ɭ ɩɚɪɵ ɟɫɬɶ ɠɢɥɨɟ ɝɧɟɡɞɨ, ɬɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɚ ɨɬɵɫɤɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɨɳɢɩɨɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɢɥɢ ɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɪɢɫɚɞ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɝɧɟɡɞɨɜɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ
ɨɞɢɧɨɱɧɚɹ ɩɬɢɰɚ ɥɢɛɨ ɩɚɪɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɚɹ ɠɢɥɨɝɨ ɝɧɟɡɞɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɫɟɡɨɧ, ɬɨ ɢ ɨɫɬɚɬɤɢ ɞɨɛɵɱɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɨɳɢɩɵ ɩɬɢɰ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɛɵɱɚ ɩɨɟɞɚɟɬɫɹ ɫɤɨɪɟɟ
ɜɫɟɝɨ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɟɟ ɩɨɢɦɤɢ, ɚ ɧɟ ɞɧɟɜɨɤ ɮɢɥɢɧɨɜ.
Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ. ɇɚɪɚɜɧɟ ɫ ɩɬɢɰɚɦɢ, ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ 240 ɩɨɝɚɞɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɩɨɝɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɝɧɟɡɞɚɯ (ɬɚɛɥ. 3).
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɩɨɝɚɞɨɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɭ ɧɚ
ɨɞɧɭ ɩɨɝɚɞɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ 1,94 ɨɫɨɛɢ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ɂɡ ɧɢɯ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɫɨɫɬɚɜɢɥ: Sicista sp., C. cricetus, S. araneus ɢ C. suaveolens ɩɨ 0,004; M. foina ɢ D. nitedula ɩɨ
0,008; M. bobac — 0,012; Mustela sp., M. nivalis, Spermophilus sp. ɢ S. tauricus ɩɨ 0,016; L. europaeus ɢ A. amphibius ɩɨ 0,03; R. norvegicus — 0,033; L. lagurus — 0,040; A. major — 0,054;
S. microphthalmus — 0,07; M. musculus — 0,09; E. concolor — 0,11; M. spicilegus — 0,3; M. rossiaemeridionalis — 0,36; C. migratorius — 0,7. ȼɫɟɝɨ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɨɬɦɟɱɟɧɨ 22 ɜɢɞɚ ɦɟɥɤɢɯ ɢ
ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ (ɬɚɛɥ. 2).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɞɨɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɮɢɥɢɧɚ
Table 2. Species composition and portion of each species of mammals in the pellets of eagle owl
ȼɢɞ *
Martes foina
Mustela nivalis
Mustela sp. (M. eversmanni + M. putorius)
Lepus europaeus
Marmota bobac
Spermophilus sp. (S. pygmaeus + S. suslicus)
Spalax microphthalmus
Allactaga major
Sicista sp.
Cricetus cricetus
Cricetulus migratorius
Rattus norvegicus
Mus musculus
Mus spicilegus
Sylvaemus tauricus
Dryomys nitedula
Arvicola amphibius
Lagurus lagurus
Microtus rossiaemeridionalis
Erinaceus concolor
Sorex minutus
Crocidura suaveolens
ȼɫɟɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɤɡ.
2
4
4
7
3
4
17
13
1
1
168
8
22
72
4
2
7
9
87
28
1
1
465

%
0,43
0,86
0,86
1,50
0,64
0,86
3,66
2,80
0,21
0,21
36,13
1,72
4,73
15,50
0,86
0,43
1,50
1,94
18,70
6,02
0,21
0,21
100

* Ⱦɚɧɧɵɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 240 ɩɨɝɚɞɨɤ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ 1999–2001 ɝɝ.
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Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɠɟɪɬɜ ɜ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɦ ɩɨɝɚɞɨɤ ɮɢɥɢɧɚ, ɜɫɟɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 2 ɝɪɭɩɩɵ ɢ 3 ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ. ȼ
ɩɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ ɜɢɞɵ, ɱɶɢ ɨɫɬɚɬɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɩɨɝɚɞɨɤ. Ɉɧɢ ɜ
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ, ɫ ɞɨɥɟɣ ɜ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɦ ɛɨɥɟɟ 10 %: C. migratorius (ɛɨɥɟɟ 36 %), M. rossiaemeridionalis (ɨɤɨɥɨ 19 %) ɢ M. spicilegus (15,5 %). ɂɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70,33 %.
Ʉɨ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɯ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɢɞɵ ɫ ɞɨɥɟɣ ɜ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɦ ɩɨɝɚɞɨɤ ɨɬ 1 ɞɨ 10 %. Ɍɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɜɨɫɟɦɶ: E. concolor, M. musculus, S. microphthalmus,
A. major, L. lagurus, R. norvegicus, L. europaeus ɢ A. amphibius ɫ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɞɨɥɟɣ 23,87 %. ȼɨ
ɜɬɨɪɭɸ, ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ (ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɢɥɢ ɩɨɩɭɬɧɨ ɨɬɥɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ), ɜɯɨɞɹɬ ɟɳɟ 11
ɜɢɞɨɜ (ɬɚɛɥ. 2) ɫ ɞɨɥɟɣ ɜ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɦ ɩɨɝɚɞɨɤ ɞɨ 1 % ɢ ɨɛɳɟɣ ɞɨɥɟɣ ɦɟɧɟɟ 6 %.
ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɜ ɝɧɟɡɞɚɯ ɢ ɜɨɡɥɟ ɧɢɯ ɜ ɜɢɞɟ ɬɭɲɟɤ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɤɭɪɨɤ, ɱɚɫɬɟɣ ɫɤɟɥɟɬɚ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɫɬɟɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɢɞɨɜɭɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ (ɜɫɟɝɨ ɨɫɬɚɬɤɢ 145 ɠɢɜɨɬɧɵɯ 14 ɜɢɞɨɜ), ɜɫɟ
ɠɟɪɬɜɵ ɛɵɥɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚɦɢ ɧɚ 2 ɝɪɭɩɩɵ — ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɟ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ. ȼ ɝɪɭɩɩɟ
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɯ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɜɢɞɵ ɫ ɞɨɥɟɣ ɛɨɥɟɟ 10 %. Ɍɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɜɚ:
E. concolor ɢ C. migratorius ɫ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɞɨɥɟɣ ɛɨɥɟɟ 71 %. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɨɝɚɞɨɤ, ɜ
ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ E. concolor ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ 6 % ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɱɟɬɜɟɪɬɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɩɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ, ɡɞɟɫɶ ɨɧ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɩɨɬɟɫɧɢɜ C. migratorius, ɱɶɹ ɞɨɥɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɞɨ 15,17 %, ɬ. ɟ. ɩɨɱɬɢ ɜɞɜɨɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ. ȼɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɢɞɵ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɨɛɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 5, ɚ ɞɨɥɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 3–10 %. ɗɬɨ 4 ɜɢɞɚ: M. bobac,
L. europaeus, S. microphthalmus ɢ A. amphibius ɫ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɞɨɥɟɣ 20,69 %. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ.
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɩɢɳɟɜɵɯ ɨɫɬɚɬɤɚɯ ɩɨ ɝɨɞɚɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ L. europaeus, S. microphthalmus ɢ E. concolor
ɞɨɛɵɬɨ ɮɢɥɢɧɨɦ ɜ 1999 ɝ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɯɨɦɹɱɤɚ (C. migratorius) ɛɵɥɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜ 2000 ɝ., ɱɬɨ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3. ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɞɨɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɢɳɟɜɵɯ
ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜɧɟ ɩɨɝɚɞɨɤ
Table 3. Species composition and portion of each mammal species according to the results of analysis of prey
remains beside of the eagle owl pellets
ȼɢɞ *
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustelidae (ɤɭɧɢɰɚ ɢɥɢ ɯɨɪɶ)
Lepus europaeus
Marmota bobac
Vulpes vulpes
Spalax microphthalmus
Allactaga major
Ondatra zibethica
Arvicola amphibius
Microtus sp.
Rattus norvegicus
Cricetulus migratorius
Erinaceus concolor
ȼɫɟɝɨ ɨɫɨɛɟɣ

88

ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ
1999
–
1
1
4
6
–
4
–
1
1
1
–
3
38
60

2000
1
–
1
1
5
–
1
1
1
2
–
2
14
17
46

2001
–
–
–
1
2
2
1
–
–
2
–
–
5
26
39

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɗɤɡ.
1
1
2
6
13
2
6
1
2
5
1
2
22
81
145

%
0,69
0,69
1,38
4,14
8,96
1,38
4,14
0,69
1,38
3,45
0,69
1,38
15,17
55,86
100

Ɍɨɥɶɤɨ ɜ 2000 ɝ. ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ M. erminea, ɚ ɜ 2001 ɝ. — V. vulpes
(juv.) ɢ O. zibethica, ɜɢɞɵ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɡɞɟɥɵɜɚɧɢɢ ɫɜɨɢɯ
ɠɟɪɬɜ ɮɢɥɢɧɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬɞɟɥɹɸɬ ɢ ɫɴɟɞɚɸɬ ɝɨɥɨɜɭ. ɍ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɠɟɪɬɜ ɤɚɤ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɩɬɢɰ, ɱɶɢ ɬɭɲɤɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɧɚɦɢ ɜ ɝɧɟɡɞɚɯ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ ɛɵɥɢ ɥɢ ɬɚɦ
ɩɬɟɧɰɵ ɢɥɢ ɧɚɫɢɠɢɜɚɟɦɵɟ ɹɣɰɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɝɨɥɨɜɵ, ɧɚ ɱɬɨ ɪɚɧɟɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɚɜɬɨɪɵ (Ȼɟɥɢɤ ɢ ɞɪ., 1993). ɂɧɨɝɞɚ ɜ ɝɧɟɡɞɚɯ, ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɟɳɟ ɤɥɚɞɤɢ, ɩɪɨɤɥɸɧɭɜɲɢɟɫɹ ɢɥɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɜɵɥɭɩɢɜɲɢɟɫɹ ɩɬɟɧɰɵ, ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɭɲɟɤ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢɥɢ
ɩɬɢɰ (ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ C. migratorius ɢ P. perdix), ɬ. ɟ. ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɩɢɳɢ ɞɥɹ ɧɚɫɢɠɢɜɚɸɳɟɣ ɫɚɦɤɢ ɢɥɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɬɟɧɰɨɜ.
Ɍɚɤ, ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɝɧɟɡɞ ɫ ɨɞɧɢɦ ɩɭɯɨɜɢɤɨɦ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɧɚɣɞɟɧɨ ɫɪɚɡɭ 9 ɨɫɨɛɟɣ C. migratorius, ɤɨɬɨɪɵɯ ɮɢɥɢɧɵ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɥɨɜɢɥɢ ɛɟɡ ɨɫɨɛɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɜɵɠɠɟɧɧɵɯ ɫɤɥɨɧɚɯ ɫɨɫɟɞɧɟɣ ɛɚɥɤɢ.
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɠɟ ɨɛɚ ɬɢɩɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬ. ɟ. ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɩɨɝɚɞɨɤ ɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɦɟɫɬɟ ɜɤɥɸɱɚɥɢ 610 ɨɫɨɛɟɣ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ 25 ɜɢɞɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɚɥɢ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɜɯɨɞɢɬ E. concolor ɫ ɞɨɥɟɣ 17,87 %, ɡɚɧɢɦɚɹ ɜɬɨɪɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɩɨɬɟɫɧɢɜ M. rossiaemeridionalis ɢ M. spicilegus, ɞɨɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɨɥɹɦɢ ɜ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɦ ɩɨɝɚɞɨɤ ɞɨ 14,42 % ɢ 11,8 % ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɉɟɪɜɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ C. migratorius,
ɨɞɧɚɤɨ ɢ ɟɝɨ ɞɨɥɹ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ 31,14 % ɩɪɨɬɢɜ 36,16 % ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ
ɞɨɥɹ ɜɢɞɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɞɚɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 75 %.
Ƚɪɭɩɩɚ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɩɨɥɧɢɥɚɫɶ ɡɚ ɫɱɟɬ M. bobac, ɞɨɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,62 % ɩɪɨɬɢɜ 0,64 % ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɢ 8,96 % ɜ ɩɢɳɟɜɵɯ ɨɫɬɚɬɤɚɯ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɨɛɢɬɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɨɜ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɜ
ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ S. microphthalmus ɫ ɞɨɥɟɣ 3,77 %, M. musculus — 3,6 %, A. major —
2,3 %, — 2,13 %, A. amphibius — 1,97 %, R. norvegicus — 1,64 % ɢ L. lagurus — 1,47 %. ɋɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɞɨɥɹ ɜɢɞɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɨɝɚɞɨɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ
(23,87 %) ɢ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ (20,69 %) ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 19,45 %.
Ƚɪɭɩɩɭ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɢɞɵ ɫ ɞɨɥɟɣ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɦɟɧɟɟ 1%. ɗɬɨ
M. erminea, C. cricetus, Sicista sp., S. araneus ɢ C. suaveolens ɫ ɞɨɥɟɣ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɩɨ 0,16 %;
M. foina, V. vulpes, O. zibethica — ɩɨ 0,33 %; Spermophilus sp. ɢ S. tauricus — ɩɨ 0,65 %;
M. nivalis — 0,82 %.ɋɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɞɨɥɹ ɜɢɞɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ 5 %. Ɉɧɢ ɨɬɥɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɩɭɬɧɨ ɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɧɟ ɢɦɟɸɬ.
ȿɫɥɢ ɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɩɟɤɬɪ ɠɟɪɬɜ ɩɨ ɢɯ ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɬɟɩɧɵɟ ɜɢɞɵ: M. bobac, Spermophilus sp., S. microphthalmus, A. major, C. cricetus,
C. migratorius, L. lagurus, M. spicilegus ɢ C. suaveolens. ɂɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɞɨɥɹ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 54,23 %. ȼɬɨɪɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫ ɞɨɥɟɣ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ 22,62 %.
ɗɬɨ Mustela sp., M. nivalis, M. foina, M. erminea ɢ V. vulpes. Ɍɪɟɬɶɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɢɞɚɦ
ɩɨɣɦɟɧɧɨ-ɥɭɝɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ (M. laevis ɢ S. minutus) — 14,75 %. Ⱦɚɥɟɟ ɢɞɭɬ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɵɟ
ɜɢɞɵ (R. norvegicus ɢ M. musculus) — 5,24 %, ɨɤɨɥɨɜɨɞɧɵɟ (O. zibethica) — 1,97 % ɢ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɦɟɫɬɟ — ɬɢɩɢɱɧɨ ɥɟɫɧɵɟ ɜɢɞɵ (S. tauricus ɢ D. nitedula) ɫ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɞɨɥɟɣ ɫɪɟɞɢ
ɠɟɪɬɜ ɦɟɧɟɟ 1 %.
ȿɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɜɢɞɵ ɠɟɪɬɜ ɩɨ ɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɦɟɪɚɦ, ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ
ɦɟɥɤɢɦ ɦɵɲɟɜɢɞɧɵɦ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɦ — ɷɬɨ ɦɵɲɢ, R. norvegicus, ɩɨɥɟɜɤɢ (ɤɪɨɦɟ A. amphibius), ɧɚɫɟɤɨɦɨɹɞɧɵɟ (ɤɪɨɦɟ E. concolor), C. migratorius, D. nitedula, Sicista sp. ɂɯ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 67,5 %. ɋɪɟɞɧɢɟ ɠɟ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ (ɤɪɭɩɧɟɟ ɤɪɵɫɵ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɤɨɥɨ
32 %. ɋɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɇ. ɉ. Ɇɢɪɨɧɨɜɵɦ (1949) ɞɥɹ ɡɨɧɵ ɩɨɥɭɩɭɫɬɵɧɶ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɫɭɬɨɱɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɠɟɪɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜɟɞɭɳɢɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɱɧɨɣ ɢɥɢ ɫɭɦɟɪɟɱɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ (89,8 %), ɧɚɞ ɜɢɞɚɦɢ, ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɜɟɬɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ.
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɮɢɥɢɧɚ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɦɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɟɥɤɢɟ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɱɧɨɣ
ɢɥɢ ɫɭɦɟɪɟɱɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ (ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɞɨɥɹ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ 64,39 %). ɉɨɦɢɦɨ ɦɟɥɤɢɯ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɢɝɪɚɸɬ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. ɗɬɚ ɫɨɜɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɤɚɤ L. europaeus, M. bobac, M. foina ɢ ɞɚɠɟ ɳɟɧɤɨɜ V. vulpes. Ɉɛɳɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɠɟɪɬɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 25 ɜɢɞɨɜ ɢɡ ɛɨɥɟɟ 70 ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɟɝɢɨɧɚ (ɋɩɢɫɨɤ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ…, 1973; ɋɩɢɫɨɤ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ…, 2000).
ɉɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɟɫɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ
ɮɢɥɢɧɚ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ. ɇɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɥɢɲɶ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ — Lacerta agilis. ȼɫɟɝɨ ɜ
240 ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɧɚɣɞɟɧɵ ɨɫɬɚɬɤɢ (ɱɟɥɸɫɬɢ ɢ ɱɚɫɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ) ɥɢɲɶ 8 ɷɤɡ. ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ,
ɱɬɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 0,03 ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɩɨɝɚɞɤɭ. Ɍɨɱɧɨ ɧɟ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢ ɹɳɟɪɢɰɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɨɛɵɱɟɣ ɮɢɥɢɧɚ ɢɥɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɤ ɧɟɦɭ ɜ ɜɢɞɟ ɩɢɳɢ, ɩɨɝɥɨɳɟɧɧɨɣ
ɟɝɨ ɠɟɪɬɜɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɬɢɰɚɦɢ: B. buteo, C. pygargus ɢɥɢ F. tinnunculus. Ɇɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɫ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɨɣ ɞɨɛɵɱɟɣ, ɢ ɧɟ
ɢɦɟɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ.
Ȼɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ. ȼ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɮɢɥɢɧɚ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɫɟɤɨɦɵɦɢ
(Insecta), ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬɪɹɞɚɦɢ ɉɟɪɟɩɨɧɱɚɬɨɤɪɵɥɵɟ (Hymenoptera) ɢ ɀɟɫɬɤɨɤɪɵɥɵɟ (Coleoptera). ȼɫɟɝɨ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɧɚɣɞɟɧɵ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɬɚɬɤɢ ɯɢɬɢɧɨɜɵɯ ɩɨɤɪɨɜɨɜ 1 ɜɢɞɚ ɨɫ
ɢ 13 ɜɢɞɨɜ ɠɭɤɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 7 ɩɨɞɫɟɦɟɣɫɬɜɚɦ 6 ɫɟɦɟɣɫɬɜ.
Ɉɬɪɹɞ Hymenoptera, ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Scoliidae: Scolia maculata.
Ɉɬɪɹɞ Coleoptera. ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Scarabaeidae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 4 ɜɢɞɚɦɢ ɞɜɭɯ ɩɨɞɫɟɦɟɣɫɬɜ:
Lethrus apterus, Copris lunaris, Melolontha hippocastani ɢ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɞɨ ɜɢɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɪɨɞɚ Amphimallon ɢɥɢ Miltotrogus ɢɡ ɩɨɞɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Rhizotroginae. ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Carabidae
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɢɧɢɦɭɦ 3 ɜɢɞɚɦɢ, ɩɪɢɱɟɦ 2 ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ: Poedicilus sp.,
Zabrus spinipes ɢ Zabrus sp. ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Tenebrionidae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 2 ɜɢɞɚɦɢ: Opatrum sabulosum, Oodescelis polita. Ʉɚɠɞɨɟ ɢɡ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 3 ɫɟɦɟɣɫɬɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ: ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Elateridae — Athous haemorrhoidalis; ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Curculionidae — Otiorrhynchus sp.; ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Chrysomelidae — Cassida nebulosa ɢɡ ɩɨɞɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Cassidinae.
ɋɪɟɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ, ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜ ɫɭɦɟɪɟɱɧɨ-ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ: C. lunaris, M. hippocastani, Amphimallon sp., Miltotrogus sp., ɬɚɤ
ɢ ɜɢɞɵ ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɞɧɟɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ — S. maculata, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵ ɤ ɩɨɥɟɬɭ
(L. apterus, O. sabulosum, Oɨ. polita). Ɉɞɧɚɤɨ ɨɫɧɨɜɭ ɜɵɛɨɪɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɪɭɩɧɵɟ ɠɟɫɬɤɨɤɪɵɥɵɟ ɫ ɞɧɟɜɧɨɣ (L. apterus) ɢ ɫɭɦɟɪɟɱɧɨ-ɧɨɱɧɨɣ (C. lunaris) ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯ, ɤɚɤ ɝɨɥɨɜɨɝɪɭɞɶ, ɛɪɸɲɤɨ ɢ ɧɚɞɤɪɵɥɶɹ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɡɚɝɥɚɬɵɜɚɧɢɢ ɧɚɫɟɤɨɦɨɝɨ ɰɟɥɢɤɨɦ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜ ɠɟɥɭɞɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɚɝɦ (ȼ. Ɇɚɪɬɵɧɨɜ,
ɥɢɱɧ. ɫɨɨɛɳ.).
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɢɦɟɧɧɨ ɤɪɭɩɧɵɟ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ (S. maculata, L. apterus, C. lunaris, M. hippocastani ɢ Z. spinipes), ɪɚɡɦɟɪɵ ɬɟɥɚ ɢɦɚɝɨ ɤɨɬɨɪɵɯ 18–65 ɦɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɮɢɥɢɧɚ. Ɉɛɵɱɧɵɟ ɠɟ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɟ ɠɭɠɟɥɢɰɵ ɪɨɞɚ Poecilus, ɤɚɤ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɦɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɟɪɬɜɚɦɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɬɢɰ ɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɩɢɳɭ ɮɢɥɢɧɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɢɯ ɡɨɛɚɦɢ ɢɥɢ ɠɟɥɭɞɤɚɦɢ. ɇɟɩɟɪɟɜɚɪɟɧɧɵɟ,
ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɯɢɬɢɧɨɜɵɟ ɩɚɧɰɢɪɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɩɨɝɚɞɤɢ ɮɢɥɢɧɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɩɬɢɰ, ɢɯ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɦɢ.
Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ, ɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɞɧɟɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ (S. maculata, O. sabulosum, O. polita ɢ A. haemorrhoidalis), ɬɚɤ ɢ ɧɚɯɨɞɤɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɥɤɨɝɨ ɢ ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɨɛɢɬɚɬɟɥɹ ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ ɹɪɭɫɚ, ɤɚɤ
C. nebulosa, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɪɹɞ ɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɮɢɥɢɧɚ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɫɨɜ, ɤɚɤ ɮɢɥɢɧ.
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ȼɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȼ ɩɨɝɚɞɤɚɯ ɞɧɟɜɧɵɯ ɯɢɳɧɵɯ ɩɬɢɰ ɢ ɫɨɜ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɢɯ ɠɟɪɬɜ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 2
ɝɪɭɩɩɵ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɜɯɨɞɹɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɥɢɩɚɸɬ ɤ ɦɹɫɭ ɩɨɟɞɚɟɦɨɣ ɠɟɪɬɜɵ ɩɪɢ ɟɟ
ɪɚɡɞɟɥɵɜɚɧɢɢ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɠɟɥɭɞɨɤ ɩɬɢɰɵ. ɂɡ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɩɨɝɚɞɤɚɯ
ɮɢɥɢɧɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɥɤɢɟ ɤɭɫɨɱɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɥɨɦɤɨɜ ɜɟɬɨɱɟɤ ɢɥɢ ɤɨɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɦɟɲɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɟɥɤɢɟ ɤɭɫɨɱɤɢ ɦɟɥɚ), ɥɟɠɚɳɢɟ ɧɚ ɩɨɱɜɟ ɢɥɢ ɜ
ɩɨɞɫɬɢɥɤɟ ɝɧɟɡɞɚ. ȼɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ
ɠɟɪɬɜɵ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɟɟ ɠɟɥɭɞɤɨɦ ɢɥɢ ɡɨɛɨɦ. ɗɬɨ ɨɤɚɬɚɧɧɵɟ ɤɚɦɟɲɤɢ ɢɡ ɠɟɥɭɞɤɨɜ ɩɬɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɡɟɪɧɚ, ɫɟɦɟɧɚ ɢ ɩɥɨɞɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ: ɹɱɦɟɧɹ, ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ, ɩɲɟɧɢɰɵ, ɩɪɨɫɚ, ɝɪɟɱɢɯɢ, ɬɟɪɧɚ ɫɬɟɩɧɨɝɨ, ɜɢɲɧɢ ɫɬɟɩɧɨɣ ɢ ɩɪ. (ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ
ɭɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). ȼɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩ ɪɟɞɤɨ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 1–2 % ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɩɨɝɚɞɨɤ ɮɢɥɢɧɚ.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɟɥɤɢɟ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɢ ɩɬɢɰɵ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɚɦɢ ɜ ɤɨɪɦɨɜɨɦ ɪɚɰɢɨɧɟ ɬɚɤɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɫɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ P. perdix, Asio sp. (A. otus + A. flammeus, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ A. otus), C. coturnix,
A. platyrhynchos, Anas sp. (A. crecca + A. querquedula, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ A. querquedula), C. cornix,
P. pica, B. buteo ɢɡ ɩɬɢɰ, ɢ C. migratorius, E. concolor, M. rossiaemeridionalis ɢ M. spicilegus ɢɡ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ɉɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɢ
ɞɨɛɵɜɚɸɬɫɹ ɥɢɛɨ ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɥɢɛɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɡɨɛɚɦɢ ɢɥɢ ɠɟɥɭɞɤɚɦɢ ɯɢɳɧɵɯ ɩɬɢɰ,
ɢɯ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɦɢ. ɇɚɫɟɤɨɦɵɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨ, ɨɧɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɤɨɪɦɨɜɨɣ
ɪɚɰɢɨɧ ɮɢɥɢɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɠɟɥɭɞɤɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɠɟɪɬɜ. ɉɨɟɞɚɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɭɪɨɩɚɬɨɤ
ɢ ɩɟɪɟɩɟɥɨɜ, ɮɢɥɢɧ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɜɜɢɞɭ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɣ ɪɟɞɤɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɫɨɜ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɟɝɨ «ɜɪɟɞɨɧɨɫɧɨɫɬɢ» ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɇ. Ɍɨɜɩɢɧɰɭ (ɋɗɋ ȺɊ Ʉɪɵɦ) ɡɚ
ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɹɞɚ ɜɢɞɨɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɝɚɞɨɱɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ȼ. Ɇɚɪɬɵɧɨɜɭ
(Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ) ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ, ɋ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ
ɢ ȿ. ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɫɛɨɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɩɨɥɟɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ȼɟɥɢɤ ȼ. ɉ., ɇɟɱɚɟɜ ȼ. Ȼ., ɇɟɱɚɟɜ ɂ. Ȼ., ȼɟɬɪɨɜ ȼ. ȼ. Ʉ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɮɢɥɢɧɚ ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ //
ɉɬɢɰɵ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɧɮ. — Ⱦɨɧɟɰɤ, 1993. — ɋ. 45–47.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ // ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. — Ʉɢʀɜ, 1999. — ɋ. 202–210. — (ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩ. 2).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ɍɨɜɩɢɧɟɰ ɇ. ɇ. Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ Ⱦɨɧɟɰɤɨɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2001. — Ɍɨɦ 35, ʋ 6. — ɋ. 95–98.
Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɝɚɞɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ // Ɂɚɩɨɜɿɞɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. — 1999. — Ɍɨɦ 5, ʋ 2. — ɋ. 28–29.
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ɋɩɢɫɨɤ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ-ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɿɡ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ / ɍɤɥɚɞɚɱɿ: ȼ. Ⱥ. Ⱦɟɧɳɢɤ, ȼ. Ƚ. ɋɭɥɢɤ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2000. — ɋ. 41–49.
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(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.323.4 (477)

ɏɨɦ’ɹɱɨɤ, ɫɬɪɨɤɚɬɤɚ ɬɚ ɫɥɿɩɚɱɨɤ (Rodentia, Mammalia)
ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ 1
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɂɨɥɨɬɭɯɿɧɚ
ɏɨɦ’ɹɱɨɤ, ɫɬɪɨɤɚɬɤɚ ɬɚ ɫɥɿɩɚɱɨɤ (Rodentia, Mammalia) ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ. — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ., Ɂɨɥɨɬɭɯɿɧɚ ɋ. — ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɞɚɧɿ
ɳɨɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɭ ɫɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɞɚɧɨ
ɫɬɢɫɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɞɥɹ
ɞɜɨɯ ɡ ɧɢɯ — ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɬɚ ɫɥɿɩɚɱɤɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɝɪɢɡɭɧɢ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɮɚɭɧɚ, ɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ, ɍɤɪɚʀɧɚ.
Cricetulus migratorius, Lagurus lagurus and Ellobius talpinus (Rodentia, Mammalia) in the Donetsk-and-Don and Donetsk-and-Azov steppes. — Kondratenko O., Kuznetsov V., Zolotukhina S.
— Data on distribution of 3 rare steppe rodent species in the Eastern region of Ukraine are summarised.
Brief information on the biological peculiarities of each species is present. According with the present
state of species abundance and geographical distribution, protected status for two species, Lagurus
lagurus and Ellobius talpinus, is proposed.
Key words: rodents, distribution, fauna, steppe zone, Ukraine.

ȼɫɬɭɩ
ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɬɟɩɨɜɚ ɮɚɭɧɚ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɭɬɥɢɜɨɸ ɞɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɱɟɪɟɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɬɨɧɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ ʀʀ ɥɚɧɤɚɦɢ. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ
ɫɬɟɩɿɜ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɬɨɪɿɱ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɛɿɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɿ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999). ɇɟɨɫɹɠɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɰɿɥɢɧɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɟɜɟɥɢɱɤɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɬɟɩɨɜɢɯ
ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ, ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɥɸɞɢɧɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɹɪɭɝɚɯ ɿ ɛɚɣɪɚɤɚɯ.
Ɋɟɝɿɨɧ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɩɟɪɟɞɫɬɟɩɨɜɿɣ ɩɿɞɡɨɧɿ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɨʀ ɩɿɞɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɉɨɞɟɤɭɞɢ ɬɭɬ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɹɤ ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɨɝɨ ɡɚ ɜɢɞɨɜɢɦ
ɫɤɥɚɞɨɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ.
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɤɪɢɡɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɮɚɭɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɜɢɞɨɜɨɝɨ
ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ (ɹɤ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɟɤɨɤɨɪɢɞɨɪɭ) ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ
ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɬɚ ɡɧɢɤɚɸɱɢɯ ɜɢɞɿɜ. Ɂ ɩɨɧɚɞ 46 ɜɢɞɿɜ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɮɚɭɧɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999), ɭ «ɑɟɪɜɨɧɭ ɤɧɢɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ» (1994) ɡɚɧɟɫɟɧɨ ɥɢɲɟ 11 ɜɢɞɿɜ, ɡ ɧɢɯ
ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ — 6 ɜɢɞɿɜ.

1
ɋɬɚɬɬɹ ɡ 2000 ɪ. ɛɭɥɚ ɜ ɩɨɪɬɮɟɥɿ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ» ɿ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ «Ɂɚɩɨɜɿɞɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ» (2003. Ɍɨɦ 9. ȼɢɩ. 2. ɋ. 30–33). Ɍɟɤɫɬ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɦɚɣɠɟ ɛɟɡ ɡɦɿɧ (ɞɨɞɚɧɨ ɪɟɡɸɦɟ ɿ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɡɦɿɧɢ ɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɶ ɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɜɢɞɚɧɧɹ). — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ⱦɥɹ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɬɚ ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɢɡɤɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ — ɦɢɲɿɜɨɤ (Sicista), ɯɨɦ'ɹɱɤɿɜ (Cricetulus), ɫɬɪɨɤɚɬɨɤ (Lagurus) (Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999).
Ɇɟɬɨɸ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ
ɫɿɪɨɝɨ ɯɨɦ'ɹɱɤɚ (Cricetulus migratorius Pallas, 1773), ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɫɬɟɩɨɜɨʀ (Lagurus lagurus
Pallas, 1773) ɬɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɫɥɿɩɚɱɤɚ (Ellobius talpinus Pallas, 1770) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ȾɨɧɟɰɶɤɨȾɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ.
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ 1989 ɞɨ 2001 ɪɪ. ɧɚɦɢ ɜ ɯɨɞɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɦɚɣɠɟ
90 ɬɢɫɹɱ ɩɚɫɬɤɨ-ɞɿɛ ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 2000 ɰɢɥɿɧɞɪɨ-ɞɿɛ; ɡɚɝɚɥɨɦ ɡɥɨɜɥɟɧɨ 11415 ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ.
Ɂɿɛɪɚɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 700 ɩɟɥɟɬɨɤ ɞɟɧɧɢɯ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɬɚ ɫɨɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞ
Athene noctua Scop., Strix aluco L., Asio otus L., Bubo bubo L., Cirɫus pygargus L. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. Ɍɚɤɨɠ ɨɛɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɤɨɥɟɤɰɿʀ
ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɭɡɟʀɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (Ʉɇɍ) ɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɦɭɡɟɸ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɇɇɉɆ), Ɇɭɡɟɸ ɩɪɢɪɨɞɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɏɇɍ). ɉɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨ ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɡɿɛɪɚɧɿ ɭ ɫɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ XX ɫɬ.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɨɛɫɹɝ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɝɨ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɭ ɤɨɥɟɤɰɿɹɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ
600 ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɡ ɝɪɭɩɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ. ɇɚɦɢ ɡɞɨɛɭɬɨ 215, ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ 217
ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɤɨɥɟɤɰɿɹɯ 58 ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜ ɫɿɪɨɝɨ ɯɨɦ'ɹɱɤɚ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 2, 18, ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 80 ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜ ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɫɬɟɩɨɜɨʀ. ɋɥɿɩɚɱɨɤ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɭ ɤɨɥɟɤɰɿɹɯ,
ɧɚɦɢ ɬɚɤɨɠ ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɟ ɡɥɨɜɥɟɧɢɣ ɿ ɧɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ, ɩɪɨɬɟ ɦɢ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ
ɦɿɫɰɹ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɋȿɋ
(1959–1989) ɬɚ ɥɸɛ'ɹɡɧɨ ɧɚɞɚɧɿ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɿ ɧɚɲɢɯ ɤɨɥɟɝ ȼ. Ɉ. ɇɚɝɥɨɜɚ (ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.
ɋȿɋ, 1954–1999 ɪɪ.) ɬɚ Ʌ. ȱ. Ƚɪɹɧɨɜɨʀ (Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥ. ɋȿɋ, 1984–1999 ɪɪ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɿ ɡ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɧɚ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɿɪɢɣ ɯɨɦ’ɹɱɨɤ — Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)
ȯɞɢɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɪɨɞɭ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȿɦɟɥɶɹɧɨɜ ɢ ɞɪ., 1987). ȼ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ
ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɿɞɜɢɞɨɦ C. m. zvierozombi Pidoplichko, 1928 (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1992). ɏɨɦ’ɹɱɨɤ — ɬɢɩɨɜɢɣ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɰɿɥɢɧɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ, ɳɨ ɧɟ ɭɧɢɤɚɽ ɿ ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɿɜ ɧɚ
ɜɫɶɨɦɭ ɩɪɨɬɹɡɿ ɫɜɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ. ɐɟ ɡɟɦɥɟɪɢɣ, ɳɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɽ ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ ɧɨɪɢ. əɤ ɿ ɿɧɲɿ ɯɨɦ’ɹɤɨɜɿ,
ɜɟɞɟ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɣ, ɫɭɬɿɧɤɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ (Ƚɪɨɦɨɜ, ȿɪɛɚɟɜɚ, 1995). ɀɢɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɪɨɫɥɢɧɧɨɸ ʀɠɟɸ, ɿɧɤɨɥɢ ɫɩɨɠɢɜɚɽ ɞɪɿɛɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ (ɋɚɯɧɨ, 1957); ɫɬɜɨɪɸɽ ɡɚɩɚɫɢ ʀɠɿ ɧɚ ɡɢɦɭ,
ɚ ɫɚɦɢɰɿ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɳɟ ɣ ɧɟɜɟɥɢɤɿ (ɞɨ 200 ɝ) ɥɿɬɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɤɨɪɦɭ (Ƚɪɨɦɨɜ, ȿɪɛɚɟɜɚ, 1995). ɍɡɢɦɤɭ ɦɟɧɲ ɚɤɬɢɜɧɢɣ, ɚɥɟ ɭ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɫɩɥɹɱɤɭ ɧɟ ɜɩɚɞɚɽ. Ɂɚ
ɪɿɤ ɦɨɠɟ ɪɨɡɦɧɨɠɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ 3 ɪɚɡɿɜ, ɭ ɜɢɜɨɞɤɭ ɩɨ 5–7 (ɞɨ 10) ɦɚɥɹɬ (ɋɚɯɧɨ, 1959).
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɨɤɚɦɢ, ɨɞɧɚɤ ɪɿɞɤɨ ɛɭɜɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɨɸ (Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ, Ɋɭɞɢɲɢɧ, 1960). Ʉɨɥɢɲɧɿɣ ɲɤɿɞɧɢɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɰɟɣ ɜɢɞ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɭ ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ — ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 1–2 % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ,
ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ — ɞɨ 10–15 %. ɇɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɰɿɥɢɧɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨ 5–10 % (Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ, 1987;
ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ); ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜ ɜɿɞ 1,5 % ɞɨ 39 % (ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1937; ɑɟɪɧɵɣ, ɋɢɪɟɧɤɨ, 1998; ɧɚɲɿ
ɞɚɧɿ). ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɚɪɟɚɥɭ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɯɨɦ'ɹɱɤɿɜ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɰɟɣ ɜɢɞ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ, ɚɥɟ ɜ ɧɟɡɧɚɱɧɿɣ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɚɧɿ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɝ ɿ ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɚɫɬɤɚɦɢ ɿ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɪɟɲɬɨɤ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜ, ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ ɧɚɦ ɜɿɞɨɦɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 150 ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɞɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɞɭ
ɝɪɢɡɭɧɿɜ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɰɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɯɨɦ’ɹɱɨɤ, ɯɨɱ ɽ ɧɟ ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɡɚɣɦɚɽ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ
ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɿɜ (Bubo bubo) ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 2001).
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ɋɬɪɨɤɚɬɤɚ ɫɬɟɩɨɜɚ — Lagurus lagurus (Pallas, 1773)
ȯɞɢɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɪɨɞɭ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȯɜɪɨɩɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. ȼ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɹɤ ɿ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ
ɰɿɥɨɦɭ, ɜɢɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɿɞɜɢɞɨɦ L. l. occidentalis Migulin (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938). ɋɬɪɨɤɚɬɤɚ —
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɝɪɢɡɭɧ ɫɬɟɩɭ, ɹɤɢɣ ɦɟɲɤɚɽ ɫɟɪɟɞ ɡɥɚɤɨɜɨ-ɪɿɡɧɨɬɪɚɜɧɢɯ, ɪɿɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨɤɨɜɢɥɨɜɢɯ ɰɿɥɢɧɧɢɯ ɫɬɟɩɿɜ. Ɋɿɞɲɟ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɿɜɚɯ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɚɛɨ ɨɪɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. Ʌɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ, ɹɤ ɿ ɪɿɡɧɨɬɪɚɜɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɬɚ ɡɚɪɨɫɬɟɣ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ, ɭɧɢɤɚɽ (Ƚɪɨɦɨɜ, ȿɪɛɚɟɜɚ, 1995), ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɨɥɢɧɨɜɢɦ ɞɿɥɹɧɤɚɦ ɫɬɟɩɭ (Ƚɪɨɦɨɜ ɢ ɞɪ., 1963).
ɐɟɣ ɝɪɢɡɭɧ — ɬɢɩɨɜɢɣ ɡɟɥɟɧɨʀɞ, ɳɨ ɿɧɨɞɿ ɜɠɢɜɚɽ ɣ ɬɜɚɪɢɧɧɭ ʀɠɭ. Ɂɟɦɥɟɪɢɣ, ɳɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɭɞɭɽ ɜɥɚɫɧɿ ɧɨɪɢ. Ɂɚ ɪɿɤ ɫɚɦɢɰɹ ɦɨɠɟ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɞɨ 6 ɪɚɡɿɜ, ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ 5–6 ( ɞɨ
12) ɦɚɥɹɬ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɩɥɨɞɿ, ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɿɡ ɱɢɦ ɞɥɹ ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɿɡɤɿ
ɫɩɚɥɚɯɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938; Ƚɪɨɦɨɜ ɢ ɞɪ., 1963). Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɜɿɞɥɨɜɚɯ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨɨɞɢɧɨɤɨ1.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɂɧɚɯɿɞɤɢ Lagurus lagurus ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ
Table 1. Records of Lagurus lagurus in the Donetsk-and-Don and Donetsk-and-Azov steppes
ʋ Ɉɛɥɚɫɬɶ ɬɚ ɪɚɣɨɧ
ɩɩ

2
3
4
5
6
7

Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ. ***
Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ
—«—
—«—
—«—
—«—
—«—
—«—
ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝ. ɪ-ɧ
—«—
Ȼɿɥɨɜɨɞɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ

8
9

Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥ.
ɦ. Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ
Ɍɟɥɶɦɚɧɨɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ

1

10 ȼɨɥɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
11 — « —
12 ȼ. ɇɨɜɨɫɟɥɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
13 ȼɨɥɧɨɜɚɯɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ

Ɋɿɤ
ɡɞɨɛɭɬɬɹ

ȿɤɡ.

ɏɬɨ ɡɞɨɛɭɜ ɚɛɨ
ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ

ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ
«ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ»
—«—
—«—
—«—
ɨɤɨɥ. ɫ. Ɇɨʀɫɟʀɜɤɚ
ɨɤɨɥ. ɫ. ɀɭɪɚɜɤɚ
ɨɤɨɥ. ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ
ɨɤɨɥ. ɫ. Ɍɚɥɨɜɟ
ɨɤɨɥ. ɫ. Ʉɿɪɧɨɫɨɜɨ
ɤɨɥɝɨɫɩ «Ⱦɪɭɠɛɚ»

1950–1952
1950–1954
1986
1991
1998, 2000
1969
1969
1991, 1998
1961, 1969
1969
1959

35
22
1
2
1+1*
1
1
1+8*
3
1
1

Ɇɨɞɿɧ (ɇɇɉɆ)
Ɇɨɞɿɧ (ɁɆ Ʉɇɍ)
Ɇɚɪɨɱɤɿɧɚ (ɇɇɉɆ)
Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ (ɇɇɉɆ)
ɧɚɲɿ ɞɚɧɧɿ
ɞɚɧɧɿ Ʌɭɝ. ɨɛɥ. ɋȿɋ
—«—
ɧɚɲɿ ɞɚɧɧɿ
ɞɚɧɿ Ʌɭɝ. ɨɛɥ. ɋȿɋ
—«—
—«—

ɨɤɨɥ. ɦ. Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ
ɡɚɩɨɜ. «ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɢɣ
ɫɬɟɩ»
ɨɤɨɥ. ɫɿɥ Ɏɟɞɨɪɿɜɤɚ ɿ
ɍɤɪɚʀɧɤɚ
ɡɚɩɨɜ. Ʉɚɦ’ɹɧɿ Ɇɨɝɢɥɢ
ɨɤɨɥ. ɫ. Ȼɨɝɚɬɢɪ
ȼɟɥɢɤɨ-Ⱥɧɚɞɨɥɶɫɶɤɢɣ
ɥɿɫ

1961
?

1
?

Ƚɚɪɚɧ (ɁɆ Ʉɇɍ)
ɋɿɪɟɧɤɨ ɿ Ɇɚɪɬɢɧɨɜ **

1997

?

1984–1999
1982
1996

?
?
1

Ƚɪɹɧɨɜɚ Ʌ. ȱ.
(ɨɫɨɛ. ɩɨɜɿɞɨɦɥ.)
—«—
—«—
—«—

ɇɚɣɛɥɢɠɱɢɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.
14 Ȼɚɥɚɤɥɟɣɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ

ɨɤɨɥ. ɫ. ȼɨɥɜɟɧɤɨɜɟ

1977

1

15 — « —
16 ȱɡɸɦɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
17 Ʌɨɡɨɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ

ɨɤɨɥ. ɉɟɬɪɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɨɤɨɥ. ɫ. ɋɟɦɟɧɿɜɤɚ
ɨɤɨɥ. ɫ. Ȼɪɚɬɨɥɸɛɿɜɤɚ

1968
1968
1969

1
7
?

ɇɚɝɥɨɜ ȼ. Ɉ. (ɨɫɨɛ.
ɩɨɜɿɞ.)
—«—
—«—
—«—

* — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɥɟɬɨɤ; ** — ɞɚɧɿ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɋɿɪɟɧɤɨ, Ɇɚɪɬɢɧɨɜ, 1998); *** — ɜ ɩɟɥɟɬɤɚɯ
ɩɭɝɚɱɚ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ 1999–2001 ɪɪ. (ɛɟɡ ɬɨɱɧɨɝɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ) ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɪɟɲɬɤɢ ɳɟ 9 ɫɬɪɨɤɚɬɨɤ.
1

ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɳɟ ɭ 60-ɯ ɪɪ. XX ɫɬ. ȼ. ȱɡɞɟɛɫɶɤɢɣ (1965) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɧɚ Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɠɿ ɇɢɠɧɶɨɝɨ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜ'ɹ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ.
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ȱɧɤɨɥɢ ɡɚɥɢɲɤɢ ɰɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜ ɬɚ ɫɢɱɿɜ. Ɂɚ ɧɚɲɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɱɚɫɬɤɚ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɚɫɬɤɚɦɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɥɢɲɟ
0,01 %, ɩɨɡɚɹɤ ɭ ɫɨɜɢɧɢɯ ɩɟɥɟɬɤɚɯ — ɜɿɞ 0,8 ɞɨ 11,5 %. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 60 ɪɨɤɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɞɭ
ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɧɚ ɞɜɚ ɩɨɪɹɞɤɢ, ɿ ɜɢɞ ɿɡ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɝɪɢɡɭɧɿɜ (Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ, 1987; ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ). Ɇɚɣɠɟ ɩɨɜɧɢɣ
ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.
ɋɥɿɩɚɱɨɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ — Ellobius talpinus (Pallas 1770)
ɐɟ ɽɞɢɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɿ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜ ȯɜɪɨɩɿ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1998). ȼ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɿɞɜɢɞɨɦ E. t. tanaiticus Zubko (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ,
1999), ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɛɥɿɞɨ-ɫɿɪɢɦ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ ɯɭɬɪɚ.
ɋɥɿɩɚɱɨɤ ɽ ɬɢɩɨɜɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɮɚɭɧɢ ɿ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɥɢɲɟ ɤɪɚɽɦ ɫɜɨɝɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ ɞɨ ɪɚɣɨɧɭ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɯ ɩɨɪɨɝɿɜ (əɤɢɦɟɧɤɨ, 1984). Ƚɪɢɡɭɧ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɳɨ ɜɫɿɽɸ ɫɜɨɽɸ ɛɭɞɨɜɨɸ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɪɢɸɱɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ (ɋɚɯɧɨ, 1971). ɀɢɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɨɫɥɢɧɧɨɸ ʀɠɟɸ, ɹɤ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɞɡɟɦɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɪɨɫɥɢɧ (ɋɚɯɧɨ, 1978). Ɍɢɩɨɜɚ ɡɢɦɨɜɚ ɫɩɥɹɱɤɚ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ
ɜɢɞɭ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ, ɩɪɨɬɟ ɜɡɢɦɤɭ, ɹɤ ɿ ɥɿɬɧɸ ɩɨɫɭɯɭ, ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɥɿɩɚɱɤɚ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɧɢɠɟɧɚ.
ɇɚ ɪɿɤ ɪɨɡɦɧɨɠɭɽɬɶɫɹ 3–4 ɪɚɡɢ ɩɪɢ 2–5 ɦɚɥɹɬɚɯ ɭ ɜɢɜɨɞɤɭ (Ƚɪɨɦɨɜ, ȿɪɛɚɟɜɚ, 1995).
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɫɥɿɩɚɱɤɿɜ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɥɚ ɜɢɫɨɤɨɸ, ɩɪɨɬɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɭɬɬɽɜɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɚɪɟɚɥɭ ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɞɭ. əɤɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɫɥɿɩɚɱɤɿɜ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ ɧɚ
ɛɿɥɶɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɠɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ʀɯ ɭ ɇɢɠɧɶɨɦɭ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜ’ʀ ɡɧɚɯɨɞɢɜ ȼ. ȱɡɞɟɛɫɶɤɢɣ (1965), ɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȱ. ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨɸ (1951) ɬɚ ȱ. Ƚɪɨɦɨɜɢɦ ɿ Ɇ. ȯɪɛɚɽɜɨɸ (1995) ɜɢɤɨɩɧɿ ɪɟɲɬɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢ ɭ Ʌɿɫɨɫɬɟɩɭ — ɋɭɦɫɶɤɿɣ, Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ, ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɿɣ,
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ, ȼɨɪɨɧɟɡɶɤɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ), ɬɨ ɬɟɩɟɪ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɭɬɬɽɜɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɇɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɦ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜɿɞɨɦɨ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɥɢɲɟ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ (ɋɚɯɧɨ, 1971, 1978; ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ) ɬɚ ɜ Ʉɪɢɦɭ (Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ ɢ ɞɪ., 1990; Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 1993), ɨɞɧɚɤ ɿ ɜ ɰɢɯ
ɦɿɫɰɹɯ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɚɪɟɚɥɭ. Ɂɚ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɚɦ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɥɨɜɢɬɢ ɠɨɞɧɨɝɨ ɫɥɿɩɚɱɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɿɞɥɨɜɭ ɞɪɿɛɧɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ, ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢ ɣ ɪɟɲɬɨɤ ɬɜɚɪɢɧ ɭ ɫɨɜɢɧɢɯ ɩɟɥɟɬɤɚɯ. ɇɚɦɢ ɥɢɲɟ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢɫɹ ɦɿɫɰɹ
ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɹɤɿ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɜɢɤɢɞɚɦɢ ɡ ɧɿɪ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɤɨɧɭɫɨɩɨɞɿɛɧɭ, ɿɧɤɨɥɢ — ɦɿɫɹɰɟɩɨɞɿɛɧɭ ɮɨɪɦɭ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɰɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. Ɂɧɚɯɿɞɤɢ Ellobius talpinus ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ
Table 2. Records of Ellobius talpinus in the Donetsk-and-Don steppes
ʋ Ɉɛɥɚɫɬɶ, ɪɚɣɨɧ
ɩɩ
1
2
3

Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ.
ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝ. ɪ-ɧ
– «» –
– «» –

ɇɚɣɛɥɢɠɱɢɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ

Ɋɿɤ ɡɞɨɛɭɬɬɹ

ɏɬɨ ɡɞɨɛɭɜ
ɚɛɨ ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ

ɨɤɨɥ. ɫɬ. ȱɥɶɽɧɤɨ ɇɨɜɚ
ɨɤɨɥ. ɫ. ɋɢɡɟ
ɧɢɡɨɜɢɧɢ ɪ. Ⱦɟɪɤɭɥ

1971, 1978
1971, 1978
1994, 1999, 2001

ɋɚɯɧɨ (ɋɚɯɧɨ, 1971; 1978)
ɋɚɯɧɨ (ɋɚɯɧɨ, 1971; 1978)
ɧɚɲɿ ɞɚɧɧɿ

Number of records

1000
100
Ɋɢɫ. 1. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ
ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ.
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1

Cricetulus

Lagurus

Ellobius

Fig. 1. Distribution of the numbers of known records
of 3 rodent species from the steppe fauna hearth.
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Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
ɋɿɪɢɣ ɯɨɦ’ɹɱɨɤ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɬɚ ɫɥɿɩɚɱɤɚ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɜɢɞ ɦɟɲɤɚɽ ɧɚ ɞɭɠɟ ɨɛɦɟɠɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɬɚɧɢɱɧɨɅɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 200 ɤɦ2. Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ
ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɜɿɞɨɦɿ ɡ 7 ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɟɣ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ: 4 — ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɫɯɨɞɿ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɢ ɬɚ 6 — ɧɚ
Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɿ. ȼɫɿ ɦɿɫɰɹ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɞɭɠɟ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ ɬɚ ɜɿɞɫɬɨɹɬɶ
ɨɞɧɟ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɧɚɹɜɧɿ ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɫɿ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɽ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɫɿɪɢɣ ɯɨɦ’ɹɱɨɤ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ
ɜɢɞɨɦ, ɚ ɫɬɪɨɤɚɬɤɚ ɬɚ ɫɥɿɩɚɱɨɤ ɽ ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦɢ (ɪɢɫ. 1).
Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɫɢɥɶɧɭ ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɿɡɤɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɚɪɟɚɥɭ ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɬɚ ɫɥɿɩɚɱɤɚ ɿ
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ, ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɡɚɧɟɫɬɢ ɫɬɟɩɨɜɭ ɫɬɪɨɤɚɬɤɭ (L. lagurus) ɬɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɫɥɿɩɚɱɤɚ
(E. talpinus) ɞɨ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɧɚɞɚɜɲɢ ʀɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 2 ɬɚ 1 ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɡɚ ɧɢɧɿ ɞɿɸɱɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ.
ɉɨɞɹɤɚ
Ɇɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɦɨ ɳɢɪɭ ɩɨɞɹɤɭ ȼ. Ɉ. ɇɚɝɥɨɜɭ ɬɚ Ʌ. ȱ. Ƚɪɹɧɨɜɿɣ ɡɚ ɥɸɛ’ɹɡɧɨ ɧɚɞɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɲɢɦɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɥɹɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɚ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɡɚ
ʀʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɞɪɭɤɭ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ ȼ. ȱ., Ɋɭɞɢɲɢɧ Ɇ. ɉ. Ⱦɨ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɫɿɪɨɝɨ ɯɨɦ’ɹɱɤɚ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ // ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɦɭɡɟɸ Ⱥɇ ɍɊɋɊ. — Ʉɢʀɜ, 1960. — Ɍɨɦ 8. — ɋ. 104–118.
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ Ⱥ. Ɏ., Ⱦɭɥɢɰɤɢɣ Ⱥ. ɂ., Ⱥɪɭɬɸɧɹɧ Ʌ. ɋ., ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ ɂ. Ʌ., ɑɢɪɧɢɣ ȼ. ɂ. ȿɳɟ ɪɚɡ ɨ ɫɬɟɩɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ Ʉɚɪɚɞɚɝɚ // ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ. — Ʉɢɟɜ: ɂɧ-ɬ ɡɨɨɥɨɝɢɢ Ⱥɇ ɍɋɋɊ, 1990. — ɋ. 36–40. — (ɉɪɟɩɪɢɧɬ ʋ 90.21).
Ƚɪɨɦɨɜ ɂ. Ɇ., Ƚɭɪɟɟɜ Ⱥ. Ⱥ., ɇɨɜɢɤɨɜ Ƚ. Ⱥ., ɋɨɤɨɥɨɜ ɂ. ɂ., ɋɬɪɟɥɤɨɜ ɉ. ɉ., ɑɚɩɫɤɢɣ Ʉ. Ʉ. Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɮɚɭɧɵ ɋɋɋɊ / ɉɨɞ ɨɛɳ. ɪɭɤ. ɂ. ɂ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ. — Ɇɨɫɤɜɚ-Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ: ɂɡɞ-ɜɨ Ⱥɇ ɋɋɋɊ, 1963.
— 640 ɫ.
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ɡɨɨɥɨɝɢɢ Ⱥɇ ɍɋɋɊ, 1987. — ɋ. 3–18. — (ɉɪɟɩɪɢɧɬ ʋ 87.6).
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ɍȾɄ 599.362: 591.9 (282.247.364)

Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɤɪɨɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɜ ɞɨɥɢɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ 1
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ⱦɦɢɬɪɨ ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ, ȼɿɤɬɨɪ Ⱦ’ɹɤɨɜ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɤɪɨɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜ ɞɨɥɢɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ
Ⱦɨɧɟɰɶ. — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ⱦ., Ⱦ’ɹɤɨɜ ȼ. — ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɤɪɨɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ (Talpa europaea L., 1758) ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɞɭ ɜ ɞɪɭɝɿɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬ. ɬɚ ʀʀ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɇɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɭɫɿɯ ɜɿɞɨɦɢɯ
ɦɿɫɰɶ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɤɪɨɬɚ ɜ ɞɨɥɢɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ, ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫ ɿ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɦɟɲɤɚɧɧɹ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɪɿɬ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɛɚɫɟɣɧ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ.
The peculiarities of the European mole’s distribution in the middle part of the Siversky Donets
valley. — Kondratenko O., Pilipenko D., Dyakov V. — The facts about the research’s history and
modern distribution of the European mole (Talpa europaea L., 1758) on the territory of the south–
east of the Ukraine are given. The reasons of the species abundance decreasing during the second half
of the 20th century and their raising since the middle of the 90th in the 20th century are analyzed. List
of all known records of the European mole’s in the middle flow valley of the Siversky Donets, its
status, and data deal with mole abundance in some localities are presented.
Key words: European mole, numbers, Siversky Donets basin.

ȼɫɬɭɩ
ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ, ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɭɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ ɧɚ ɦɟɠɚɯ ʀɯɧɿɯ ɚɪɟɚɥɿɜ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧɢ ɰɢɯ ɦɟɠ.
Ʉɪɿɬ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ, ɚɛɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ (Talpa europaea L., 1758) ɧɚɫɟɥɹɽ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɥɿɫɨɜɨʀ ɬɚ ɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ. ɇɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɨɞɿ
ɞɨɫɹɝɚɽ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ. ɉɿɜɞɟɧɧɚ ɝɪɚɧɢɰɹ, ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɡɨɥɿɧɿɽɸ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 500 ɦɦ ɨɩɚɞɿɜ ɧɚ ɪɿɤ (Ȼɢɨɥɨɝɢɹ..., 1975). ɐɟ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɪɨɬɚ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɍ ɩɪɚɰɿ ȼ. Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜɚ ɬɚ ȱ. ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ (1956) ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ: ɜɤɚɡɚɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨ ɤɪɿɬ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɬɚ ɭ Ɋɨɫɬɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥ. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ. Ⱥɥɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɤɚɜɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɪɨɬɚ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ȱ. ɋɨɤɭɪɚ (1960) ɬɚ Ɉ. Ɇɢɝɭɥɿɧɚ (1938). Ɍɚɤ, ȱ. ɋɨɤɭɪ ɜɤɚɡɭɽ, ɳɨ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɪɨɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɉɨɥɿɫɫɹ, Ʌɿɫɨɫɬɟɩ ɿ Ʉɚɪɩɚɬɢ.
ɍ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɤɪɿɬ ɠɢɜɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɞɨɥɢɧɚɯ ɪɿɤ, ɹɤɢɦɢ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ. ɍ ɤɚɬɚɥɨɡɿ ɫɫɚɜɰɿɜ ɋɊɋɊ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɞɢ ɤɪɨɬɚ, ɨɞɢɧ ɿɡ ɹɤɢɯ (T. europaea
brauneri Sat.) ɭɤɚɡɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɨɸɡɭ,
ɚɥɟ ɿɡ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɧɟɹɫɧɿɫɬɶ ɦɟɠ ɣɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ (Ʉɚɬɚɥɨɝ..., 1981).
1

Ɍɟɤɫɬ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ «ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ Ȼɿɨɥɨɝɿɹ» (2005. ȼɢɩ. 17. ɋ. 165–168). Ɍɟɤɫɬ ɩɿɞɩɪɚɜɥɟɧɨ, ɡɦɿɧɟɧɨ (ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚɧɨɜɨ) ɪɢɫɭɧɨɤ, ɞɟɬɚɥɿ ɹɤɨɝɨ ɭ ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɛɭɥɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɿ ɧɟɹɤɿɫɧɨ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɍɚɦ, ɡɚ Ɉ. Ɇɢɝɭɥɿɧɢɦ (1938), ɋ. Ɉɝɧɶɨɜ ɭ 1928 ɪ. ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ɦɿɠ ɩɿɞɜɢɞɚɦɢ ɤɪɨɬɚ T. europaea europaea ɿ T. e. brauneri ɦɟɠɭ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɡɞɨɜɠ ɥɿɧɿʀ Ɇɿɧɫɶɤ — ɑɟɪɧɿɝɿɜ — Ȼɚɬɭɪɿɧ — ɉɨɥɬɚɜɚ — Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ — ɏɟɪɫɨɧ; ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ T. e. brauneri ɦɟɲɤɚɽ ɧɚ ɡɚɯɿɞ
ɜɿɞ ɰɿɽʀ ɥɿɧɿʀ. Ɇɢɝɭɥɿɧ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɞɨ ɩɿɞɜɢɞɭ T. e. brauneri ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɤɪɨɬɢ ɡ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɢ, ɩɿɜɧɨɱɿ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɢ ɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɨɥɢɧɢ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ (ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ
Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɢ ɿ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ)1. Ɉɬɠɟ, ɦɟɠɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɜɢɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɿɜɧɿɱɧɿɲɟ ɿ ɫɯɿɞɧɿɲɟ, ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɋɭɦ, Ȼɽɥɝɨɪɨɞɚ ɚɛɨ ɳɟ ɞɚɥɿ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱ (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938).
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ȱ. ɋɨɤɭɪɚ (1960), ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 1947 ɞɨ 1956 ɪ. ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɝɨɬɨɜɥɹɥɢ 0,48 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɤɪɨɬɹɱɢɯ ɲɤɭɪɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɐɟ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɤɪɨɬɢ ɡ ȼɟɥɢɤɨɚɧɚɞɨɥɶɫɤɨɝɨ ɥɿɫɭ, ɞɟ ʀɯ ɛɭɥɨ ɿɧɬɪɨɞɭɤɨɜɚɧɨ ɥɢɲɟ ɭ 1953 ɪ. (ɋɬɪɚɧɢɰɵ...,
1989). ɍ ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɡɞɨɛɭɜɚɥɢ 0,02 % ɤɪɨɬɹɱɢɯ ɲɤɭɪɨɤ.
Ȼɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ, ɳɨ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɤɪɿɬ ɛɭɜ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɭ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ ɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɣɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤ. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ: ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨɛɭɜɚɥɢ
0,25 %, ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ — 0,14 %, ɚ ɜ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ — 0,03 % ɤɪɨɬɿɜ (ɋɨɤɭɪ, 1960). Ɂ ɰɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚɣɦɚɥɚ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɦ ɤɪɨɬɚ ɧɚ ɫɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɥɢɲɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɤɿɜ, ɚ, ɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ
ɜɫɶɨɝɨ, ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɤɪɨɬɿɜ ɭ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ.
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɤɪɿɬ ɞɥɹ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɜɿɞɨɦɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ȼɟɥɢɤɨɚɧɚɞɨɥɶɫɶɤɨɝɨ
ɥɿɫɭ (ɋɬɪɚɧɢɰɵ..., 1989). Ɍɭɬ ɰɟɣ ɜɢɞ ɚɤɥɿɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɳɟ 1953 ɪ., ɿ ɜɿɧ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɢɠɢɜɫɹ
(Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., 2002). ɉɪɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɪɨɬɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɞɨɧɟɞɚɜɧɚ ɦɚɣɠɟ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɿɞɨɦɨ, ɤɪɿɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɧɚ ɰɟɣ ɜɢɞ ɭ
ɫɩɢɫɤɚɯ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ (ɋɩɢɫɨɤ..., 1973, 2000), ɛɟɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɨɬɟ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɞɚɧɿ ɝɨɜɨɪɹɬɶ, ɳɨ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XX ɫɬ. ɤɪɿɬ ɬɭɬ ɡɭɫɬɪɿɱɚɜɫɹ.
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɦɟɬɨɞɢ
Ɉɛɥɿɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨɜɨɦɭ ɛɨɥɨɬɿ ɡɚ ɬɿɽɸ ɫɚɦɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ
ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɿ ɭ ȼɟɥɢɤɨɚɧɚɞɨɥɶɫɤɨɦɭ ɥɿɫɿ (Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., 2002), ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɯɨɞɿɜ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɯɨɞɿɜ ɤɪɨɬɚ, ɳɨ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚɽ ɱɨɬɢɪɢ ɨɫɨɛɢɧɢ ɧɚ ɯɿɞ. Ɉɛɥɿɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɥɢɩɧɿ ɬɚ
ɫɟɪɩɧɿ 2003 ɿ 2004 ɪɪ. ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɜɿɞ 2,5 ɞɨ 3 ɤɦ. Ɉɰɿɧɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɯɨɞɿɜ ɿ ɨɫɨɛɢɧ ɧɚ 1 ɤɦ ɦɚɪɲɪɭɬɭ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɣ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
əɤ ɭɠɟ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɹ ɪɚɧɿɲɟ, ɤɪɿɬ ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ
20 ɪɨɤɿɜ ɧɟ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜɫɹ ɿ ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɿ ɡɛɟɪɿɝɫɹ, ɬɨ ɜ ɞɭɠɟ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. ɉɪɢɱɢɧɢ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟ ɹɫɧɿ. Ɇɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɢɱɢɧ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. Ƀɦɨɜɿɪɧɨ, ɰɟ ɿ ɩɟɪɟɩɪɨɦɢɫɟɥ, ɿ ɡɚɝɢɛɟɥɶ ɩɪɢ
ɡɧɢɳɟɧɧɿ ɤɨɦɚɯ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɧɟ ɜɿɞɛɢɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿɣ ɚɤɬɢɜɧɿɣ
ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿɣ ɬɜɚɪɢɧɿ ɹɤ ɤɪɿɬ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ.) ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ
ɦɟɠɿ ɚɪɟɚɥɭ, ɿ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɿ ɩɭɥɶɫɚɰɿʀ ɚɪɟɚɥɭ ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ.
ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɤɪɿɬ ɡɧɨɜɭ ɩɨɱɚɜ ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɫɹ ɭ ɞɨɥɢɧɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ., ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɱɢ ɫɜɿɣ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɚɪɟɚɥ. ȼɩɟɪɲɟ ɤɪɿɬ ɛɭɜ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɜɥɿɬɤɭ
1999 ɪ. ɭ Ɍɟɩɥɢɧɫɶɤɨɦɭ ɥɿɫɧɢɰɬɜɿ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦɭ ɛɟɪɟɡɿ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ, ɭ 2–3 ɤɦ ɜɢɳɟ ɡɚ
ɬɟɱɿɽɸ ɜɿɞ ɫ. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɟ (ɩɿɜɧɿɱɧɢɣ ɡɚɯɿɞ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ.). Ɍɭɬ ɣɨɝɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɜɢɫɨɤɚ,
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɜɿɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɛɚɥɤɚɯ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɫɯɢɥɭ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭɛɿɤ
ɪɿɤɢ. Ɍɟɩɥɢɧɫɶɤɟ ɥɿɫɧɢɰɬɜɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɧɚɝɿɪɧɭ ɞɿɛɪɨɜɭ, ɞɟ ɥɿɫɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɭɛ ɿ ɹɫɟɧ. ɐɟ — ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɥɿɫɢ, ɯɨɱɚ ɜɨɧɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɿɞɞɚɜɚɥɢɫɹ
ɪɭɛɤɚɦ, ɿ ɡɚɪɚɡ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜ ɦɚɸɬɶ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ.
1

Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɨ ɰɿɽʀ ɮɨɪɦɢ Ɇɢɝɭɥɿɧ ɜɿɞɧɿɫ ɤɪɨɬɚ, ɞɨɛɭɬɨɝɨ 18.10.1935 ɪ. ɛɿɥɹ ɫ. Ʉɪɟɦɿɧɧɨʀ, Ɋɭɛɿɠɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɧɢɧɿ — ɦ. Ʉɪɟɦɿɧɧɚ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ.).
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɤɪɨɬɚ ɭ ȼɟɥɢɤɨɚɧɚɞɨɥɶɫɤɨɦɭ ɥɿɫɿ ɬɚ ɧɚ Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨɜɨɦɭ ɛɨɥɨɬɿ
Ɋɿɤ
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004

ȼɟɥɢɤɨɚɧɚɞɨɥɶɫɤɢɣ ɥɿɫ
ɏɨɞɿɜ / ɤɦ
Ɉɫɨɛɢɧ / ɤɦ
5
20
8
32
12
48
11
44
4
16
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ

Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨɜɟ ɛɨɥɨɬɨ
ɏɨɞɿɜ / ɤɦ
Ɉɫɨɛɢɧ / ɤɦ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
5,0
20,0
4,8
19,2

2002 ɪ. ɤɪɿɬ ɭɩɟɪɲɟ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɨɥɨɬɚ «Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨɜɟ», ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ
ɥɿɜɨɦɭ ɛɟɪɟɡɿ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ, ɧɚ ɫɯɿɞ ɜɿɞ ɦ. ɋɜɹɬɨɝɿɪɫɶɤ, ɦɿɠ ɫ. əɪɨɜɚ ɿ ɪɿɤɨɸ. Ɉɤɪɿɦ
ɬɨɝɨ, ɜɥɿɬɤɭ 1998 ɪ. ɭ ɪɚɣɨɧɿ Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨɜɨɝɨ ɛɨɥɨɬɚ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɧɚɩɿɜɪɨɡɤɥɚɞɟɧɢɣ ɬɪɭɩ ɬɜɚɪɢɧɢ, ɞɭɠɟ ɫɯɨɠɨʀ ɧɚ ɤɪɨɬɚ (ɤɿɫɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɟ ɜɡɹɬɨ). ɍ 2004 ɪ. ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɤɪɨɬɚ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɿɣ ɞɨɪɨɡɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɜɩɚɞɿɧɧɹ ɪ. ɇɿɬɪɿɭɫɭ ɭ ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ (ɋ. ɉɨɩɨɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ). Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨɜɟ ɛɨɥɨɬɨ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ɦɿɫɰɟ, ɞɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɤɪɿɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚɩɥɚɜɧɨɸ ɞɿɛɪɨɜɨɸ, ɯɨɱɚ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɞɭɛ ɬɭɬ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ (ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ
ɞɟɪɟɜɚ), ɚ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɥɿɫɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɸ ɩɨɪɨɞɨɸ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɫɟɧ. ȼ ɨɛɨɯ ɦɿɫɰɹɯ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɥɿɫɨɜɚ ɩɿɞɫɬɢɥɤɚ, ɬɪɚɜ'ɹɧɢɣ ɩɨɤɪɢɜ ɿ ɩɿɞɥɿɫɨɤ.
2003 ɪ. ɭ ɪɚɣɨɧɿ Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨɜɨɝɨ ɛɨɥɨɬɚ, ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 3 ɤɦ ɧɚɦɢ ɨɛɥɿɤɨɜɚɧɨ
15 ɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 20 ɨɫɨɛɢɧɚɦ ɧɚ 1 ɤɦ. ɍ 2004 ɪ. ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɜ 2,5 ɤɦ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 12
ɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 19,2 ɨɫɨɛɢɧɚɦ ɧɚ 1 ɤɦ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. ɉɪɨɬɟ ɡɚɝɚɥɨɦ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɪɨɬɚ ɧɚ ɨɛɫɬɟɠɭɜɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɚ, ɧɿɠ ɭ ȼɟɥɢɤɨɚɧɚɞɨɥɶɫɤɨɦɭ ɥɿɫɿ (Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.,
2002) (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1), ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɚɧɢɦ ɳɨɞɨ ȼɟɥɢɤɨɚɧɚɞɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɭ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɞɥɹ ɧɟʀ ɪɨɤɢ. Ƀɦɨɜɿɪɧɨ, ɰɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɫɬɚɞɿɽɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ȼɟɥɢɤɨɚɧɚɞɨɥɶɫɤɨɝɨ ɥɿɫɭ, ɞɟ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹ ɤɪɨɬɚ ɿɫɧɭɽ ɛɟɡɭɩɢɧɧɨ ɜɠɟ ɩɨɧɚɞ 50 ɪɨɤɿɜ.
ɍ 2004 ɪ. ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɫɬ. Ȼɪɭɫɢɧ ɭ ɡɚɩɥɚɜɧɿɣ ɞɿɛɪɨɜɿ ɧɚ ɥɿɜɨɦɭ ɛɟɪɟɡɿ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ ɧɚɦɢ ɨɝɥɹɧɭɬɨ ɦɿɫɰɹ, ɞɟ ɬɚɤɨɠ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɤɪɿɬ. ɋɥɿɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ
ɜɢɞɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɬɭɬ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 2001 ɪ., ɚ ɦɨɠɟ ɿ ɪɚɧɿɲɟ (ȿ. ɉɪɨɯɨɪɢɧɚ, ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ). ɍ 1999 ɿ 2001 ɪ. ɤɪɿɬ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɨɯɨɪɨɧɧɿɣ ɡɨɧɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ «Ʉɪɟɣɞɨɜɚ ɮɥɨɪɚ» ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɫ. ɉɿɫɤɭɧɿɜɤɚ. ɋɥɿɞɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɨɬɚ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɜ ɲɬɭɱɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɯ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦɭ ɛɟɪɟɡɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ.
Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɜɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɭ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɿ ɧɚɝɿɪɧɢɯ ɞɿɛɪɨɜɚɯ ɞɨɥɢɧɢ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥ. ɤɪɿɬ ɽ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɜɢɞɨɦ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɭɬ ɤɪɨɬɚ ɧɚɦɢ
ɡɜɟɪɧɭɬɨ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɦ Ⱦɨɧɰɟɦ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ȱɡɸɦɫɶɤɨʀ ɥɭɤɢ
(ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.). ɇɚ ɰɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɤɪɿɬ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɦɟɲɤɚɧɰɟɦ. ȼɢɫɨɤɨɸ ɽ
ɣɨɝɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɭ ɧɚɝɿɪɧɢɯ ɞɿɛɪɨɜɚɯ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɫ. Ƚɚɣɞɚɪɢ, ɳɨ ɭ Ɂɦɿʀɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɪɢɫ. 1).
ɍ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥ. ɤɪɿɬ ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɭ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɞɿɛɪɨɜɚɯ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɨɡɟɪ-ɫɬɚɪɢɰɶ
ɋɟɪɟɛɪɹɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɜ 1994–1996 ɬɚ 2001 ɪɨɤɚɯ. ɍ 1996
ɪ. ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɢɧɚ ɛɭɥɚ ɡɞɨɛɭɬɚ ɭ ɥɨɜɱɢɣ ɰɢɥɿɧɞɪ. ɍ 2001 ɪ. ɤɪɿɬ ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɨɡ. Ȼɿɥɹʀɜɫɶɤɟ, ɳɨ ɭ ɋɥɨɜ’ɹɧɨɫɟɪɛɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɭ ɡɚɩɥɚɜɧɿɣ ɞɿɛɪɨɜɿ ɧɚ ɥɿɜɨɦɭ ɛɟɪɟɡɿ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ. ɍ 2001–2003 ɪ. ɰɟɣ ɜɢɞ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ Ʉɨɧɞɪɚɲɿɜɫɶɤɚ-ɇɨɜɚ (ɫɦɬ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɟ–2).
ɋɥɿɞɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢɫɹ ɭ ɜɿɥɶɲɚɧɢɤɭ ɧɚ ɭɫɬɭɩɿ ɩɿɳɚɧɨʀ ɬɟɪɚɫɢ.
Ɂɧɚɣɞɟɧɨ ɣɨɝɨ ɿ ɜ ɡɚɩɥɚɜɧɿɣ ɞɿɛɪɨɜɿ ɧɚ ɥɿɜɨɦɭ ɛɟɪɟɡɿ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ (1999 ɪ.). Ɍɚɤɨɠ ɭ
1999 ɪ. ɫɥɿɞɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɨɬɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɤɢɞɿɜ ɡɟɦɥɿ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɯɨɞɿɜ
ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɧɚɦɢ ɭ ɬɨɩɨɥɟɜɨɦɭ ɝɚɸ ɜ ɨɤɨɥ. ɫɦɬ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɟ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɭ 4 ɤɦ ɜɿɞ ɡɚɩɥɚɜɢ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ.
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Ɋɢɫ. 1. Ɇɿɫɰɹ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɤɪɨɬɚ (Talpa europaea) ɜ ɞɨɥɢɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ1.

ɍ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɢɯ ɥɿɫɚɯ ɤɪɿɬ ɽ ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɚ ɭ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɜɿɧ ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɢɣ.
Ɂɧɚɯɿɞɤɚ ɤɪɨɬɚ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɫɦɬ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɟ ɽ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɯɿɞɧɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɞɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
Ʉɪɿɬ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɚ ɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɛɭɜ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɛɭɜ ɞɨɫɢɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɩɪɨ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɫɭɞɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɤɪɨɬɹɱɢɯ ɲɤɭɪɨɤ ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ. Ɂɚɪɚɡ ɤɪɿɬ ɡɧɨɜɭ ɜɿɞɧɨɜɥɸɽ ɫɜɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɚɪɟɚɥ, ɳɨ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɭ ɫɬɟɩɨɜɭ ɡɨɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɢɫɬɹɧɢɯ
ɥɿɫɿɜ ɡɚɩɥɚɜɨɸ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤ.
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɤɪɿɬ ɫɤɨɪɨɬɢɜ ɫɜɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɩɭɥɶɫɚɰɿʀ ɚɪɟɚɥɭ, ɡɚɝɢɛɟɥɶ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɤɨɦɚɪɿɜ ɭ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ ɿ ɪɹɞɭ ɣɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɩɪɨɦɢɫɟɥ, ɬɨɳɨ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɪɿɬ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɜ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɣɨɝɨ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. Ɂɚɪɚɡ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɩɿɞɣɨɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ.
ɉɨɞɹɤɢ
Ⱥɜɬɨɪɢ ɳɢɪɨ ɞɹɤɭɸɬɶ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɡɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ʀʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɞɪɭɤɭ.
1

ɐɟɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɦɚɜ ɧɢɡɶɤɭ ɹɤɿɫɬɶ, ɿ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɧɨɜɨ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ ȼ. ȱ., ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ ȱ. Ƚ. Ɋɹɞ Ʉɨɦɚɯɨʀɞɧɿ — Insectivora // Ɏɚɭɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ɂɚ ɪɟɞ. ȱ. Ƚ. ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ). — Ʉɢʀɜ: ȼɢɞ-ɜɨ Ⱥɇ ɍɊɋɊ, 1956. — Ɍɨɦ 1, ɜɢɩ. 1. — ɋ. 70–228.
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɩɬɢɰ ɢ ɡɜɟɪɟɣ. — Ɇɨɫɤɜɚ: ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, 1975. — 384 ɫ.
Ʉɚɬɚɥɨɝ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɋɋɋɊ (ɩɥɢɨɰɟɧ-ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ). — Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ: ɇɚɭɤɚ, 1981. — 456 ɫ.
Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ȼ., ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ⱦ., ɒɢɪɹɟɜ ɋ. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɤɪɨɬɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɭ ȼɟɥɢɤɨɚɧɞɨɥɶɫɤɨɦɭ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɭ. ɋɟɪɿɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ. — 2002. — ȼɢɩ. 30. —
ɋ. 70–75.
Ɇɢɝɭɥɿɧ Ɉ. Ɉ. Ɂɜɿɪɿ ɍɊɋɊ. — Ʉɢʀɜ: ȼɢɞ-ɜɨ Ⱥɇ ɍɊɋɊ, 1938. — ɋ. 37–45.
ɋɨɤɭɪ ȱ. Ɍ. ɋɫɚɜɰɿ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. — Ʉɢʀɜ: Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ, 1960. —
ɋ. 19–22.
ɋɩɢɫɨɤ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ / ɋɨɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɋ. Ƚ. ɉɚɧɱɟɧɤɨ ɢ ɇ. Ⱦ. ɋɚɦɱɭɤ. —
ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɝɪɚɞ, 1973. — 35 c.
ɋɩɢɫɨɤ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ / Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ-ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɿɡ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ (ɍɤɥɚɞɚɱɿ ȼ. Ⱥ. Ⱦɟɧɳɢɤ, ȼ. Ƚ. ɋɭɥɢɤ). —
Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2000. — 50 ɫ.
ɋɬɪɚɧɢɰɵ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ. ɇɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɨɱɟɪɤɢ / Ɇ. Ʌ. Ɋɟɜɚ, Ʌ. ɂ. Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ, Ƚ. ɇ. Ɇɨɥɨɞɚɧ ɢ
ɞɪ. — Ⱦɨɧɟɰɤ: Ⱦɨɧɛɚɫɫ, 1989. — 111 ɫ.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599 (47)

Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɦɿɬɤɢ ɡɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ 1
Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɦɿɬɤɢ ɡɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ. — ɇɚɜɟɞɟɧɨ 14 ɡɚɦɿɬɨɤ ɩɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ. Ɍɟɤɫɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ.

Terricola subterraneus (Mammalia) ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Terricola subterraneus (Mammalia) in the Luhansk province.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. Terricola subterraneus (Mammalia) ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ.
— 1997. — Ɍɨɦ 31, ʋ 1–2. — ɋ. 63.

ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ȼ ɧɟɞɚɜɧɨ ɢɡɞɚɧɧɨɦ «ɋɩɢɫɤɟ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ» (1973) ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɝɪɵɡɭɧɨɜ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧ, ɯɨɬɹ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɬɪɢ ɧɚɯɨɞɤɢ
ɜɢɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.: 1) ɨɤɪ. ɩ. Ʉɪɟɦɟɧɧɚɹ, ɋɟɪɟɛɪɹɧɫɤɨɟ ɥɟɫɧ-ɜɨ; 2) ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ, 3) Ɇɟɥɨɜɫɤɨɣ ɪ-ɧ, ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ. ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ʌ. Ƚɢɪɟɧɤɨ (1960), ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɜɚɹ ɧɚɯɨɞɤɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ (ɤɨɥ.
ɐɇɉɆ ɇȺɇɍ), ɜɬɨɪɚɹ — ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɧɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ, ɚ ɬɪɟɬɶɹ (ɤɨɥ. Ɂɨɨɦɭɡɟɹ ɆȽɍ) ɩɟɪɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ Microtus rossiaemeridionalis (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1992).
ȼ ɢɸɥɟ 1996 ɝ. ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɦɢɤɪɨɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɨɬɥɨɜɥɟɧɚ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɶ ɫɟɪɨɣ ɩɨɥɟɜɤɢ (Microtus s. l.), ɡɚɦɟɬɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ ɨɬ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɟɜɨɤ ɩɨ ɪɹɞɭ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɫɚɦɤɚ adultus, ɱɟɪɟɩ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ ɢ ɧɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧ, ɷɬɢɤɟɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɲɤɭɪɤɚ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɚɜɬɨɪɚ). ȿɟ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɪɚɡɦɟɪɵ ɬɟɥɚ ɤɚɤ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ M. arvalis, ɦɟɯ ɞɥɢɧɧɵɣ ɢ ɬɟɦɧɵɣ, ɝɥɚɡɚ
ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ (ɞɨ 2 ɦɦ), ɫɬɭɩɧɹ ɡɚɞɧɟɣ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ (Pl=14,4 ɦɦ), ɧɚ ɟɟ ɩɨɞɨɲɜɟ
ɬɨɥɶɤɨ 5 ɩɨɞɨɲɜɟɧɧɵɯ ɛɭɝɨɪɤɨɜ, ɦɥɟɱɧɵɟ ɠɟɥɟɡɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɚɯɨɜɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(2 ɩɚɪɵ ɫɨɫɤɨɜ). ɉɨ ɜɫɟɦ ɷɬɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɨɫɨɛɶ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɤɚɤ Terricola subterraneus
de Selys-Longchamps. Ɇɟɫɬɨ ɨɬɥɨɜɚ: Ʉɪɟɦɟɧɫɤɨɣ ɪ-ɧ, ɋɟɪɟɛɪɹɧɫɤɨɟ ɥɟɫɧ-ɜɨ, ɩɨɣɦɚ ɪ. ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ, ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɭɛɨɜɨ-ɥɢɩɨɜɵɣ ɥɟɫ, ɫɵɪɨɟ ɡɚɬɟɧɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɛɥɢɡɢ ɪɭɫɥɚ
ɩɟɪɟɫɨɯɲɟɝɨ ɪɭɱɶɹ ɧɟɜɞɚɥɟɤɟ ɨɬ ɨɩɭɲɤɢ ɥɟɫɚ.
ɗɬɚ ɩɨɢɦɤɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɩɨɥɟɜɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 35 ɥɟɬ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɜɢɞɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɢɞɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɚ: ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜ ɫɛɨɪɚɯ ɚɜɬɨɪɚ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɵɯ ɨɬɥɨɜɨɜ
ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɜ ɰɟɥɨɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɳɢɯ ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɚɪɟɚɥɚ T. subterraneus ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ
ɦɟɫɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɜɢɞɚ ɜ ɩɪɢɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɟɝɨ ɧɚɯɨɞɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɫɟɣ
ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ., ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɚɯ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ
ɜɞɨɥɶ ɪ. ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ ɥɟɫɚɯ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɂ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
1
Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɛɥɢɡɶɤɨ 20 ɡɚɦɿɬɨɤ ɩɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɹɤɢɦ ɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɰɸ ɞɨɛɿɪɤɭ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɠɭɪɧɚɥɭ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ». — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɞɟɹɤɢɯ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ
ɜ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɭ (ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ)
Records of some rare terrestrial vertebrates in Provallia Steppe (Eastern Ukraine).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɞɟɹɤɢɯ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɜ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɭ
(ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 1998. — Ɍɨɦ 32, ʋ 5–6. — ɋ. 122.

ɇɚ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɫɥɨɧɟɧɧɹɯ ɩɿɳɚɧɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ ɦɿɠ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɰɿɥɢɧɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɬɚ ɛɚɣɪɚɱɧɨɝɨ ɥɿɫɭ ɜ ɨɤɨɥ. ɫ. Ʉɨɪɨɥɿɜɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. 28.05.1997 ɪ. ɡɧɚɣɞɟɧɿ
ɫɜɿɠɿ ɩɟɥɟɬɤɢ ɯɢɠɨɝɨ ɩɬɚɯɚ, ɹɤɿ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ — ɩɭɝɚɱɭ (Bubo
bubo). Ȳɯ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɡɚɥɢɲɤɢ ɤɭɪɤɢ ɫɜɿɣɫɶɤɨʀ (Gallus domesticus), ɝɪɚɤɚ
(Corvus frugilegus), ʀɠɚɤɚ ɛɿɥɨɱɟɪɟɜɨɝɨ (Erinacɟus concolor) ɬɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɡɚɣɰɹ (Allactaga
major; syn. jaculus). Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɜɢɞ ɜɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɰɿɽʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɳɟ ɞɜɚ ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɿ ɜɢɞɢ — ɫɦɭɠɤɭ ɫɬɟɩɨɜɭ (Sicista subtilis) ɬɚ
ɩɨɥɨɡɚ ɠɨɜɬɨɱɟɪɟɜɨɝɨ (Coluber jugularis). ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 26.05 ɞɨ 1.06.1997 ɪ. ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ
ɩɚɪɭ ɨɝɚɪɿɜ (Tadorna ferruginea), ɜɢɞ ɩɬɚɯɿɜ ɡ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢ
ɫɚɦɰɹ, ɪɿɞɲɟ — ɫɚɦɤɭ ɱɢ ɨɛɨɯ ɩɬɚɯɿɜ. Ɂɭɫɬɪɿɱ ɩɚɪɢ ɨɝɚɪɿɜ ɜ ɫɟɡɨɧ ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ʀɯ ɝɧɿɡɞɭɜɚɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢɫɭɬɧɿ
ɞɜɚ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɞɤɿɫɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɥɚɡɭɧɿɜ ɿ ɩɬɚɯɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɭɬ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɩɭɝɚɱɚ.

ɉɟɪɲɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ ɧɟɬɨɩɢɪɚ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ (Pipistrellus kuhli)
ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ (ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ)
First finding of Pipistrellus kuhli in the Lugansk oblast (Eastern Ukraine).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. ɉɟɪɲɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ ɧɟɬɨɩɢɪɚ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ (Pipistrellus kuhli) ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ (ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 1999. — Ɍɨɦ 33, ʋ 3. — ɋ. 96.

Pipistrellus kuhli Kuhl, 1817 — ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ ɤɚɠɚɧɿɜ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» (1994; 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ) ɿ ɞɨɬɟɩɟɪ ɜɿɞɨɦɢɣ ɥɢɲɟ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ƚɿɪɫɶɤɨɝɨ Ʉɪɢɦɭ
ɬɚ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ. ɇɚɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɠɚɧɿɜ ɫɯɿɞɧɢɯ ɬɟɪɟɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɟɫɧɨɸ
ɬɚ ɜɥɿɬɤɭ 1998 ɪ. ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɬɨɩɢɪɚ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ.
ɉɨɫɟɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪɿɞɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɜ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. Ɍɜɚɪɢɧɢ ɦɟɲɤɚɥɢ ɩɿɞ ɡɚɥɿɡɧɢɦɢ ɤɚɪɧɢɡɚɦɢ ɜɿɤɨɧ ɛɭɞɿɜɥɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɚɞɤɚ ɧɚ
ɜɢɫɨɬɿ ɜɿɞ 2 ɞɨ 5 ɦ (1–2 ɩɨɜɟɪɯɢ). Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɹɤ ɫɚɦɰɿ-ɨɞɢɧɚɤɢ (1 ɩɨɜɟɪɯ), ɬɚɤ ɿ ɫɚɦɢɰɿ ɡ
ɦɚɥɟɱɟɸ (2 ɩɨɜɟɪɯ). ɍɫɶɨɝɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 22 ɨɫɨɛɢɧɢ, ɡɥɨɜɥɟɧɨ 4 ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɬɚ 6 ɦɨɥɨɞɢɯ
ɬɜɚɪɢɧ. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜɢɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɡɚ ɟɤɫɬɟɪ'ɽɪɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ. ȼɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɤɚɠɚɧɿɜ
ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɢɣ ɧɟɬɨɩɢɪ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɲɢɪɨɤɨʀ (3–8 ɦɦ) ɫɭɰɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɨʀ
ɫɦɭɝɢ ɜɡɞɨɜɠ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɦɿɠɫɬɟɝɧɨɜɨʀ ɬɚ ɥɿɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɬɢɧɨɤ — ɜɿɞ ɯɜɨɫɬɚ ɞɨ ɩ'ɹɬɨɝɨ
ɩɚɥɶɰɹ ɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɿɧɰɿɜɤɢ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɪɨɦɿɪɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɨɫɨɛɢɧ (n=4) ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ: ɞɨɜɠɢɧɚ ɬɿɥɚ
L=47,0 ɦɦ (46,0–48,0), ɞɨɜɠɢɧɚ ɯɜɨɫɬɚ Ca=38,4 (37,5–39,0), ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɬɭɩɧɿ Pl=7,9 (7,7–8,0),
ɞɨɜɠɢɧɚ ɜɭɯɚ Au=12,3 (12,0–12,5), ɞɨɜɠɢɧɚ ɤɨɡɟɥɤɚ Tr=5,4 (4,0–6,0), ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɟɪɟɞɩɥɿɱɱɹ
Ra=35,5 (35,0–36,5). Ɂɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɽɸ ɱɟɪɟɩɚ ɬɚ ɡɭɛɿɜ ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɧɚɦɢ ɨɫɨɛɢɧɢ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ
ɜɿɞ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ɇɚɣɛɥɢɠɱɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɢɞɭ ɜɿɞɨɦɿ ɡ ɉɪɢɚɡɨɜ'ɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɡ ɦɿɫɬ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤ, ɉɪɢɦɨɪɫɶɤ ɬɚ Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ (ȼɨɥɨɯ ɜ: Ʉɪɨɱɤɨ, 1994: «ɑɟɪɜɨɧɚ ɤɧɢɝɚ ɍɤɪɚʀɧɢ»).
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɜɿɞɨɦɿ ɦɟɠɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɦɚɣɠɟ ɧɚ 350 ɤɦ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɢɣ
ɫɯɿɞ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɜɢɞɭ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɝɚɞɨɤ ɩɪɨ ɰɟɣ ɜɢɞ ɤɚɠɚɧɿɜ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɨɝɥɹɞɚɯ ɮɚɭɧɢ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨɸ ɹɤ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɯɿɪɨɩɬɟɪɨɮɚɭɧɢ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ.
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ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ, ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɿɧɲɢɦ ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɢɦ ɜɢɞɚɦ ɤɚɠɚɧɿɜ ɿ ɫɫɚɜɰɿɜ
ɡɚɝɚɥɨɦ, Pipistrellus kuhli ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɹɤ ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɞɨ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɿɡɦɭ ɜɢɞ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɫɯɨɜɢɳ.

Cryptic species of the birch mice (Sicista) in Eastern Europe:
existence and distribution of four chromosome forms in Ukraine
Ʉɪɢɩɬɢɱɧɿ ɜɢɞɢ ɦɢɲɿɜɨɤ (Sicista) ɭ ɋɯɿɞɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ: ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
Zagorodniuk I., Kondratenko O. Cryptic species of the birch mice (Sicista) in Eastern Europe: existence and distribution of four chromosome forms in Ukraine // 7th International Conference Rodens et
Spatium: Abstracts. — ýeské BudČjovice, 2000. — P. 80.

During 2 last decades several new species of birch mice were established using chromosome
data. Two pair of cryptic species were described from Eastern Europe (Sokolov etc., 1987), but this
data were not confirmed by following special investigations (Doctoral thesis of Seliunina, 1993),
and were just partly accepted by main respected mammalogists (Gromov, Yerbajeva, 1995).
Data on the first findings of sibling species of both steppe and forest birch mice from Ukraine
are presented. Ukrainian populations of Sicista subtilis auct. are presented by 18- and 26-chromosome forms, and Sicista betulina auct. has two chromosome forms also, one with 2n=32 and another
with 2n=44. Two most differentiated chromosome forms (2n=18 and 44) were found in eastern
steppe regions, on the areas of the Luhansk Natural Reserve (Sicista from the Striltsivsky steppe had
2n=18(17) and 44, but specimens from the Provalski steppe had 2n=26 and 44). Together with earlier published data, there are 8 records of Sicista chromosome forms in Ukraine, among them:
1 record of 18-chromosome species (severtzovi ex gr. subtilis, eastern steppes), 4 records of 26chromosome species (loriger ex gr. subtilis, southern steppes), 2 records of 32-chromosome species
(montana ex gr. betulina, Carpathians and Polissia), and 2 ones of 44-chromosome species (strandi
ex gr. betulina, eastern steppes and steppe forests).
Localities, where these four cryptic species of Sicista (2n=44, 32, 26, 18) were found in
Ukraine, are shown on the following maps (our new data are marked with dark signs).

Results of this investigation allow us to assert the following: (1) each of “classical” species of
Sicista has appeared as a pair of cryptic species; (2), both these pairs are the allospecies with clear
differentiation in chromosome numbers, (3) levels of overlapping of species ranges correlate with
the levels of their karyotypic differences, (4) all most interesting records come from most eastern
parts of Ukraine, where steppes with gully forests are distributed, and (5) all new data are in a good
accordance with the previous data on distribution of Sicista cryptic species.
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ɇɨɜɿ ɞɚɧɿ ɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ (Mammalia)
ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ (ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ)
New Data on the distribution of some rare mammalian species in Donetzk-Azov steppe (Eastern
Ukraine).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ȼ. ɇɨɜɿ ɞɚɧɧɿ ɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ
(Mammalia) ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2000. — Ɍɨɦ 34, ʋ 6. —
ɋ. 26.

ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 1994–2000 ɪɪ., ɧɚɦɢ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɨɜɿ ɦɿɫɰɹ ɦɟɲɤɚɧɧɹ 3
ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɡɚɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (1994). ɇ ɟ ɬ ɨ ɩ ɢ ɪ ɫ ɟ ɪ ɟ ɞ ɡ ɟ ɦ ɧ ɨ ɦ ɨ ɪ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ — Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817). əɤ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɨɫɶ, ɰɢɯ ɡɜɿɪɤɿɜ ɛɭɥɨ ɡɧɚɣɞɟɧɨ
ɭ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999). Ɍɚɤɨɠ ɬɜɚɪɢɧ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɛɭɥɨ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɢɦɿɜɥɿ ɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɯ ɲɚɯɬɚɯ ɬɚ ɦɿɠ ɪɚɦɚɦɢ ɜɿɤɧɚ
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɥɿɰɟʀɜ ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ (3 ɨɫɨɛɢɧɢ). Ɍ ɭ ɲ ɤ ɚ ɧ ɜ ɟ ɥ ɢ ɤ ɢ ɣ — Allactaga major (Pallas,
1778). ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɰɶ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ: 1) ɨɤɨɥɢɰɿ ɫ. Ɍɚɪɚɫɿɜɤɚ Ɍɪɨʀɰɶɤɨɝɨ ɪɧɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ); 2) ɨɤɨɥɢɰɿ ɫ. Ɇɚɪɤɿɜɤɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɪɟɲɬɤɢ 4 ɡɜɿɪɤɿɜ
ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɩɭɝɚɱɚ — Bubo bubo); 3) ɫɬɟɩɨɜɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɦɿɠ ɫɟɥɚɦɢ Ɂɨɪɢɤɿɜɤɚ ɬɚ ɉɿɜɧɟɜɤɚ Ɇɿɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ); 4) ɨɤɨɥɢɰɿ ɫ. ɉɪɨɜɚɥɥɹ ɋɜɽɪɞɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɨɯɨɪɨɧɧɚ ɡɨɧɚ ɬɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɬɟɩ» — ɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɢɣ); 5) ɨɤɨɥɢɰɿ ɫ. ɋɬɟɩɨɜɟ ȼɨɥɧɨɜɚɯɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɫɬɟɩɨɜɿ
ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɢɣ ɫɯɿɞ ɜɿɞ ɤɭɪɝɚɧɭ Ɇɨɝɢɥɚ ɐɢɛɿɤɨɜɨ — ɞɨɫɢɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ); 6) ɫɬɟɩɨɜɿ
ɞɿɥɹɧɤɢ ɦɿɠ ɫɟɥɚɦɢ Ɏɟɞɨɪɿɜɤɚ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ȼɨɥɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ); 7)
Ʉɭɥɢɤɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɝɨɧ ɦɿɠ ɦ. ɍɪɡɭɮ (Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥ.) ɬɚ ɫ. Ʉɭɥɢɤɿɜɫɶɤɟ (Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɛɥ.) —
ɞɨɜɨɥɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ. ɉ ɟ ɪ ɟ ɝ ɭ ɡ ɧ ɹ — Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770). ɐɢɯ, ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɞɥɹ ɬɟɪɟɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɞɢɧɢ ɤɭɧɨɜɢɯ (Mustelidae), ɛɭɥɨ ɡɧɚɣɞɟɧɨ: 1) ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɭ 1999 ɪ. — 1 ɨɫɨɛɢɧɭ, ɭ 2000 ɪ. — 2
ɨɫɨɛɢɧɢ); 2) ɫɦɬ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɟ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɭ 2000 ɪ. — 1 ɨɫɨɛɢɧɭ); 3) ɨɤɨɥɢɰɿ
ɫ. ɉɪɨɜɚɥɥɹ ɋɜɽɪɞɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɨɯɨɪɨɧɧɚ ɡɨɧɚ Ʉɚɥɢɧɿɜɫɶɤɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ»; ɭ 2000 ɪ. — 4 ɨɫɨɛɢɧɢ); 4) ɨɤɨɥɢɰɿ ɫɿɥ Ɏɟɞɨɪɿɜɤɚ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɤɚ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɭ 1998–1999 ɪɪ. — ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ). ɍɫɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɬɜɚɪɢɧ ɛɭɥɢ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟɣ ɜɢɞ ɦɚɽ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɿɡɦɭ.

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ
Pattern of small mammal communities in floodplains of Eastern Ukraine
ɇɚɝɥɨɜ ȼ. Ⱥ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ. Ʌ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ
ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ // Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɦɟɠɿ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ: Ɍɟɡɢ
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. — Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ: ȱ.ȼ.ȱ., 2001. — ɋ. 162–164.

ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɡɚ 1954–99 ɝɝ. ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ɏɚɭɧɚ ɦɟɥɤɢɯ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɨɫɢɬ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɜɢɞɚɦɢ,
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɢɦɢ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɷɜɪɢɬɨɩɚɦ ɢ ɜɢɞɚɦ,
ɨɛɢɬɚɸɳɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ. ɉɨɤɚɡɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ
ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɟ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɯ ɪɟɤ ɢ ɪɟɱɟɤ.
ȼ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɥɟɫɧɵɟ ɜɢɞɵ, ɧɚ ɞɨɥɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
41,8% ɞɨɛɵɬɵɯ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ɇɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɣɦɵ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɩɨɥɟɜɤɚ
ɪɵɠɚɹ (Myodes glareolus). ȼɢɞɵ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɢɟ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
33,3%, ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ — 22,2%. ɉɪɢɦɟɫɶ ɜɢɞɨɜ ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ. ȼ ɩɨɣɦɚɯ
ɩɪɨɱɢɯ ɪɟɤ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ (42,1%), ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ (37,5%), ɝɨ106

ɪɚɡɞɨ ɪɟɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɥɟɫɧɵɟ (14,3%). ɉɪɢɦɟɫɶ ɩɨɥɟɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜɵɲɟ.
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɵɲɶ ɦɚɥɚɹ (Sylvaemus uralensis), ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɟɣ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɶ ɩɨɥɟɜɚɹ (Apodemus agrarius).
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ȼ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɪɟɡɤɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ. ȿɫɥɢ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɣɦɵ ɧɚ ɢɯ ɞɨɥɸ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ
45,4 % ɞɨɛɵɬɵɯ ɡɜɟɪɶɤɨɜ, ɬɨ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɫɟɝɨ 8,0 %. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɞɨɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫ 30,6 % ɞɨ
56,0 %. Ɉɛɢɥɢɟ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɯɨɬɹ ɞɨɥɹ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɩɨɣɦɟ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɳɢɦ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 32,9%.
ȼ ɩɨɣɦɚɯ ɩɪɨɱɢɯ ɪɟɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɚɹ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɱɟɤ ɦɵɲɶ ɩɨɥɟɜɚɹ (32,0 % ɞɨɛɵɬɵɯ) ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɟ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɲɶ ɫɟɞɶɦɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɡɞɟɫɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɵɲɶ ɦɚɥɚɹ, ɞɨɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 45,4%, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ ɜɢɞɵ. Ɂɚɦɟɬɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɹ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ ɩɨɥɟɣ
(ɫ 1,9 % ɞɨ 11,0 %). ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɥɹ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ, ɪɟɡɤɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ: ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɫ 10,3 ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɞɨ 1,3 ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ, ɞɨɥɹ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫ 58,8 % ɞɨ 10,9 %.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ Ⱦɨɧɰɚ ɢ
ɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɨɜ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ ɢɞɟɬ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɜ ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ: ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɜɢɞɨɜ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ, ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ
ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɜɵɯ. ɉɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɤ ɩɨɣɦɚɦ ɪɟɤ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɤ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ (Fij, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, –0,134 ɢ +0,120), ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ
ɥɟɫɢɫɬɨɫɬɢ ɧɚ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɵɠɟɣ
ɩɨɥɟɜɤɢ) ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɩɨɥɨɫɟ ɦɟɠɞɭ ɥɟɫɨɫɬɟɩɶɸ ɢ ɫɬɟɩɶɸ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɫɬɟɩɧɚɹ ɡɨɧɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ). ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɩɪɢɬɨɤɨɜ Ⱦɨɧɰɚ
ɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ, ɱɟɦ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɚɞɟɧɢɹ ɢɧɞɟɤɫɚ ɫɯɨɞɫɬɜɚ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɫ 0,825±0,013 ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɞɨ 0,619±0,018 ɜ ɫɬɟɩɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ
ɫ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɢɦ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɥɟɫɢɫɬɨɫɬɢ ɩɨɣɦ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɱɟɤ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɩɨɣɦɟ
Ⱦɨɧɰɚ ɥɟɫɚ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɢ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɱɟɤ ɥɭɝɨɜ
ɫɛɥɢɠɚɟɬ ɢɯ ɫ ɛɟɡɥɟɫɧɵɦɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɢ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɥɟɜɵɯ ɜɢɞɨɜ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ ɡɨɧɭ, ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦ ɪɟɤ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
ɜɢɞɨɜ — ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣ, ɦɟɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɜ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ – ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɨɜ.

Ɋɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ
Bats in steppe regions of the Luhansk province.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ɋɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ // Ɇɿɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɤɚɠɚɧɿɜ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ / Ɂɚ ɪɟɞ. ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ. — Ʉɢʀɜ: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, 2001. — ɋ. 118. —
(Novitates Theriologicae. Pars 6).

Ɋɟɝɢɨɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɜɧɢɧɧɵɦ ɪɟɥɶɟɮɨɦ ɢ ɨɛɲɢɪɧɵɦɢ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɢ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɥɟɫɚ ɞɨɥɢɧɵ Ⱦɨɧɰɚ (ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ɢ ɞɪ. 2002). ȼ ɫɬɟɩɶ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɩɨ ɪɟɤɚɦ, ɡɚɫɟɥɹɹ ɛɚɣɪɚɱɧɵɟ ɥɟɫɚ ɢ
ɩɨɫɟɥɤɢ. ɇɨɱɧɢɰɵ . ȼ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 2 ɜɢɞɚ. Myotis daubentonii ɨɛɵɱɟɧ ɩɨɜɫɸɞɭ, ɜ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɧɚɣɞɟɧ ɧɚɞ ɜɨɞɨɟɦɚɦɢ ɜ ɨɤɪ. ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɚ ɢ ɉɪɨɜɚɥɶɟ. Myotis mystacinus ɨɬɦɟɱɟɧ ɢ ɜ ɩɨɣɦɟ, ɢ ɜ ɫɬɟɩɢ.
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ȼɟɱɟɪɧɢɰɵ. Ⱦɥɹ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧɨ 2 ɜɢɞɚ. Nyctalus noctula ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɦɢɝɪɚɰɢɣ; N. leisleri — ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ, ɨɬɦɟɱɟɧ ɜ
ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ (ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ. 1992). ɇ ɟɬɨ ɩ ɵɪ ɢ . ɇɚ ɫɬɟɩɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɨɬɦɟɱɟɧɨ 2
ɜɢɞɚ. Pipistrellus kuhlii: ɨɬɦɟɱɟɧ ɜ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɨ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚɦ; ɜ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɤɟ ɧɚɣɞɟɧɚ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɢɹ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1998). P. pipistrellus ɨɬɦɟɱɟɧ ɜɨ ɜɫɟɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ,
ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɢ ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ. Ʉɨ ɠɚ ɧɵ. Eptesicus serotinus — ɨɬɦɟɱɟɧ ɜ
ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɨɣ ɢ ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɨɫɟɥɤɚɯ ɧɚ ɡɢɦɨɜɤɟ. Vespertilio murinus —
ɪɟɞɨɤ, ɭɤɚɡɚɧ ɞɥɹ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ (ɋɤɨɤɨɜ ɢ ɞɪ. 1992). Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɠɧɢɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɧɚɯɨɞɨɤ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɥɟɬɧɟɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ. Ɂɢɦɨɜɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɞɥɹ 2-ɯ ɢɡ 8 «ɫɬɟɩɧɵɯ» ɜɢɞɨɜ —
ɩɨɡɞɧɟɝɨ ɤɨɠɚɧɚ ɢ ɧɟɬɨɩɵɪɹ Ʉɭɥɹ. Ɂɢɦɧɢɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ.

ɇɨɜɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɧɿɱɧɢɰɿ ɇɚɬɬɟɪɟɪɚ (Myotis nattereri)
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
New records of Natterer’s Bat (Myotis nattereri) from Eastern and Southern Ukraine.
Ƚɨɞɥɟɜɫɤɚɹ Ʌ. ȼ., ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ə. ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. ɇɨɜɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɧɨɱɧɢɰɵ ɇɚɬɬɟɪɟɪɚ
(Myotis nattereri) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ ɸɠɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2001. —
Ɍɨɦ 35, ʋ 6. — ɋ. 52.

ɇɿɱɧɢɰɹ ɇɚɬɬɟɪɟɪɚ (M. nattereri Kuhl, 1817) — ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ ɤɚɠɚɧɿɜ, ɳɨ ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ
«ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» (III ɤɚɬ.) ɬɚ Ⱦɨɞɚɬɤɭ II ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. Ɂɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɰɟɣ ɜɢɞ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 30 ɪɚɡɿɜ. Ⱦɨ ɧɟɞɚɜɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɧɚɯɿɞɤɢ M.
nattereri ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɢ ɥɢɲɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ʉɪɢɦɭ. ȼɢɞ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɚɦɢ
05.07.01 ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ» (ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ). ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛɥɿɤɿɜ ɤɚɠɚɧɿɜ ɩɚɜɭɬɢɧɧɨɸ ɫɿɬɤɨɸ, ɹɤɭ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɦɿɲɚɧɨɝɨ ɥɿɫɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɟɱɿɪɧɶɨɝɨ ɜɢɥɶɨɬɭ ɡɥɨɜɥɟɧɨ ɫɚɦɢɰɸ M. nattereri
(Ra=41,0; Au=17,5; Tr=10,5 ɦɦ). Ɍɚɤɨɠ ɰɟɣ ɜɢɞ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɚɦɢ ɜ Ʉɪɢɦɭ: 18.07.01 ɫɚɦɰɹ
M. nattereri (Ra=39,0) ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ ɳɿɥɢɧɿ ɧɚ ɫɬɟɥɿ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɝɪɨɬɿɜ ɩɟɱɟɪɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ȿɫɤɿ-Ʉɟɪɦɟɧ
(Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɣɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ).

ȼɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɠɚɧɿɜ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ «ɋɜɹɬɿ Ƚɨɪɢ» (ɫɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ)
Species composition and abundance of the bats in the National Nature Park “Svjati Gory”.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ȼ., ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ə. ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ., ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ⱦ. ȼ. ȼɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɠɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ «ɋɜɹɬɿ Ƚɨɪɢ» (ɫɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ
ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2002. — Ɍɨɦ 36, ʋ 6. — ɋ. 60.

ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɚɠɚɧɿɜ ɫɯɿɞɧɢɯ ɬɟɪɟɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɬɟɩɟɪ ɨɩɢɫɚɧɨ ɥɢɲɟ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫɚɯ, ɿ
ɰɿ ɞɚɧɿ ɽ ɞɭɠɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. ɉɟɪɲɟ
ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɠɚɧɿɜ «ɋɜɹɬɢɯ Ƚɿɪ» ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚɦɢ ɭ 2001 ɪ. (ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ʋ 45). ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 10–15 ɥɢɩɧɹ 2002 ɪ. ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɥɨɜɱɢɯ ɬɟɧɟɬ ɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɟɥɶ ɋɜɹɬɨ-ɍɫɩɟɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɤɪɟɣɞɹɧɢɯ ɜɿɞɫɥɨɧɟɧɧɹɯ
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ Ⱦɿɧɰɹ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɍɁ-ɞɟɬɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭ ɡɚɩɥɚɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɉɚɪɤɭ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɨɡɟɪɚ, ɦɟɪɟɠɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɿ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɥɭɤ. Ɍɭɬ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 2002 ɪ., ɳɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ
ɭ 2001 ɪ. Ɉɛɫɹɝ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɜ 3–4-ɝɨɞɢɧɧɭ ɟɤɫɤɭɪɫɿɸ ɡ ɝɟɬɟɪɨɞɢɧɧɢɦ ɞɟɬɟɤɬɨɪɨɦ «D–200» ɬɚ 1–2 ɝɨɞɢɧɢ ɟɤɫɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɨɜɱɢɯ ɬɟɧɟɬ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 3 ɯ 10 ɦ.
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ 11 ɜɢɞɿɜ ɤɚɠɚɧɿɜ. Leuconoe daubentonii
— ɮɨɧɨɜɢɣ ɜɢɞ, ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞ ɜɨɞɨɣɦɚɦɢ, ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɞ ɪɿɤɨɸ (ɳɨɜɟɱɨɪɚ
ɛɥɢɡɶɤɨ 5–10 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɡɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ), ɪɿɞɲɟ ɧɚɞ ɡɚɩɥɚɜɧɢɦɢ ɨɡɟɪɚɦɢ (3–5 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɡɚ
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ). L. mystacinus (s. l.) — ɨɞɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɡɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɡɚ ɭɡɥɿɫɫɿ. Plecotus sp.
(auritus?) — ɜɢɞ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɞɜɿɱɿ ɡɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɭ ɝɥɢɛɢɧɿ ɥɿɫɭ. Nyctalus noctula — ɮɨɧɨɜɢɣ ɜɢɞ ɭɫɿɯ ɦɿɫɰɶ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, 10–15 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɡɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɟɱɿɪɧɶɨ-ɧɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. Pipistrellus kuhlii — ɨɞɧɚ ɩɟɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɡɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɡ
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ. P. nathusii — 1–2 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɜ
ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɩɥɚɜɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. P. pipistrellus — 1–2 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɳɨɜɟɱɨɪɚ
ɡɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɩɥɚɜɢ. P. pygmaeus — 5–10 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɳɨɜɟɱɨɪɚ ɡɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɬɚ 1 ɜɢɥɨɜ ɭ ɬɟɧɟɬɚ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɭɡɥɿɫɫɹɯ ɬɚ ɤɪɚɹɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɚɥɹɜɢɧ. Vespertilio
murinus — 1–2 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɳɨɜɟɱɨɪɚ (ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɛɭɥɢ ɩɟɜɧɿ ɫɭɦɧɿɜɢ ɳɨɞɨ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ); Eptesicus serotinus — ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɜɢɞ ɡɚɩɥɚɜɢ ɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɨ 2–3 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɟɱɨɪɚ, 1 ɦɨɥɨɞɚ ɨɫɨɛɢɧɚ ɡɥɨɜɥɟɧɚ ɭ ɬɟɧɟɬɚ ɧɚ
ɭɡɥɿɫɫɿ (ɰɹ ɨɫɨɛɢɧɚ ɦɚɥɚ ɤɪɢɫɬɭ ɜ ɟɩɿɛɥɟɦɿ, ɳɨ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɪɨɞɭ Eptesicus). Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɢ ɳɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɜɟɱɿɪɧɢɰɶ — Nyctalus leisleri, ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɭ 2001 ɪ., ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɨɝɨ ɫɩɢɫɨɤ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɯɿɪɨɩɬɟɪɨɮɚɭɧɢ ɞɨɫɹɝɚɽ 6 ɪɨɞɿɜ ɬɚ 12 ɜɢɞɿɜ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɪɨɞɚɦɢ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟɬɨɩɢɪɢ ɬɚ ɜɟɱɿɪɧɢɰɿ:
ɩɟɪɲɿ ɡ ɧɢɯ (Pipistrellus) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜɿɞɪɚɡɭ 4 ɜɢɞɚɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 1 ɜɢɞɨɦ ɿɡ ɱɢɫɥɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» (kuhlii) ɬɚ ɩɚɪɨɸ ɜɢɞɿɜ-ɞɜɿɣɧɢɤɿɜ (pipistrellus + pygmaeus). Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɟɥɶ ɫɜɹɬɨɝɿɪɫɶɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɚɯɿɜ
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɮɚɤɬɢ ɰɿɥɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɭɬ 3 ɜɢɞɿɜ: Leuconoe
daubentonii, Plecotus auritus, Eptesicus serotinus. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ (Plecotus auritus,
Eptesicus serotinus) ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ ɡɚ ɱɟɪɟɩɚɦɢ (ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɍɐɈɄ), ɜɢɥɭɱɟɧɢɦɢ ɡ ɦɭɦɿɣ, ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ
ɧɚɦɢ ɭ ɧɿɲɚɯ ɩɟɱɟɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ. ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɩɿɞɡɟɦɟɥɶ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɰɶ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɤɚɠɚɧɿɜ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɿɦɧɚɬɚɯ (ɤɟɥɿɹɯ ɬɨɳɨ) ɫɬɿɧɢ ɪɹɫɧɨ ɜɤɪɢɬɿ ʀɯ ɩɨɫɥɿɞɨɦ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɩɟɱɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɡɢɦɿɜɥɿ ɤɚɠɚɧɿɜ, ɩɪɨɬɟ
ʀɯɧɹ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɭɬ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɛɚɠɚɧɨɸ, ɿ ɦɨɧɚɯɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɛɿɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɚɠɚɧɿɜ ɭ ɩɿɞɡɟɦɟɥɥɹɯ.

ɇɿɱɧɢɰɹ ɩɿɜɧɿɱɧɚ (Myotis brandtii) ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ:
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ Ʌɶɜɨɜɚ
Myotis brandtii in Ukraine: results of investigation of zoological collections in Lviv.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ȼ., ɋɪɟɛɪɨɞɨɥɶɫɶɤɚ ȯ. Ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. ɇɿɱɧɢɰɹ ɩɿɜɧɿɱɧɚ (Myotis brandtii) ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ Ʌɶɜɨɜɚ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2002. —
Ɍɨɦ 36, ʋ 1. — ɋ. 24.

ɇɿɱɧɢɰɹ ɩɿɜɧɿɱɧɚ — Myotis (Leuconoe) brandtii (Eversmann, 1845) — ɜɢɞ-ɞɜɿɣɧɢɤ ɧɿɱɧɢɰɿ
ɜɭɫɚɬɨʀ (M. mystacinus), ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ Ⱥɡɿʀ. ɐɟɣ ɜɢɞ
ɜɿɞɨɦɢɣ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɤɪɚʀɧ, ɩɪɨɬɟ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɩɢɫɚɧɨ ɥɢɲɟ
ɨɞɧɭ ɡɧɚɯɿɞɤɭ ɦɭɦɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ ɡ ɩɟɱɟɪ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (ɉɨɤɢɧɶɱɟɪɟɞɚ, 1999). ȿɤɫɬɟɪ‘ɽɪɧɿ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɟɡɧɚɱɧɿ, ɧɚɞɿɣɧɢɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɽ ɞɟɹɤɿ ɤɪɚɧɿɚɥɶɧɿ ɜɢɦɿɪɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɱɟɪɟɩɚ) ɿ ɞɟɬɚɥɿ ɛɭɞɨɜɢ ɩɟɪɟɞɤɭɬɧɿɯ ɡɭɛɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɝɿɩɨɤɨɧɭɥɹ ɧɚ Ɋ4) (ɋɬɪɟɥɤɨɜ, 1983; ɐɵɰɭɥɢɧɚ, 2001). Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɭɡɟʀɜ
Ʉɢɽɜɚ (ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɣ ɦɭɡɟɣ ɿ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ)
ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɦɚɥɢɯ ɧɿɱɧɢɰɶ (mystacinus–brandtii–daubentonii)
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ M. daubentonii, ɿ ɳɨ M. brandtii ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999).
ɍ ɫɟɪɩɧɿ 2001 ɪ. ɧɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɯɿɪɨɩɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɯ ɦɭɡɟʀɜ: Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ ɿɦ. Ȼ. Ⱦɢɛɨɜɫɶɤɨɝɨ (ɁɆȾ) ɩɪɢ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɦɭɡɟɸ ɇȺɇɍ (ȾɉɆ).
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Ɋɚɡɨɦ ɬɭɬ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ 25 ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɿɱɧɢɰɶ ɝɪɭɩɢ “mystacinus–daubentonii”, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ
ɁɆȾ — 4 daubentonii ɬɚ 2 mystacinus, ɜ ȾɉɆ — 14 daubentonii ɬɚ 5 mystacinus. ɉɟɪɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 ɡɪɚɡɤɢ (4 %), ɨɛɢɞɜɚ ɡɿɛɪɚɧɿ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɥɢɫɶ ɹɤ “daubentonii”. Ɉɞɢɧ ɡ ɧɢɯ — ɜ ȾɉɆ (ɫ. Ɍɨɤɢ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥ., 1950, leg. ȱɜɚɧɭɫɶ, det. Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ!) — ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ Pipistrellus
nathusii; ɞɪɭɝɢɣ — ɜ ɁɆȾ (ɨɤɨɥ. Ʌɶɜɨɜɚ, 1999, leg. & det. Ȼɚɲɬɚ!) — ɹɤ Myotis brandtii.
Ɉɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɯɿɞɤɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɽ ɩɟɪɲɨɸ ɞɥɹ Ʌɶɜɿɜɳɢɧɢ.
ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɦɚɥɢɯ ɧɿɱɧɢɰɶ (ɝɪɭɩɚ “mystacinus–brandtii–daubentonii”) ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɨɯ ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɬɚɤ: Myotis mystacinus (ɹɤɿɫɬɶ ɡɪɚɡɤɿɜ
ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɭɠɟ ɧɢɡɶɤɚ). x Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɨɛɥ., ɉɟɪɟɱɢɧɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ, Ʌɭɦɲɨɪɢ: n=1 (ɁɆȾ: ƃ
ʋ 1232, ɲ+ɱ, leg. əɧɭɲɟɜɢɱ?, 17.09.48); [ɬɚɦ ɫɚɦɨ?]: n=1 (ɁɆȾ: Ɓ (sad) ɛ/ɧ, ɲ, leg.?, ɞɚɬɚ?).
x Ʌɶɜɿɜ: n=1 (ȾɉɆ: ƃ ʋ 1043, ɲ+ɱ, ɉɨɥɭɲɢɧɚ, 11.05.53). x Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ., əɜɨɪɿɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ,
ɋɬɪɚɞɱ: n=1 (ȾɉɆ: Ƃ ʋ 1044, ɲ+ɱ, Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ, 08.02.50). x Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ., Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ,
ɉɟɧɹɤɢ: n=1 (ȾɉɆ: Ɓ ʋ 67, ɱɭɱɟɥɨ, leg.?, 5.05.[84?]). x ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ., Ⱦɨɥɢɧɫɶɤɢɣ
ɪ-ɧ, Ʉɨɡɚɤɿɜɤɚ (ɩɿɞ ɫɬɪɿɯɨɸ): n=1 (ȾɉɆ: ƃ ʋ 1045, ɲ+ɱ, Ɂɚɝɚɣɤɟɜɢɱ, 25.06.50). x Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɨɛɥ., ȼɨɥɨɜɟɰɶ: n=1 (ȾɉɆ: Ƃ ʋ 1060, ɲ+ɱ, Ʌɢɫɟɧɤɨ, 11.08.50). Myotis daubentonii. x Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ ɨɛɥ., Ȼɭɱɚɰɶɤɢɣ ɪ-ɧ, Ɋɭɤɚɦɢɲ: n=1 (ɁɆȾ: Ƃ ɛ/ɧ (18), ɲ, Ʉɥɢɦɢɲɢɧ, 21.06.64).
x ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ ɨɛɥ., ɒɚɰɶɤɢɣ ɪ-ɧ, ɨɡ. ɉɿɫɨɱɧɟ, ɛɿɨɫɬɚɧɰɿɹ Ʌɇɍ: n=2 (ɁɆȾ: 2 Ɓ ɛ/ɧ (Ȼ, Ƚ), ɲ+ɱ,
leg. Ⱦɢɤɢɣ, ?.07.00, 29.06.01). x ɨɤɨɥ. Ʌɶɜɨɜɚ, Ɇɟɞɨɜɿ ɩɟɱɟɪɢ: n=7 (ȾɉɆ: 5Ƃ+2ƃ ʋ 1037/1–7,
ɲ+ɱ, leg. Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ, Ʌɢɫɟɧɤɨ, 09.03.49 (Ƃ); 06.01.50 (ƃ+2Ƃ), 09.12.51 (ƃ), 25.02.52 (Ƃ),
30.01.54 (Ƃ)). x Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ., əɜɨɪɿɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ, ɋɬɪɚɞɱ. n=5 (ȾɉɆ: Ƃ+4ƃ ʋ 1038/1–5, ɲ+ɱ,
leg. Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ, Ʌɢɫɟɧɤɨ, 26.03.49 (Ƃ), 08.02.50 (ƃ), 27.01.51 (2ƃ), 15.02.52 (ƃ)). x ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ
ɨɛɥ., Ʉɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ: n=1 (ȾɉɆ: Ƃ ʋ 1036; Ʌɭɛɤɿɧ, 23.08.46). Myotis brandtii. x Ʌɶɜɿɜ,
ɩɿɜɞ. ɨɤɨɥɢɰɹ: n=1 (ɁɆȾ: Ɓ ɛ/ɧ (ɉ), ɲ+ɱ, ɹɤ "daubentonii", leg. Ȼɚɲɬɚ, 22.08.99).
Ɂɚ ɜɫɿɦɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɡɪɚɡɨɤ “daubentonii” ɡɿ Ʌɶɜɨɜɚ (ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɡɚɩɢɫ) ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɬɢɩɨɜɢɦ Myotis brandtii: ɩɟɪɟɞɩɥɿɱɱɹ R=36,3 ɦɦ, ɛɨɥɨɧɚ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɚ ɞɨ ɥɚɩɤɢ ɩɪɢ
ɨɫɧɨɜɿ I ɩɚɥɶɰɹ, ɟɩɿɛɥɟɦɢ ɧɟɦɚɽ; ɞɨɜɠɢɧɚ ɱɟɪɟɩɚ CBL=13,7 ɦɦ, ɡɭɛɧɨɝɨ ɪɹɞɭ (ɜɿɞ ɿɤɥɚ)
CM3=5,2 ɦɦ, ɦɚɧɞɢɛɭɥɢ ManL=10,5 ɦɦ; ɝɿɩɨɤɨɧɭɥɶ ɧɚ P4 ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ, ɧɚ ɤɭɬɧɿɯ ɽ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɚɪɚɤɨɧɭɥɿ. ɉɨɦɢɥɤɚ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɳɟ ɣ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɚɜɬɨɪɿɜ ɉɨɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɧɢɤɚ ɤɚɠɚɧɿɜ (ȼɨɥɨɲɢɧ, Ȼɚɲɬɚ, 2001), ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɪɚɡ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɿ
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɤɥɸɱɿɜ. ɐɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿɤɚɜɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ M. brandtii ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɫɭɰɿɥɶɧɢɣ ɚɪɟɚɥ ɜɢɞɭ ɧɚ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɜɿɞ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɞɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɱɟɪɟɡ Ɋɨɡɬɨɱɱɹ ɿ
ȼɨɥɢɧɨ-ɉɨɞɿɥɥɹ.

ɇɚɯɨɞɤɢ Neomys fodiens ɜ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ»
(ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ)
Records of Neomys fodiens in Provallya Steppe (Eastern Ukraine).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɂ. ȼ. ɇɚɯɨɞɤɢ Neomys fodiens ɜ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ» (ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2002. — Ɍɨɦ 36, ʋ 4. — ɋ. 78.

Ʉɭɬɨɪɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Neomys fodiens Pennant, 1771) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɞɤɢɦ ɜɢɞɨɦ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ, ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɨɞɧɵɯ ɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨ-ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ ɩɨɣɦɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨɥɢɧɵ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɪɹɞɚ
ɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɨɜ. Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ ɷɬɨɝɨ ɚɦɮɢɛɢɣɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜ ɬɢɩɢɱɧɨ ɫɬɟɩɧɵɯ
ɛɢɨɬɨɩɚɯ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ», ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɨɞɧɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɠɞɟ ɨɛɲɢɪɧɵɯ Ⱦɨɧɟɰɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɢɤɪɨɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɜ ɥɟɬɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ 1998–2001 ɝɝ. ɧɚɦɢ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɣ ɤɭɬɨɪɵ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ Ƚɪɭɲɟɜɫɤɨɝɨ ɢ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
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1) ȼ 1998 ɝ. ɩɪɢ ɭɱɟɬɚɯ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɥɨɜɭɲɤɚɦɢ ɩɨ ɛɟɪɟɝɭ ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɭɱɶɹ
(ɲɢɪɢɧɨɣ ɞɨ 1 ɦ ɢ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 5–20 ɫɦ), ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɢ ɛɚɣɪɚɱɧɨɝɨ ɥɟɫɚ ɜ ɛɚɥɤɟ «Ʉɨɡɶɹ»
ɢ ɨɤɪɭɠɟɧɧɨɦ ɫɬɟɩɧɵɦɢ ɩɚɫɬɛɢɳɚɦɢ, ɱɬɨ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ Ƚɪɭɲɟɜɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɧɚɦɢ ɨɬɥɨɜɥɟɧɚ 1 ɨɫɨɛɶ N. fodiens ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ Sylvaemus tauricus ɢ Mus musculus (ɞɨɦɢɧɚɧɬ — S. tauricus).
2) ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɛɚɥɤɟ, ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫɵɪɨɝɨ ɥɭɝɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɨɤɨɥɨ 40ʅ20 ɦ ɨɬɥɨɜɥɟɧɨ
ɟɳɟ 5 ɨɫɨɛɟɣ N. fodiens ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ S. tauricus, S. uralensis, M. musculus, Microtus levis, Sorex
araneus ɢ S. minutus (ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ S. tauricus ɢ S. uralensis).
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɞɜɭɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɭɱɶɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 500 ɦ, ɨɬɥɨɜɥɟɧɨ 7 ɜɢɞɨɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɹ N. fodiens ɜ ɨɬɥɨɜɚɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
12,2 %. (3) — ȼ 1999 ɝ. ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɶ ɤɭɬɨɪɵ ɨɬɥɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ȼɟɪɯɧɟɟ ɉɪɨɜɚɥɶɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ȼ 2001 ɝ. ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɚɦ ɠɟ ɧɚɣɞɟɧɚ 1 ɦɟɪɬɜɚɹ
ɨɫɨɛɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɧɚ ɞɨɪɨɝɟ ɜ 5 ɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɭɪɟɡɚ ɜɨɞɵ. (4). ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɤɭɬɨɪɚ ɩɨɩɚɥɚɫɶ ɜ ɥɨɜɱɭɸ ɤɚɧɚɜɤɭ (ɞɥɢɧɚ 50, ɲɢɪɢɧɚ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɨ 0,25 ɦ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɣ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɵɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɢ ɢ ɭɞɚɥɟɧɧɭɸ ɨɬ ɪɟɤɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ
300 ɦ ɜɜɟɪɯ ɩɨ ɫɤɥɨɧɭ ɛɚɥɤɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ N. fodiens ɜ ɥɨɜɱɟɣ ɤɚɧɚɜɤɟ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɟɳɟ 4
ɜɢɞɚ ɦɢɤɪɨɦɚɦɦɚɥɢɣ: Sorex araneus, S. minutus, Dryomys nitedula ɢ Sicista strandi (ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ S. araneus). Ⱦɨɥɹ ɤɭɬɨɪ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɩɨɩɚɜɲɢɯ ɜ ɤɚɧɚɜɤɭ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
14,2 %. ɉɪɨɦɟɪɵ ɬɟɥɚ ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤɭɬɨɪ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ (ɫɪɟɞɧɟɟ, min–max, n): ɞɥɢɧɚ ɬɟɥɚ
L=78,8 ɦɦ (72–83, n=7), ɞɥɢɧɚ ɯɜɨɫɬɚ Ca=61,3 ɦɦ (59–63, n=7); ɞɥɢɧɚ ɥɚɩɤɢ Pl=19,4 ɦɦ (18,7–
20,0, n=7); ɜɵɫɨɬɚ ɭɯɚ Au=6,9 ɦɦ (6,0–8,0, n=4).
ɗɬɢ ɧɚɯɨɞɤɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɜɟɞɭɳɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɦɟɥɤɢɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɤ ɢ ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ «ɤɪɭɠɟɜɚ ɚɪɟɚɥɚ» ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ. ɉɨ ɬɚɤɢɦ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹɦ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɥɟɫɧɨɝɨ ɢ ɩɨɣɦɟɧɧɨ-ɥɭɝɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɞɚɥɟɤɨ ɧɚ ɸɝ ɜ
ɫɬɟɩɧɭɸ ɡɨɧɭ ɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɫɨ ɫɬɟɩɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɟɪɢɨɤɨɦɩɥɟɤɫɵ.

ɇɨɜɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ ɜɭɯɚɬɨɝɨ ʀɠɚɤɚ (Hemiechinus auritus)
ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
A new record of Hemiechinus auritus at the territory of the Eastern Ukraine.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ., Ⱦɠɨɫ Ɉ. Ⱥ. ɇɨɜɚɹ ɧɚɯɨɞɤɚ ɭɲɚɫɬɨɝɨ ɟɠɚ (Hemiechinus auritus) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2004. — Ɍɨɦ 38, ʋ 5. — ɋ. 84.

ȼɭɯɚɬɢɣ ʀɠɚɤ (Hemiechinus auritus Gm., 1770) — ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (1994, III ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ). ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɚɪɟɚɥ ɜɢɞɭ ɨɯɨɩɥɸɽ
ɫɬɟɩɢ, ɧɚɩɿɜɩɭɫɬɟɥɿ ɬɚ ɩɭɫɬɟɥɿ ȯɜɪɚɡɿʀ (ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɫɯɿɞ ɉɟɪɟɞɤɚɜɤɚɡɡɹ, Ɂɚɤɚɜɤɚɡɡɹ, ɋɟɪɟɞɧɹ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɬɚ ɉɟɪɟɞɧɹ Ⱥɡɿɹ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɬɚ ȱɧɞɿɹ) ɬɚ ɉɿɜɧɿɱɧɭ Ⱥɮɪɢɤɭ (Ⱦɭɥɢɰɶɤɢɣ, 2001). ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɟɣ ʀɠɚɤ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɦɚɣɠɟ ɡɧɢɤɥɢɦ ɱɟɪɟɡ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ȼɨɪɨɜɢɤ, 1999). Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 20 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɨɦɨ ɥɢɲɟ ɞɜɿ ɧɟɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɢɞɭ ɜ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ (ɨɤɨɥ. ɦɿɫɬ ɋɟɜɟɪɨɞɨɧɟɰɶɤ ɬɚ Ɋɭɛɿɠɧɟ, ɩɿɳɚɧɚ ɬɟɪɚɫɚ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 2000 ɪ.; ȼ. ɋɬɭɫɢɤ, ɭɫɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ) ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ (ɨɤɨɥ. ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ʉɚɦ’ɹɧɿ Ɇɨɝɢɥɢ», 2004 ɪ.; ȼ. Ʉɥɿɦɨɜ, ɭɫɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ) ɨɛɥɚɫɬɹɯ.
ɇɚɦɢ ɜ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ., ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɬɪɚɜɧɹ 2002 ɪ., ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɢɧɭ Hemiechinus auritus ɜ ɛɚɥɰɿ ɉɥɨɫɤɚ, ɳɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. Ɋɨɡɤɿɲɧɟ Ʌɭɬɭɝɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ (ɨɤɨɥ. ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ). Ɇɨɥɨɞɚ ɨɫɨɛɢɧɚ (ɜɿɤɨɦ ɞɨ 1,5 ɪ.)
ɬɪɢɦɚɥɚɫɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɨɝɨ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ ɧɚ ɞɧɿ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɛɿɱɧɢɯ ɹɪɿɜ ɛɚɥɤɢ. ȱ ɯɨɱɚ ɛɚɥɤɚ
ɉɥɨɫɤɚ ɽ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɦ ɡɚɤɚɡɧɢɤɨɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɦɢ ɧɟ ɫɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɹ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɭɬ ɦɿɤɪɨɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɱɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ʀɠɚɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɿ,
ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɩɚɫ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɪɨɞɹɱɢɯ ɫɨɛɚɤ; ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ —
ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɛɿɥɶɲɢɦ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɚ ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɲɢɦ ʀɠɚɤɨɦ ɛɿɥɨɱɟɪɟɜɢɦ
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(Erinaceus concolor Bar.-Ham., 1990), ɳɨ ɽ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɰɿɽʀ ɦɿɫɰɢɧɢ. Ɍɨɦɭ ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɟɣ ɜɢɞ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɦɨɠɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɢɤɧɭɬɢ ɡ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.

ɇɨɜɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ ɛɭɪɨɝɨ ɜɟɞɦɟɞɹ (Ursus arctos)
ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 1
New Records of Ursus arctos on the territory of the Eastern Ukraine
Ʉɥɸɽɜ ȼ. ȯ., Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ Ɇ. Ɉ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. ɇɨɜɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ ɛɭɪɨɝɨ ɜɟɞɦɟɞɹ (Ursus arctos ɧɚ
ɬɟɪɟɧɚɯ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2004. — Ɍɨɦ 38, ʋ 6. — ɋ. 82.

Ȼɭɪɢɣ ɜɟɞɦɿɞɶ (Ursus arctos Linnaeus, 1758) — ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ
ɨɯɨɪɨɧɨɸ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ (ɞɨɞɚɬɨɤ II), ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ
(1991) ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɟɣ ɜɢɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɦɟɲɤɚɽ ɥɢɲɟ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ (Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, 1999) ɬɚ ɿɧɤɨɥɢ ɡ Ȼɪɹɧɫɶɤɢɯ
ɥɿɫɿɜ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɬɟɪɟɧɢ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɢɯ ɑɟɪɧɿɝɿɜɳɢɧɢ ɬɚ ɋɭɦɳɢɧɢ (Ɉ. ɋɢɬɧɿɤɨɜɚ, ɭɫɧɟ
ɩɨɜɿɞ.). ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɜ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɥɿɫɚɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ
ɛɭɪɢɣ ɜɟɞɦɿɞɶ ɡɧɢɤ ɭ XVII–XVIII ɫɬ. (Ʉɢɪɢɤɨɜ, 1983).
ɇɚɦɢ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɩɨɥɶɨɜɢɣ ɫɟɡɨɧ 2004 ɪ. ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɜɿɞɛɢɬɤɢ ɥɚɩ ɛɭɪɨɝɨ ɜɟɞɦɟɞɹ ɧɚ ɦɨɤɪɨɦɭ
ʉɪɭɧɬɿ ɛɚɣɪɚɱɧɨɝɨ ɥɿɫɭ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɜ ɛɚɥɰɿ ȼɟɞɦɟɠɚ (ɨɤɨɥ. ɫ. Ɉɫɢɧɨɜɟ ɇɨɜɨɩɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.; 24.05.2004). ȼ ɱɟɪɜɧɿ 2004 ɪ. ɧɚɦ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɩɟɪɟɞɧɸ ɥɿɜɭ ɥɚɩɭ
ɜɟɞɦɟɞɹ (ɥɚɩɚ ɫɜɿɠɚ, ɧɚɜɿɬɶ ɽ ɟɤɬɨɩɚɪɚɡɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɥɨɲɢɰɶ), ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɜ ɤɚɩɤɚɧɿ,
ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɜɨɜɤɚ (Canis lupus Linnaeus, 1758) ɭ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɛɚɥɰɿ. Ɂɿ ɫɥɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɤɜɿɬɧɹ — ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɪɚɜɧɹ 2004 ɪ., ɜɨɧɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɫɚɦɢɰɸ ɜɟɞɦɟɞɹ ɡ ɦɚɥɸɤɨɦ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɥɿɫɭ ɧɚ ɛɟɪɟɝ ɪ. Ⱥɣɞɚɪ ɜ ɨɤɨɥ. ɫ. Ɋɨɝɨɜɟ
(ɇɨɜɨɩɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ.).
ɇɟ ɜɿɞɨɦɨ, ɡɜɿɞɤɢ ɬɜɚɪɢɧɚ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɢ ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. ȯ ɞɜɿ ɜɟɪɫɿʀ ɩɨɹɜɢ ɜɟɞɦɟɞɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɬɜɚɪɢɧɚ ɦɨɝɥɚ ɜɬɟɤɬɢ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ «ɡɨɨɫɚɞɨɱɤɭ» ɹɤɨɝɨɫɶ ɡɚɦɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɦɟɲɤɚɧɰɹ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚɯɿɞ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɫɿɞɧɶɨʀ
Ȼɿɥɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ), ɚɥɟ ɰɹ ɜɟɪɫɿɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɫɭɦɧɿɜ, ɛɨ ɬɜɚɪɢɧɚ
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɜɿɞ Ȼɪɹɧɳɢɧɢ, ɱɟɪɟɡ Ʉɭɪɫɶɤɭ ɬɚ Ȼɿɥɝɨɪɨɞɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ Ɋɨɫɿʀ,
ɞɨ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɤɨɪɞɨɧɿɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. ɐɹ ɡɧɚɯɿɞɤɚ U. arctos ɽ ɞɭɠɟ ɰɿɤɚɜɨɸ, ɛɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɛɭɪɨɝɨ ɜɟɞɦɟɞɹ ɜ ɛɚɣɪɚɱɧɢɯ ɥɿɫɚɯ ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɬɟɩɨɜɨʀ
ɡɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɪɟɚɤɥɿɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɞɭ ɧɚ ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.

ɇɨɜɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɯɨɪɹ-ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ (Vormela peregusna) ɢ ɥɢɫɢɰɵ-ɤɨɪɫɚɤɚ
(Vulpes corsac) ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. (ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ)
The new habitats Vormela peregusna and Vulpes corsac in Luhansk region (Eastern Ukraine)
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ Ɇ. Ⱥ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. ɇɨɜɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɯɨɪɹ-ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ, Vormela peregusna, ɢ ɥɢɫɢɰɵ-ɤɨɪɫɚɤɚ, Vulpes corsac, ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2004. — Ɍɨɦ 38, ʋ 5. —
ɋ. 46.

ɏɨɪɶ-ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ (Vormela peregusna Guldenstaedt, 1770) — ɜɢɞ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɩɨɞ ɨɯɪɚɧɨɣ
«Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚɢɧɵ» (II ɤɚɬ.), ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ (ɤɚɬ. «ɭɹɡɜɢɦɵɟ ɜɢɞɵ») ɢ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ II ɤ Ȼɟɪɧɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ (ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ …, 1999). ɇɚɦɢ, ɜ ɯɨɞɟ
ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 2003–2004 ɝɝ., ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ:

1

ȼ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɭ ɧɚɡɜɿ ɬɚ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ ɜɢɞ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɹɤ «Ursus actor». — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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1) ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɮɪɭɤɬɨɜɵɯ ɫɚɞɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 1 ɤɦ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ ɨɬ ɩ.ɝ.ɬ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬ,
ɋɥɚɜɹɧɨɫɟɪɛɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɧɹ 2004 ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɜɵɜɨɞɨɤ ɯɨɪɹ-ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ,
(ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɶ ɞɨɛɵɬɚ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ);
2) ɜ ɛɚɥɤɟ «Ⱦɭɛɨɜɚɹ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɨɤɪ. ɝ. Ɋɨɜɟɧɶɤɢ, ɜ 2003 ɝ. ɦɟɫɬɧɵɦ ɠɢɬɟɥɟɦ ɞɨɛɵɬɵ ɞɜɟ ɨɫɨɛɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ.
ȼ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɦ ɡɨɨɩɚɪɤɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɫɚɦɤɚ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ, ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɦɚɟ 2003 ɝ., ɜ ɱɟɪɬɟ
ɝ. Ʌɭɝɚɧɫɤɚ, ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɫ ɰɟɥɢɧɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɥɟɬɧɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ.
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɬ. ɟ.,
ɤɚɤ ɧɚɦɢ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɪɚɧɟɟ (Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2004), ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɦɟɟɬ ɹɜɧɭɸ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɢɡɦɭ.
Ʌɢɫɢɰɚ-ɤɨɪɫɚɤ (Vulpes corsac Linnaeus, 1768) — ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ ɯɢɳɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɮɚɭɧɵ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ II ɤ Ȼɟɪɧɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɢ ɧɨɜɨɟ
ɢɡɞɚɧɢɟ «Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚɢɧɵ» (ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ …, 1999). ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɥɢɲɶ ɞɜɚ ɦɟɫɬɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɤɨɪɫɚɤɚ — ɷɬɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ»
ɢ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ». (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2001; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ȼɨɪɨɜɢɤ, 2001; Ȼɨɪɨɜɢɤ, 2002).
Ɉɛɚ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɟɣ. ȼ ɯɨɞɟ ɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ
2004 ɝ., ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɚɦɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶ ɜ ɞɜɭɯ ɧɨɜɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ: 1) 17 ɦɚɹ
— ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɶ ɡɚɦɟɱɟɧɚ ɨɯɨɬɹɳɟɣɫɹ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫ. ȼɟɬɪɨɝɨɧ Ȼɟɥɨɜɨɞɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ; 2) ɜ ɤɨɧɰɟ
ɦɚɹ — ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɧɹ, ɜ ɨɤɪ. ɫ. Ɋɨɝɨɜɨ ɇɨɜɨɩɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ (ɡɚɤɚɡɧɢɤ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ «Ɉɫɢɧɨɜɫɤɢɣ»), ɧɚɦɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɜɵɜɨɞɨɤ ɤɨɪɫɚɤɚ ɜ ɫɬɚɪɨɣ ɛɚɣɛɚɱɶɟɣ ɧɨɪɟ. ɋɟɦɶɹ ɫɨɫɬɨɹɥɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɢɡ ɫɚɦɤɢ ɢ 4–5 ɥɢɫɹɬ. Ⱦɜɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɨɬɨɞɜɢɝɚɸɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɚɪɟɚɥ ɜɢɞɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ (Ȼɨɪɨɜɢɤ, 2002) ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 70 ɤɦ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞ ɜɝɥɭɛɶ
Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599 (477)

ɍɱɟɬ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɥɨɜɱɢɦɢ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȼɢɬɚɥɢɣ Ɏɨɪɨɳɭɤ
Ɉɛɥɿɤɢ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɪɭɩ ɬɜɚɪɢɧ ɥɨɜɱɢɦɢ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ʀɯɧɿɯ
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ. — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɏɨɪɨɳɭɤ ȼ. — ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢɠɢɬɬɽɜɨɝɨ
ɥɨɜɭ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɤɪɭɩɧɢɯ ɱɥɟɧɢɫɬɨɧɨɝɢɯ. Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɛɥɿɤ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɚɧɚɜɨɤ ɡɚ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ. Ʉɚɧɚɜɤɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɪɨɡɦɿɳɚɬɢ ɜ ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɜɱɢɬɢ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɜɚɪɢɧ, ɚɥɟ ɣ ɨɰɿɧɢɬɢ
ʀɯɧɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɿ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɛɥɿɤɢ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ, ɩɪɢɠɢɬɬɽɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɪɿɛɧɿ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ.
The account of fine mammal and other groups of animals flutes catches with the purpose of
studying their communities. — Kondratenko O., Foroschuk V. — Existing methods of catching
and census of small mammal and large arthropods are analyzed. In view of specificity of carrying out
of researches in natural-reserved territories, authors propose carry out the account of animals using
method of ground trap with some modifications. Ground grooves should be placed in biotopes in special manner that will allow not only to study more full species composition, but also to estimate their
functional value in ecosystem.
Key words: census using traps, lifetime investigations, small mammals, reserved areas.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɭɱɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɉɁɎ ɢ ɛɢɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɨɜ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɨɜɭɲɤɨ-ɥɢɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɥɢɛɨ ɤɚɩɤɚɧɱɢɤɨɜ Ƚɟɪɨ (ɥɨɜɭɲɤɢ-ɞɚɜɢɥɤɢ, ɩɥɚɲɤɢ), ɥɢɛɨ ɠɢɜɨɥɨɜɭɲɟɤ ɫ ɡɚɯɥɨɩɵɜɚɸɳɟɣɫɹ ɞɜɟɪɰɟɣ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ, ɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɨɬɥɨɜ ɦɟɥɤɢɯ ɡɜɟɪɶɤɨɜ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɩɪɢɦɚɧɤɨɣ ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɢɥɢɟ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɚɰɢɹɯ ɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɨɞɵ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɯɨɪɨɲɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɦɵɲɢ, ɯɨɦɹɱɤɢ, ɪɵɠɢɟ ɩɨɥɟɜɤɢ, ɤɪɭɩɧɵɟ ɡɟɦɥɟɪɨɣɤɢ ɢ ɩɪ., ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ
ɦɚɥɨɩɪɢɝɨɞɟɧ ɩɪɢ ɭɱɟɬɚɯ ɦɟɥɤɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɟɤ, ɫɟɪɵɯ ɩɨɥɟɜɨɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɵɡɭɧɨɜ (Ʉɭɱɟɪɭɤ,
1952). ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɲɟɤ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨɦɭ ɢ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɭ ɢɡɴɹɬɢɸ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɠɢɜɨɥɨɜɭɲɟɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɭɱɟɬɚ
ɥɨɜɭɲɤɨ-ɥɢɧɢɹɦɢ ɩɪɢ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɥɨɜɭɲɟɤ, ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɨɬ ɝɨɥɨɞɚ, ɯɨɥɨɞɚ ɢ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.
Ɋɟɠɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ, ɛɨɥɟɟ ɳɚɞɹɳɢɟ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɜɲɢɟ ɫɟɛɹ ɦɟɬɨɞɵ
ɭɱɟɬɚ ɢɥɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɦɢɤɪɨɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɝɚɞɨɤ ɯɢɳɧɵɯ ɩɬɢɰ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɬɢɰ-ɦɢɨɮɚɝɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɨɜɵ, ɥɭɧɢ, ɤɚɧɸɤɢ, ɩɭɫɬɟɥɶɝɢ) ɢ
ɷɤɫɤɪɟɦɟɧɬɨɜ ɯɢɳɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞ ɥɨɜɱɢɯ ɤɚɧɚɜɨɤ. ɉɟɪɜɵɣ ɦɟɬɨɞ, ɩɨɦɢɦɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɬɢɰ-ɦɢɨɮɚɝɨɜ, ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɪɨɥɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɩɢ114

ɬɚɧɢɢ ɯɢɳɧɵɯ ɩɬɢɰ ɢ ɬ. ɩ. (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɢ ɞɪ., 2001). ɍɱɟɬ ɥɨɜɱɢɦɢ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɬɥɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ ɡɜɟɪɶɤɨɜ ɠɢɜɶɟɦ.
ȼ. ɉɨɩɨɜ (1945) ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɟɬɨɞ ɭɱɟɬɚ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɥɨɜɱɢɦɢ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɬɚɰɢɹɯ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɤɚɧɚɜɤɢ ɞɥɢɧɨɣ 15 ɢ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 0,4–0,5 ɦ, ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɟ ɤɚɧɚɜɤɢ 20–25 ɫɦ. ɇɚ ɤɨɧɰɚɯ ɤɚɧɚɜɤɢ, ɨɬɫɬɭɩɚɹ ɨɬ ɤɪɚɹ, ɜɤɚɩɵɜɚɸɬ ɜɪɨɜɟɧɶ ɫ ɟɟ ɞɧɨɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɰɢɥɢɧɞɪɵ ɜɵɫɨɬɨɣ 50 ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ 20–25 ɫɦ (ɜ ɲɢɪɢɧɭ ɤɚɧɚɜɤɢ). Ɉɫɦɨɬɪ ɤɚɧɚɜɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨ
ɭɬɪɚɦ. ȼ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɫɬɚɰɢɹɯ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɞɜɟ ɤɚɧɚɜɤɢ, ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 150 ɦ ɨɞɧɚ ɨɬ
ɞɪɭɝɨɣ. ɋɪɨɤɨɦ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɢɞɨɜɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɚɯ ɡɜɟɪɶɤɨɜ, ȼ. ɉɨɩɨɜ ɫɱɢɬɚɥ ɪɚɛɨɬɭ ɞɜɭɯ ɤɚɧɚɜɨɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɫɭɬɨɤ,
ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 20 ɤɚɧɚɜɤɨ-ɫɭɬɤɚɦ (Ʉɭɱɟɪɭɤ, 1952).
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɭɱɟɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɨɩɪɨɛɨɜɚɥɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1998–2001 ɝɝ. ɢ ɜɡɹɬ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɢɤɪɨɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɬɪɟɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ.
Ɉɞɧɚɤɨ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɤɚɧɚɜɨɤ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ȼ. ɉɨɩɨɜɵɦ, ɛɵɥɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɩɪɨɳɟɧɚ1.
Ɍɚɤ, ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ (ɩɚɪɰɟɥɥɚɯ), ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɨɞɧɨɣ 20-ɦɟɬɪɨɜɨɣ ɤɚɧɚɜɤɟ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 10–15 ɫɦ ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɢɚɦɟɬɪɭ 1,5 ɢɥɢ 2-ɯ ɥɢɬɪɨɜɨɣ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɛɭɬɵɥɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɥɨɜɱɢɯ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ɜɦɟɫɬɨ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ (ɠɟɫɬɹɧɵɯ) ɤɨɧɭɫɨɜ ɢɥɢ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2002).
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɤɚɧɚɜɨɤ ɩɪɨɫɬɚ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɛɢɨɬɨɩɟ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɢɩɢɱɧɭɸ ɫɬɚɰɢɸ, ɝɞɟ ɪɚɡɦɟɱɚɸɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɚɧɚɜɤɢ. Ɂɚɬɟɦ ɧɚ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɫɤɚɲɢɜɚɸɬ ɢɥɢ ɫɪɟɡɚɸɬ ɩɨɥɨɫɭ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɢɧɨɣ 22 ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ ɜ 1–1,5 ɦ ɢ ɤɨɩɚɸɬ ɬɪɚɧɲɟɸ
ɞɥɢɧɨɣ 20 ɦ ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɟɦɤɨɫɬɟɣ. Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɤɚɧɚɜɤɢ 10–15 ɫɦ. ɋɧɹɬɵɟ ɞɟɪɧ ɢ ɝɪɭɧɬ ɭɛɢɪɚɸɬ ɢɥɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɤɚɧɚɜɤɢ. ɋ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɭɱɧɨɝɨ ɛɭɪɚ ɫɜɟɪɥɹɬ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ ɰɢɥɢɧɞɪɵ. ɋ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɛɭɬɵɥɨɤ ɨɛɴɟɦɨɦ
1,5–2 ɥ ɫɜɢɧɱɢɜɚɸɬ ɤɪɵɲɤɢ (ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɫɬɨɹ ɞɨɠɞɟɜɨɣ ɜɨɞɵ) ɢ ɫɪɟɡɚɸɬ ɞɧɨ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɰɢɥɢɧɞɪɵ ɜɤɚɩɵɜɚɸɬ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɞɧɨ ɢ ɛɨɪɬɚ
ɤɚɧɚɜɤɢ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɢ ɩɨɞɱɢɳɚɸɬ ɧɨɠɨɦ ɢɥɢ ɥɨɩɚɬɨɣ, ɞɚɛɵ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɤɪɚɟɜ
ɢɥɢ ɬɨɪɱɚɳɢɯ ɤɨɪɧɟɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɵɛɪɚɬɶɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ
ɥɨɜɱɚɹ ɤɚɧɚɜɤɚ ɞɥɢɧɨɣ 20 ɦ ɫ 5 ɥɨɜɱɢɦɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚɦɢ. Ʉɚɧɚɜɤɭ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɥɢɲɟɧɧɨɟ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɩɪɢɤɚɪɦɥɢɜɚɸɬ ɤɭɛɢɤɚɦɢ ɯɥɟɛɚ, ɫɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦ ɦɚɫɥɟ.
Ʉɚɧɚɜɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɫɭɬɤɢ (ɭɬɪɨɦ ɢ ɜɟɱɟɪɨɦ), ɚ ɜ ɧɟɧɚɫɬɶɟ ɟɳɟ ɢ ɜ ɩɨɥɞɟɧɶ.
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 15 ɥɨɜɱɢɯ ɤɚɧɚɜɨɤ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɩɚɪɰɟɥɥɵ, ɨɜɪɚɠɧɨ-ɛɚɥɨɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɥɢ ɪɟɱɧɵɟ ɛɚɫɫɟɣɧɵ ɬɨɝɨ ɢɥɢ
ɢɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɠɚɬ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ʌɨɜɱɢɟ ɤɚɧɚɜɤɢ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ, ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɩɪɢɭɫɬɶɟɜɨɣ ɱɚɫɬɹɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɚ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɶɧɨɣ, ɫɤɥɨɧɨɜɨɣ ɢ ɥɨɠɛɢɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɩɪɚɜɨɣ ɢ ɥɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɚ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɤɚɧɚɜɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɬɢɩɨɜ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ ɢɥɢ ɩɚɪɰɟɥɥ ɫ ɨɞɧɢɦ ɟɝɨ ɬɢɩɨɦ. ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɬɥɨɜɵ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɢɩɚɯ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɞɚɧɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ.
1

Ɉɩɢɫɚɧɿ ɬɭɬ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿɸ. Ɉɩɢɫɚɧɚ ɬɭɬ ɥɨɜɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɜɝɨɝɨ
ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɨɦ ɿ Ɉ. ɐɜɟɥɢɯɨɦ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ «ɡɟɥɟɧɚ»
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɨɛɥɿɤɚɦ «ɞɚɜɢɥɤɚɦɢ». Ɂ ɱɚɫɭ ȱȱȱ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ «Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ» (ɛɿɨɫɬɚɰɿɨɧɚɪ «əɞɭɬɢ», 21–25 ɠɨɜɬɧɹ 1996 ɪ.) ɬɚɤɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɭɥɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ. Ɍɨɞɿ, ɹɤ
ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ ɲɤɨɥɭ, ɛɭɥɢ «ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɥɨɜɢ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɚɫɬɤɨ-ɥɿɧɿɹɦɢ
ɬɚ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ ɡ ɰɢɥɿɧɞɪɚɦɢ (ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, ȯ. ɒɤɥɹɪɟɜɫɶɤɢɣ, ȼ. Ɍɤɚɱ)» (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 1997). ɇɚ
ɰɿɣ ɲɤɨɥɿ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɹɤɢɣ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɪɨɜɨɞɢɜ ɬɚɤɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɥɨɜɢ ɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ «ɦɿɤɪɨɤɚɧɚɜɤɨɜɭ» ɜɟɪɫɿɸ ɉɨɩɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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ȼ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɬɹɠɟɥɨ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɤɚɧɚɜɤɭ (ɜ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ
ɫɬɟɩɟɣ, ɜ ɥɟɫɭ ɫ ɨɛɢɥɶɧɵɦ ɩɨɞɪɨɫɬɨɦ ɢ ɬ. ɞ.), ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɡɚɤɥɚɞɤɚ ɥɨɜɱɢɯ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ (ɤɨɧɭɫɨɜ)
ɫ ɡɚɛɨɪɱɢɤɨɦ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. Ɂɚɛɨɪɱɢɤ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢɡ ɬɨɧɤɢɯ ɞɨɫɨɤ, ɮɚɧɟɪɵ, ɠɟɫɬɢ, ɲɢɮɟɪɚ, ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɢ, ɛɪɟɡɟɧɬɚ, ɞɥɢɧɨɣ 20 ɦ ɢ ɜɵɫɨɬɨɣ 20–25 ɫɦ. ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 5
ɤɨɧɭɫɨɜ (ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɱɟɪɟɡ 5 ɦ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɢ ɫɬɪɨɝɨ ɩɨ ɩɪɹɦɨɣ) ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɡɚɛɨɪɱɢɤ. ȿɝɨ ɧɢɠɧɢɣ ɤɪɚɣ ɧɚ 1–1,5 ɫɦ ɡɚɝɥɭɛɥɹɸɬ ɜ ɝɪɭɧɬ, ɱɬɨɛɵ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɧɟ ɩɪɨɩɨɥɡɚɥɢ ɩɨɞ
ɧɢɦ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɬɚɤɚɹ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɦɟɬɨɞɚ ɥɨɜɱɢɯ ɤɚɧɚɜɨɤ.
ɋɪɨɤɨɦ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɞɧɨɣ ɤɚɧɚɜɤɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɫɭɬɨɤ (ɬ. ɟ. 10 ɤɚɧɚɜɤɨ-ɫɭɬɨɤ), ɚ ɞɥɹ
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫ ɡɚɛɨɪɱɢɤɨɦ — 100 ɤɨɧɭɫɨ-ɫɭɬɨɤ. ɉɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɤɚɧɚɜɨɤ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɜɨɞɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɤɚɧɚɜɤɢ», ɬ. ɟ. 5ɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɤɚɧɚɜɤɢ ɫ 2-ɦɹ ɰɢɥɢɧɞɪɚɦɢ ɩɨ ɟɝɨ ɤɪɚɹɦ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ,
2002). ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 20-ɦɟɬɪɨɜɚɹ ɤɚɧɚɜɤɚ ɛɭɞɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ 4 ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɤɚɧɚɜɤɢ ɢ ɡɚ 10
ɫɭɬɨɤ ɧɚɤɨɩɢɬɫɹ 40 ɤɚɧɚɜɤɨ-ɫɭɬɨɤ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ.
ɉɪɚɤɬɢɤɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɨɜɱɢɯ ɤɚɧɚɜɨɤ ɢ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫ ɡɚɛɨɪɱɢɤɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɧɚɦ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ
ɜ ɭɱɟɬɚɯ ɦɢɤɪɨɦɚɦɦɚɥɢɣ ɤɚɤ ɜ ɥɟɫɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɟɩɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ,
ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ, ɯɨɪɨɲɨ ɢɞɭɳɢɦɢ ɢ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ-ɞɚɜɢɥɤɢ (Myodes, Microtus, Sylvaemus, Sorex), ɪɹɞ ɪɟɞɤɢɯ ɢɥɢ ɧɟ ɨɬɥɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɞɚɜɢɥɤɚɦɢ ɜɢɞɨɜ: Neomys, Crocidura, Sicista, Lagurus, Micromys (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2003). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. Ɍɚɤ, ɷɬɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɦɚɦɦɚɥɢɣ ɜ ɩɨɣɦɟ (57,8 ɷɤɡ./100 ɤɚɧɚɜɤɨ-ɫɭɬɨɤ) ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 5 ɪɚɡ ɜɵɲɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɬɟɩɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɝɞɟ ɨɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 11,4 ɷɤɡ./100 ɤɚɧ.-ɫɭɬ. (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2006).
Ɇɟɬɨɞ ɥɨɜɱɢɯ ɤɚɧɚɜɨɤ ɢ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫ ɡɚɛɨɪɱɢɤɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɛɚɬɪɚɯɨɝɟɪɩɟɬɨɮɚɭɧɵ ɢ ɮɚɭɧɵ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɱɥɟɧɢɫɬɨɧɨɝɢɯ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɨɜɱɢɯ ɤɚɧɚɜɨɤ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɝɚɞɨɤ ɢ ɷɤɫɤɪɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɥɧɭɸ, ɬɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɚɦɟɧɭ ɢɦɢ
ɦɟɬɨɞɚ ɥɨɜɭɲɤɨ-ɥɢɧɢɣ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɉɁɎ ɢ ɛɢɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɨɜ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ȼ. ɉɨɥɶɨɜɢɣ ɜɢɡɧɚɱɧɢɤ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʉɢʀɜ, 2002. — 60 ɫ. — (ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 5).
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ȼɿɨɬɨɩɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɮɚɭɧɢ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ. — 2002. —
ʋ 30. — ɋ. 106–118.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ɂɟɧɿɧɚ ȱ., Ɏɟɞɨɪɱɟɧɤɨ Ɉ. ɬɚ ɿɧ. ɒɤɨɥɚ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɜ — 1996: «Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ» // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 1997. — Ɍɨɦ 31, ʋ 2–3. — ɋ. 93–94.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ: Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɤɚɧɞ. ɛɿɨɥ. ɧɚɭɤ. — Ʉɢʀɜ: ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇɍ, 2003. — 20 ɫ.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɚɫɬɤɚɦɢ ɿ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ // Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — ɋ. 120–135. —
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ. Ʌ., Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ. Ⱥ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ (Asio otus) ɜ
Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. — 2001. — ʋ 6 (38). — ɋ. 116–120.
Ʉɭɱɟɪɭɤ ȼ. ȼ. ɍɱɟɬ ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɨɜɭɲɤɨ-ɥɢɧɢɣ // Ɇɟɬɨɞɵ ɭɱɟɬɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ. ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ. ɇ. Ɏɨɪɦɨɡɨɜɚ. — Ɇɨɫɤɜɚ, 1952. — ɋ. 20–24.
ɉɨɩɨɜ ȼ. Ⱥ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɱɟɬɚ ɦɟɥɤɢɯ ɥɟɫɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɤɨɣ ȺɋɋɊ // Ɍɪɭɞɵ
Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɦ ɭɧ-ɬɟ. — Ʉɚɡɚɧɶ. — 1945. — Ɍɨɦ 57, ɜɵɩ. 1–2.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.4 (472.5)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɤɚɠɚɧɿɜ (Chiroptera, Mammalia)
ɞɨɥɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɹɤ ɚɫɩɟɤɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɨɜɢɯ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ ɉɁɎ 1
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, əɪɨɫɥɚɜ ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ, Ɉɥɟɧɚ Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɤɚɠɚɧɿɜ (Chiroptera, Mammalia) ɞɨɥɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɹɤ ɚɫɩɟɤɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ ɉɁɎ. — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ
ə., Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ɉ. — ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɮɚɭɧɢ ɤɚɠɚɧɿɜ ɞɨɥɢɧɢ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɜɿɞ ɇɉɉ «ɋɜɹɬɿ ɝɨɪɢ» ɞɨ ɡɚɩɥɚɜɢ ɥɿɫ ɪ. Ⱦɟɪɤɭɥ ɭ 2001 ɪ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ 11 ɜɢɞɿɜ. ɉɨɞɚɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ» ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɚɛɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɧɚ ɛɚɡɿ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɨɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɚɠɚɧɢ, ɮɚɭɧɚ, ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, Ⱦɨɧɟɰɶ, ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɣ ɮɨɧɞ.
Results of investigation of bat fauna (Chiroptera, Mammalia) in middle flow of Siversky Donets
valley as aspect of creation of new objects of the natural reserve fund. — Kondratenko O.,
Petrushenko Ya., Godlevska O. — Results of investigation of bat fauna composition of the Siversky
Donets valley on the section from National Park «Svyati Gory» to floodplain forest of Derkul river in
2001 are presented. 11 bat species were founded. Propositions for extension of reserve «Prydintsivska
zaplava» and foundation of new National park on the territory of Kreminna forestry are given.
Key words: bats, fauna, floodplain habitats, Donets, reserved fund.

ȼɫɬɭɩ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɭɧ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɚɠɚɧɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ʉɪɢɦɭ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɫɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨɥɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ, ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɹ. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɥɢɛɨɤɢɯ, ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɯɿɪɨɩɬɟɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ. Ⱦɟɹɤɿ ɨɤɪɟɦɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɞɨɜɢɣ
ɫɤɥɚɞ ɮɚɭɧɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɜɟɞɟɧɧɹɯ ɋɨɦɨɜɚ (1897), ɋɿɥɚɧɬɶɽɜɚ (1898), Ⱥɜɽɪɿɧɚ (1915), Ɇɢɝɭɥɿɧɚ (1938), Ⱥɛɽɥɽɧɰɟɜɚ ɿ ɉɨɩɨɜɚ (1956), ɉɚɧɱɟɧɤɨ (1973),
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ (1998). Ɍɚɤɨɠ ɽ ɪɹɞ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɤɨɥɢɰɹɯ (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1915; Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1928; ȼɥɚɳɟɧɤɨ, 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999).
ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɮɚɭɧɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɽ ɛɪɚɤ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɤɚɠɚɧɿɜ. Ɂɚ ɫɭɦɨɸ ɜɫɿɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɡɝɚɞɨɤ ɞɥɹ ɞɨɥɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ (ɜ ɦɟɠɚɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.) ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 11 ɜɢɞɿɜ ɤɚɠɚɧɿɜ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1998): Myotis daubentonii, Ɇ. mystacinus, Plecotus auritus, Pipistrellus kuhlii, P. nathusii, P. pipistrellus, Nyctalus noctula, N. leisleri, N. lasiopterus, Vespertilio murinus, Eptesicus serotinus.
1

ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɭ «ȼɿɫɧɢɤɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ» ɜ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ ə. ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ, Ɉ. Ƚɨɥɞɟɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ (2002) ɿ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɜɢɞɚɧɚ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɦɭ ɬɭɬ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭ ɡɛɿɪɰɿ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ...» (Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2002, ɫ. 20–21). Ɍɟɤɫɬ ɭ
ɜɚɠɤɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɩɿɞɩɪɚɜɥɟɧɨ, ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɢɞɨɜɢɯ ɧɚɡɜ; ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɿ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɚ ɬɭɬ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɨɫɢɥɚɧɶ; ɞɨɞɚɧɨ ɪɟɡɸɦɟ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɿ ɪɭɛɪɢɤɚɰɿɸ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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ɇɚɲɿ ɧɨɜɿ ɞɚɧɿ ɞɟɳɨ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɰɟɣ ɫɩɢɫɨɤ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ.
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɡɚɩɥɚɜɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɏɨɱɚ ɜ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ
ɪɟɝɿɨɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, ɨɞɧɚɤ ɫɚɦɟ ɜ ɞɨɥɢɧɿ Ⱦɿɧɰɹ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɥɿɫɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɡ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɞɿɛɪɨɜ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɭɩɥɹɫɬɢɯ ɞɟɪɟɜ.
ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 26 ɱɟɪɜɧɹ ɞɨ 7 ɥɢɩɧɹ 2001 ɪ. ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɥɨɜɢ ɤɚɠɚɧɿɜ ɩɚɜɭɬɢɧɧɨɸ ɫɿɬɤɨɸ ɜ ɫɟɦɢ ɩɭɧɤɬɚɯ: 1) ɇɉɉ «ɋɜɹɬɿ ɝɨɪɢ» (ɨɤɨɥɢɰɿ ɦ. ɋɥɨɜ'ɹɧɨɝɿɪɫɶɤ); 2) ɨɤɨɥ. ɨɡ. Ʉɥɿɲɧɹ
ɋɟɪɟɛɪɹɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ȾɅɆȽ; 3) ɡɚɩɥɚɜɧɢɣ ɥɿɫ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɦ. Ɋɭɛɿɠɧɟ;
4) ɨɤɨɥɢɰɿ ɨɡ. Ȼɨɛɪɨɜɟ ɛɿɥɹ ɫ. Ȼɨɛɪɨɜɟ; 5) ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ» (ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
ɅɉɁ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ); 6) ɨɤɨɥɢɰɿ ɨɡɟɪ Ƚɥɢɛɨɤɟ ɿ Ɋɭɛɿɠɧɟ ɜ Ʉɿɧɞɪɚɲɿɜɫɶɤɨɦɭ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ
ɡɚɤɚɡɧɢɤɭ; 7) ɡɚɩɥɚɜɧɢɣ ɥɿɫ ɪ. Ⱦɟɪɤɭɥ (ɨɤɨɥɢɰɿ ɫɬ. ȱɥɶɽɧɤɨ-ɇɨɜɚ). ɉɿɫɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ
ɜɿɞɥɨɜɥɟɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɜɿɞɩɭɫɤɚɥɢ. ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɥɨɜɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɢɯ ɞɟɬɟɤɬɨɪɿɜ «ȼ–200» (Petersson Electronics AB) ɲɥɹɯɨɦ
ɬɪɚɧɫɟɤɬɧɢɯ ɿ ɬɨɱɤɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. Ⱦɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ Ʌɿɦɩɟɧɫɚ ɿ Ɋɨɲɟɧɚ (Limpens, Roschen, 1995).
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚɦɢ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 11 ɜɢɞɿɜ ɤɚɠɚɧɿɜ: Leuconoe daubentonii (Kuhl,
1817), L. nattereri (Kuhl, 1817), Plecotus auritus (L., 1758), Nyctalus leisleri (Kuhi, 1817), N. noctula (Schreber, 1774), Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817), P. nathusii (Keys. & Blas., 1839), P. pipistrellus (Schreber, 1774), P. pygmaeus (Leach, 1825), Vespertilio murinus (L., 1758), Eptesicus serotinus (Schreber, 1774). Ɂ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɥɢɲɟ ɞɜɚ — ɜɟɱɿɪɧɢɰɹ ɪɭɞɚ ɿ ɤɚɠɚɧ ɩɿɡɧɿɣ — ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ
ɱɚɫɬɨ ɿ ɜ ɭɫɿɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɦɢ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɱɚɫɬɨ, ɚ ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɥɢɲɟ ɡɪɿɞɤɚ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɚɠɚɧɿɜ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɜ ɇɉɉ «ɋɜɹɬɿ ɝɨɪɢ»1 ɿ ɜ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ
«ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ», ɞɟ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ (ɩɨ 9 ɜɢɞɿɜ).
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɜɟɱɿɪɧɢɰɹ
ɪɭɞɚ, ɹɤɚ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚ ɜ ɭɫɿɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. Ʌɢɲɟ ɞɜɿɱɿ ɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɜɭɯɚɧɹ, ɹɤɢɣ ɽ ɞɨɫɢɬɶ
ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ ɜɢɞɨɦ; ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɤɚɠɚɧɿɜ ɩɨɩɨɜɧɢɥɢ ɫɩɢɫɨɤ ɮɚɭɧɢ ɪɟɝɿɨɧɭ2.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɜɿɣɧɢɤɨɜɨɝɨ ɞɥɹ Pipistrellus pipistrellus ɜɢɞɭ
— P. pygmaeus (Leach, 1875). Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɨɬɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɟɯɨɥɨɤɚɰɿɣɧɢɯ
ɫɢɝɧɚɥɿɜ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɚɦɩɥɿɬɭɞɚ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɿ 55 ɤȽɰ). ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɜɢɞ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɟɬɟɤɬɨɪɭ ɿ ɜɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɞɿɜ ɤɚɠɚɧɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɂɧɚɯɿɞɤɚ ɠ «ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɨɝɨ» ɜɢɞɭ — ɜɿɣɱɚɫɬɨʀ ɧɿɱɧɢɰɿ (Leuconoe nattereri Kuhl, 1817) ɽ
ɩɟɪɲɨɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɞɨɥɢɧɢ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ, ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɡɚɝɚɥɿ3.
ɇɚ ɮɨɧɿ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ ɬɚ ɞɨɫɢɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɯɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɥɢɧɚ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɫɥɭɠɢɬɶ ɽɞɢɧɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɤɨɪɢɞɨɪɨɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɤɚɠɚɧɿɜ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ — ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ.
1

Ⱦɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɩɪɨ ɰɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɜ ɿɧɲɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 2002: ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. Ɍɨɦ 36,
ʋ 6): ɞɢɜ. ɪɨɡɞɿɥ «Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɦɿɬɤɢ». — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
2
Ⱦɨɤɥɚɞɧɢɣ ɨɩɢɫ ɰɢɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ə. ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ɡ ɤɨɥ. (2002). — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
3
Ⱦɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɩɪɨ ɰɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɜ ɨɤɪɟɦɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ (Ƚɨɞɥɟɜɫɤɚɹ ɬɚ ɿɧ., 2001: ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. Ɍɨɦ 35,
ʋ 6): ɞɢɜ. ɪɨɡɞɿɥ «Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɦɿɬɤɢ». — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ
Ȼɟɪɭɱɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ «ɰɟɧɬɪɢ» ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɬɚ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɤɚɠɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ «ɪɚɪɢɬɟɬɧɨɸ» ɝɪɭɩɨɸ ɫɟɪɟɞ ɫɫɚɜɰɿɜ ɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
Ȼɟɪɧɫɶɤɨɸ ɤɨɧɜɟɧɰɿɽɸ (1979), ɹɤ ɿ ɦɿɫɰɹ ʀɯ ɦɟɲɤɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ:
ɚ) ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ» ɅɉɁ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɥɿɫɿɜ Ʉɿɧɞɪɚɲɿɜɫɶɤɨɝɨ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ (ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ),
ɛ) ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ ɚɛɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɚɪɤ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɥɿɫɿɜ, ɥɭɤ,
ɨɡɟɪ ɬɚ ɛɨɥɿɬ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ȾɅɆȽ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɥɿɫɨɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ «Ʌɭɝɚɧɫɶɤɥɿɫ».
ɋɚɦɟ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɦɢ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɞɨɜɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɤɚɠɚɧɿɜ ɫɟɪɟɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɁɎ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.
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Мікротеріофауна заповідних ділянок Східної України
за результатами обліків пастками і канавками 1
Олександр Кондратенко, Ігор Загороднюк
Мікротеріофауна заповідних ділянок Східної України за результатами обліків пастками і
канавками. — Кондратенко О., Загороднюк І. — Представлено результати обліків дрібних
ссавців на семи заповідних і перспективних для заповідання ділянках східної частини України.
Визначено види-домінанти для кожної ділянки загалом та для основних біотопів в межах кожної
ділянки. З трьох головних фауністичних ядер (степового, лісового, заплавного), найбільших історичних змін зазнало степове ядро. Визначено раритетні види дрібних ссавців регіону, 5 видів
рекомендовано включити у Червону книгу України.
Ключові слова: мікротеріофауна, обліки чисельності, східна Україна, заповідники.
Small mammal’s fauna of reserved territories of Eastern Ukraine based on results of census using traps and pitfalls. — Kondratenko O., Zagorodniuk I. — Results of small mammal census on
the reserved territories as well as territories perspective for reservation in the eastern part of Ukraine
are presented. Dominant species in each site as a whole and each type of habitats inside all the territories are established. Among 3 main faunal complexes (steppe, forest and river valleys), the steppe core
was changed in most degree. Rare species of small mammals of the region are analyzed, and 5 species
are recommended for the Red Data Book of Ukraine.
Key words: small mammal fauna, census of abundance, Eastern Ukraine, natural reserves.

Вступ
Теріофауна східних теренів України є загалом мало дослідженою з огляду на ступінь вивченості фауни інших регіонів країни. Значні історичні зміни природних комплексів, що
відбулися в регіоні та значні зміни у поглядах та таксономію більшості груп дрібних ссавців
значною мірою знецінили ті праці, що було опубліковано у попередні періоди досліджень
(див. Кондратенко, 2006). Особливо велике значення набувають дослідження фауни заповідних територій як ділянок, на яких має вестися моніторинг змін природного середовища, і
рівень дослідженості яких повинен відповідати сучасному рівню знань про видовий склад
фауни та особливості біотопного розподілу видів.
В адміністративному відношенні регіон Донецько-Донських і Донецько-Приазовських
степів, фауні яких присвячено це дослідження, належить до південно-східної частини Харківської, східних частин Дніпропетровської та Запорізької областей і — у повному обсязі —
Луганської й Донецької адміністративних областей. Межею регіону на північному сході,
сході та південному сході, є державний кордон України з Російською Федерацією. На півдні
природною межею виступає північно-східне узбережжя Азовського моря. На північному
сході межа регіону йде від кордону з Російською Федерацією долиною річки Оскол до впадіння останньої в Сіверський Донець (рис. 1). Далі межа регіону наших досліджень йде на
південний захід до ст. Лозова Харківської обл., потім на південь до с. Просяне Дніпропетровської обл. і далі на південний схід до м. Бердянська Запорізької обл.
1
В основу покладено два розділи дисертації О. Кондратенка (2003): «Матеріал і методики дослідження» та «Кількісні обліки мікротеріофауни»; зміст підрозділу «Аналіз сов’ячих пелеток» опубліковано у
статтях щодо аналізу вмісту пелеток (напр., Кондратенко, Товпинец, 2001). — Прим. ред.
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Рис. 1. Регіон дослідження та облікові ділянки. Позначення досліджених територій
(наведено у порядку зменшення природоохоронного статусу цих ділянок):
відділення Луганського природного заповідника НАН України:
SS — заповідник «Стрільцівський степ»,
PZ — заповідник «Придінцівська заплава»,
PS — заповідник «Провальський степ»;
відділення Українського степового природного заповідника НАН України:
HS — заповідник «Хомутовський степ»,
KM — заповідник «Кам’яні Могили»,
KF — заповідник «Крейдяна флора»;
SG — Національний природний парк «Святі
гори»;
KL — Кремінські ліси — найбільший лісовий масив на сході України (Серебрянське
лісництво, окол. озер Черникове і Клешня).

Мережа природно-заповідних територій
Мережа природно-заповідних територій досліджуваного регіону складається з природно-заповідних об’єктів різного ступеню заповідності. Серед них — два природні заповідники, один національний природний парк, кілька заказників загальнодержавного і місцевого
значення, регіональні природні парки, заповідні урочища, численні пам’ятки природи та
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Нами для дослідження обрано природно-заповідні об’єкти вищого рангу — природні заповідники та національний природний парк. Також
ми обстежили території, що перспективні для включення у склад існуючих об’єктів ПЗФ
вищого рівня і такі, що планується створити.
Заповідники і національні парки. В регіоні наших досліджень розташовані два природні
заповідники з трьома відділеннями кожний та один національний природний парк (НПП):
Український степовий природний заповідник НАН України, Луганський природний заповідник НАН України та НПП «Святі Гори».
Український степовий природний заповідник представлений в регіоні наших досліджень
трьома відділеннями: «Хомутовський степ» (1028 га), «Кам’яні Могили» (404 га) і «Крейдяна
флора» (1134 га)1. Загальна площа цих відділень складає майже 3000 га. За фізико-географічним районуванням територія заповідника відноситься до Донецького північно-степового
краю Північно-степової підзони Степової зони. За геоботанічним районуванням відділення
«Хомутовський степ» та «Кам’яні Могили» відносяться до Маріупольського округу, а «Крейдяна флора» — до Старобільського і Донецького округів, які разом входять до ПриазовськоЧорноморської степової підпровінції Понтичної степової провінції Європейсько-Азійської
степової області. В заповіднику охороняють цілинні різнотравно-ковилові, типчаково-ковилові та лучні степи, ділянки кретофільної рослинності. Ценотичний покрив представлений
лісами, чагарниками, степами, луками, болотами, прибережно-водною рослинністю, томілярами і пустищами (Леоненко, 1999).
1

Створюється ще відділення в окол. м. Гранітне (Донецька обл.) площею ~1000 га (Леоненко, 1999).
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Луганський природний заповідник складається з трьох відділень: «Стрільцівський степ»
(522,1 га), «Придінцівська заплава» (498,0 га), та «Провальський степ» (587,5 га). Останнє
відділення представлене двома ділянками: Грушівська (260 га) та Калинівська (327,5 га).
Проводиться розширення «Стрільцівського степу» на 500 га (Заповідники, 1999; Борозенець,
Тихонюк, 2000). Згідно із фізико-географічним районуванням, відділення «Стрільцівський
степ» і «Придінцівська заплава» відносяться до Задонецько-Донського північно-степового
краю, а «Провальський степ» — до Донецького північно-степового краю Північностепової
підзони Степової зони (Леоненко, 1999). За схемою геоботанічного районування рослинність
перших двох відділень належить до Старобільського округу, а рослинність відділення «Провальський степ» — до Донецького округу Приазовсько-Причорноморської степової підпровінції Понтичної степової провінції Європейсько-Азіатської степової області. В Луганському
заповіднику зберігають цілинні різнотравно-ковилові, типчаково-ковилові степи, заплавні та
байрачні ліси. Ценотичний покрив представлений лісами, чагарниками, степами, луками,
болотами та прибережно-водною рослинністю (Леоненко, 1999).
Національний природний парк «Святі гори» розташований в долині середньої течії Сіверського Дінця. Загальна площа НПП — 40’589 га, з них у постійному користуванні парку
знаходиться 11’878 га. Під заповідну зону передбачається відвести до 15 % всієї території
парку (Леоненко, 1999). За фізико-географічним районуванням територія парку належить до
Західно-Донецької схилової височинної області Донецької північностепової провінції у межах Степової зони. Рослинність належить до Донецького округу Приазовсько-Причорноморської степової підпровінції Понтичної степової провінції Європейсько-Азіатської степової
області. Для території НПП типовою є лісова рослиннісь, зустрічаються рідкісні екотопи
регіону — крейдяні відслонення вздовж річки Сіверський Донець. Ценотичний покрив представлений лісами, степами, луками, болотами, водною та прибережно-водною рослинністю
(Заповідники..., 1999; Леоненко, 1999).
Отже, у Донецько-Донських степах знаходиться одна заповідна ділянка («Стрільцівський степ»), в Донецьких степах — одна ділянка («Провальський степ»), в Приазовських степах — дві ділянки («Хомутовський степ» та «Кам’яні Могили»). В долині середньої течії
Сіверського Дінця розташовані три заповідні ділянки — заповідники «Крейдяна флора» та
«Придінцівська заплава» і національний природний парк «Святі Гори» (див. рис. 1). Власне
ці ділянки і були охоплені нашими дослідженнями.
Матеріал та методики
У зв’язку з потаємним побутом більшість видів ссавців можна реєструвати або за ознаками їх життєдіяльності (сліди, голоси, кормові столики, нори тощо), або шляхом їх здобування різноманітними пастками. Використано два методи обліку: відлови пастками, що мають пружинну систему закривання тварини в коробці (живоловки) або її притискання та
утримання (пастки Геро), та ловчі циліндри, розміщені на дні ловчих канавок, з яких тварини, які в них потрапили, не здатні вибратися самостійно. У поєднанні з іншими методиками
збору матеріалу (прямі спостереження, аналіз пелеток хижих птахів) це дозволяло визначити
максимально повний набір видів для кожної з місцевостей.
Пастко-лінії. Нами застосовано загальновідому в літературі методику лінійного обліку
(Кучерук, 1952; Новиков, 1953). В одну лінію, залежно від типу і розмірів біотопу, нами
виставлялося від 20 до 200 пасток, зазвичай 50 або 100. Пастки ставили прямою або ламаною
лінією, з інтервалом 4–5 метрів між сусідніми пастками. Пастко-лінії, в залежності від умов,
експонували від 1-ї до 10-ти діб, звичайно 2–3 доби. Оцінку чисельності робили у перерахунку кількості здобутих тварин на 100 пастко-діб. Загалом протягом 1994–2002 років відпрацьовано 19’935 пастко-діб та здобуто 2’419 особин дрібних ссавців 18 видів.
Ловчі канавки з циліндрами. Ловчі канавки — ефективний спосіб лову тварин живцем.
Окрім того, деякі види ссавців можна реєструвати переважно або тільки на ловчих канавках
(зокрема, мишівок, а також більшість землерийок і чагарникових нориць). Нами застосовано
стандартну методику ловчих канавок (Кучерук, 1952; Новиков, 1953), дещо видозмінену і
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пристосовану до умов степу та байрачних лісів. Так, у обраному біотопі ми закладали одну
20-ти або 50-метрову канавку з 5-ма ловчими конусами або циліндрами, в якості котрих,
зазвичай, використовували 1,5 або 2-літрові пластикові пляшки з відрізаним дном. В якості
елементарної канавки приймали 5-ти або 10-метровий сегмент канавки з двома конусами на
її краях (Загороднюк, 2002). В деяких випадках замість канавки між конусами використовували брезентові парканчики, зокрема, на ділянках кам’янистого степу, де закладка канавки
майже неможлива, або в деяких типах байрачних лісів. Перерахунок здобутих тварин проводили на 100 елементарних канавко-діб. Всього за період 1998–2002 років відпрацьовано 1101
канавко-доба та здобуто 150 тварин 17 видів.
Ловчі канавки просто влаштовуються при обліках на степових і лучних ділянках і надзвичайно складно у лісових масивах і чагарникових заростях. Тому обліки канавками проведено, насамперед, на степових ділянках у заповідниках «Стрільцівський степ» і «Провальський степ», а також у деяких біотопах заповідника «Придінцівська заплава».
Позначення досліджених територій і біотопів. Для оцінки багатства фауни регіону
дослідження проводили в різних районах, з обстеженням усіх основних біотопів. Загалом
досліджено мікротеріофауну семи заповідних ділянок вищого рангу; перелік ділянок подано
на рис. 1. Для всіх ділянок прийнято скорочення, зручні для обробки даних в електронних
таблицях, для наведення у тексті та на рисунках. Нижче наводиться перелік 11-ти основних
типів біотопів, що були охоплені обліками (табл. 1). Варіанти біотопів виділяли, виходячи з
фізіономічних типів рослинних угруповань та ступеню їх представленості в регіоні досліджень, а також виходячи з попередніх пробних обліків. Всі зібрані під час обліків дані зведено в електронні таблиці окремо для кожної території і кожного типу біотопів. Всі дані внесено в таблицю у первинному вигляді, окремими рядками для кожної доби обліків та кожного
біотопу, що дозволяє накопичувати дані для різного типу порівнянь.
Таблиця 1. Позначення основних типів досліджених біотопів
Код

Зміст

Пояснення

AZS

абсолютно
заповідний степ

Загальноприйняте позначення ділянок степу, які репрезентують основний
тип рслинного покриву і знаходяться під суворою охороною.

KS

косимий степ

Ділянки степу в межах заповідників, які щорічно або періодично викошують для імітації «впливу» відсутніх на цих ділянках ратичних тварин
або як протипожежний засіб.

SLU

лучний степ,
або степові луки

Ділянки степу з переважанням лучної рослинності, зазвичай розташовані
у безлісих ярах.

СhS

чагарниковий степ

Ділянки степу з невеликими фрагментами степових чагарників — карагани волзька і скіфська, мигдаль низький, вишня степова тощо.

ZCh

зарості степових
чагарників

Компактні ділянки степу, де в рослинних асоціаціях переважають степові
чагарники. Виділяються різні типи: терновники, вишарники, мигдальники, караганники тощо.

BLS

байрачний ліс
сухий

Ділянки невеликих лісових масивів (переважно діброви), розташовані в
сухих ярах та яругах, без постійних водойм та водотоків.

BLV байрачний ліс
вологий

Те саме, що і сухі байрачні ліси, але з наявністю джерел та водотоків, постійних або пересихаючих влітку.

LS

Штучні лісові насадження стрічкового типу.

лісосмуги

ZL

заплавні луки

Ділянки вологих лук у заплаві або вздовж невеликих степових річок.

ZD

заплавна діброва

Лісові масиви, розташовані у заплавах великих річок або їхніх приток
першого порядку. В деревостані переважають дуб, ясен, липа.

VV

вологий вільшаник

Ділянки лісу, розташовані на вологих місцинах заплави або борових
терас. Серед деревних порід переважає вільха.
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Аналіз видового складу. Визначення матеріалу проводили в камеральних умовах, з використанням сучасних керівництв. Зокрема, основними визначниками для ідентифікації видів
були посібники щодо фауни колишнього СРСР (Громов, 1963; Виноградов, Громов, 1982;
Громов, Ербаева, 1995), Польщі (Pucek, 1984), України (Корнєєв, 1965; Загороднюк, 2002б).
Враховано сучасні розробки з діагностики близьких видів, зокрема, мідиць родів Sorex (Загороднюк, 1996) та Crocidura (Емельянов, Жежжерин, 1990), гризунів родів Mus (Межжерин,
Загороднюк, 1989; Загороднюк, 1996; 2002а), Sylvaemus (Межжерин, Лашкова, 1992; Загороднюк, 1993; Загороднюк та ін., 1997; Межжерин та ін., 2002), Microtus (Загороднюк, 1991),
Terricola (Загороднюк, 1991), Sicista (Соколов и др., 1986, 1989). Ідентифікація всіх складних
пар видів проведена у польових умовах. Список видів та їхні наукові назви (табл. 2) наводяться згідно з останнім повним списком теріофауни України (Загороднюк, 1999), з деякими
уточненнями (зокрема, щодо назви 54-хромосомного виду-двійника звичайної нориці —
Microtus levis = “rossiaemeridionalis” auct. (Masing, 1995; Загороднюк, 2002б). В табл. 2 також
вказано наукові назви, під якими види згадують у давній літературі.
Таблиця 2. Список видів дрібних ссавців східних областей України, їхні поширені у давній літературі
наукові назви і сучасні українські назви (за Загороднюк, 2002) та обсяг зібраного матеріалу
Наукова (латинська)

Назва, під якою згадують

назва виду

вид у давній літературі

Talpa europaea
Desmana moschata
Crocidura suaveolens
Crocidura leucodon
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Sorex minutus
Sorex araneus
Dryomys nitedula
Sicista subtilis
Sicista severtsovi
Sicista strandi
Allactaga major
Spalax microphthalmus
Micromys minutus
Apodemus agrarius
Mus musculus
Mus spicilegus
Rattus norvegicus
Sylvaemus tauricus
Sylvaemus sylvaticus
Sylvaemus uralensis
Cricetus cricetus
Cricetulus migratorius
Ellobius talpinus
Ondatra zibethicus
Lagurus lagurus
Myodes glareolus
Arvicola amphibius
Terricola subterraneus
Microtus levis

—
—
—
—
Neomys milleri
—
—
—
Dyromys nitedula
Sicista nordmanni
Sicista subtilis
Sicista betulina
Allactaga jaculus
—
—
—
Mus hortulanus
Mus sergii
—
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Apodemus microps
—
Cricetulus arenarius
—
—
—
Clethrionomys glareolus
Arvicola terrestris
Pitymys ukrainicus
Microtus rossiaemeridionalis

Українська назва
Геро
Кріт звичайний
Хохуля руська
Білозубка мала
Білозубка велика
Рясоніжка мала
Рясоніжка водяна
Мідиця мала
Мідиця звичайна
Соня лісова
Мишівка степова
Мишівка темна
Мишівка донська
Тушкан великий
Сліпак звичайний
Мишка лугова
Миша польова
Миша звичайна
Миша курганцева
Пацюк сірий
Мишак жовтогрудий
Мишак лісовий
Мишак уральський
Хом’як звичайний
Хом’ячок сірий
Сліпачок звичайний
Ондатра
Строкатка степова
Нориця руда
Нориця водяна
Нориця підземна
Нориця лугова

* — у дужках вказано кількість ділянок, на яких виявлено вид (max=8).
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Разом *
–
–
1
–
–
6
5
96
20
6
0
2
–
–
1
49
74
–
–
415
27
984
–
23
–
–
0
303
–
3
406

Канавки Loc.
–
–
3
–
–
1
5
41
5
0
1
8
–
–
2
0
1
–
–
2
0
18
–
3
–
–
1
7
–
3
54

–
–
(2)
–
–
(1)
(4)
(5)
(5)
(2)
(1)
(2)
–
–
(1)
(3)
(7)
–
–
(6)
(5)
(8)
–
(4)
–
–
(1)
(5)
–
(2)
(8)

Кількісні обліки мікротеріофауни
Результати обліків пастками наводяться за чотирма основними районами дослідження:
1) Донецько-Донські степи, 2) Донецькі степи, 3) Приазовські степи, 4) заплава Сіверського
Дінця. На кожній з них для обліку обрано одну або кілька заповідних територій вищого рангу, а для заплави Дінця — ще й ділянку з помірним антропогенним навантаженням, яка має
увійти у проектований НПП «Сіверськодонецький» (Розбудова..., 1999).
Обліки дрібних ссавців у Донецько-Донських степах
У якості модельної ділянки для регіону Донецько-Донських степів обрано один з найстаріших заповідних об’єктів східної частини України — заповідник «Стрільцівський степ»,
біотопи якого є найтиповішими для цього регіону.
Заповідник «Стрільцівський степ». Одна з найбільш повно досліджених територій, де
загальний обсяг проведених облікових робіт в шести основних типах біотопів склав понад 5,5
тисяч пастко-діб. Загалом, протягом 1998–2001 років, здобуто 421 особину дрібних ссавців
10 видів. Результати обліків зведено у табл. 3. На цій ділянці представлена одна з найбільш
різноманітних локальних фаун, що пов’язано з великим ландшафтним різноманіттям (6 біотопів). З них типовими біотопами є три степові ділянки: чагарниковий степ (3 види мікромамалій), косимий степ (3 види) і зарості степових чагарників (8 видів). Відносно багатими (по
6 видів) виявилися дві ділянки, що входять у охоронну зону заповідника і які представляють
собою території, що вже після дослідження були включені у склад заповідника: степ лучний і
заплавні луки, розташовані в районі Крейдяного яру та заплави р. Черепаха.
Домінантами на цій заповідній території серед мікромаммалій є Sylvaemus uralensis та
Microtus levis, при цьому перший з них виявлений в усіх біотопах, у кількості 10–75 % від
усіх дрібних ссавців. На цій ділянці виявлено унікальний для степових заповідників регіону
вид — мишівку донську (Sicista strandi), що мешкає у двох біотопах: заростях степових чагарників та лучному степу (зловлено по 1 екз.). У незначній кількості тут відмічаються види
лісового комплексу (Dryomys nitedula, Myodes glareolus), а також види заплавного комплексу
(Sorex araneus та S. minutus. Чисельність двох останніх груп у загальній вибірці звичайно не
перевищує кількох відсотків від усіх мікромаммалій (див. табл. 3).
Таблиця 3. Облік дрібних ссавців пастками Геро в основних біотопах «Стрільцівського степу» *
Вид
Sorex minutus
Sorex araneus
Dryomys nitedula
Sicista strandi
Mus musculus
Sylvaemus tauricus
Sylvaemus uralensis
Cricetulus migratorius
Myodes glareolus
Microtus levis
Видів
Особин
Діб
Пасток **
Пастко-діб
Екз./100 п.д.

KS
ChS
екз.
% екз.
%
–
–
–
–
–
–
2
3,6
–
–
–
–
–
–
–
–
1 10,0
–
–
–
–
–
–
1 10,0 21 38,2
–
–
–
–
–
–
–
–
8 80,0 32 52,2
3
3
10
55
14
16
100
50
850
675
1,2
8,1

ZCh
екз.
%
1
1,2
–
–
–
–
1
1,2
1
1,2
3
3,5
57 67,1
2
2,4
8
9,4
12 14,1
8
85
23
100
1050
8,1

BLS
екз.
%
–
–
1 0,5
8 4,3
–
–
–
–
10 5,4
138 75,0
–
–
27 14,7
–
–
5
184
18
100
975
18,9

SLU
ZL
екз.
% екз.
%
–
–
–
–
–
–
4
6,5
–
–
–
–
1
4,0
–
–
3 12,0
5
8,1
1
4,0
–
–
12 48,0
33 53,2
2
8,0
1
1,6
–
–
8 12,9
6 24,0
11 17,7
6
6
25
62
8
12
200
175
775
1230
3,2
5,0

* — тут і далі у графі «біотоп» вжито прийняті в цій праці скорочення, перелічені у табл. 1;
** — максимальна кількість пасток в одній обліковій лінії.
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Таблиця 4. Облік дрібних ссавців ловчими канавками в основних біотопах «Стрільцівського степу»
Вид
Sorex minutus
Sorex araneus
Dryomys nitedula
Sicista severtsovi
Sicista strandi
Sylvaemus uralensis
Cricetulus migratorius
Myodes glareolus
Lagurus lagurus
Microtus levis
Видів
Особин
Діб
Канавок*
Канавко-діб
Екз. на 100 к.д.

KS
екз.
–
4
–
–
–
–
–
1
–
9
3
14
14
4
56
25,0

%
–
28,6
–
–
–
–
–
7,1
–
64,3

ChS
екз.
%
–
–
4
26,7
–
–
–
–
2
13,3
–
–
–
–
–
–
–
–
9
60,0
3
15
20
4
80
18,8

BLS
екз.
%
1
4,5
–
–
3
13,6
1
4,5
2
9,1
9
40,9
–
–
2
9,1
–
–
4
18,2
7
22
34
4
136
16,2

SLU
екз.
%
–
–
–
–
–
–
–
–
1
11,1
–
–
1
11,1
–
–
1
11,1
6
66,7
4
9
18
8
136
6,6

ZL
екз.
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
1
2
20
3
60
3,3

%
–
100,0
–
–
–
–
–
–
–
–

* — максимальна кількість елементарних канавок в одній ловчій системі.

«Стрільцівський степ»: канавки. Як і при обліках пастками Геро, в якості модельної
ділянки для обліків ловчими канавками в Донецько-Донських степах обрано заповідник
«Стрільцівський степ». Протягом 1998–2002 рр. у п’яти із шести основних біотопів заповідника закладено по одній ловчій системі, кожна з 3–4 елементарних ловчих канавок. Всього за
цей період відпрацьовано 468 канавко-діб і здобуто 62 особини 10 видів дрібних ссавців.
Результати обліків канавками узагальнено у таблиці 4. Загальний рівень чисельності змінювався від 3 до 25 особин на 100 канавко-діб.
Очевидно, що при відносно невеликій загальній кількості здобутих тварин у виловах відмічено відносно багатий список видів, що доповнює результати обліку пастками Геро. Обліки канавками дозволили зареєструвати такі рідкісні загалом для регіону типово степові види,
як строкатка степова (Lagurus lagurus), обидва наявні в цьому регіоні види мишівки (Sicista
strandi, S. severtzovi). Тільки цим способом лову зареєстровано норицю руду (Myodes glareolus) у косимому степу (n=1) та норицю лугову (Microtus levis) у байрачному лісі (n=4), а також високу частку мідиць (Sorex) у трьох із 5-ти досліджених біотопів (27–100 %). Канавки
показали також високу частку трапляння Microtus levis у трьох степових біотопах: косимому,
чагарниковому і лучному степу (60–67 %).
Обліки дрібних ссавців у Донецьких степах
Для обліків дрібних ссавців у Донецьких степах обрано заповідник «Провальський
степ», біотопи якого добре репрезентують біотопне різноманіття Донецького кряжу.
Заповідник «Провальський степ»: пастки. Цей заповідник — один з найкраще досліджених і характеризується багатим набором типових для Донецького степу біотопів. Загалом
протягом 1998–2001 років тут в семи основних типах біотопів відпрацьовано 7955 пастко-діб
та відловлено 850 екземплярів дрібних ссавців 13 видів. Результати обліків мікротеріофауни
методом пастко-ліній відображено в табл. 5. Найбагатшими виявилися угруповання вологих
біотопів, а саме вологих байрачних лісів та заплавних луків (по 9 видів). Для останніх характерний і найвищий показник відносної чисельності (22,2 екз./100 п.д.), що можна пояснити
високою продуктивністю цього типу біотопів. Другу позицію за чисельністю мікромамалій
займають сухі байрачні ліси та косимий степ (по 6 видів).
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Таблиця 5. Облік мікромаммалій пастками Геро в основних біотопах «Провальського степу»
Вид
Neomys fodiens
Sorex minutus
Sorex araneus
Dryomys nitedula
Sicista subtilis
Micromys minutus
Mus musculus
Sylvaemus tauricus
Sylvaemus sylvaticus
Sylvaemus uralensis
Cricetulus migratorius
Terricola subterraneus
Microtus levis
Видів
Особин
Діб
Пасток *
Пастко-діб
Екз. на 100 п.д.

AZS
KS
ChS
LS
BLS
BLV
ZL
екз. % екз. % екз. % екз. % екз. % екз. % екз. %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 0,6
5 2,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 0,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 1,8
10 4,9
–
–
–
–
–
–
–
–
4 2,6
3 1,8
2 1,0
–
–
5 2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 0,6
–
–
5 25,0
3 1,3
1 3,4
3 6,1
3 1,9
18 10,8
16 7,8
–
–
1 0,4
–
–
1 2,0
80 51,9
82 49,4
50 24,5
1 5,0
–
–
1 3,4
7 14,3
1 0,6
–
–
–
–
6 30,0
30 13,2
3 10,3 38 77,6
60 39,0
52 31,3 100 49,0
–
–
1 0,4
–
–
–
–
6 3,9
1 0,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 0,5
8 40,0 188 82,5 24 82,8
–
–
–
–
5 3,0
19 9,3
4
6
4
4
6
9
9
20
228
29
49
154
166
204
8
25
8
8
21
20
19
50
200
50
40
100
225
50
400
2950
300
260
1230
1895
920
5,0
7,7
9,7
18,8
12,5
8,8
22,2

* — максимальна кількість пасток в одній обліковій лінії.

Власне степові біотопи відрізняються відносно малим числом зареєстрованих видів (4–
6) та низькою загальною чисельністю дрібних ссавців (5,0–9,7 екз./100 п.д.). Тільки тут серед
інших степових заповідників зареєстровані нориця підземна, всі три види мишаків роду Sylvaemus, висока чисельність Neomys fodiens (здобуто 6 екз.) та Sicista subtilis (здобуто 5 екз.).
У всіх трьох степових біотопах відмічено високий показник домінування нориці Microtus
levis. Докладний аналіз структури угруповань дрібних ссавців «Провальського степу» наведено в окремій праці (Загороднюк, Кондратенко, 2002).
«Провальський степ»: канавки. Обліки мікромаммалій Провальського степу ловчими
канавками проведено в 6 типових біотопах заповідника (всі, за винятком лісосмуг). Всього за
період 1998–2001 років відпрацьовано 569 канавко-діб і здобуто 56 особин 13 видів дрібних
ссавців. Як видно з таблиці 6, найбільшу кількість видів дрібних ссавців (9) зареєстровано на
ділянці абсолютно заповідного степу (AZS). Домінування якогось одного виду тут не виражене, групу співдомінантів в цьому біотопі складають 4 види з рівною часткою в угрупованні
(по 17,6 %): мідиця Sorex araneus, білозубка Crocidura suaveolens, мишак Sylvaemus uralensis
та нориця Microtus levis. Серед здобутих в цьому біотопі тварин переважали представники
родини Soricidae (47 % від усіх здобутих тут ссавців).
Найбільш бідними виявилися угруповання косимого і чагарникового степу, для яких
встановлено також найнижчі показники відносної чисельності мікромаммалій. В усіх степових біотопах домінує або входить до групи співдомінантів нориця Microtus levis. Окремою
групою стоять біотопи байрачних лісів і заплавних лук, що мають середні показники видового багатства (5–6 видів), але одночасно і найбільшу відносну чисельність мікромаммалій.
Остання помітно зростає в ряду збільшення вологості біотопів, від сухого байрачного лісу до
заплавних лук (див. табл. 6). При цьому в сухому байрачному лісі домінує типово степовий
вид Cricetulus migratorius (28,6 %), а інші 5 видів мають однаково низьку частку (по 14,3 %).
В більш вологих біотопах — вологому байрачному лісі та на заплавних луках — найвищою
чисельністю характеризується мідиця Sorex araneus. Характерним є часті реєстрації (здобуті
тричі в трьох різних біотопах, по 5 %) представників роду Sicista.
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Таблиця 6. Обліки мікромаммалій канавками в основних біотопах заповідника «Провальський степ»
Вид
Crocidura suaveolens
Neomys fodiens
Sorex minutus
Sorex araneus
Dryomys nitedula
Sicista strandi
Micromys minutus
Mus musculus
Sylvaemus tauricus
Sylvaemus uralensis
Cricetulus migratorius
Terricola subterraneus
Microtus levis
Видів
Особин
Діб
Канавок*
Канавко-діб
Екз. на 100 канавко-діб

AZS
екз.
3
1
1
3
1
1
–
–
1
3
–
–
3
9
17
20
8
160
10,6

%
17,6
5,9
5,9
17,6
5,9
5,9
–
–
5,9
17,6
–
–
17,6

KS

ChS

екз.
% екз. %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
50,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6 100,0 1
50,0
1
2
6
2
29
20
4
4
112
80
5,4
2,5

BLS
екз.
–
–
1
1
1
–
–
–
–
–
2
1
1
6
7
15
4
60
11,7

%
–
–
14,3
14,3
14,3
–
–
–
–
–
28,6
14,3
14,3

BLV

ZL

екз. % екз.
–
–
–
–
–
–
–
–
1
5
38,5
3
–
–
–
–
–
1
–
–
2
1
7,7
–
–
–
–
1
7,7
2
–
–
–
2
15,4
–
4
30,8
2
5
6
13
11
22
16
4
10
88
69
14,8
15,9

%
–
–
9,1
27,3
–
9,1
18,2
–
–
18,2
–
–
18,2

* — максимальна кількість елементарних канавок в одній ловчій системі.

Обліки дрібних ссавців у Приазовських степах
В якості модельних ділянок для регіону Приазовських степів обрано два відділення
Українського степового природного заповідника НАН України: «Хомутовський степ» і «Кам’яні Могили». Обліки проведено лише з використанням пасток Геро.
Заповідник «Хомутовський степ». Обліки мікротеріофауни цього заповідника проведено в червні-липні 1999 та 2000 років. Протягом восьми діб відпрацьовано 1225 пастко-діб
та зловлено 114 дрібних ссавців 5 видів. Результати обліків мікротеріофауни цього заповідника наведено у табл. 7. Ця ділянка виявилася найбіднішою серед усіх досліджених. Відповідно до загального низького рівня видового багатства тут виявилося і дуже низьке видове
різноманіття з характерним для таких випадків монодомінуванням виду, що типовий для
регіону загалом: Sylvaemus uralensis виявлений в усіх 4-х облікових біотопах, де його відносна чисельність досягала 77–100 %. У біотопі абсолютно заповідного степу тут у незначній
кількості виявлені два типово степові види — Crocidura suaveolens та Cricetulus migratorius.
Доволі високою є частка Mus musculus (до 18 % у косимому степу).
Заповідник «Кам’яні Могили». Обліки дрібних ссавців у заповіднику «Кам’яні Могили»
проведено в червні-липні 1999 та 2000 років з використанням пасток Геро. Загалом в двох
основних типах біотопів цього заповідника відпрацьовано 820 пастко-діб і здобуто 150 особин дрібних ссавців 6 видів. Результати обліків мікротеріофауни цього заповідника подано у
табл. 7. Ця заповідна територія демонструє аналогічну з «Хомутовським степом» ситуацію:
максимум видового багатства відмічений у «абсолютно заповідному степу» (всі 6 виявлених
обліками видів), а абсолютним домінантом тут є мишак Sylvaemus uralensis, зареєстрований у
обох досліджених біотопах з часткою у відловах 86–94 % (див. табл. 7). Серед інших видів
важливими є знахідки типово степового «червонокнижного» виду — мишівки степової (Sicista subtilis), а також одного виду, що відноситься до лісового та заплавного комплексів —
мідиці малої (Sorex minutus). Обидва ці види виявлено в незначній кількості (по 1 екз.) в біотопі «абсолютно заповідного степу».
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Таблиця 7. Обліки мікромаммалій пастками Геро в «Хомутовському степу» і «Кам’яних Могилах»
Вид
Crocidura suaveolens
Sorex minutus
Sicista subtilis
Mus musculus
Sylvaemus uralensis
Cricetulus migratorius
Microtus levis
Видів
Особин
Діб
Пасток *
Пастко-діб
Екз. на 100 пастко-діб

AZS
екз.
%
1
2,2
–
–
–
–
2
4,3
36 78,3
7 15,2
–
–
4
46
4
150
550
8,4

Хомутовський степ
KS
ChS
ZCh
екз.
%
екз.
%
екз.
%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7 18,0
–
–
–
–
30 76,9
18 94,7
10 100
–
–
–
–
–
–
2
5,1
1
5,3
–
–
3
2
1
39
19
10
2
3
2
200
50
125
350
175
150
11,1
12,7
5,7

Кам’яні Могили
AZS
ZCh
екз.
% екз. %
–
–
–
–
1 0,8
–
–
1 0,8
–
–
2 1,7
1 3,1
102 86,4 30 93,8
3 2,5
–
–
9 7,6
1 3,1
6
3
118
32
3
2
200
110
600
220
19,7
14,5

* — максимальна кількість пасток в одній обліковій лінії.

Фауна ділянок заплави Сіверського Дінця
В якості модельних облікових ділянок для заплави середньої течії Сіверського Дінця обрано заповідники «Придінцівська заплава» (відділення ЛПЗ), «Крейдяна флора» (відділення
УСПЗ), Національний природний парк «Святі Гори» та Серебрянське лісництво Кремінського державного лісомисливського господарства (ділянка «Кремінські ліси»). Ділянки описано
у порядку розміщення їх за течією Дінця.
НПП «Святі Гори». Обліки мікротеріофауни цього природно-заповідного об’єкту проводилися лише у заплавній частині парку: на заплавних луках та по берегах озер-стариць.
Загалом протягом 2001–2002 років тут відпрацьовано 450 пастко-діб і здобуто 97 особин 7
видів дрібних ссавців (табл. 8). Обліки у заплаві показали, що дрібні ссавців формують тут
стабільний комплекс з невиразним домінуванням нориць з групи Microtus “arvalis” (36 %).
Типовими тут є види лісового і заплавного фауністичних комплексів, проте унікальних для
цієї ділянки видів, як і видів, що унікальні для регіону досліджень загалом (напр., степових
видів), не виявлено. Звертає увагу відсутність у виловах видів, що є індикаторами заплави:
мишки лугової (Micromys minutus), рясоніжок (Neomys) тощо.
Заповідник «Крейдяна флора». У червні 1999 та 2001 років в двох типах біотопів цього
заповідного об’єкту відпрацьовано 220 пастко-діб та зловлено 92 особини 8 видів дрібних
ссавців. Всі дані щодо обліків наведено у табл. 8. Тут відмічена загалом висока відносна
чисельність мікромаммалій: 35 особин на 100 пастко-діб. Найбільш багатим за видовим складом виявився біотоп заплавної діброви, де виявлено 7 видів проти трьох у сухому байрачному лісі (розміщений в яру на схилі високого правого берега Дінця). Для цієї ділянки характерним є співдомінування більшості видів дрібних ссавців, при цьому провідні місця займають
два види родини Muridae: Sylvaemus uralensis та Apodemus agrarius. Варто відмітити загальне
домінування цієї родини: тут вона представлена 5-ма видами із 7-ми зареєстрованих тут
видів мікромаммалій загалом. На цій ділянці добре представлений лісовий фауністичний
комплекс і повністю відсутні типово степові види (див. табл. 8).
Ділянка «Кремінські ліси». У «Кремінських лісах» обліки проведено в літні періоди
1994–1996 і 2001 рр. у місцях розташування колишнього хохулевого господарства. В якості
типових біотопів обрано заплавні діброви навколо озер-стариць «Клішня» і «Чернікове», а
також вологий вільшаник вздовж пересихаючого струмка поблизу озера «Клішня». Загалом
протягом 37 діб відпрацьовано більше 2000 пастко-діб та зловлено 313 особин дрібних ссавців 11 видів. Результати обліків узагальнено в табл. 9.
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Таблиця 8. Результати обліків дрібних ссавців пастками Геро в Національному природному парку «Святі Гори», у заповіднику «Крейдяна флора» та на ділянці «Кремінські ліси»
Святі Гори
Вид
Sorex minutus
Sorex araneus
Dryomys nitedula
Apodemus agrarius
Mus musculus
Sylvaemus tauricus
Sylvaemus sylvaticus
Sylvaemus uralensis
Myodes glareolus
Terricola subterraneus
Microtus levis
Видів
Особин
Діб
Пасток *
Пастко-діб
Екз. на 100 пастко-діб

Крейдяна флора

ZL
екз.
–
6
–
17
–
5
6
23
5
–
35
7
97
5
100
450
21,6

ZD
%
–
6,2
–
17,5
–
5,1
6,2
23,7
5,1
–
36,1

екз.
–
–
–
15
1
2
7
15
13
–
9
7
62
2
110
180
34,4

%
–
–
–
24,2
1,6
3,2
11,3
24,2
21,0
–
14,5

BLS
екз.
%
–
–
–
–
1
3,3
–
–
–
–
23
76,7
–
–
–
–
6
20,0
–
–
–
–
3
30
1
110
110
27,3

Кремінські ліси
ZD
екз.
1
16
1
17
1
134
2
31
63
–
5
10
271
37
100
1670
16,2

VV
%
0,4
5,9
0,4
6,3
0,4
49,4
0,7
11,4
23,2
–
1,8

екз.
–
17
–
–
–
4
1
3
15
2
–
6
42
10
100
370
11,4

%
–
40,5
–
–
–
9,5
2,9
7,1
35,7
4,7
–

* — максимальна кількість пасток в одній обліковій лінії.

На цій ділянці у найбільш вологих біотопах заплави (вологий вільшаник), на відміну від
багатьох інших досліджених нами ділянок (проте подібно до наступного комплексу), виразними домінантами (співдомінування) є два види двох різних рядів: мідиця звичайна (Sorex
araneus, 41 %) та нориця руда (Myodes glareolus, 36 %). У лісових формаціях (заплавна діброва) домінантну групу складають типово лісові види мікромаммалій — Sylvaemus tauricus
(49 %) та Myodes glareolus (23 %). Інші види тут більш рідкісні, проте загалом для цього
біотопу характерне дуже високе видове багатство — 10 видів, що є найбільшим показником
для усіх досліджених типів заплавних лісових комплексів.
Заповідник «Придінцівська заплава». Загалом протягом 1999–2001 років у трьох основних типах заплавних біотопів заповідника відпрацьовано 1600 пастко-діб і здобуто 384 особини дрібних ссавців 9 видів. Результати обліків мікротеріофауни цього заповідника пастками Геро наведено в табл. 9. Характерними для усіх досліджених біотопів є такі види: Sorex
araneus (4–20 %), Sylvaemus uralensis (16–60 %), Myodes glareolus (9–63 %) та Microtus levis
(1–19 %), тобто домінантну групу формують види переважно лісового та інтразонального
фауністичного комплексів, і серед них немає степових видів. У цьому місцезнаходженні
виявлено також кілька інших видів лісового та заплавного комплексів, у тому числі Sorex
minutus, Microtus levis, Dryomys nitedula, Sylvaemus sylvaticus та S. tauricus. На цій ділянці не
відмічена Apodemus agrarius, яка є характерним видом заплави Дінця, оскільки цей вид не
проникає на південь долиною ріки далі Кремінських лісів.
«Придінцівська заплава»: канавки. Обліки дрібних ссавців ловчими канавками в цьому
заповіднику проведено в літній період 2000 та 2001 років, паралельно з обліками пастколініями, в тих самих трьох основних біотопах (крім монокультур сосни). Загалом відпрацьовано 64 канавко-доби і здобуто 37 особин дрібних ссавців 6 видів (див. табл. 9). Попри невеликі обсяги ловів пастками, результативність цього способу обліку виявилася високою. Встановлено відносно високий рівень домінування у дослідженому комплексі біотопів мідиці
звичайної (Sorex araneus, 10–77 %) та наявність на заплавних луках відносно високої чисельності нориць, зокрема нориці лугової (Microtus levis, 90 %).
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Таблиця 9. Результати обліку дрібних ссавців пастками Геро (ліворуч) і ловчими канавками (праворуч)
в трьох основних біотопах заповідника «Придінцівська заплава»
Придінцівська заплава (Геро)
Вид

ZD
екз.

Sorex minutus
Sorex araneus
Dryomys nitedula
Apodemus agrarius
Mus musculus
Sylvaemus tauricus
Sylvaemus sylvaticus
Sylvaemus uralensis
Myodes glareolus
Terricola subterraneus
Microtus levis
Видів
Особин
Діб
Пасток (канавок)*
Пастко-діб (кан.-діб)
Екз. на 100 пастко-діб

–
5
1
–
1
13
–
29
73
–
2
7
124
9
100
640
19,4

VV
%
–
4,0
0,8
–
0,8
10,5
–
23,4
58,9
–
1,6

екз.
–
23
–
–
–
–
–
18
72
–
1
4
114
7
50
350
32,6

Придінцівська заплава (канавки)

ZL
%

–
20,2
–
–
–
–
–
15,8
63,2
–
0,9

екз.
1
9
–
–
–
6
1
88
13
–
28
7
146
7
110
610
23,9

ZD
%
0,7
6,2
–
–
–
4,1
0,7
60,3
8,9
–
19,2

екз.
–
5
–
–
–
1
–
2
2
–
–
4
10
5
4
20
50,0

VV
%

–
50,0
–
–
–
10,0
–
20,0
20,0
–
–

екз.
1
13
–
–
–
–
–
1
2
–
–
4
17
7
4
28
60,7

%
5,9
76,5
–
–
–
–
–
5,9
11,8
–
–

ZL
екз. %
–
–
1 10,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9 90,0
2
10
4
4
16
62,5

* — вказано максимальну кількість пасток в одній обліковій лінії або елементарних канавок в одній
ловчій системі.

Обліки канавками у Придінцівській заплаві (табл. 9) показали дуже високий загальний
рівень чисельності мікромаммалій у вологих заплавних біотопах порівняно із дослідженими
степовими ділянками. Тут при відносно невеликих показниках видового багатства відносна
чисельність дрібних ссавців сягає 50–63 (!) особин на 100 канавко-діб, що значно перевищує
результати обліків на степових ділянках (3–25 у «Стрільцівському степу» та 3–16 у «Провальському степу»). Розрахунки показують, що при цьому методі обліку середня відносна
чисельність мікромаммалій у заплаві (57,8 ос./100 к.-д.) щонайменше у 5 разів вища за чисельність дрібних ссавців на степових ділянках (11,4).
Обговорення результатів
Докладний аналіз закономірностей біотопного розподілу дрібних ссавців, проведений
авторами за результатами обліку видового складу і чисельності видів у 11 досліджених біотопах «Провальського степу», опубліковано у окремій статті (Загороднюк, Кондратенко,
2002). Так само окремою працею опубліковано результати порівняння мікротеріофауни описаних тут заповідних ділянок за показниками видового багатства та різноманіття (Кондратенко, Загороднюк, 2004). Тут підведемо загальні суми обліків і оцінимо рейтинги видів (і,
відповідно, територій) за рівнями чисельності мікромамалій.
Загальні оцінки. Загалом обліки проведено на 8 ділянках у 11 біотопах. Разом, без повторів, маємо 27 облікових звітів (табл. 10): відпрацьовано 21’036 пастко-діб (вкл. канавкодоби) і зловлено 2’576 особин 19 видів дрібних ссавців, що представляють 6 родин. Абсолютним домінантом є вид Sylvaemus uralensis, на частку якого випадає 39 % усіх тварин (1002
екз.). Друге місце посідає Microtus levis (460), третє — S. tauricus (417), четверте — Myodes
glareolus (310), п’яте — Sorex araneus (137 екз.). Загалом щільність населення дрібних ссавців розподіляється невипадково. У відкритих і сухих стаціях вона низька і становить близько
4–10 особин на 100 пастко-діб, тоді як у вологих і закритих стаціях вона принаймні удвічі
вища — найчастіше близько 18–24 особин на 100 пастко-діб (табл. 11).
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Таблиця 10. Зведена таблиця результатів обліку дрібних ссавців на всіх облікових ділянках

Стрільцівський степ

KS
ChS
ZCh
BLS
SLU
ZL
Провалля
AZS
KS
ChS
LS
BLS
BLV
ZL
Хомутовсь- AZS
кий степ
KS
ChS
ZCh
Кам’яні
AZS
могили
ZCh
Святі Гори ZL
Крейдяна
ZD
флора
BLS
Кремінські ZD
ліси
VV
Придінців- ZD
ська
VV
заплава
ZL

1

Разом

4

4
6

3

1

1 11

1

6
3

1

1

2
1
2
2

3
5
5
3
1
3
3
19
16
2
7

1
1

1
5

2

5
3
2

1

1
1 2

1

1
1

16
17
10
36
10

17
15
1
1

17

1

7 10 137 25

1
1
1
80
82
50

1
1
7
1

5
2
23
1 134
4
1 14

6
7

6

1

1

2
1

1
21
57
147
12
33
9
30
3
38
60
53
102
36
30
18
10
102
30
23
15

1
2
3
1

17
41
12
4
12
11
11
194
25

906
755
1050
1111
911
1290
560
3062
380
260
1290
1983
989
550
350
175
150
600
220
450
180
110
1670
370
660
378
626

6 460 2576

21036

1
8

1

1
2
1

1
9
21

7
2
1
3

31
3
31
19
88

6 1 10 3 49 75 417 27 1002 26

5
13
6
63
15
75
74
13
1 310

осо- пастбин ко-діб

24
70
85
206
34
64
37
234
31
49
161
179
215
46
39
19
10
118
32
97
62
30
271
42
134
131
156

8
29

8
1

Разом

M. levis

M. glareolus
T. subterraneus

C. migratorius
L. lagurus

S. uralensis

S. sylvaticus

3
10
1

2
1

6

1

S. tauricus

1

5

1
8
13

Cricetidae (s. l.)

1

1
1

1

M. musculus

A. agrarius

Muridae

S. strandi
M. minutus

S. subtilis
S. severtsovi

Gl. Sminthidae
D. nitedula

Soricidae

S. araneus

Біотоп

C. suaveolens
N. fodiens
S. minutus

Ділянка

9
1
35
9
5
2
2
1
37

Таблиця 11. Рівні чисельності дрібних ссавців в 11 біотопах досліджених ділянок* (назви див. табл. 1)
Ділянка

SLU

AZS

Стрільцівський степ
3,73
Провальський степ
—
Хомутовський степ
—
Кам’яні Могили
—
Крейдяна флора
—
Святі гори
—
Придінцівська заплава —
Кремінські ліси
—
Середнє
3,73

—
6,61
8,36
—
—
—
—
—
7,49

BLS

BLV

LS

ZL

2,65 9,27 8,10 18,54
7,64 8,16
—
12,48
11,14 10,86 6,67
—
19,67
—
14,55
—
—
—
—
27,27
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10,28 9,43 9,77 19,43

KS

ChS

ZCh

—
9,03
—
—
—
—
—
—
9,03

—
18,85
—
—
—
—
—
—
18,85

4,96
21,74
—
—
—
21,56
24,92
—
18,30

* — оцінка на основі даних з табл. 10: особин на 100 пастко-діб (вкл. обліки канавками).
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ZD

VV

—
—
—
—
—
—
—
—
34,44
—
—
—
20,30 34,66
16,23 11,35
23,66 23,01

Існують і певні географічні зміни у межах одного і того самого типу місцезнаходжень.
Так, у косимому степу «Стрільцівського степу» вона є найнижчою з усіх облікованих ділянок
(2,65), у Проваллі ця оцінка вже удвічі вища (7,64), у «Хомутовському степу» — ще вища
(11,14), а найбільша — у «Кам’яних Могилах» (19,67 особин на 100 п.д.).
Найвищими є оцінки відносної чисельності мікромамалій у заплавній діброві та вологих
вільшаниках, а також на суміжних з ними заплавних луках та у байраках. І, навпаки, загалом
низькими показники чисельності є в усіх варіантах степових місцезнаходжень. При цьому
варто зауважити, що для місцезнаходжень з невисокою загальною чисельністю характерна
висока вирівненість угруповань, що видно з даних, наведених у табл. 10. При помітному домінуванні одного з видів абсолютна чисельність і видове багатство усіх недомінантних груп є
малими. Наприклад, у «Провальському степу» у біотопі «абсолютно-заповідний степ» (AZS)
загальна чисельність мікромаммалій є найнижчою порівняно з іншими біотопами (6,61 особин на 100 п.-д.) (див. табл. 11), проте показник видового різноманіття за Шенноном-Уївером
є тут найвищим (H’=2,84: Загороднюк, Кондратенко, 2002).
Раритетні види та регіональний червоний список. Всі вище наведені дані дозволяють
зробити певні узагальнення щодо сучасного стану популяцій рідкісних видів та впорядкувати
регіональний червоний список мікротеріофауни.

Neomys anomalus (1)
Crocidura leucodon (2)
Ellobius talpinus (2)
Sicista severtsovi (2)
Micromys minutus (3)
Sicista subtilis (1)
Terricola subterraneus (3)
Neomys fodiens (3)
Sorex minutus (3)
Lagurus lagurus (2)
Sicista strandi (2)
Dryomys nitedula
Sylvaemus sylvaticus
Crocidura suaveolens
Apodemus agrarius
Sorex araneus
Mus musculus
Mus spicilegus
Cricetulus migratorius (3)
Myodes glareolus
Sylvaemus tauricus
Microtus levis
Sylvaemus uralensis

пастки Геро
канавки
пелетки

0

200

400
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1000

1200
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Рис. 2. Розподіл видів дрібних ссавців за їх часткою у загальній вибірці. Цифрові коди біля назв видів
відповідають категоріям раритетності: (1) — поточне видання «Червоної книги України»; (2) — пропозиція до нового видання ЧКУ; (3) — можливі подальші доповнення до ЧКУ.
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Основою для цього стали оцінки рясноти видів при застосуванні усіх трьох методів обліку фауни: ловів пастками, канавками та шляхом аналізу сов’ячих пелеток1. Оцінки відносної чисельності кожного із 23-х видів мікромаммалій за всією сумою даних представлено на
рис. 2. На цьому рисунку цифрами (1...3) позначено види, що віднесені нами до списку регіонально рідкісних видів ссавців. Разом таких видів — 12. З цього переліку лише два види —
Neomys anomalus та Sicista subtilis — мають офіційну охоронну категорію згідно із «Червоною книгою України».
До цього списку раритетних видів необхідно додати п’ять видів зі списку регіонально
рідкісних ссавців. До останніх нами віднесено види, що відсутні в Україні поза межами дослідженого регіону або є значно менш чисельними. Такими видами є: Crocidura leucodon,
Sicista severtsovi, Sicista strandi, Ellobius talpinus та Lagurus lagurus. Так, Sicista severtsovi в
Україні зустрічається лише на обмеженій території Донецько-Донських степів, а S. strandi —
в Донецько-Донських та Донецьких степах; так само сліпушок і строкатка поширені в Україні переважно в межах дослідженого нами регіону.
Висновки
Мікротеріофауна регіону включає 23 види, 21 з яких зареєстровані в результаті цього
дослідження, у т. ч. 19 — при ловах пастками і два (Mus spicilegus та Ellobius talpinus) — за
слідами життєдіяльності. Типовими представниками теріофауни регіону є п’ять видів: три з
них (Mus musculus, Sylvaemus uralensis, Microtus levis) зустрічаються на всіх ділянках і входять до групи домінантів, ще два (Crocidura suaveolens та Micromys minutus) зустрічаються на
більшості ділянок, проте мають малу чисельність. Високу чисельність в регіоні мають Sylvaemus tauricus, Myodes glareolus та Sorex araneus (понад 100 екз. у відловах).
Видове різноманіття дрібних ссавців локальної фауни залежить не так від розміру ділянки, як від ступеню її біотопної мозаїчності, а оцінка видового багатства залежить не тільки
від обсягу зібраного матеріалу, але від різноманіття методів обліку. Серед об’єктів ПЗФ вищого рівня найбільше видове багатство виявлено у заповідниках «Провальський степ»,
«Стрільцівський степ» і «Крейдяна флора» — по 16 видів (у т. ч. при обліках пастками — по
15, 12, 8 видів). Найменшим є багатства заповідників Приазов’я: «Хомутовський степ» і
«Кам’яні Могили» (12 та 11 видів, у т. ч. 5 та 6 видів на пастках).
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.323.4 (477)

Ɉ ɫɜɹɡɢ ɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ
ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɨɜ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ
ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ 1
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɚɝɥɨɜ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɭɡɧɟɰɨɜ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
ɉɪɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɟɬɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɿɜ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. — ɇɚɝɥɨɜ ȼ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɿɜ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ
ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɪɿɱɨɤ ɫɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɩɟɜɧɭ ɡɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɿ ɩɪɟɜɚɥɸɸɱɢɯ ɫɟɪɨɝɪɭɩ. Ⱦɥɹ ɥɿɫɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɟɪɨɝɪɭɩɚ Grippotyphosa, ɭ ɥɿɫɨɫɬɟɩɭ ɬɚ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɫɬɟɩɭ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ Pomona, ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɫɬɟɩɭ — Hebdomadis
ɬɚ Ikterohaemorrhagia. Ɍɚɤɚ ɡɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɫɟɪɨɝɪɭɩ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɨɝɧɢɳɚ, ɡɚɩɥɚɜɚ, ɞɪɿɛɧɿ ɫɫɚɜɰɿ, ɡɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɨɱɚɝɚɦ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɨɜ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ (Ʉɚɪɚɫɟɜɚ, 1967; Ȼɟɪɧɚɫɨɜɫɤɚɹ ɢ ɞɪ., 1989 ɢ ɞɪ.). ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ ɫɟɪɨɝɪɭɩɩɵ Ƚɪɢɩɩɨɬɢɮɨɡɚ ɜ ɩɨɥɟɫɫɤɨɣ ɡɨɧɟ Ʌɟɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɉɨɦɨɧɚ — ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɫɬɟɩɧɨɣ (ɇɚɝɥɨɜ ɢ ɞɪ., 1991 ɢ ɞɪ.).
ɉɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɹɫɧɟɧɵ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɧɢɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ. Ɍɚɤ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪ ɫɟɪɨɝɪɭɩɩɵ Ƚɪɢɩɩɨɬɢɮɨɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɟɜɤɚ-ɷɤɨɧɨɦɤɚ, ɚ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɟɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ — ɩɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ. ɉɟɪɜɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɭɸ ɞɨ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɜ
ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɧɢɡɤɚɹ. ȼɬɨɪɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɚ ɧɚ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɶɟ — ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɡɨɧɟ. ɗɬɢɦ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ Ƚɪɢɩɩɨɬɢɮɨɡɚ
ɧɚ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɶɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɤ ɥɟɫɧɨɣ ɡɨɧɟ.
Ɇɟɧɟɟ ɹɫɧɚ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ ɫɟɪɨɝɪɭɩɩɵ ɉɨɦɨɧɚ ɤ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɢ ɫɟɜɟɪɭ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪ ɷɬɨɣ ɫɟɪɨɝɪɭɩɩɵ — ɩɨɥɟɜɚɹ
ɦɵɲɶ. ȼ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɨɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɲɢɪɨɤɨ: ɨɬ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɞɨ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ ɢ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɫɤɥɨɧɨɜ Ʉɚɜɤɚɡɚ ɧɚ ɸɝɟ. ɗɬɨ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɫɜɹɡɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɤ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɢ ɫɟɜɟɪɭ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɩɨɥɟɜɨɣ ɦɵɲɢ.
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ
ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɨɜ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤ ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ
ɢɡ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ.
1
ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ «ɗɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɹ, ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɝɢɝɢɟɧɚ» (ɏɚɪɤɿɜ, 2001. ȼɢɩɭɫɤ 4.
ɋ. 60–61). Ɋɟɡɸɦɟ, ɪɭɛɪɢɤɚɰɿɹ ɬɚ ɫɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɛɭɥɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɿ ɬɭɬ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ ɫɬɚɬɬɿ. Ⱦɨɞɚɧɨ ɬɚɤɨɠ ɥɚɬɢɧɫɶɤɿ ɧɚɡɜɢ ɫɫɚɜɰɿɜ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ,
ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɟ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɣ ɤɪɭɩɧɨɣ ɪɟɤɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɢ ɜ
ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ. ȼ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɥɟɫɧɵɟ ɜɢɞɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɩɨɥɟɜɤɚ ɪɵɠɚɹ (Myodes glareolus). ȼɬɨɪɨɣ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɢɞ — ɦɵɲɶ ɩɨɥɟɜɚɹ
(Apodemus agrarius), ɨɞɧɚɤɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɩɨɱɬɢ ɜɞɜɨɟ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɪɵɠɟɣ ɩɨɥɟɜɤɢ. ȼ ɩɨɣɦɚɯ
ɩɪɨɱɢɯ ɪɟɤ ɩɪɢ ɨɛɳɟɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɦɵɲɢ ɦɚɥɚɹ (Sylvaemus
uralensis, ɷɜɪɢɬɨɩ) ɢ ɩɨɥɟɜɚɹ (Apodemus agrarius), ɩɪɢɱɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɜɨɣ ɦɵɲɢ ɜɵɲɟ,
ɱɟɦ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɢ ɫɬɟɩɢ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɝɞɟ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɜɢɞɨɦ.
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ
ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ ɉɨɦɨɧɚ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɱɚɝɚɦɢ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ: ɫɪɟɞɧɢɣ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɢɧɞɟɤɫ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɚɦɢ ɷɬɨɣ ɫɟɪɨɝɪɭɩɩɵ ɜ
ɩɨɣɦɚɯ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,737 ɧɚ 100 ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ, ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ — 0,763.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɢɞɭɳɚɹ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɜ ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɜ
ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ: ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɞɨɥɢ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɜɵɯ.
ȼ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɜɨɣ ɦɵɲɢ (Apodemus agrarius) ɜ ɫɬɟɩɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ, ɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ ɉɨɦɨɧɚ.
Ɍɚɤɨɟ ɠɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɜɵɯ ɦɵɲɟɣ, ɧɨ ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦ ɟɟ ɭɪɨɜɧɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢ ɞɥɹ ɩɨɣɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɟɜɚɹ
ɦɵɲɶ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɟɟ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɜɫɟɝɨ 0,22±0,02 (ɜ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ — 3,79), ɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ, ɨɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɲɶ ɫɟɞɶɦɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɭɩɚɹ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɡɞɟɫɶ ɦɵɲɢ ɦɚɥɨɣ (Sylvaemus uralensis), ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ.
Ⱦɚɥɟɟ ɤ ɸɝɭ, ɜ Ⱦɨɧɨ-Ⱥɤɫɚɣɫɤɨɦ ɡɚɣɦɢɳɟ (Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.), ɩɨɥɟɜɚɹ ɦɵɲɶ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ. Ɂɞɟɫɶ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚɞɜɢɞɨɜ Sylvaemus “sylvaticus” (ɥɟɫɧɵɟ ɦɵɲɢ) ɢ Microtus “arvalis” (ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ ɩɨɥɟɜɤɢ) (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1995). ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɥɢ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɜɭɯ
ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɭɠɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ: ɞɨɥɹ ɢɯ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 38,4 % ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɞɨ 65,2 % ɜ
Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɢɥɢɟ ɞɨɦɨɜɨɣ ɢ ɥɟɫɧɨɣ ɦɵɲɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɨɱɬɢ
ɜɞɜɨɟ (ɫ 2,7 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɞɨ 4,84 %).
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɜɨɣ
ɦɵɲɢ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɪɨɥɶ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ ɫɟɪɨɝɪɭɩɩɵ ɉɨɦɨɧɚ ɜ ɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ. ɇɚɦɢ ɭɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɡɨɧɟ Ʌɟɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ ɟɝɨ ɞɨɥɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 10,4 % ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɯɨɞɨɤ, ɚ ɢɧɞɟɤɫ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɜɫɟɝɨ 0,091 (ɇɚɝɥɨɜ ɢ ɞɪ., 1991). ȼ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɥɹ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ ɉɨɦɨɧɚ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɨ 76,2 % (ɇɚɝɥɨɜ, 2000), ɩɪɢɱɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ
ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɫɬɟɩɧɨɣ (ɫɪɟɞɧɢɣ ɢɧɞɟɤɫ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɚɦɢ ɉɨɦɨɧɚ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɪɚɜɟɧ 2,705, ɜ ɫɬɟɩɢ — 1,193, ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 13,35 ɢ 7,47). ȼ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɥɹ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ ɉɨɦɨɧɚ ɩɚɞɚɟɬ ɞɨ 7,5% (Ȼɥɢɡɧɸɤ, Ʉɭɡɧɟɰɨɜ, 1997). ȼ ɸɠɧɨɣ ɫɬɟɩɧɨɣ ɩɨɞɡɨɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1995, ɑɢɪɧɢɣ ɬɚ ɿɧ., 1991).
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ
ɉɨɦɨɧɚ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɢ ɩɨɥɟɜɨɣ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ.
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ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɟɥɶɡɹ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ȼ. ɑɢɪɧɢɹ ɫ ɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ
(1991) ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɜɹɡɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ ɉɨɦɨɧɚ ɫ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɡɨɧ, ɬɟɦ
ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɧɚɲɢ ɜɵɜɨɞɵ.
ȼ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ɸɠɧɨɣ ɫɬɟɩɢ ɩɪɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɢ
ɩɨɥɟɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɱɚɝɢ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ Ƚɟɛɞɨɦɚɞɢɫ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɞɜɢɞɵ Microtus
“arvalis” (ɩɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ), Sylvaemus “sylvaticus” (ɦɵɲɶ ɥɟɫɧɚɹ) ɢ Mus “musculus”
(ɦɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɤɬɟɪɨɝɟɦɨɪɪɚɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɜ
ɞɟɥɶɬɚɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɟɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɷɤɡɨɚɧɬɪɨɩɧɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɫɟɪɵɯ ɤɪɵɫ (Rattus norvegicus).
ȼɵɜɨɞɵ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɨɜ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɟɪɨɝɪɭɩɩɵ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɧɚ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ (ɡɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ), ɬɚɤ ɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɣɦ ɪɟɤ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɥɟɫɢɫɬɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɚ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ, ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɫɭɦɦɵ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɬ.ɞ.).
ɉɨ ɦɟɪɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ ɢ «ɨɫɬɟɩɧɟɧɢɹ» ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ, ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɚɱɚɥɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɪɹɞɚ
ɥɟɫɧɵɯ ɢ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɡɚɦɟɧɹɟɦɵɯ ɧɚ ɸɝɟ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɟɜɵɦɢ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɫɦɟɧɟ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɨɜ ɫɟɪɨɝɪɭɩɩ: ɞɥɹ ɉɨɥɟɫɶɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ
Ƚɪɢɩɩɨɬɢɮɨɡɚ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɥɟɜɤɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɤɨɣ ɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ, ɞɥɹ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫɬɟɩɢ — ɉɨɦɨɧɚ (ɦɵɲɶ ɩɨɥɟɜɚɹ), ɚ ɞɥɹ ɸɠɧɨɣ ɫɬɟɩɧɨɣ ɩɨɞɡɨɧɵ
— Ƚɟɛɞɨɦɚɞɢɫ (ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ ɢ ɩɨɥɟɜɵɟ ɜɢɞɵ) ɢ ɂɤɬɟɪɨɝɟɦɨɪɪɚɝɢɹ (ɫɟɪɚɹ ɤɪɵɫɚ).
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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— 152 ɫ.
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ɍȾɄ 599.3+591.5 (47)

Ȼɿɨɬɨɩɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɮɚɭɧɢ 1
ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ȼɿɨɬɨɩɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɮɚɭɧɢ. — Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɮɚɭɧɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɛɿɨɬɨɩɧɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɟ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ. ɇɚɣɛɚɝɚɬɲɿ ɡɚ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɮɚɭɧɢ ɛɿɨɬɨɩɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 60–80 % ɜɢɞɿɜ. ȼɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɿ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɮɚɭɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɛɿɨɬɨɩɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɨɦ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɛɿɨɬɨɩɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ, ɜɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, ɞɪɿɛɧɿ ɫɫɚɜɰɿ.
Biotope differentiation of species as a basis for existence of high level of species diversity of the
local fauna. — Zagorodniuk I., Kondratenko O. — High levels of taxonomic richness in local fauna
are supported due to high level of biotope differentiation of species composed such local community.
Biotopes, which are the most riches on species composition of fauna, really can support the existence
of not more than 60–80 % of available species. High degrees of total species richness and taxonomic
diversity of the local fauna are possible through the existence of some biotopes, which differs in species
composition of communities and pattern of species dominance. Study was carried out on the small
mammal fauna of the Provalsky steppe natural reserve.
Key words: biotope differentiation, species diversity, small mammals.

ȼɫɬɭɩ
ȼɢɫɨɤɚ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɚ ɽɦɧɿɫɬɶ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɿ
ɬɪɨɮɿɱɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɬɚɤ ɿ ɬɨɧɤɨɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɽɸ ɜɢɞɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ʀɯ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɫɬɸ ɞɨ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɨɫɟɥɢɳ. ȼ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɩɪɢ ɨɩɢɫɿ ɨɫɟɥɢɳ ɽ
ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɿɨɬɨɩɭ. Ȼɿɨɬɨɩɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɪɨɞɿɜ ɿ ɜɢɞɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɡɧɚ ɜ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ ɦɟɡɨɮɚɭɧɢ ɬɚ ɦɚɤɪɨɮɚɭɧɢ ɿ ɦɚɣɠɟ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɭ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɦɟɝɚɮɚɭɧɭ. Ɉɞɧɿɽɸ
ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɽ ɝɪɭɩɚ
ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 1997). Ɉɫɬɚɧɧɿ ɽ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɸ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ ɝɪɭɩɨɸ, ɳɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɲɨʀ ɮɚɭɧɢ ɨɛɿɣɦɚɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɜɨɯ ɧɚɞɪɨɞɢɧ
ɟɩɿɬɟɪɿɣ — ɦɿɞɢɰɟɩɨɞɿɛɧɢɯ (Soricoidea) ɿ ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɢɯ (Muroidea).
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɿɜ
ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ: ɨɛɥɿɤɿɜ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɨɛɥɿɤɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɨɠɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɩɪɨɬɟ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɪɿɡɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ.
1

Ɍɟɤɫɬ ɫɬɚɬɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɹɤ ɞɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɭ ɜɟɪɫɿɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɿ
ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ «ȼɿɫɧɢɤ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ» (2002, ʋ 30,
ɫ. 106–118). Ɍɭɬ ɬɟɤɫɬ ɿ ɪɢɫɭɧɤɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜɨɤ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɦɿɧ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɞɥɹ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ.
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ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɽ ʀɯ ɥɨɜɢ ɩɚɫɬɤɚɦɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɚɫɬɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɩɚɫɬɤɢ Ƚɟɪɨ ɿ «ɠɢɜɨɥɨɜɤɢ») ɬɚ ɥɨɜɱɿ ɹɦɢ, ɡ ɹɤɢɯ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɨɸ ɞɥɹ ɥɨɜɭ ɞɪɿɛɧɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɨɜɱɢɯ ɰɢɥɿɧɞɪɿɜ, ɡ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ (ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɿ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ 20 ɫɦ), ɳɨ
ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ɪɭɯ ɬɜɚɪɢɧ ɭ ɰɢɥɿɧɞɪ, ɹɤɢɣ ɿ ɽ ɩɚɫɬɤɨɸ. ɋɚɦɟ ɰɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ
ɧɚɦɢ, ɿ ɦɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» — ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɢɯ ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɭɬɨɱɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ʀʀ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ (Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ, 1987; Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ, 1990; Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002).
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ», ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɹɤ ɨɞɧɟ ɡ ɣɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 7 ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɛɿɨɬɨɩɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɜɨɦɚ ʀɯ ɬɢɩɚɦɢ ɽ ɫɬɟɩɨɜɿ
ɞɿɥɹɧɤɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɯ, ɿ ɛɚɣɪɚɱɧɿ ɥɿɫɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɝɭɫɬɭ ɦɟɪɟɠɭ ɜɡɞɨɜɠ
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɿ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɿɫɧɭɽ ɧɢɡɤɚ ɧɟɬɢɩɨɜɢɯ ɞɥɹ ɫɬɟɩɭ ɛɿɨɬɨɩɿɜ, ɹɤ-ɨɬ ɧɢɜɢ ɿ
ɥɿɫɨɫɦɭɝɢ. ɋɬɟɩɨɜɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɪɶɨɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ: ɰɿɥɢɧɧɢɣ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɣ ɫɬɟɩ (AZS), ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɤɨɫɢɦɢɣ ɫɬɟɩ (KS) ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɢɣ ɫɬɟɩ
(ChS). Ʌɿɫɨɜɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɛɚɣɪɚɱɧɢɦɢ ɥɿɫɚɦɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɞɿɛɪɨɜ.
ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɫɭɯɿ ɛɚɣɪɚɱɧɿ ɥɿɫɢ (BLS), ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɫɭɯɢɯ ɛɚɣɪɚɤɚɯ, ɬɚ ɜɨɥɨɝɿ
(BLV), ɞɟ ɽ ɞɠɟɪɟɥɚ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɱɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɜɨɞɨɬɨɤɢ. Ⱦɨ ɧɟɬɢɩɨɜɢɯ ɞɥɹ ɫɬɟɩɭ ɛɿɨɬɨɩɿɜ
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɥɿɫɨɫɦɭɝɢ (LS) ɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɿɱɨɤ ɜɨɥɨɝɿ ɥɭɤɢ (VL).
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɤɥɚɜ 7955 ɩɚɫɬɤɨ-ɞɿɛ ɬɚ 569 ɤɚɧɚɜɤɨ-ɞɿɛ. ɉɪɢ ɨɛɥɿɤɚɯ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɚɫɬɤɢ Ƚɟɪɨ, ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɥɿɧɿʀ ɩɨ 50–100 ɲɬɭɤ ɡ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɽɸ 2–5 ɞɿɛ ɬɚ ɥɨɜɱɿ
ɤɚɧɚɜɤɢ ɩɨ 2–5 ɰɢɥɿɧɞɪɿɜ ɭ ɤɨɠɧɿɣ. ɉɚɫɬɤɢ ɿ ɰɢɥɿɧɞɪɢ ɛɭɥɢ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɛɿɨɬɨɩɭ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 5 ɦ, ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭ ɤɚɧɚɜɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 5-ɦɟɬɪɨɜɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɡ ɨɞɧɢɦ ɰɢɥɿɧɞɪɨɦ.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɥɿɬɧɿɯ ɦɿɫɹɰɿɜ 1998–2001 ɪɨɤɿɜ ɡɥɨɜɥɟɧɨ 906 ɨɫɨɛɢɧ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ 15
ɜɢɞɿɜ (ɬɚɛɥ. 1). Ɉɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ ɥɨɜɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɞɿɛɧɿ: 850 ɨɫɨɛɢɧ ɧɚ
7955 ɩɚɫɬɤɨ-ɞɿɛ ɬɚ 56 ɨɫɨɛɢɧ ɧɚ 569 ɤɚɧɚɜɤɨ-ɞɿɛ, ɬɨɛɬɨ 10,69 ɬɚ 9,84 %, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɞɨɛɭɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɢ ɥɨɜɚɯ ɩɚɫɬɤɚɦɢ Ƚɟɪɨ ɿ ɥɨɜɱɢɦɢ ɰɢɥɿɧɞɪɚɦɢ, ɣɨɝɨ
ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɚɤɪɨɧɿɦɢ ɜɢɞɨɜɢɯ ɧɚɡɜ
ɇɚɡɜɚ ɪɨɞɭ ɬɚ ɜɢɞɭ
Crocidura suaveolens
Neomys fodiens
Sorex minutus
Sorex araneus
Dryomys nitedula
Sicista subtilis
Sicista strandi
Micromys minutus
Mus musculus
Sylvaemus tauricus
Sylvaemus sylvaticus
Sylvaemus uralensis
Cricetulus migratorius
Terricola subterraneus
Microtus levis
Ɋɚɡɨɦ ɨɫɨɛɢɧ
Ɋɚɡɨɦ ɜɢɞɿɜ
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Ⱥɤɪɨɧɿɦ
Cr-sua
Ne-fod
So-min
So-ara
Dr-nit
Si-sub
Si-str
Mi-min
Mu-mus
Sy-tau
Sy-syl
Sy-ura
Cr-mig
Te-sub
Mi-lev
—
—

ɉɚɫɬɤɢ Ƚɟɪɨ
ɟɤɡ.
%
–
–
6
0,7
1
0,1
13
1,5
9
1,1
5
0,6
–
–
1
0,1
49
5,8
214
25,2
10
1,2
289
34,0
8
0,9
1
0,1
244
28,7
850
100
13
13

Ʌɨɜɱɿ ɰɢɥɿɧɞɪɢ
ɟɤɡ.
%
3
5,4
1
1,8
3
5,4
12
21,4
2
3,6
–
–
3
5,4
2
3,6
1
1,8
1
1,8
–
–
6
10,7
2
3,6
3
5,4
17
30,4
56
100
13
13

ɋɭɦɚ
ɟɤɡ.
3
7
4
25
11
5
3
3
50
215
10
295
10
4
261
906
15

%
0,3
0,8
0,4
2,8
1,2
0,6
0,3
0,3
5,5
23,7
1,1
32,6
1,1
0,4
28,8
100
15

ȱɫɧɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɨɜɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɣɜɢɣ ɪɚɡ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɨɜɭ. Ɍɚɤ, ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ ɤɪɚɳɟ ɨɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɡɟɦɥɟɪɢɣɤɢ (ɭ 15 ɪɚɡɿɜ), ɦɢɲɿɜɤɢ (ɭ 9 ɪɚɡɿɜ) ɿ ɯɨɦ’ɹɱɤɢ (ɭ 4 ɪɚɡɢ), ɩɚɫɬɤɚɦɢ — ɦɢɲɿ (ɭ 3,7 ɪɚɡɢ); ɧɨɪɢɰɿ ɬɚ ɜɨɜɱɤɢ ɥɨɜɥɹɬɶɫɹ ɨɛɨɦɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɨ (ɪɢɫ. 1). ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ
ɜɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ɜɫɿɽɸ ɫɭɦɨɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɥɨɜɭ ɨɛɨɦɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɥɿɤɭ.
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ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɩɪɢ ɥɨɜɚɯ ɩɚɫɬɤɚɦɢ Ƚɟɪɨ

Ɋɢɫ. 1. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɨɜɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɞɢɧ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ ɩɚɫɬɤɚɦɢ Ƚɟɪɨ ɬɚ ɥɨɜɱɢɦɢ ɰɢɥɿɧɞɪɚɦɢ (ɡɚ ɬɚɛɥ. 1). ɒɤɚɥɚ ɨɫɟɣ — ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɝɪɭɩɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɜɢɛɿɪɰɿ.

Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɞɿɜ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ ɡɚ ɛɿɨɬɨɩɚɦɢ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɚɫɬɤɚɦɢ Ƚɟɪɨ ɿ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ (ɥɿɜɨɪɭɱ — ɱɢɫɥɨ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɩɪɚɜɨɪɭɱ — ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ)
ȼɢɞ
(ɚɤɪɨɧɿɦ)
Cr-sua
Ne-fod
So-min
So-ara
Dr-nit
Si-sub
Si-str
Mi-min
Mu-mus
Sy-tau
Sy-syl
Sy-ura
Cr-mig
Te-sub
Mi-lev
Ȉ ɨɫɨɛɢɧ
Ȉ ɜɢɞɿɜ
ɉɚɫɬɤɨ-ɞɿɛ *
Ʉɚɧɚɜɤɨ-ɞɿɛ *

AZS
ɟɤɡ.
3
1
1
3
1
–
1
–
5
1
1
9
–
–
11
37
11
400
160

KS ChS LS BLS BLV
ɟɤɡ. ɟɤɡ. ɟɤɡ. ɟɤɡ. ɟɤɡ.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
1
–
–
–
–
1
8
–
–
–
5
3
5
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
1
3
1
3
3
19
1
–
1
80
82
–
1
7
1
–
30
3
38
60
53
1
–
–
8
1
–
–
–
1
2
194 25
–
1
9
234 31
49 161 179
6
5
4
10
10
2950 300 260 1230 1895
112 80
–
60
88

VL
ɟɤɡ.
–
5
2
13
2
–
1
2
16
50
–
102
–
1
21
215
11
920
69

AZS
%
8,1
2,7
2,7
8,1
2,7
–
2,7
–
13,5
2,7
2,7
24,3
–
–
29,7
100
11
5,0
10,6

KS ChS LS BLS BLV VL
%
%
%
%
%
%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,6 2,3
–
–
–
0,6
–
0,9
–
–
–
0,6 4,5 6,0
–
–
–
3,1 1,7 0,9
2,1
–
–
–
–
–
–
3,2
–
–
–
0,5
–
–
–
–
0,6 0,9
1,3 3,2 6,1 1,9 10,6 7,4
0,4
–
2,0 49,7 45,8 23,3
–
3,2 14,3 0,6
–
–
12,8 9,7 77,6 37,3 29,6 47,4
0,4
–
–
5,0 0,6
–
–
–
–
0,6 1,1 0,5
0,6 5,0 9,8
82,9 80,6 –
100 100 100 100 100 100
6
5
4
10
10
11
7,7 9,7 18,8 12,5 8,8 22,2
5,4 2,5
– 11,7 14,8 15,9

* ɍ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɪɹɞɤɚɯ ɭ ɩɪɚɜɿɣ ɫɟɪɿʀ ɞɚɧɢɯ ɜɤɚɡɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɜɿɪɿɜ ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ
100 ɩɚɫɬɤɨ-ɞɿɛ ɬɚ 100 ɤɚɧɚɜɤɨ-ɞɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. Ɇɚɫɧɢɦ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ, ɬɟɦɧɢɦ ɮɨɧɨɦ
— ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ (10 %).
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɞɿɜ ɡɚ ɛɿɨɬɨɩɚɦɢ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜɟɫɶ ɨɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ — ɚ ɰɟ 906 ɨɫɨɛɢɧ 15 ɜɢɞɿɜ 6 ɪɨɞɢɧ — ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɭɠɟ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ. Ʉɨɠɧɢɣ ɡ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦ
ɜɢɞɨɜɢɦ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ɿ ɜɢɞɨɜɢɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦ, ɹɤ ɰɟ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥ. 2.
ȼ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɽ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɡ ɱɚɫɬɤɨɸ ɩɨɧɚɞ 30 % (ɬɚɛɥ. 2). ɇɚɣɛɿɥɶɲ
ɜɢɪɚɡɧɟ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ — ɤɨɫɢɦɨɦɭ ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɦɭ ɫɬɟɩɭ (ɱɚɫɬɤɚ
ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ > 80 %), ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɦ ɽ ɧɨɪɢɰɹ ɥɭɝɨɜɚ, Microtus levis
(=rossiaemeridionalis). ɉɨɞɿɛɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɭ ɥɿɫɨɫɦɭɝɚɯ, ɞɟ ɜɢɪɚɡɧɟ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɦɢɲɟɣ ɜɢɞɭ Sylvaemus uralensis (78 %).
ȼ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɚɯ ɨɫɟɥɢɳ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɣ ɜɢɞ ɦɚɽ ɱɚɫɬɤɭ ɜ ɦɟɠɚɯ 30–50 %.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɫɬɟɩɭ ɡɧɨɜɭ, ɹɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɞɨɦɿɧɭɽ Microtus levis (30 %), ɚ ɜ ɨɛɨɯ ɬɢɩɚɯ ɛɚɣɪɚɱɧɨɝɨ ɥɿɫɭ — ɿ ɫɭɯɨɦɭ (BLS), ɿ ɜɨɥɨɝɨɦɭ (BLV)
— ɦɨɧɨɞɨɦɿɧɚɧɬɨɦ ɽ ɿɧɲɢɣ ɜɢɞ ɦɢɲɟɣ — Sylvaemus tauricus (46–50 %). ɇɚ ɜɨɥɨɝɨɦɭ ɥɭɡɿ, ɹɤ
ɿ ɭ ɥɿɫɨɫɦɭɡɿ, ɞɨɦɿɧɭɽ S. uralensis (49 %).
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɹɞɪɨ ɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɛɧɿ ɡɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ
ɭɦɨɜ ɫɬɪɿɦɤɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɦɿɧɭɽ
ɬɢɩɨɜɢɣ ɡɟɦɥɟɪɢɣ-ɡɟɥɟɧɨʀɞ — ɧɨɪɢɰɹ Microtus levis, ɚ ɜ ɛɚɣɪɚɱɧɢɯ ɥɿɫɚɯ — ɦɢɲɚɤ Sylvaemus
tauricus, ɜ ɪɚɰɿɨɧɿ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɩɥɨɞɢ ɞɟɪɟɜ ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ. Ɇɿɠ ɧɢɦɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚɩɿɜɜɿɞɤɪɢɬɿ ɛɿɨɬɨɩɢ ɥɿɫɨɫɦɭɝ ɿ ɜɨɥɨɝɢɯ ɥɭɤ, ɞɟ ɞɨɦɿɧɭɽ ɿɧɲɢɣ ɜɢɞ ɦɢɲɚɤɿɜ — S. uralensis. ȼɿɧ
ɠɢɜɢɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɫɿɧɧɹɦ, ɬɚɤ ɿ ɡɟɥɟɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɪɨɫɥɢɧ, ɿ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ ɞɜɨɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɞɿɜ, ɡɚɣɦɚɸɱɢ ɦɿɫɰɟ ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɜ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ (9,7–37,3 %).
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɠɨɞɧɢɣ ɿɡ ɬɢɩɨɜɨ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ (ɛɿɥɨɡɭɛɤɢ, ɦɢɲɿɜɤɢ,
ɯɨɦ’ɹɱɤɢ, ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɬɨɳɨ) ɧɟ ɡɚɣɦɚɽ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɠɨɞɧɨɝɨ ɡ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ, ɯɨɱɚ ɜ ɭɫɿɯ ɬɢɩɚɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɢɞɢ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɹɞɪɚ ɽ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦɢ ʀɯ
ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ. ȼ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ «ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɟ ɨɛɥɢɱɱɹ» ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɢɞɢ
ɞɜɨɯ ɪɨɞɢɧ — ɦɢɲɚɱɢɯ ɿ ɧɨɪɢɰɟɜɢɯ. ɋɟɪɟɞ ɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɚɛɨ ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɨɝɨ ɡ
ɬɢɩɿɜ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 4-ɯ ɪɨɞɢɧ: ɦɿɞɢɰɟɜɢɯ (0–
8,1 %), ɜɨɜɱɤɨɜɢɯ (0–3,1 %), ɦɢɲɿɜɤɨɜɢɯ (0–3,2 %), ɯɨɦ’ɹɤɨɜɢɯ (0–5,0 %).
ȼɢɞɨɜɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥ. 2 ɞɚɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɡɚ
ɒɟɧɨɧɨɦ–ɍʀɜɟɪɨɦ (H’) ɬɚ ɜɢɪɿɜɧɟɧɨɫɬɿ ɡɚ ɉɿɽɥɭ (ɟ) (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 1995; ȿɦɟɥɶɹɧɨɜ ɬɚ
ɿɧ., 1999). ɐɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3) ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɢɫɨɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɿ ɜɨɥɨɝɢɯ ɬɢɩɿɜ ɛɿɨɬɨɩɿɜ (H’=1,73–2,24), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ «ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɣ ɫɬɟɩ» (H’=2,84).
Ⱦɥɹ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɡ ɧɟɜɢɫɨɤɢɦ ɜɢɞɨɜɢɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦ, ɹɤɢɦɢ ɽ ɞɜɚ ɿɧɲɿ ɬɢɩɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ (H’=0,87–1,05), ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɦɨɧɨɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɢɰɿ Microtus levis. ȼ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɫɬɟɩɭ ɜɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɢɣ ɿɧɞɟɤɫ
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ M. levis (ɥɢɲɟ 30 %) ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɪɿɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ ɡɚ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ʀɯ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɟɥɢɤɟ ɜɢɞɨɜɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ (11 ɜɢɞɿɜ, ɬɨɛɬɨ
73 % ɜɿɞ ɜɫɿɯ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ).
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɬɪɟɛɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (AZS) ɜ
ɪɹɞɭ ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɛɿɨɬɨɩɿɜ. əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɪɢɫ. 2 ɞɚɧɢɯ, ɰɹ ɞɿɥɹɧɤɚ
«ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɪɹɞɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ
(ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɟɥɢɤɟ ɜɢɞɨɜɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɬɚ ɜɢɫɨɤɚ ɜɢɪɿɜɧɟɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɡɚ ɱɚɫɬɤɨɸ ʀɯ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ).
ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ
ɭɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɛɿɨɬɨɩɿɜ. Ȼɥɢɡɶɤɢɦɢ ɡɚ ɰɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɨ AZS ɽ ɜɫɿ ɬɪɢ ɬɢɩɢ ɛɚɣɪɚɱɧɢɯ ɨɫɟɥɢɳ: ɜɨɥɨɝɨɝɨ ɛɚɣɪɚɱɧɨɝɨ ɥɿɫɭ (BLV), ɫɭɯɨɝɨ ɛɚɣɪɚɱɧɨɝɨ ɥɿɫɭ (BLS) ɬɚ ɜɨɥɨɝɢɯ
ɥɭɤɿɜ (VL), ɳɨ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɛɟɡɥɿɫɢɯ ɛɚɣɪɚɤɿɜ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɿɡ ɬɚɛɥ. 2)
Ȼɿɨɬɨɩ

ɑɢɫɥɨ
ɜɢɞɿɜ

ȼɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, H’

ȼɢɪɿɜɧɟɧɿɫɬɶ
ɡɚ ɱɚɫɬɨɬɨɸ, e

ȱɧɞɟɤɫ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ, 1/e

AZS
KS
ChS
LS
BLS
BLV
VL
Ɋɚɡɨɦ

11
6
5
4
10
10
11
15

2,84
0,87
1,05
1,04
1,73
2,10
2,24
2,37

0,82
0,34
0,45
0,52
0,52
0,63
0,65
0,61

1,22
2,94
2,22
1,92
1,92
1,59
1,54
1,64

Ⱦɨɦɿɧɚɧɬ (% ɭ ɜɢɛɿɪɰɿ)
Microtus levis (30 %)
Microtus levis (83 %)
Microtus levis (81 %)
Sylvaemus uralensis (78 %)
Sylvaemus tauricus (50 %)
Sylvaemus tauricus (46 %)
Sylvaemus uralensis (47 %)
Sylvaemus uralensis (33 %)

ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɞɥɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɫɭɬɬɽɜɨ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ (ɜ ɤɪɚɳɭ ɫɬɨɪɨɧɭ) ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɚ ɫɚɦɟ ɜɿɞ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɤɨɫɢɦɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (ChS, KS). ɐɟ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɜɨɯ
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ (ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ) ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɦɨɧɨɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ (ɩɨɧɚɞ 80 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ); ɞɥɹ ɰɢɯ ɠɟ ɞɜɨɯ ɞɿɥɹɧɨɤ
ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɟ ɜɢɞɨɜɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ (ɩɨ 5–6 ɜɢɞɿɜ).
ȼɫɟ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɨɜɢɯ ɡɦɿɧ ɫɬɟɩɭ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, — ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɫɬɿ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ
ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɧɟɡɚɣɦɚɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɬɚ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɞɿɥɹɧɨɤ AZS (ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚɯ) ɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡɚɝɚɥɨɦ1.
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɡɚ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ʀɯ ɮɚɭɧɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɫɤɪɚɜɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɫɭɬɬɽɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ
ɿ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɯ ɝɪɭɩ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ
ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ
ɮɚɭɧɢ (ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ — ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ») ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ʀʀ ɦɨɡɚʀɱɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞ ɦɨɡɚʀɱɧɨɫɬɿ ɛɿɨɬɨɩɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɦɿɫɰɶ ɨɫɟɥɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1
ɬɚ ɪɢɫ. 1), ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɧɚɦɢ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɡɞɨɛɭɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: ɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ, ɚɥɟ ɣ ɜɿɞ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɭɧɢ.
ɓɨɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɬɟɡɢ: ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɿ ɡɚ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɛɿɨɬɨɩɢ (ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɚɤɢɯ — ɞɜɚ, ɩɨ 11 ɜɢɞɿɜ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ) ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɥɢɲɟ 73 % ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɨɜɨɝɨ
ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɞɧɢɦɢ ɿ ɬɢɦɢ ɠɟ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ (ɪɚɡɨɦ ɰɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 15 ɜɢɞɿɜ). ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɢɦ ɳɨɞɨ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɣ ɫɬɟɩ (11 ɜɢɞɿɜ). Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɩɪɨɬɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɿɥɶɲ ɜɨɥɨɝɨɥɸɛɧɢɯ ɜɢɞɿɜ
(ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿ Neomys (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2002)), ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɲɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɛɿɨɬɨɩɿɜ — ɜɨɥɨɝɢɯ ɥɭɤɿɜ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɰɢɦɢ ɛɿɨɬɨɩɚɦɢ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɤɨɫɢɦɨɝɨ ɬɚ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɡɛɿɞɧɟɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (AZS), ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ
ɿɡ ɥɿɫɨɫɦɭɝɚɦɢ ɽ ɧɚɣɛɿɞɧɿɲɢɦɢ ɡɚ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢ.
ɇɚ ɜɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɥɿɤɿɜ ɧɟ ɡɥɨɜɥɟɧɨ ɠɨɞɧɨʀ ɡɟɦɥɟɪɢɣɤɢ, ɜɨɜɱɤɚ, ɦɢɲɿ-ɤɪɢɯɿɬɤɢ ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɧɨɪɢɰɿ. ɉɪɨɬɟ, ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɫɚɦɟ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɜ ɰɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. Ɍɚɤ, ɤɨɫɢɦɢɣ ɫɬɟɩ — ɽɞɢɧɟ ɦɿɫɰɟ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɦɢɲɿɜɤɢ Sicista subtilis (n=5), ɜ
ɥɿɫɨɫɦɭɝɚɯ ɨɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ (7 ɿɡ 10) ɨɫɨɛɢɧ ɜɢɞɭ Sylvaemus sylvaticus.
1

ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɥɢɲɟ ɜ ɨɞɧɨɦɭ: ɭ ɜɤɪɚɣ ɫɦɿɲɧɿɣ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɢɤɨʀ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ (ɬɚ ɜɫɿɽʀ
ɦɚɤɪɨɮɚɭɧɢ ɪɟɝɿɨɧɭ) ɩɥɨɳɿ ɬɚɤɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ.
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Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɜ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɿ

Ɋɢɫ. 2. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɭ ɫɟɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɢɩɚɯ
ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥ. 2).

Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɨɫɢɦɨɦɭ ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɦɭ ɫɬɟɩɭ ɞɭɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɽ ɧɨɪɢɰɿ ɜɢɞɭ Microtus levis: ɬɭɬ ɡɥɨɜɥɟɧɨ 219 ʀɯ ɨɫɨɛɢɧ ɿɡ 261 ɨɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ (ɬɚɛɥ. 2). Ɂ ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ
ɬɚɤɿ ɛɿɞɧɿ ɡɚ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɞɿɜ
ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɫɨɤɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɮɚɭɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɬɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɡɚʀɱɧɨɫɬɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ ɡɚɝɚɥɨɦ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɡɚ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɬɚ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɡɚ ɫɩɟɤɬɪɚɦɢ ɡɚɫɟɥɟɧɢɯ ɧɢɦɢ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3. Ɍɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɝɨ ɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɞɿɜ ɡɚ ɛɿɨɬɨɩɚɦɢ (ɬɚɛɥ. 2, ɩɪɚɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ).
Ɇɟɬɪɢɤɨɸ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ ɨɛɪɚɧɨ ɟɜɤɥɿɞɨɜɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɸ, ɿ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɫɿ ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨ ɭ ɛɚɥɶɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɿ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɢ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚ ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɢɦ ɦɿɪɢɥɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɯɟɦɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɪɹɫɧɨɬɢ ɜɢɞɭ (ɬɚɛɥ. 4): ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɨɝɨ, ɱɚɫɬɤɢ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɭ ɜɢɛɿɪɰɿ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɭ ɪɹɫɧɨɬɢ (ɡɚ: Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɢɫɟɥɸɤ, 1998, ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ).
Ɉɰɿɧɤɢ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɚɧɢɯ ɭ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɦɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɳɨ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɝɪɚɞɿɽɧɬɨɦ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ (ɜɡɞɨɜɠ ɨɫɿ «dim-1»), ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ («dim-2») ɬɚ
ɜɿɪɝɿɥɶɧɨɫɬɿ (ɡɚ ɥɿɜɨɸ ɞɿɚɝɨɧɚɥɥɸ). Ɍɚɤ, ɜɫɿ ɞɚɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɦɿɫɬɢɥɢɫɹ ɭ ɪɹɞɚɯ ɜɿɞ ɫɬɟɩɭ
(ChS, KS) ɞɨ ɥɿɫɭ (BLV, BLS), ɜɿɞ ɫɭɯɢɯ ɞɨ ɜɨɥɨɝɢɯ (ɦɚɣɠɟ ɬɟ ɫɚɦɟ), ɜɿɞ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ
(AZS) ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ (LS). Ɂɚɝɚɥɨɦ ɛɿɨɬɨɩɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɥɿɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ
(ɪɢɫ. 3) — ɩɨɪɭɲɟɧɿ, ɫɭɯɿ, ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿ, ɚ ɭ ɩɪɚɜɨɦɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ — ɧɟɡɚɣɦɚɧɿ (ɜɿɪɝɿɥɶɧɿ),
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɨɥɨɝɿ, ɱɚɫɬɨ ɡ ɞɟɪɟɜɚɦɢ. ɉɟɪɲɿ ɡ ɧɢɯ — ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, ɞɪɭɝɿ — ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ.
Ȼɿɨɬɨɩɢ ɧɟ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɳɿɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ. ɐɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ɫɬɟɩɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɿɞ ɥɿɫɨɜɨɝɨ (Ʉɢɫɟɥɸɤ, 1998), ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɛɿɨɬɨɩɿɜ
(ɦɿɲɚɧɨɝɨ ɥɿɫɭ) ɿ ɤɪɚɣɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ.
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɞɚɥɨ ɧɟ ɦɟɧɲ ɰɿɤɚɜɿ ɞɚɧɿ. ȼ ɰɟɧɬɪɿ (ɬɪɨɯɢ ɥɿɜɨɪɭɱ) ɳɿɥɶɧɢɦ ɤɥɚɫɬɟɪɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɡɟɦɥɟɪɢɣɨɤ, ɚ ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɢɯ — ɿɧɲɢɯ ɧɟɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ: ɦɢɲɿɜɨɤ,
ɯɨɦ’ɹɱɤɿɜ, ɦɢɲɟɣ-ɤɪɢɯɿɬɨɤ, ɜɨɜɱɤɿɜ. ɐɟɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ «ɭɡɥɿɫɧɨɦɭ» ɬɢɩɭ ɮɚɭɧɢ
ɡ ɹɜɧɨɸ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɸ ɞɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɨɥɨɝɢɯ ɿ ɧɚɩɿɜɡɚɤɪɢɬɢɯ ɛɿɨɬɨɩɿɜ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4. ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɨɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɞɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɚɥɿɜ ɪɹɫɧɨɬɢ (0–5), ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ
ɭ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɿ ɛɿɨɬɨɩɿɜ (ɪɢɫ. 3)
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ

ȼɿɞɫɨɬɨɤ
ɭ ɜɢɛɿɪɰɿ

Ȼɚɥ
ɪɹɫɧɨɬɢ

ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ
ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ
ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ

0
<1 (0–1)
<3 (1–3)

0
1
2

Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ
ɱɢɫɟɥɶɧɢɣ
ɮɨɧɨɜɢɣ

ȼɿɞɫɨɬɨɤ
ɭ ɜɢɛɿɪɰɿ

Ȼɚɥ
ɪɹɫɧɨɬɢ

<10 (3–10)
<30 (10–30)
<100 (30–100)

3
4
5

Ɋɢɫ. 3. ɋɯɨɠɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɡɚ ʀɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ (ɡɜɟɪɯɭ) ɬɚ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɡɚ ʀɯ ɛɿɨɬɨɩɧɢɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ (ɡɧɢɡɭ). Ȼɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɟ ɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɚɬɪɢɰɶ ɟɜɤɥɿɞɨɜɢɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢ ɿɡ ɬɚɛɥ. 2, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɛɚɥɢ ɡɚ ɬɚɛɥ. 4. Ⱥɤɪɨɧɿɦɢ ɧɚɡɜ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɿ ɬɚɛɥ. 1, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.
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Ɉɫɬɨɪɨɧɶ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ, ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɿɜɤɨɥɨɦ — ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩ’ɹɬɢ ɜɢɞɿɜ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨ-ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ: ɧɨɪɢɰɿ ɥɭɝɨɜɨʀ (Microtus levis), ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɦɢɲɚɤɿɜ (Sylvaemus uralensis, tauricus, sylvaticus) ɬɚ ɦɢɲɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ (Mus musculus). Ʉɪɚɣɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 5 ɜɢɞɿɜ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɩɨɹɫɧɟɧɟ ɫɚɦɟ ʀɯ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ: ɜɨɧɢ ɡɚɫɟɥɹɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɛɿɨɬɨɩɢ ɿ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɜ
ɧɢɯ ɫɜɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɧɟ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ. Ȳɯɧɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɛɚɡɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɤɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɨɫɟɥɢɳɚɦɢ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɨɤɨɸ ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ ɩɥɨɞɸɱɿɫɬɸ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ.
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɜɢɞɿɜ
Ɂɚ ɪɿɜɧɟɦ ɛɿɨɬɨɩɧɨʀ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨɫɬɿ ɜɢɞɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɫɢɥɶɧɨ: ɨɞɧɿ ɡ ɧɢɯ ɜɿɞɨɦɿ
ɥɢɲɟ ɜ 1–2 ɛɿɨɬɨɩɚɯ, ɿɧɲɿ — ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ, ɚ ɞɜɚ ɜɢɞɢ (ɦɢɲɿ Mus musculus ɬɚ Sylvaemus uralensis) — ɭ ɜɫɿɯ 7-ɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ. Ɍɚɤɿ ɞɚɧɿ ɡɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 5, ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɞɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ
ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɡɚɫɟɥɟɧɢɯ ɧɢɦɢ ɛɿɨɬɨɩɿɜ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɽɞɢɧɢɣ ɪɹɞ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɹɫɧɨɬɢ: (1) ɱɢɫɥɨɦ ɡɚɫɟɥɟɧɢɯ
ɛɿɨɬɨɩɿɜ, (2) ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɚɥɨɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ, (3) ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɛɚɥɭ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɮɨɧɨɜɿ ɜɢɞɢ ɽ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɶ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɢɞɢ, ɳɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɜɢɪɚɡɧɭ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɨɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɹɤɨɦɭɫɶ ɨɞɧɨɦɭ ɬɢɩɿ ɛɿɨɬɨɩɭ, ɽ ɦɚɥɨ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ
ɹɤ ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɛɿɨɬɨɩɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ.
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɭ ɦɚɥɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚɯ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɦɚɫɢɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɪɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɛɿɞɧɟɧɧɹ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɩɪɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿʀ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ
ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨ ɫɭɬɿ ɽ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɨɫɬɪɿɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɟɞɟ ɞɨ ɜɢɦɢɪɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɲɜɢɞɲɟ, ɧɿɠ ɧɟɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɚɧɚ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɡɦɿɪɭ (Brown, Codric-Brown, 1977;
Burkey, 1989, 1997; Quinn, Harrison, 1988). Ɍɨɛɬɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ ɽ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɫɟɥɹɸɬɶ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɥɢɤɿ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɬɟɩɭ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999). Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ ɧɚɦɢ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɤɪɢɯɿɬɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɨ 200–250 ɝɚ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɿ ɨɰɿɧɤɢ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɣɨɝɨ ɮɚɭɧɢ
ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɿɹɤɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɜɢɞɿɜ ɜ
ɦɟɠɚɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ: ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɿɫɧɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɿɥɶɲɢɯ ɦɟɬɚɩɨɩɭɥɹɰɿɣ, ɿ ɜɨɧɢ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɧɟ ɽ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɢɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɥɢɲɟ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5. Ȼɚɥɶɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɹɫɧɨɬɢ ɜɢɞɿɜ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɜɫɿɯ ɞɚɧɢɯ (ɡɚ ɬɚɛɥ. 2), ɱɢɫɥɨ
ɡɚɫɟɥɟɧɢɯ ɜɢɞɨɦ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɛɚɥɿɜ ɪɹɫɧɨɬɢ
Ɋɿɞ ɬɚ ɜɢɞ
Sicista subtilis
Crocidura suaveolens
Micromys minutus
Sorex minutus
Neomys fodiens
Sicista strandi
Cricetulus migratorius
Terricola subterraneus
Dryomys nitedula
Sorex araneus
Sylvaemus sylvaticus
Sylvaemus tauricus
Microtus levis
Mus musculus
Sylvaemus uralensis

AZS

KS

ChS

LS

0
3
0
2
2
2
0
0
2
3
2
2
4
4
4

2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
5
2
4

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
5
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
3
5

BLS BLV VL
0
0
0
1
0
0
3
1
3
1
1
5
1
2
5

* Ɍɟɦɧɢɦ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɜɢɞɿɜ ɡ ɛɚɥɨɦ ɪɹɫɧɨɬɢ 3–5.
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0
0
1
0
1
0
1
2
2
3
0
5
3
4
4

0
0
1
1
2
1
0
1
1
3
0
4
3
3
5

ɋɭɦɚ
ɋɟɪɟɞɧɿɣ
ɛɿɨɬɨɩɿɜ
ɛɚɥ
1
0,3
1
0,4
2
0,3
3
0,6
3
0,7
3
0,9
3
0,7
3
0,6
4
1,1
4
1,4
4
1,4
6
2,7
6
3,0
7
3,0
7
4,3

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɜɚɪɿɚɰɿʀ
264,6
264,6
170,8
137,7
133,2
141,7
155,8
137,7
106,3
105,8
113,3
72,8
63,8
27,2
17,6

ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɨɰɿɧɤɚɯ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɽ ʀɯɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨɸ ɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɦɿɠ ɜɢɞɨɜɢɦ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ
(Pimm, 1984; Doak et al., 1998). Ɇɨɧɨɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ (ɞɨɦɿɧɭɽ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ), ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɽ ɛɿɥɶɲɨɸ ɜ
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɿɡ ɛɿɥɶɲɢɦ ɜɢɞɨɜɢɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦ ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɟ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣ ɭ
ɪɹɫɧɨɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ (Doak et al., 1998). ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɧɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ (Tilman,
1996), ɿ, ɯɨɱɚ ɿɡ ɪɨɫɬɨɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɛɿɨɦɚɫ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɪɨɫɬɚɽ, ɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɛɿɨɦɚɫɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ (Tilman et al., 1998). Ⱦɿɣɫɧɨ, ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ ɜɢɫɨɤɨ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ (ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ
75–85 %) ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɥɢɲɟ 4–6 ɜɢɞɿɜ (ɬɚɛɥ. 3), ɬɨɞɿ ɹɤ ɜ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɜɢɞɨɜɢɦ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ (8–11 ɜɢɞɿɜ) ɜɢɪɿɜɧɟɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɡɚ ɪɹɫɧɨɬɨɸ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɛɿɥɶɲɚ.
ɏɨɱɚ ɧɚɣɜɢɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɦɨɠɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜɢɞɚɦɢ ɪɿɡɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɧɚɩɪ., ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɤɨɦɚɯɨʀɞɭ, ɡɟɥɟɧɨʀɞɭ ɿ ɧɚɫɿɧɧɽʀɞɭ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 1995), ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ ɽ ɿɧɲɨɸ.
Ɏɨɧɨɜɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜ ɭɫɿɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɝɪɢɡɭɧɢ-ɮɿɬɨɮɚɝɢ: ɡɟɥɟɧɨʀɞɧɿ ɧɨɪɢɰɿ (Microtus) ɧɚ ɥɭɱɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɬɚ ɧɚɫɿɧɧɽʀɞɧɿ ɦɢɲɚɤɢ (Sylvaemus) ɜ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɞɟɪɟɜɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɯ. Ⱦɥɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ʀɯ ɜɢɞɨɜɢɦ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ (ɚ
ɨɬɠɟ, ɿ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ɮɿɬɨɮɚɝɿɜ) ɬɚ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɛɿɨɦɚɫɨɸ, ɹɤɿ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɹɦɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ
ɜɟɥɢɱɢɧɢ «ɚɛɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ» (Grace, Pudesek, 1997), ɬɨɛɬɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɽɞɚɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. əɫɧɨ, ɳɨ ɜɢɫɨɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɚɦɟ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɝɪɢɡɭɧɿ-ɮɿɬɨɮɚɝɿɜ, ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɿɞɫɬɚɸɬɶ ɜɿɞ ɬɟɦɩɿɜ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɛɿɨɦɚɫɢ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɧɲɿ ɝɪɭɩɢ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ ɦɚɸɬɶ ɦɟɧɲ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɿ ɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɪɨɲɟɧɢɣ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɣ ɱɚɫɿ ɪɟɫɭɪɫ.
ȼɪɟɲɬɿ, ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɜɢɞɿɜ. ɍ ɦɨɞɟɥɹɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ «ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ» (Pacala, Rees, 1998) ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ
ɬɪɶɨɦɚ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 1) ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ-ɤɨɥɨɧɿɡɚɰɿʀ, 2) ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɿɲ, 3) ɨɛɨɦɚ ɧɢɦɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ.
ȼ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɽ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚ ɞɨ ɧɿɲ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɞɥɹ ɜɢɞɿɜ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɚɥɟ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɿɥɶɲ ɿɦɨɜɿɪɧɨɸ, ɯɨɱɚ ɿ ɧɟ ɞɨɜɟɞɟɧɨɸ, ɽ ɦɨɞɟɥɶ «ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ–ɤɨɥɨɧɿɡɚɰɿʀ». ɉɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɜ ɭɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ ɜɢɞɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɿ
ɧɚɜɿɬɶ ɨɞɧɿɽʀ ɪɨɞɢɧɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɢɲɿ, ɧɨɪɢɰɿ, ɦɿɞɢɰɿ) ɡɚɜɠɞɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ
ɛɚɥɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɨɞɧɿɽʀ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. ɉɪɨɬɟ, ɰɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɧɚɲɨʀ ɬɟɦɢ ɿ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
ɉɨɞɹɤɚ
Ⱥɜɬɨɪɢ ɳɢɪɨ ɜɞɹɱɧɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɪɟɫɬɭ Ɇɢɯɚɥɟɜɢɱɭ, ȱɝɨɪɸ ȯɦɟɥɶɹɧɨɜɭ ɬɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭ ɏɨɦɟɧɤɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ȼɿɬɚɥɿɸ Ɏɨɪɨɳɭɤɭ, Ɉɥɟɝɭ ɍɲɚɤɨɜɭ, Ⱥɧɞɪɿɸ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ɬɚ ȼɚɞɢɦɭ Ɇɨɪɨɡɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭ Ʉɭɡɧɽɰɨɜɭ (Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɫɚɧɟɩɿɞɟɦɫɬɚɧɰɿɹ) ɡɚ
ɜɟɥɢɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.
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Склад і структура схожості мікротеріофаун
заповідних ділянок східної частини України 1
Олександр Кондратенко, Ігор Загороднюк
Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України.
— Кондратенко О., Загороднюк І. — Проведено порівняння сучасного стану мікротеріофауни
заповідних ділянок східної частини України. Наведено і проаналізовано дані про поширення і
рясноту 23 видів дрібних ссавців. За показниками схожості фаун всі заповідні ділянки формують дві групи: ділянки Донецько-Донських степів і долини Дінця та ділянки Приазов'я. Визначено види-індикатори окремих заповідних мікротеріокомплексів.
Ключові слова: заповідник, мікротеріофауна, Східна Україна.
Composition and pattern of similarity of small mammal faunas from the reserved sites of eastern
part of Ukraine. — Kondratenko O., Zagorodniuk I. — Comparison of modern state of small mammals fauna in natural reserve sites of eastern part of Ukraine is carried out. Data on distribution and
abundance of 23 species are analyzed. By the indices of fauna similarity, all the reserved sites form
two groups: sites of Donets-Don steppes together with valley of Siversky Donets river and sites of the
Northern Azov region. Indicator species of some reserved small mammal faunas are established.
Key words: natural reserve, small mammals fauna, Eastern Ukraine.

Вступ
Східні терени України ще й досі залишаються недостатньо вивченим зоологами природним регіоном України. Наразі відбуваються надзвичайно потужні процеси антропогенної
трансформації природи цього регіону і руйнація зональних фауністичних комплексів, зокрема колись характерного для сходу України степового фауністичного ядра (Загороднюк,
1999).
Природні рослинні і тваринні угруповання збереглися тут лише на невеликих ділянках.
Об'єкти природно-заповідного фонду вищого рівня, якими є відділення Українського степового та Луганського заповідників, мають вкрай незначну площу, від 260 (Грушівська ділянка
«Провальського степу») до 1134 га («Крейдяна флора»). До того ж, вони розташовані серед
фактично суцільного агро- і техноландшафту.
Єдиним винятком є Національний парк «Святі гори», що займає площу близько 40600 га
(Марочкина, Тимошенков, 1990), проте більшість цієї території — рекреаційна зона та лісомисливські угіддя, тобто в різній мірі порушені ділянки.
Основною задачею нашого дослідження було з’ясування та порівняльний аналіз сучасного стану мікротеріофауни природно-заповідних ділянок регіону з огляду на їх «острівний»
характер та роль цих своєрідних осередків у збереженні наявного біорізноманіття.

1

Стаття підготовлена на основі відповідного розділу дисертації О. Кондратенко і вперше опублікована
2004 року у виданні «Ученые записки Таврического национального университета. Серия Биология,
Химия» (2004. Том 17. № 2. С. 82–89). Текст, таблиці і рисунки відтворено тут без змін, лише змінено
тип цитування з цифрових посилань на прямі.
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Матеріал і методика
В основу цієї праці покладено результати обліків фауни дрібних ссавців (мікромаммалій) на заповідних ділянках східних теренів України, які доповнено критичним аналізом даних з літератури (Модін, 1956; Козлова, 1978; Сиренко, 1986; Марочкина, 1987; Боровик,
1999; Леоненко, 1999; Кузнєцов, Кондратенко, 1999; Загороднюк, 2002; Загороднюк, Кондратенко, 2002; Лиманский, Кондратенко, 2002), результатами перегляду колекцій зоологічних музеїв та особистими повідомленнями колег.
Дослідженнями охоплено сім заповідних ділянок вищого рангу, які відносяться до трьох
різних установ ПЗФ України: Луганського природного заповідника (три ділянки), Українського степового природного заповідника (три ділянки) та Національного природного парку
«Святі гори». Мережа цих ділянок задовільно репрезентує наявне ландшафтно-біотопне різноманіття регіону і є основним осередком мешкання природних популяцій дрібних ссавців
на східних теренах України у незайманому господарською діяльністю людини ландшафті.
За період 1998–2002 років на зазначених ділянках відпрацьовано 17’994 пастко-доби,
1’101 канавко-доба, проаналізовано вміст близько 300 пелеток сов та здобуто 2’256 особин
дрібних ссавців 20 видів. В музеях переглянуто близько 800 екземплярів дрібних ссавців 17
видів, що здобуті в межах досліджених заповідних територій. Техніка ловів і таксономія видів відповідають наведеним у «Польовому визначнику дрібних ссавців України» (Загороднюк, 2002).
Таблиця 1. Розподіл видів дрібних ссавців за територіями природно-заповідного фонду вищого рангу та
бальні оцінки їх відносної чисельності
Вид мікромаммалій

Луганський природний
НПП
Український природний
заповідник
Святі гори
степовий заповідник
SS*
PZ
PS
SG
KF
HS
KM
Crocidura suaveolens
+
+
+
+
+
+
+
Crocidura leucodon
–
–
–
–
–
–
–
Neomys anomalus
–
–
–
+
–
–
–
Neomys fodiens
+
+
+
+
+
–
–
Sorex minutus
+
+
+
+
+
–
+
Sorex araneus
++
++
++
++
+
+
–
Dryomys nitedula
+
+
++
+
+
–
–
Sicista subtilis
–
–
+
–
+
+
+
Sicista severtzovi
+
–
–
–
–
–
–
Sicista strandi
+
–
+
–
–
–
–
Micromys minutus
+
+
+
+
+
+
+
Apodemus agrarius
–
–
–
++
++
+
+
Mus musculus
++
++
++
++
++
++
++
Mus spicilegus
++
–
+
–
+
++
++
Sylvaemus tauricus
+
+++
++
+++
++
–
–
Sylvaemus sylvaticus
–
+
+
+
+
+
–
Sylvaemus uralensis
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
Cricetulus migratorius
++
–
+
–
+
++
+
Ellobius talpinus
–
–
–
–
–
–
–
Myodes glareolus
++
+++
–
+++
++
–
–
Lagurus lagurus
+
–
–
–
–
+
+
Terricola subterraneus
–
+
+
+
–
–
–
Microtus levis
++
++
++
++
++
++
++
* Коди ділянок: SS — відділення «Стрільцівський степ»; PZ — «Придінцівська заплава»; PS — «Провальський степ»; SG — НПП «Святі гори»; KF — відділення «Крейдяна флора»; HS — «Хомутовський
степ»; KM — «Кам'яні Могили».
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Результати та обговорення

середній бал чисельності

Видовий склад і поширення. Дані щодо розподілу видів за заповідними ділянками ПЗФ
вищого рівня зведено в табл. 1. Ці дані враховують оцінки присутності й відносної чисельності видів, оцінені усіма способами лову, за чотирибальною шкалою (Загороднюк, 2002). В
таблиці також наведено дані щодо розповсюдження мікромаммалій за заповідними ділянками, що базуються на огляді спеціальної літератури та особистих повідомленнях колег. Загалом із 23 видів на заповідних ділянках зареєстровано 20 видів, тобто 87 % наявного видового
багатства. Два види — Crocidura leucodon та Ellobius talpinus — не зареєстровані на жодній
із ділянок, присутність ще одного — Neomys anomalus — лише припускається для території
НПП «Святі гори».
Найбільш поширеними видами, що зустрічаються на всіх досліджених заповідних ділянках, є лише три види: миші Mus musculus та Sylvaemus uralensis, а також нориця Microtus
levis. Широке поширення (із 7 ділянок 1–2 — «під питанням») характерне для землерийки
Crocidura suaveolens та миші Micromys minutus. Ці п’ять видів дрібних ссавців є не тільки
широко поширеними, але й типовими представниками теріофауни регіону загалом.
Ряснота видів. Наявні дані дозволяють говорити про тісний зв’язок між поширенням
виду в регіоні та загальним рівнем його чисельності. Такий зв’язок має характер майже прямолінійної залежності. Як видно з наведених на рис. 1 даних, найвищий середній бал чисельності мають виключно широко поширені в регіоні види, тоді як жодний з видів з обмеженим
в регіоні поширенням ніколи і ніде не досягає помітної чисельності.
Рейтинг ділянок. Найбільшим видовим багатством характеризуються три ділянки, на
яких присутні 70 % видового складу мікротеріофауни регіону: Стрільцівський степ, Провальський степ та Крейдяна флора (по 16 видів). Найменшим видовим багатством характеризуються ділянки ПЗФ Приазовських степів: Кам’яні Могили (11 видів) та Хомутівський степ
(12 видів: табл. 2). Ці відмінності можна пояснити тим, що перші три ділянки розташовані на
теренах північної та середньої частин регіону, де присутня значна частка видів лісового і
заплавного комплексів (зокрема, Dryomys nitedula, Myodes glareolus, Neomys fodiens), які не
зустрічаються у Приазовських степах (частково також Sylvaemus tauricus).
Схожість фаун заповідних територій оцінена за Жаккаром (табл. 3). В усіх парах порівнянь відмічено високі індекси схожості, які у більшості випадків перевищують значення
I=0,5 (тобто більше 50 % схожості списків локальних фаун). Лише у кількох випадках значення індексу становило менше число (в межах 0,33–0,47). Відповідно, всі ділянки за ступенем схожості формують щільний кластер (рис. 2). Основні відмінності між теріокомплексами
цих ділянок полягають у формуванні різних комбінацій спільного для всіх них списку видів.
Єдиним винятком є наявність Sicista severtzovi у Стрільцівському степу.
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Рис. 1. Залежність між ступенем поширеності виду в
регіоні і середнім балом його чисельності (на підставі
даних з табл. 1).
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Таблиця 2. Розподіл числа таксонів різного рангу за ділянками ПЗФ (за даними з табл. 1; ділянки розміщено у порядку зменшення таксономічного багатства)
Ділянка ПЗФ
Разом для регіону
Стрільцівський степ
Крейдяна флора
Провальський степ
Святі гори
Придінцівська заплава
Хомутівський степ
Кам’яні Могили

Родин
6
6
6
6
4
4
5
5

Родів
15
12
12
11
11
10
10
10

Видів
23
16
16
16
15
13
12
11

% видів *
100,0
69,6
69,6
69,6
65,2
56,5
52,2
47,8

Сума таксонів
44
34
34
33
30
27
27
26

* Розрахунок від загального обсягу мікротеріофауни регіону.

Структура схожості. Існує кілька груп ділянок, схожих за складом фауни, їх число
яких може бути визначено як дві (на рівні I=0,5), три (I=0,65) або чотири (I=0,75) (рис. 2).
Найбільшою схожістю характеризуються «Придінцівська заплава» і «Святі гори» (І=0,87),
розташовані в заплаві Сіверського Дінця. Друга група — «Крейдяна Флора» та «Провальський степ» (І=0,78), подібні через наявність спільних біотопів (зокрема, байрачних лісів) та
відповідних теріокомплексів.
Третя група — «Хомутівський степ» і «Кам’яні Могили» (І=0,76). Остання група ділянок найбільш відокремлена від інших (на рівні І=0,48), що визначається їх географічною
віддаленістю від інших ділянок та відсутністю ряду унікальних біотопів (зокрема, заплавних
й байрачних дібров) та відповідного набору видів.
Найбільш відокремленим є теріокомплекс «Стрільцівського степу». Тут немає Sylvaemus
sylvaticus, Terricola subterraneus, Sicista subtilis, проте присутні Sicista strandi, S. severtsovi та
Lagurus lagurus. Схожість фауни Стрільцівського степу з фауною Придінцівської заплави,
Святих гір, Провальського степу і Крейдяної флори (І=0,69) досягається за рахунок наявності
кількох спільних видів мікромамалій лісового і заплавного комплексів: Sylvaemus tauricus,
Dryomys nitedula, Micromys minutus, Neomys fodiens, Sorex araneus та S. minutus — у п’яти
випадках, Myodes glareolus — у чотирьох (рис. 2, праворуч).
Види-індикатори. Існують види, які є унікальними для окремих фаун (рис. 2). Так, комплекс заповідних ділянок Донецько-Донського та Донецького степів і заплави Дінця характеризується наявністю Neomys fodiens, Dryomys nitedula та Sylvaemus tauricus, відсутніх на
інших досліджених ділянках. Для групи, що включає заповідні ділянки Приазов’я (Кам’яні
Могили і Хомутівський степ), немає жодного індикатора. До певної міри індикатором останньої пари територій є Sicista subtilis, яка зустрічається також у «Провальському степу» та
«Крейдяній флорі». Для «Придінцівської заплави» і «Святих гір» спільним видом є Terricola
subterraneus, яка, проте, зустрічається і в «Провальському степу», а спільним для «Стрільцівського степу» і заповідників Приазов’я видом є Lagurus lagurus.
Оцінки оригінальності фаун. Подібні результати дали розрахунки Таксономічного відношення Смирнова (ТВС). Особливість цієї оцінки полягає у наданні ваги схожості списків
не тільки за наявністю, але й за відсутністю ознак (в нашому випадку — видів) і можливість
оцінки оригінальності. Остання визначається відсотком видів, відсутніх або рідкісних у інших списках. Результати розрахунків зведено у табл. 3 (нижній трикутник) і представлено у
вигляді кластер-діаграми на рис. 3.
Найвищу схожість мають Приазовські ділянки — HS+KM (ТВС=0,69), яким притаманна
і найбільша оригінальність фаун (1,28–1,41). Друге місце (ТВС=0,61) посідають ділянки,
розташовані в заплаві Дінця (SG+PZ), при цьому «Святі гори» займають високу позицію і за
оригінальністю фаун (1,15).
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Таблиця 3. Оцінка схожості фауністичних списків заповідних територій за індексами Жаккара та Смирнова (аналіз якісних даних за таблицею 1)
Ділянка
SS
PZ
PS
SG
KF
HS
KM
SS
1.188
0.611
0.684
0.550
0.684
0.474
0.500
PZ
–0.117
0.823
0.706
0.867
0.706
0.389
0.333
PS
0.021
0.043
0.692
0.632
0.778
0.556
0.500
SG
–0.336
0.605
–0.176
1.152
0.722
0.421
0.368
KF
–0.124
–0.052
0.036
–0.015
0.452
0.647
0.588
HS
–0.423
–0.606
–0.263
–0.569
–0.103
1.283
0.769
KM
–0.205
–0.693
–0.351
–0.657
–0.190
0.685
1.414
Примітка. Верхній трикутник — розрахунки індексу Жаккара, нижній — таксономічне відношення
Смирнова; на діагоналі — оригінальність за Смирновим.

Рис. 2. Структура схожості локальних фаун семи заповідних ділянок за даними з табл. 3 (кластеризація
методом UPGMA). Ліворуч (А) — рівні схожості, праворуч (Б) — та сама схема з позначенням видів
ссавців, що є індикаторами окремих фауністичних комплексів (Види позначено акронімами їхніх латинських назв; назви видів, що є неповними індикаторами, подано в квадратних дужках).

Рис. 3. Структура схожості та оригінальність локальних мікротеріофаун на підставі даних з табл. 3
(кластеризація методом UPGMA).
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Третю групу складають «Провальський степ» і «Крейдяна флора» (PS+KF), з дуже
низьким індексом схожості (0,03) та оригінальності (0,69–0,45). «Стрільцівський степ»
займає третю позицію за оригінальністю, а його схожість з фаунами заповідних ділянок
Донецьких степів і долини Дінця низька (ТВС=–0,14).
Порівняння методик. Схема схожості локальних фаун, побудована на підставі розрахунків таксономічного відношення (рис. 3), не тільки повторює структуру схожості фаун за
індексом Жаккара, але й деталізує її, дозволяючи оцінити оригінальність фаун за наявністю
(наприклад, «Стрільцівський степ») чи відсутністю (Приазовські ділянки) окремих видів.
Звертає на себе увагу ідентичність структури схожості угруповань, оціненої різними методами, що говорить про високий ступінь достовірності отриманих результатів.
Висновки
1. Мікротеріофауна східних теренів України загалом складається з 23 видів, 21 з них зареєстровані в результаті цього дослідження в межах семи існуючих заповідних ділянок вищого рангу (природні заповідники та національні парки).
2. Типовими представниками мікротеріофауни регіону є 5 видів. Три з них (Mus musculus, Sylvaemus uralensis, Microtus laevis) зустрічаються на всіх досліджених ділянках і входять
до групи домінантів або субдомінантів. Ще два (Crocidura suaveolens, Micromys minutus) зустрічаються на більшості ділянок, проте ніколи не досягають помітної чисельності.
3. Серед об’єктів ПЗФ вищого рангу, існуючих в регіоні, найбільше видове багатство
характерне для трьох ділянок: Стрільцівський, Провальський степ і Крейдяна флора (по 16
видів). Найменшим багатством характеризуються заповідники Приазов’я: Кам’яні Могили
(11 видів) та Хомутівський степ (12 видів).
4. Встановлено прямо пропорційний зв’язок між поширенням виду в регіоні і загальним
рівнем його чисельності. Найвищий середній бал чисельності мають виключно широко поширені в регіоні види, тоді як види з обмеженим поширенням ніколи і ніде не досягають
помітної чисельності.
5. За показниками схожості фаун всі заповідні ділянки формують кластер із двох груп:
(1) ділянок Донецько-Донських та Донецьких степів і долини Дінця, що включають види
лісового та заплавного комплексів, (2) ділянок Приазов’я. Існують види індикатори окремих
заповідних теріокомплексів різного рангу.
6. Оцінки схожості локальних фауністичних комплексів за індексом Жаккара і таксономічним відношенням Смирнова дають подібні результати. Високі показники оригінальності
локальних фаун Приазов’я визначаються відсутністю видів, що характерні для заплавних
лісових ділянок зокрема, (Крейдяна флора і Святі гори) та північних (Стрільцівський степ) і
східних (Провальський степ) варіантів степу.
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ɍɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɜ ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɪɿɱɨɤ ɫɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. — ɇɚɝɥɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ɉ., Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ. — ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɨɛɥɿɤɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɪɿɱɨɤ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ʀɯɧɿɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɜ ɡɚɩɥɚɜɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ
Ⱦɿɧɰɹ ɬɚ ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɿɧɲɢɯ ɪɿɱɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɦɿɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɰɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ
ɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɭ ɫɬɟɩɨɜɭ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ, ɞɪɿɛɧɿ ɫɫɚɜɰɿ, ɨɛɥɿɤɢ, ɡɚɩɥɚɜɚ, ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ.
Small mammal communities of river floodplains in Eastern Ukraine. — Naglov V., Kondratenko
A., Kuznetsov V. — Small mammal fauna of river floodplains in Eastern Ukraine is of mixed character: a considerable share of forest and eurytopic species is represent along with floodplain species. The
revealed significant differences in the structure of small mammal communities in the Siversky Donets
and some other river floodplains are related to specific landscape features of them. The pattern of structural changes, when passing from the forest steppe to the steppe zone, is shown.
Key words: communities, small mammals, census, floodplain, Eastern Ukraine.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɡɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɚɡɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ ɢɡɞɚɜɧɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ (ɨɛɡɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɫɦ.: Ɇɚɤɫɢɦɨɜ, 1974). Ɏɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ ɪɟɱɧɵɯ ɞɨɥɢɧ
ɩɨ ɜɢɞɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ, ɡɚɦɟɬɧɨ ɨɬɥɢɱɚɹɫɶ ɨɬ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣ (ɡɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ),
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɞɨɥɢɧɵ, ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɟɣ ɪɹɞ ɡɨɧ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ
ɩɨɣɦɟɧɧɭɸ ɛɢɨɬɭ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɡɨɧɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ
ɞɨɥɢɧɭ ɦɟɠɞɭɪɟɱɢɣ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜ (1974) ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɛɢɨɰɟɧɨɡɵ ɞɨɥɢɧ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵ ɢ
ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɭɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɮɨɪɦɵ ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɜɪɢɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ
ɞɨɥɢɧɵ ɪɟɤ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɦɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜ ɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɦ ɡɨɧɵ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɇɚɤɫɢɦɨɜ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɞɨɥɢɧɧɵɯ ɝɟɨɛɢɨɰɟɧɨɡɚɯ ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɟɤ ɤ ɦɚɥɵɦ.
Ɉɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɜɢɞɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (ɮɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ), ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɦɟɧɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦ
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɪɟɱɧɵɯ ɞɨɥɢɧɚɯ ɪɚɡɧɵɯ ɡɨɧ. ȼ ɡɚɞɚɱɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɯɨɞɢɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɭɱɟɬɨɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ.
1
ɋɬɚɬɬɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɭ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ», ɩɪɨɬɟ ɛɭɥɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɚ ɨɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɿ ɡɚ
ɩɿɜɪɨɤɭ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ «Ɂɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ» (2003. Ɍɨɦ 82. ʋ 5. ɋ. 639–647). Ɍɭɬ ɜ
ɬɟɤɫɬ ɜɧɟɫɟɧɨ ɞɟɹɤɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɪɟɡɸɦɟ, ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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ɍɱɟɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɵɦɢ ɋɗɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ Ʌɭɝɚɧɫɤɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɦ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ 1954–1999 ɝɝ. ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ ɧɚ ɬɪɚɧɫɟɤɬɚɯ,
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨ 50–100 ɞɚɜɢɥɨɤ Ƚɟɪɨ ɜ ɥɢɧɢɢ. Ʌɨɜɭɲɤɢ ɜɵɫɬɚɜɥɹɥɢ ɧɚ 1–3 ɫɭɬɨɤ. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɨɯɜɚɱɟɧɵ ɩɨɣɦɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɢ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ, ɩɨɣɦɵ ɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɨɜ 1
ɢ 2 ɩɨɪɹɞɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɤɢ Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ (Ɉɪɟɥɶ, Ɇɟɪɥɚ ɢ ɞɪ.).
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ. Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨ ɞɨɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜ ɷɬɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ. ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɞɥɹ
ɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ), ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɜɵɦ ɜɢɞɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ (Ɇɚɤɫɢɦɨɜ ɢ ɞɪ., 1981). Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɢɧɞɟɤɫ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɮɚɭɧ ɩɨ ɨɛɢɥɢɸ ɑɟɤɚɧɨɜɫɤɨɝɨ-ɋɴɟɪɟɧɫɟɧɚ Ics ɜ
ɮɨɪɦɟ b (ɉɟɫɟɧɤɨ, 1982). ɉɨ ɫɜɨɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ ɜɢɞɵ ɪɚɡɛɢɬɵ
ɧɚ 4 ɝɪɭɩɩɵ: ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ, ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ, ɥɟɫɧɵɟ ɢ ɩɨɥɟɜɵɟ. Ⱦɜɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ
ɜɢɞɚɦ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɢɦ ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɹ.
ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɢɞɚ ɩɨ ɛɢɨɬɨɩɚɦ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɫɥɭɠɢɜɲɚɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ
ɜɢɞɚ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɭɱɟɬɨɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɇɚɝɥɨɜ, 1996). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ Ftj (ɉɟɫɟɧɤɨ, 1982). Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ (Ɋɨɤɢɬɫɤɢɣ, 1964; ɍɪɛɚɯ, 1964).
ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɬɪɢ ɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚ: ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ (ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥ.), ɫɬɟɩɧɨɣ «ɫɬɟɩɶ-1» (ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ.) ɢ ɫɬɟɩɧɨɣ «ɫɬɟɩɶ-2» ɭɱɚɫɬɤɢ (Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.). Ƚɪɚɧɢɰɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨ ɥɢɧɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɝɪɚɞ
— ɇɢɠɧɢɣ Ȼɢɲɤɢɧ ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɚ Ɉɫɤɨɥ (Ɇɚɪɢɧɢɱ ɢ ɞɪ., 1982). Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɩɨɣɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɨɱɢɯ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɯ ɪɟɤ ɩɨ ɬɪɟɦ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ. ȼɫɟɝɨ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɨ 173310
ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ, ɨɬɥɨɜɥɟɧɨ 23285 ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ — 88165 ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ, ɨɬɥɨɜɥɟɧɨ 11710 ɨɫɨɛɟɣ, ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɩɪɨɱɢɯ ɪɟɤ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 85545 ɢ 11575, ɜ
ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ — 52930, «ɫɬɟɩɢ-1» — 82710 ɢ 10974, «ɫɬɟɩɢ-2» — 38070 ɢ 3899.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ — ɫɚɦɚɹ ɤɪɭɩɧɚɹ ɪɟɤɚ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ. ȿɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1000 ɤɦ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 75% ɩɥɨɳɚɞɢ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɢ 92,3% Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ (Ⱦɟɦɱɟɧɤɨ, 1971; Ɏɢɫɭɧɟɧɤɨ, ɀɚɞɚɧ, 1994). Ɉɧɚ ɢɦɟɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɩɨɣɦɭ ɲɢɪɢɧɨɣ ɨɬ
300 ɦ ɞɨ 3–3,5 ɤɦ (Ⱦɟɦɱɟɧɤɨ, 1971). ɉɨɣɦɚ ɡɚɧɹɬɚ ɥɭɝɚɦɢ, ɥɟɫɚɦɢ, ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɝɨ ɫɬɚɪɢɱɧɵɯ
ɨɡɟɪ. Ʌɟɫɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɣɦɵ, ɡɚɧɢɦɚɹ ɨɤɨɥɨ 40% ɟɟ
ɩɥɨɳɚɞɢ. Ʌɢɲɶ ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ ɨɧɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɪɟɠɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ 6 % ɜɫɟɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɞɨɥɢɧɵ Ⱦɨɧɰɚ (Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, 1967). Ʌɟɫɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɪɟɞɧɟ- ɢ ɤɪɚɬɤɨɩɨɟɦɧɵɦ ɫ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ (Ⱦɚɧɶɤɨ, 1964). ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɞɭɛɪɚɜɵ (ɞɨ 90% ɥɟɫɨɩɨɤɪɵɬɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ), ɪɟɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɨɥɶɯɨɜɧɢɤɢ (ɜ ɩɪɢɬɟɪɪɚɫɧɵɯ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹɯ) ɢ ɦɟɥɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɥɟɫɚ ɢɡ ɛɟɥɨɣ ɢɜɵ ɫ ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɨɥɶɯɢ ɢ ɨɫɢɧɵ. ɉɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɫɬɚɪɢɰ ɢ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɨɫɬɟɣ ɲɢɪɨɤɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ.) ɡɚɪɨɫɥɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɢɜ ɫ ɛɨɥɨɬɧɵɦ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɟɦ ɢ ɫɨɪɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ȼ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɢɜɧɹɤɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɦɟɧɶɲɟ (Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ, 1971; Ⱦɚɧɶɤɨ, 1964).
ɂɡ ɥɭɝɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ, ɨɫɬɟɩɧɟɧɧɵɟ ɢ ɛɨɥɨɬɢɫɬɵɟ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɟɪɜɵɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɫɟɜɟɪɭ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɨɫɬɟɩɧɟɧɧɵɟ — ɸɝɭ (Ȼɿɥɢɤ, 1949; Ɏɢɫɭɧɟɧɤɨ, ɀɚɞɚɧ,
1994). ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɧɢ ɤɚɤ ɫɟɧɨɤɨɫɧɵɟ ɭɝɨɞɶɹ, ɩɚɫɬɛɢɳɚ, ɩɨɞ ɨɝɨɪɨɞɵ ɢ ɩɨɫɟɜɵ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɋɚɫɩɚɯɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɣɦɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 25 %, ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ (Ⱦɚɧɶɤɨ, 1964). Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɬɨɤɨɜ Ⱦɨɧɰɚ ɢɦɟɟɬ ɞɥɢɧɭ ɦɟɧɟɟ 50 ɤɦ, ɞɨɥɢɧɵ ɛɚɥɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɥɢ ɫɨ ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɩɨɣɦɨɣ. Ⱦɥɢɧɚ ɥɢɲɶ ɫɟɦɢ ɪɟɤ ɜ ɢɡɭɱɟɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 100 ɤɦ, ɢɡ ɧɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɪ. ɍɞɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɱɚɫɬɢ.
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ɋɚɦɵɣ ɤɪɭɩɧɵɣ ɩɪɢɬɨɤ Ⱦɨɧɰɚ — Ɉɫɤɨɥ (436 ɤɦ, Ⱦɟɦɱɟɧɤɨ, 1971). ɇɢɠɧɟɟ ɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɬɟɩɢ ɢ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ. ɗɬɢ ɪɟɤɢ ɢɦɟɸɬ
ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɩɨɣɦɵ ɲɢɪɢɧɨɣ ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ ɞɨ 3 ɤɦ. ɉɨɣɦɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɥɭɝɨɜɵɟ.
Ʌɟɫɚ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɥɶɯɨɜɧɢɤɢ) ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɱɟɤ (ɍɞɵ, Ɇɠɚ ɢ
ɞɪ.). ɋɬɟɩɧɵɟ ɪɟɤɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɢɲɟɧɵ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɟɛɨɥɶɲɢɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɥɟɫɚ
ɟɫɬɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɢ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ Ɉɫɤɨɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɣ, Ⱥɣɞɚɪɚ, Ⱦɟɪɤɭɥɚ,
Ʌɭɝɚɧɢ. Ɋɟɤɢ Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɜ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɜɨɢɦɢ ɜɟɪɯɨɜɶɹɦɢ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɷɬɢɯ ɪɟɤ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɯɨɠ ɫ ɬɚɤɨɜɵɦ ɩɪɢɬɨɤɨɜ Ⱦɨɧɰɚ: ɥɟɫɚ ɜ
ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɱɟɤ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɜ ɫɬɟɩɧɨɣ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ. ȼ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɵ
18 ɜɢɞɨɜ: ɛɭɪɨɡɭɛɤɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Sorex araneus) ɢ ɦɚɥɚɹ (S. minutus), ɤɭɬɨɪɚ ɜɨɞɹɧɚɹ (Neomys fodiens), ɛɟɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ (Crocidura suaveolens), ɫɨɧɹ ɥɟɫɧɚɹ (Dryomys nitedula), ɦɵɲɨɜɤɚ ɫɬɟɩɧɚɹ (Sicista subtilis s. l.), ɦɵɲɢ ɞɨɦɨɜɚɹ (Mus musculus), ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚɹ (Ɇ. spicilegus),
ɦɵɲɶ-ɦɚɥɸɬɤɚ (Micromys minutus), ɩɨɥɟɜɚɹ (Apodemus agrarius), ɥɟɫɧɚɹ (Sylvaemus sylvaticus), ɦɚɥɚɹ (S. uralensis), ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ (S. tauricus), ɯɨɦɹɱɨɤ ɫɟɪɵɣ (Cricetulus migratorius),
ɩɨɥɟɜɤɢ ɷɤɨɧɨɦɤɚ (Microtus oeconomus), ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (M. arvalis s. l.), ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ (Terricola
subterraneus) ɢ ɪɵɠɚɹ (Clethrionomys glareolus). ɇɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ-ɞɜɨɣɧɢɤɨɜ S. subtilis ɢ M. arvalis ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ, ɧɨ ɜ Ɇɟɥɨɜɫɤɨɦ ɪ-ɧɟ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ., ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɨɬɥɨɜɥɟɧɵ
ɦɵɲɨɜɤɢ, ɨɛɢɬɚɟɬ S. severtzovi (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2000), ɚ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ — Ɇ. rossiaemeridionalis (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1993ɚ).
ɂɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɤ ɷɧɞɟɦɢɤɚɦ ɩɨɣɦɵ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤɭɬɨɪɚ, ɤ ɨɛɥɢɝɚɬɧɵɦ ɟɟ
ɨɛɢɬɚɬɟɥɹɦ — ɨɛɟ ɛɭɪɨɡɭɛɤɢ, ɩɨɥɟɜɤɢ ɷɤɨɧɨɦɤɚ ɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɩɨɥɟɜɚɹ ɢ ɥɟɫɧɚɹ ɦɵɲɢ,
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ — ɤ ɟɟ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ ɨɛɢɬɚɬɟɥɹɦ (Ɍɭɪɨɜ, 1958). ɋɭɞɹ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɭ, ɝɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɍɭɪɨɜ (ɉɨɜɨɥɠɶɟ), «ɥɟɫɧɭɸ» ɦɵɲɶ, ɜɢɞɢɦɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɜɢɞɨɦ
S. uralensis, ɚ ɧɟ S. sylvaticus (Ɇɟɠɠɟɪɢɧ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1989; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1993ɛ). ɉɨ ɧɚɲɢɦ
ɞɚɧɧɵɦ, S. uralensis ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɦ ɜɢɞɨɦ,
ɧɟ ɨɬɞɚɸɳɢɦ ɨɫɨɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɣɦɟɧɧɵɦ ɛɢɨɬɨɩɚɦ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 1989–1999 ɝɝ. ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɟɫɧɨɣ ɢ ɦɚɥɨɣ ɦɵɲɢ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1:57,8, ɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɥɟɫɧɨɣ ɦɵɲɢ ɤ ɩɨɣɦɚɦ ɪɟɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚ (ɇɚɝɥɨɜ, 1989). Ɇɵɲɶ-ɦɚɥɸɬɤɭ, ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɨɛɥɢɝɚɬɧɵɦ
ɩɨɣɦɟɧɧɵɦ ɨɛɢɬɚɬɟɥɹɦ.
ȼ ɨɛɳɟɦ, ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɬɪɢ
ɜɢɞɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ: ɪɵɠɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ, ɩɨɥɟɜɚɹ ɢ ɦɚɥɚɹ ɦɵɲɢ, ɧɚ
ɞɨɥɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 67,3 % ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɢɦ ɩɨ ɨɛɢɥɢɸ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ (18,9 %). ȼ
ɬɪɟɬɶɸ ɝɪɭɩɩɭ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɟɳɟ ɱɟɬɵɪɟ ɜɢɞɚ, ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,2–0,5 %, ɚ ɞɨɥɹ ɜ ɨɛɳɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ
ɜɢɞɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 2,0 %. ɗɬɨ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ, ɞɨɦɨɜɚɹ ɦɵɲɢ ɢ ɦɵɲɶ-ɦɚɥɸɬɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɥɚɹ
ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ. ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɧɚ ɢɯ ɞɨɥɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 11,7 %. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɜ ɫɢɥɭ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ
ɩɪɢɱɢɧ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ.
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ, ɫɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɵɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɟɫɬɶ ɜɢɞɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɜ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ (ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɜɨɣ ɦɵɲɢ ɤ ɩɨɣɦɚɦ ɪɟɤ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ +0,526), ɨɞɢɧ
ɥɟɫɧɨɣ (ɩɨɥɟɜɤɚ ɪɵɠɚɹ) ɢ ɨɞɢɧ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɣ (ɦɵɲɶ ɦɚɥɚɹ). ȼɨ ɜɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɚɹ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɢ ɷɜɪɢɬɨɩɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɬɹɝɨɬɟɸɳɚɹ ɤ ɛɟɡɥɟɫɧɵɦ ɛɢɨɬɨɩɚɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɣɦɟɧɧɵɦ ɥɭɝɚɦ. ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɪɭɩɩɟ,
ɤɪɨɦɟ ɨɞɧɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɢ ɞɜɭɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɦɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ, ɩɨɫɟɥɹɸɳɚɹɫɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɩɨɫɟɜɚɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɮɚɭɧɚ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɢɡ ɜɢɞɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɪɚɡɧɵɟ ɮɚɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ: ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɜɢɞɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ ɜɥɚɠɧɵɯ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɣ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ ɜɢɞɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɨɥɹ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
37,7 %, ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ — 30,1 %, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɧɨɫɬɹɦ (ɥɟɫɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɜɵɯ) — 32,2 %.
Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɤ.
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɢɥɢɟ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 13,28 ± 0,11 ɢ 13,53 ± 0,12 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ). ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɧɢɬɫɹ ɢ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ (ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɬɟɩɧɚɹ
ɦɵɲɨɜɤɚ ɢ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚɹ ɦɵɲɶ, ɢɡɪɟɞɤɚ ɨɬɥɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɱɟɤ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ). ȼ ɬɨ
ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɚɤɨɜɨɣ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ (Ics = 0,728 ± 0,07, t = 38,8).
ȼ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɟɜɤɚ ɪɵɠɚɹ, ɧɚ ɞɨɥɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 34,5 % ɞɨɛɵɬɵɯ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɟɣ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɵɲɢ ɩɨɥɟɜɚɹ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɚɥɚɹ, ɯɨɬɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ, ɱɟɦ ɪɵɠɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ. Ⱦɨɥɹ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 21,3 ɢ 18,1 %, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɵɱɧɵ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɦɵɲɶ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ ɢ ɩɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ 4–6 ɦɟɫɬɚ. ɂɯ ɞɨɥɹ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 4,7 ɞɨ 9,9 %.
Ƚɨɪɚɡɞɨ ɪɟɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɦɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ ɢ ɦɵɲɶ-ɦɚɥɸɬɤɚ. ɉɨɩɚɞɚɟɦɨɫɬɶ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɲɟɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ 0,1 %, ɚ ɢɯ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɞɨɥɹ — 0,8 %. ɂɡ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɱɚɳɟ ɞɪɭɝɢɯ ɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ (0,08 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ).
ȼ ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ ɫɚɦɵɣ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ — ɦɵɲɶ ɦɚɥɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ. ɇɚ ɟɟ ɞɨɥɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 26,6 % ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ȼɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɦɵɲɶ
ɩɨɥɟɜɚɹ, ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɭɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɦɵɲɢ ɦɚɥɨɣ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɢɥɢɟ ɦɵɲɢ ɩɨɥɟɜɨɣ
ɡɞɟɫɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɟɟ ɤɚɤ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɪɟɤ, ɝɞɟ ɟɟ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 23,6 %. ȼɨ ɜɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɯɨɞɹɬ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ, ɪɵɠɚɹ ɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɢ, ɞɨɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɨɛɳɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12,2–10,9 %. ɇɨ, ɟɫɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɭɪɨɡɭɛɤɢ ɢ ɩɨɥɟɜɤɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɜ
ɩɨɣɦɚɯ ɷɬɢɯ ɪɟɤ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɢɥɢɟ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɜ 2,3–2,8 ɪɚɡɚ, ɬɨ ɩɨɥɟɜɤɚ ɪɵɠɚɹ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɪɟɠɟ (ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ
4,58 ± 0,07 %, ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ — 1,87 ± 0,04 %). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ, ɤɚɤɨɜɵɦ
ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɨɣɦ ɩɪɨɱɢɯ ɪɟɤ ɨɧɚ ɨɬɬɟɫɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɟ ɦɟɫɬɨ. ɉɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɢ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɨɥɟɜɤɚɷɤɨɧɨɦɤɚ, ɦɵɲɶ-ɦɚɥɸɬɤɚ, ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɤɭɬɨɪɚ, ɦɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ ɢ ɯɨɦɹɱɨɤ ɫɟɪɵɣ.
ɇɟɬɪɭɞɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɜɢɞɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɥɢɛɨ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ, ɥɢɛɨ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɥɟɜɵɯ ɜɢɞɨɜ.
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɩɨɣɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨ. ȿɫɥɢ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɥɟɫɧɵɟ ɜɢɞɵ, ɧɚ ɞɨɥɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 41,8 % ɞɨɛɵɬɵɯ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɬɨ ɞɥɹ ɩɨɣɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ, ɞɨɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 42,9 %, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ (ɫ 22,8 % ɜ ɩɨɣɦɟ
Ⱦɨɧɰɚ ɞɨ 37,5 %), ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢ ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ ɩɨɥɟɣ. ȼɢɞɵ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜ ɩɨɣɦɚɯ
ɷɬɢɯ ɪɟɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɫɟɝɨ 14,3 % ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ (ɪɢɫ. 1).
ɗɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ: ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɪɟɤ, ɤɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ,
ɥɟɫɨɜ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɧɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɤɭɪɬɢɧɚɦɢ ɢɥɢ ɪɟɞɤɨɥɟɫɶɟɦ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɥɭɝɚ, ɱɬɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɞɟɫɶ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɧɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɜ ɧɢɯ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɜɵɯ.
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɨɣɦɵ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ. ȼ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ ɜ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ ɩɨɥɟɜɤɚ ɪɵɠɚɹ ɢ ɩɨɥɟɜɚɹ ɦɵɲɶ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɝɨɞ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɦ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɪɚɜɧɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫɥɭɱɚɟɜ. ɂɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɢɥɢɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ, ɚ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 53,5 %. ȼɨ
ɜɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɯɨɞɹɬ ɬɚɤɠɟ ɞɜɚ ɜɢɞɚ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɞɜɭɦ ɩɟɪɜɵɦ:
ɦɵɲɶ ɦɚɥɚɹ ɢ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɣ. ɇɚ ɞɨɥɸ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 32,4 %. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɵɱɧɵ, ɯɨɬɹ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɪɟɠɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ, ɩɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɢ ɦɵɲɶ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
5 ɢ 6 ɦɟɫɬɚ. ɂɯ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8,3 %. Ⱦɨɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɪɟɯ ɜɢɞɨɜ (ɦɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ, ɦɵɲɶ-ɦɚɥɸɬɤɚ ɢ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ) ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 2,0 %, ɚ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 0,17±0,02 % ɭ ɛɭɪɨɡɭɛɤɢ ɦɚɥɨɣ ɞɨ 0,25±0,03 % ɭ ɦɵɲɢ-ɦɚɥɸɬɤɢ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 5 ɜɢɞɨɜ ɜ ɩɨɣɦɟ ɪɟɞɤɢ ɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬɫɹ ɧɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨ. ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢɲɶ
1,2 % ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ɂɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɩɨɥɟɜɤɭɷɤɨɧɨɦɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɢɬɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨɣɦɵ (ɇɚɝɥɨɜ, Ɂɨɪɹ, 1999).
ɇɚ ɫɬɟɩɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɨɥɢɧɵ Ⱦɨɧɰɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. («ɫɬɟɩɶ-1») ɪɚɧɝɨɜɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ: ɜɢɞɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ
ɬɨɦ ɠɟ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. ȼ ɜɢɞɨɜɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɟɜɤɚɷɤɨɧɨɦɤɚ, ɚ ɦɵɲɢ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ ɢ ɞɨɦɨɜɚɹ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫ ɩɨɥɟɜɤɨɣ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɵɲɶɸ-ɦɚɥɸɬɤɨɣ. Ȼɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɢɞɨɜ (ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɢ ɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ: ɉɟɫɟɧɤɨ, 1982).
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɦ ɧɚ ɷɬɨɦ ɨɬɪɟɡɤɟ ɩɨɣɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɵɠɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ, ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜ
ɥɨɜɭɲɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 3,74 ± 0,11 % ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨ 5,88 ±
0,11 % ɜ ɫɬɟɩɧɨɣ, ɚ ɞɨɥɹ ɟɟ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɨ 40,2 %. ɉɨɥɟɜɚɹ ɦɵɲɶ
ɡɞɟɫɶ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɪɟɠɟ (ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ 3,14 ± 0,08 % ɩɪɨɬɢɜ 3,74 ± 0,11 %)
ɢ ɯɨɬɹ ɜ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɪɵɠɟɣ ɩɨɥɟɜɤɟ. ȼɞɜɨɟ ɧɢɠɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨɣɦɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɛɭɪɨɡɭɛɤɢ ɢ ɦɵɲɢɦɚɥɸɬɤɢ, ɪɟɞɤɚ ɦɚɥɚɹ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 2 ɪɚɡɚ ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ
ɦɵɲɶ, ɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɥɨɣ ɦɵɲɢ, ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɟɜɤɢ ɢ ɞɨɦɨɜɨɣ ɦɵɲɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ ɬɨɦ ɠɟ ɭɪɨɜɧɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɣɦɵ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɥɤɢɯ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɟ ɧɚɦɧɨɝɨ, ɯɨɬɹ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ, ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢɯ ɜ
ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɣɦɵ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 14,64 ± 0,16 % ɢ 13,97 ± 0,19 %). ɂɧɞɟɤɫ ɨɛɳɧɨɫɬɢ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɢ «ɫɬɟɩɢ-1» ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,815 ± 0,011 (t = 16,8).
Ȼɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. («ɫɬɟɩɶ-2»), ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ, ɧɨ ɢ ɜ ɪɚɧɝɨɜɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɢɞɨɜ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɭɸ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ (8,23 ± 0,22 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ). ȼ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɞɟɫɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ, ɤɚɤ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɜɯɨɞɢɬ ɪɵɠɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɝɨɪɚɡɞɨ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ (2,75 +
0,13 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ), ɚ ɞɨɥɹ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ 33,4 %. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɧɟɣ ɜ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ
ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɢɬ ɦɚɥɚɹ ɦɵɲɶ. ɏɨɬɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ ɬɨɦ ɠɟ ɭɪɨɜɧɟ, ɱɬɨ
ɢ ɧɚ ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɨ ɞɨɥɹ ɟɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ ɢɡ-ɡɚ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 30,6 %.
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɜɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ) ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɦɵɲɶ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ, ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɞɚɠɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ «ɫɬɟɩɶɸ-1» ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 2 ɪɚɡɚ (1,84±0,11 %). Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɱɟɬɜɟɪɬɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɟɟ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɢɲɶ 0,47±0,06 %, ɬ. ɟ. ɜ 2,2 ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ «ɫɬɟɩɢ-1» ɢ ɜ
4,5 ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ. ɋɧɢɠɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ, ɤɚɤ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɥɟɜɤɚ, ɦɵɲɶ-ɦɚɥɸɬɤɚ, ɦɚɥɚɹ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɪɟɡɤɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɭ
ɩɨɥɟɜɨɣ ɦɵɲɢ. ȿɫɥɢ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɨɧɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɜ «ɫɬɟɩɢ-1» ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɭɛɞɨɦɢɧɚɧɬɨɦ, ɬɨ ɜ «ɫɬɟɩɢ-2» ɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɞɤɨɣ (ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,16 ± 0,03 %) ɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɲɶ ɫɟɞɶɦɨɟ ɦɟɫɬɨ.
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ɉɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ +0,381 ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ
(ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.) ɞɨ –0,852 ɜ ɫɬɟɩɢ (Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.). ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ, ɤɚɤ ɞɨɦɨɜɚɹ ɦɵɲɶ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɦɟɧɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ ɠɟ ɭɪɨɜɧɟ, ɱɬɨ
ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɯɨɬɹ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɦɨɜɨɣ ɦɵɲɢ ɤ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɨɬ
ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɤ ɫɬɟɩɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. (Fij ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ — 0,490, ɜ «ɫɬɟɩɢ-2» — +0,410). Ɍɨɥɶɤɨ ɜ
ɫɬɟɩɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɨɬɦɟɱɟɧ ɫɟɪɵɣ ɯɨɦɹɱɨɤ.
ȼɫɟɦ ɷɬɢɦ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ «ɫɬɟɩɢ-2» ɞɚɠɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ «ɫɬɟɩɶɸ-1». ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɧɞɟɤɫɚ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ (Ics = 0,684 + 0,018). Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɪɟɡɤɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɤɪɚɣɧɢɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɣɦɵ
Ⱦɨɧɰɚ (Ics ɦɟɠɞɭ ɥɟɫɨɫɬɟɩɶɸ ɢ «ɫɬɟɩɶɸ-2» 0,595 ± 0,013). Ɋɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩ
ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɚɞɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɟɫɧɵɯ, ɩɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɜɵɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɦɟɧɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɝɪɭɩɩ ɜɢɞɨɜ: ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ, ɜ ɫɬɟɩɢ — ɥɟɫɧɵɟ (ɪɢɫ. 2). ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɞɨɥɢ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɣɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɫɜɹɡɚɧɨ ɧɟ
ɫɬɨɥɶɤɨ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɞɟɫɶ ɨɧɚ ɞɚɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɨɣɦɟ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɢ
«ɫɬɟɩɢ-1»: ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 2,97 ɢ 3,23 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ), ɫɤɨɥɶɤɨ ɫ ɨɛɳɢɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨɣɦɵ.
Ɂɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ. ȼ ɩɨɣɦɚɯ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɱɟɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɟɜɚɹ
ɦɵɲɶ. ɇɚ ɟɟ ɞɨɥɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 32 % ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɟɣ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɢ ɪɵɠɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɜɬɨɪɭɸ
ɝɪɭɩɩɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɞɨɥɹ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 32,7 %. ȼ ɬɪɟɬɶɸ ɝɪɭɩɩɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɦɚɥɭɸ ɦɵɲɶ ɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ ɩɨɥɟɜɤɭ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
ɱɟɬɜɟɪɬɭɸ ɢ ɩɹɬɭɸ ɩɨɡɢɰɢɢ. ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɧɚ ɢɯ ɞɨɥɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 22,5 %. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɵɱɧɵ
ɬɚɤɠɟ ɦɚɥɚɹ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɢ ɦɵɲɶ-ɦɚɥɸɬɤɚ (6–7-ɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 0,79 ± 0,06 ɢ 0,7 ± 0,06).
ɇɚ ɞɨɥɸ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 8 ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜɫɟɝɨ 5 % ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɡ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɵɱɧɵ ɞɨɦɨɜɚɹ ɦɵɲɶ (0,26 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ) ɢ ɩɨɥɟɜɤɚ-ɷɤɨɧɨɦɤɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɚɠɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ (ɩɨɤɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɪɟɤ Ʌɨɩɚɧɶ ɢ ɏɚɪɶɤɨɜ). Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɦɟɫɬɚɯ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɜɤɢ-ɷɤɨɧɨɦɤɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ
(ɞɨ 6 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ) ɢ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ 2–4-ɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ
ɫɪɟɞɧɟɦ ɠɟ ɩɨ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɟɟ ɜ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɧɟɜɟɥɢɤɨ.
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ɉɪɨɱɢɟ ɪɟɤɢ

Ɋɢɫ. 1. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɜɢɞɨɜ ɩɨ ɢɯ ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ƚɪɭɩɩɵ ɜɢɞɨɜ: 1 – ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ, 2 – ɥɟɫɧɵɟ, 3 – ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ, 4 – ɩɨɥɟɜɵɟ.

ɥɟɫɨɫɬɟɩɶ

ɫɬɟɩɶ-1

ɫɬɟɩɶ-2

Ɋɢɫ. 2. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɝɪɭɩɩ ɜɢɞɨɜ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ
ɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɨɣɦɵ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ.
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟ ɠɟ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ɧɚ ɡɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
«ɫɬɟɩɶ-1» (ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.) ɡɚɦɟɬɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɚɤɨɜɨɣ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ. Ɋɚɧɝɨɜɚɹ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɠɟ1, ɧɨ ɧɚ ɜɢɞɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɱɚɫɬɨɬɧɨɟ ɢ ɪɚɧɝɨɜɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɨɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɦɵɲɶ ɩɨɥɟɜɚɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɡɞɟɫɶ ɨɧɚ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɦ. ɉɨɱɬɢ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚ ɦɵɲɶ ɦɚɥɚɹ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ
ɫ ɦɵɲɶɸ ɩɨɥɟɜɨɣ ɩɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɞɨɥɸ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 55,5 %
ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɢ ɩɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɟɪɜɨɣ, ɜ ɩɨɣɦɚɯ «ɫɬɟɩɢ-1» ɧɢɠɟ,
ɱɟɦ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ (ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɨɛɨɢɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ 4,99, ɜ «ɫɬɟɩɢ-1» — 2,61). Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɪɟɡɤɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɵɠɟɣ ɩɨɥɟɜɤɢ (ɫ 2,9 ± 0,115 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɜ
ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɞɨ 1,04 ± 0,05 % ɜ «ɫɬɟɩɢ-1»), ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɧɚ ɫ ɬɪɟɬɶɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ
ɟɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɱɟɤ, ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɹɬɭɸ ɜ «ɫɬɟɩɢ-1». Ʉɪɨɦɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɜɢɞɨɜ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɚɹ, ɱɟɦ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɦɚɥɨɣ ɛɭɪɨɡɭɛɤɢ ɢ ɦɵɲɢ-ɦɚɥɸɬɤɢ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɷɬɨɦɭ, ɦɵɲɢ ɞɨɦɨɜɚɹ ɢ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ ɜ ɩɨɣɦɚɯ «ɫɬɟɩɢ-1» ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ. ȼ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɩɨɥɟɜɤɚɷɤɨɧɨɦɤɚ, ɧɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɟɜɤɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ
ɩɨɣɦɚɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɱɟɤ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ (11,87 ± 0,16 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɩɪɨɬɢɜ
18,61 ± 0,26 %), ɚ ɢɧɞɟɤɫ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,795 ± 0,012 (t = 16,7).
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɪɟɡɤɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɡɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ, ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. («ɫɬɟɩɶ-2»), ɩɪɢɱɟɦ ɷɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɠɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɪɭɩɩ ɜɢɞɨɜ: ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ
ɡɞɟɫɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɠɟ ɨɛɢɬɚɬɟɥɹɦ ɩɨɥɟɣ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɦ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ «ɫɬɟɩɢ-2» ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɦɚɥɚɹ ɦɵɲɶ, ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 3,23 ± 0,09 ɜ «ɫɬɟɩɢ-1»
ɞɨ 5,27 ± 0,15 ɜ «ɫɬɟɩɢ-2», ɚ ɞɨɥɹ ɜ ɨɛɳɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
40,6 %. ɇɚ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɵɠɟɣ ɩɨɥɟɜɤɨɣ ɜɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɰɟɧɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɷɬɢɯ
ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ, ɯɨɬɹ ɢ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ «ɫɬɟɩɢ-1», ɧɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɇɚ ɢɯ ɞɨɥɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 24,4 %
ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. Ɍɪɟɬɶɸ ɝɪɭɩɩɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɨɦɨɜɚɹ ɢ
ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ ɦɵɲɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ, ɧɨ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ
ɷɬɨɝɨ ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ, ɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɛɭɪɨɡɭɛɤɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ (ɫ 1,37 ± 0,06 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ ɞɨ 0,68 ± 0,06 %).
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡ ɫɭɛɞɨɦɢɧɚɧɬɚ, ɤɚɤɨɜɵɦ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɱɟɤ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɨɧɚ
ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɲɟɫɬɨɟ ɦɟɫɬɨ. ȿɳɟ ɛɨɥɟɟ ɪɟɡɤɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɥɟɜɨɣ ɦɵɲɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ
ɩɨɣɦɚɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɟɱɟɤ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ ɧɟ ɢɝɪɚɟɬ ɡɚɦɟɬɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɡɚɧɢɦɚɹ ɥɢɲɶ ɫɟɞɶɦɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ (ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜ ɥɨɜɭɲɤɢ 0,26 ± 0,03 %). ɂɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɦɟɧɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɤ ɱɟɦɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɢ-ɦɚɥɸɬɤɢ ɢ ɦɚɥɨɣ ɛɭɪɨɡɭɛɤɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɛɟɥɨɡɭɛɤɢ, ɫɨɧɢ ɢ ɯɨɦɹɱɤɚ. ɂɡ ɜɢɞɨɜɵɯ ɨɬɥɢɱɢɣ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɷɬɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɛɵɥɢ ɨɬɥɨɜɥɟɧɵ ɫɬɟɩɧɚɹ ɦɵɲɨɜɤɚ ɢ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚɹ ɦɵɲɶ.
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ɧɚ ɨɛɨɢɯ
ɫɬɟɩɧɵɯ ɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜ (11,87 ± 0,06 ɢ 11,61 ± 0,21 % ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ
ɥɨɜɭɲɤɢ), ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɢ ɱɚɫɬɨɬɧɨɣ,
ɢ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, ɢɧɞɟɤɫ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,66 ± 0,011. Ɉɛɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɪɢɫ. 3. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɨɧ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ
ɡɨɧɵ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɨɥɹ ɜɢɞɨɜ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɜɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɩɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɞɨɥɢ ɥɟɫɧɵɯ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɜɦɟɫɬɨ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɜɲɢɯ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɫɬɟɩɧɨɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ.
1

Ʉɚɤ ɢ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ, ɡɞɟɫɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ, ɨɛɵɱɧɵ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ, ɪɟɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɥɟɫɧɵɟ ɢ ɩɨɥɟɜɵɟ, ɯɨɬɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ.
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Ɋɢɫ. 3. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɝɪɭɩɩ ɜɢɞɨɜ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ
ɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ.
Ƚɪɭɩɩɵ ɜɢɞɨɜ: 1 – ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ, 2 – ɥɟɫɧɵɟ, 3 –
ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ, 4 – ɩɨɥɟɜɵɟ.

ɥɟɫɨɫɬɟɩɶ

ɫɬɟɩɶ-1

ɫɬɟɩɶ-2

Ⱦɨɧ

Ɋɢɫ. 4. Ɉɛɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɥɢ ɝɪɭɩɩ ɜɢɞɨɜ
ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ Ⱦɨɧɚ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟ ɠɟ, ɱɬɨ
ɧɚ ɪɢɫ. 3.

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɞɜɭɯ ɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɚɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ: ɥɟɫɧɨɝɨ ɢ ɫɬɟɩɧɨɝɨ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɦɟɸɬ ɨɩɬɢɦɭɦɵ ɚɪɟɚɥɨɜ
ɜ ɡɨɧɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɟɫɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɞɚɥɟɤɨ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ ɡɨɧɭ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɞɨɥɢɧɚɦ ɪɟɤ. ȼ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɟɟ ɸɝɟ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɝɪɚɧɢɰɚ ɢɯ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. Ʌɢɲɶ ɩɨɥɟɜɤɚ-ɷɤɨɧɨɦɤɚ ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ. ɒɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜ ɫɬɟɩɢ ɷɜɪɢɬɨɩɧɚɹ ɦɵɲɶ ɦɚɥɚɹ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨ ɫɬɟɩɧɨɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɟɫɨɫɬɟɩɶ) ɡɨɧɨɣ. ɂɡ ɧɢɯ ɦɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ ɢ ɩɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɡɚɫɟɥɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɥɟɫɧɨɣ ɢ ɞɚɠɟ ɬɚɟɠɧɨɣ ɡɨɧ. ȼɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɬɟɩɧɨɣ
ɡɨɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ (ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, 1950 ɢ ɞɪ.). ȼɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɥɟɫɧɨɣ ɢ
ɫɬɟɩɧɨɣ ɮɚɭɧ ɢ ɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣ.
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɡɚɦɟɬɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɦɟɥɤɢɯ
ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɭɠɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɢ ɫɬɟɩɢ. Ɉɛɳɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɨɥɢ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜɢɞɨɜ,
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɞɨɥɢ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɜɵɯ, ɩɪɢ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɞɨɥɢ ɥɟɫɧɵɯ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ. ȼ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ ɢ Ⱦɨɧɚ
ɧɚɦɟɬɢɜɲɢɟɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟ
ɤɪɚɣɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ Ⱦɨɧɚ (Ⱦɨɧɨ-Ⱥɤɫɚɣɫɤɨɟ ɡɚɣɦɢɳɟ). ɉɪɢ ɨɛɳɟɦ ɨɛɟɞɧɟɧɢɢ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ (ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɥɟɫɧɵɟ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ), ɢɡ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɡɞɟɫɶ ɞɨɦɨɜɚɹ ɦɵɲɶ,
S. sylvaticus s. l. ɢ Microtus arvalis s. l. (Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɚɹ ɢ ɞɪ., 1961; 1963; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1965).
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɧɚɦɢ ɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɦɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɥɢ ɞɨɥɢ
ɝɪɭɩɩ ɜɢɞɨɜ ɜ Ⱦɨɧɨ-Ⱥɤɫɚɣɫɤɨɦ ɡɚɣɦɢɳɟ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɨɥɸ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɲɥɨɫɶ 53,9 % ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɩɨɥɟɜɵɯ — 45,2 % ɢ ɥɢɲɶ 0,9 % — ɧɚ ɞɨɥɸ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ (ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɢ ɦɵɲɶ ɦɚɥɸɬɤɚ) (ɪɢɫ. 4).
ɉɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɡɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɩɨɣɦ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɩɨɣɦ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ ɨɬ
ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɤ «ɫɬɟɩɢ-2». Ɍɪɟɛɭɟɬ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɮɚɤɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɥɢ ɝɪɭɩɩɵ
ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ. ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢɡ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɣɦɚɦ ɨɬ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɤ «ɫɬɟɩɢ-2». ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɵɠɚɹ
ɩɨɥɟɜɤɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɚɹ ɤ ɩɨɣɦɚɦ «ɫɬɟɩɢ-1». Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɢ ɟɟ ɞɨɥɹ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɯɨɬɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɢ «ɫɬɟɩɢ-1»
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɂ ɥɢɲɶ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ,
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ɉɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɡɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɩɨɣɦ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ, Fjj
ȼɢɞ
Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ
Ʉɭɬɨɪɚ ɜɨɞɹɧɚɹ
Ȼɟɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ
ɋɨɧɹ ɥɟɫɧɚɹ
Ɇɵɲɨɜɤɚ ɫɬɟɩɧɚɹ
Ɇɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ
Ɇɵɲɶ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚɹ
Ɇɵɲɶ ɦɚɥɸɬɤɚ
Ɇɵɲɶ ɩɨɥɟɜɚɹ
Ɇɵɲɶ ɥɟɫɧɚɹ
Ɇɵɲɶ ɦɚɥɚɹ
Ɇɵɲɶ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ
ɏɨɦɹɱɨɤ ɫɟɪɵɣ
ɉɨɥɟɜɤɚ-ɷɤɨɧɨɦɤɚ
ɉɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɉɨɥɟɜɤɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ
ɉɨɥɟɜɤɚ ɪɵɠɚɹ

Ʌɟɫɨɫɬɟɩɶ
0,326
0,486
0,155
–0,220
–0,316
–1,000
–0,490
–1,000
0,508
0,285
–0,697
–0,246
–0,589
–1,000
1,000
–0,062
–0,025
–0,061

«ɋɬɟɩɶ–1»

«ɋɬɟɩɶ–2»

–0,174
0,294
–0,136
–0,179
–0,699
–1,000
0,084
–1,000
–0,098
0,085
–0,917
–0,033
–0,090
–0,696
–1,000
–0,041
–0,247
0,129

–0,353
–0,370
–0,029
0,459
0,794
1,000
0,410
1,000
–0,431
–0,853
0,942
0,341
0,572
0,938
–1,000
0,509
0,367
–0,146

ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɨɣ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɤ ɩɨɣɦɚɦ ɪɟɤ
ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɥɟɫɨɩɨɤɪɵɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚ ɩɥɚɤɨɪɚɯ ɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɛɚɣɪɚɱɧɵɯ ɥɟɫɤɚɯ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ. Ʉɚɤ ɧɚɦɢ
ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɚɧɟɟ (ɇɚɝɥɨɜ, 1988), ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ ɥɟɫɧɵɟ ɜɢɞɵ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɧɚɝɨɪɧɵɦ ɞɭɛɪɚɜɚɦ. Ʉ ɛɚɣɪɚɤɚɦ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɢɯ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɣɦɚɦ ɪɟɤ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɥɟɫɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɨɩɬɢɦɭɦ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɞɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɜ ɞɨɥɢɧɚɯ. ɗɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɪɵɠɟɣ ɩɨɥɟɜɤɢ ɜ ɇɢɠɧɟɦ ɉɨɜɨɥɠɶɟ: ɜ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɧɚ ɨɛɢɬɚɟɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɶɧɵɯ ɥɟɫɚɯ, ɸɠɧɟɟ ɢ ɞɨ ɝɪɚɧɢɰɵ ɚɪɟɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɰɢɟɣ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɥɟɫɚ (ɓɟɩɨɬɶɟɜ, ɋɩɢɰɵɧ, 1965). ɍ ɪɵɠɟɣ ɩɨɥɟɜɤɢ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜɢɞɢɦɨ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ. Ɍɚɤ, ɨɧɚ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɧɚɦɢ ɜ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɸɠɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ., ɧɟɬ ɟɟ ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ Ⱦɨɧɰɚ ɢ Ⱦɨɧɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. (Ʉɪɢɬɫɤɚɹ, 1962, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1965), ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɠɟɥɬɨɝɨɪɥɚɹ ɦɵɲɶ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɢ ɸɠɧɟɣ, ɯɨɬɹ ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ Ⱦɨɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢ ɨɧɚ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1965).
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ ɜ ɩɨɣɦɟ
Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɢɞɟɬ ɜ ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ:
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɜɢɞɨɜ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ, ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ. ȿɫɥɢ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɬɟɩɧɭɸ ɡɨɧɭ
ɡɚɦɟɬɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɪɨɥɶ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɚ ɞɨɥɹ ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɬɨ ɜ
ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɬɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɞɨɥɢ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɧɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɹ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɥɟɣ. ɗɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɬɟɦ, ɱɬɨ ɥɟɫɚ ɜ ɩɨɣɦɟ Ⱦɨɧɰɚ (ɜ ɢɡɭɱɟɧɧɨɦ
ɪɟɝɢɨɧɟ) ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɸ, ɩɪɢɱɟɦ ɡɞɟɫɶ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ
ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ) ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɥɭɝɚ, ɱɬɨ ɫɛɥɢɠɚɟɬ ɷɬɢ ɩɨɣɦɵ ɫ ɛɟɡɥɟɫɧɵɦɢ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɢ ɩɥɚɤɨɪɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɜ ɧɢɯ ɩɨɥɟɜɵɯ ɜɢɞɨɜ.
ɗɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɟɞɭɬ ɤ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɨɣɦɵ Ⱦɨɧɰɚ ɢ ɩɨɣɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ.
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ȿɫɥɢ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɢɧɞɟɤɫ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,825± 0,018 (t = 13,7), ɬɨ ɜ ɫɬɟɩɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. — ɜɫɟɝɨ 0,619±0,018 (t = 20,9). ɇɨ ɧɚ ɸɝɟ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɵ ɷɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɢɜɟɥɢɪɭɸɬɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɨɛɳɟɝɨ ɨɫɬɟɩɧɟɧɢɹ ɞɨɥɢɧ ɪɟɤ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ
ɦɟɪɟ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɢɡ ɩɨɣɦ ɪɹɞɚ ɜɢɞɨɜ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɚ ɩɨɡɞɧɟɟ ɢ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɨɫɜɨɛɨɞɢɜɲɢɟɫɹ ɧɢɲɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɟ ɜɢɞɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ
ɩɨɥɟɣ. ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɛɥɢɠɟɧɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɞɨɥɢɧɚɯ ɪɟɤ ɢ ɧɚ ɩɥɚɤɨɪɚɯ.
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Ⱥɜɬɨɪɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵ ɡɨɨɥɨɝɚɦ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɫɚɧɷɩɢɞɫɬɚɧɰɢɣ
ȼ. ɋɢɜɤɨɜɭ, ɇ. Ʉɚɱɤɚɧɨɜɭ, Ⱥ. Ɂɨɪɟ, Ƚ. Ɍɤɚɱɭ ɢ ɢɯ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚɦ, ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɢɦ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ
ɭɱɟɬɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
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Зональні фауністичні угруповання дрібних ссавців
східної України та їх історичні зміни 1
Олександр Кондратенко, Ігор Загороднюк
Зональні фауністичні угруповання дрібних ссавців східної України та їх історичні зміни.
— Кондратенко О., Загороднюк І. — На основі дослідження мікротеріофауни заповідних ділянок Донецько-Донських, Донецьких степів і Приазов'я розглянуто зміни структури зональних
угруповань. Проаналізовано співвідношення головних фауністичних ядер — степового, лісового, заплавного. Показано, що найбільших змін (редукції) зазнало степове ядро. Визначено раритетні види дрібних ссавців регіону, 5 видів рекомендовано до Червоної книги України.
Ключові слова: дрібні ссавці, історичні зміни фауни, степова зона, східна Україна.
Zonal faunal communities of small mammals in the eastern Ukraine and their historical changes.
— Kondratenko O., Zagorodniuk I. — Small mammal faunas in protected areas of Donetsk-Don
steppe, Donetsk steppe and steppe of Pryazovia were investigated, and fundamental changes in pattern
of zonal communities are established. Ratio of main faunal complexes was analyzed: steppe, forest and
river valley type. It was established, that the steppe core was changed (reduced) in most degree. Rare
species of small mammals of the region are analyzed, and 5 species are recommended for the inclusion
into the Red Data Book of Ukraine.
Key words: small mammals, fauna historical changes, steppe zone, Eastern Ukraine.

Вступ
Загальною особливістю фауни східної України, з огляду на її найбільш характерні види,
є виразний степовий характер, який визначається наявністю низки груп з типовими степовими ареалами: вухатих їжаків і білозубок, ховрахів і байбаків, тушканів і мишівок, сліпаків,
хом’яків і хом’ячків, сліпушків і строкаток (Мигулін, 1928, 1938). Все це степове розмаїтті
фауни підсилюється наявністю інтразональних фауністичних комплексів, що проникають
долиною Сіверського Дінця та його приток далеко у степ.
Власне, такий набір перелічених видів формує степове фауністичне ядро, поняття і зміст
якого сформульовані у працях І. Загороднюка (1998, 1999). На склад та структуру цього ядра
впливає багато чинників, у тому числі віддаленість від центрів фауністичного багатства, близькість суміжних ядер, ступінь антропогенної трансформації ландшафту тощо. На сьогодні
наведений перелік типових представників степової фауни зберігся лише в окремих заповідних куточках. За результатами проведеного авторами дослідження (Кондратенко, Загороднюк, 2004, 2006), на заповідних ділянках східної частини України очевидними домінантами є
такі види як Sylvaemus uralensis (28 %), Microtus levis (25 %), Sylvaemus tauricus (11 %), і в
деякій мірі — Myodes glareolus (9 %). Такий набір видів-домінантів суттєво відрізняється від
переліку очікуваних степових видів і включає переважно евритопні види та представників
лісового і заплавного фауністичного комплексів. Чи свідчить це про зміни фауни?

1

За основу цієї статті взято фрагмент дисертації О. Кондратенка «7.2. Сучасна структура угруповань
дрібних ссавців та її зміни», доопрацьований І. Загороднюком.
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Таблиця 1. Типові представники степового, лісового та інтразональних фауністичних комплексів
Лісові види

Заплавно-лучний комплекс

Степові види

Синантропи

Евритропи

Dryomys nitedula,
Sylvaemus tauricus,
Sylvaemus sylvaticus, Myodes glareolus, Terricola
subterraneus

Crocidura leucodon, Neomys
anomalus, Neomys fodiens,
Sorex minutus, Sorex araneus,
Micromys minutus, Apodemus
agrarius, Microtus levis

Mus musculus Sylvaemus
Crocidura suaveolens,
uralensis
Sicista subtilis, Sicista
severtzovi, Sicista strandi,
Mus spicilegus, Cricetulus migratorius, Ellobius
talpinus, Lagurus lagurus

Фауністичні комплекси
Аналіз сучасного стану фауністичних комплексів проведено авторами на основі дослідження мікромаммалій, або дрібних ссавців. Їх у фауні регіону відомо 23 види, 21 з яких
зареєстровані авторами в результаті досліджень 1998–2005 рр., у тім числі 19 — при ловах
пастками і 2 (Mus spicilegus та Ellobius talpinus) — за слідами життєдіяльності (Кондратенко,
Загороднюк, 2006). Всі ці види розподіляються за біотопами дуже нерівномірно (Загороднюк, Кондратенко, 2002). На території регіону існують два основні зональні фауністичні
комплекси (біоценотичні групи): степове фауністичне ядро і лісове фауністичне ядро.
Типовими представниками першого комплексу є такі види мікромаммалій, як сліпушок
(Ellobius talpinus), строкатка степова (Lagurus lagurus), хом’ячок сірий (Cricetulus migratorius), мишівка степова (Sicista subtilis) (табл. 1). Представниками лісового фауністичного
ядра у регіоні є вовчок лісовий (Dryomys nitedula), мишак жовтогрудий (Sylvaemus tauricus),
нориці руда (Myodes glareolus) і підземна (Terricola subterraneus).
Окрім цих двох основних комплексів, в окремих місцезнаходженнях чисельними виявляються представники азонального та інтразонального комплексів. До азонального комплексу з мікромаммалій відносяться види-синантропи (зокрема, Mus musculus) та евритопний
S. uralensis. До інтразональних відносяться переважно види заплавно-лучного комплексу,
зокрема Apodemus agrarius, Micromys minutus, а також землерийки родів Sorex (S. minutus,
S. araneus), Neomys (N. anomalus, N. fodiens) та Crocidura (C. leucodon) тощо.
Особливістю регіону є доволі складний характер взаємин цих комплексів та їх взаємопроникнення, що визначається наявністю розгалуженої мережі річкових долин ярів та яруг,
для яких характерні заплавні ліси, заплавні луки та байрачні ліси, що чергуються із ділянками степу або агроценозами на рівнинних ділянках.
Степовий та лучний фауністичні комплекси
До групи степових належать 8 видів дрібних ссавців (табл. 1): Crocidura suaveolens, Sicista subtilis, Sicista severtzovi, Sicista strandi, Mus spicilegus, Cricetulus migratorius, Ellobius
talpinus, Lagurus lagurus, при цьому два останні види представляють монотипові у обсязі
європейської фауни загалом роди і триби. У посушливі роки та у період літньої посухи, коли
степова рослинність припиняє вегетацію, а продуктивність степових трав’яних ценозів зводиться майже до нуля, типово степові види, такі як Lagurus lagurus, Cricetulus migratorius та
види роду Sicista, використовують як стації перебування вологі лучні ценози і навіть байрачні ліси. Так, влітку 2001 р. частка Cricetulus migratorius при ловах пастками в байрачному
лісі заповідника «Провальський степ» досягала 21 %, канавками — до 29 %.
Чисельність степових видів в регіоні загалом є вкрай низькою, а деякі з них настільки
рідкісні, що ледь не кожна знахідка становить предмет спеціального обговорення. Наприклад, останніми роками кожна нова знахідка тушкана великого являє собою значну подію. Те
саме можна сказати про всі перелічені вище види мікромаммалій, а також про інших ссавців
— тхора степового і перегузню, їжака вухатого та ховраха крапчастого, хом’яка та корсака
(для огляду див. розділ «Історія досліджень та огляд фауни»).
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Лісові видів у степовій зоні
До лісових видів у нашому дослідженні віднесені п’ять видів дрібних ссавців (табл. 1):
Dryomys nitedula, Sylvaemus tauricus, Myodes glareolus, Sylvaemus sylvaticus, Terricola subterraneus. Тяжіють до цієї групи види роду Sorex (насамперед Sorex araneus), що нерідко відмічаються і в лучно-степових угрупованнях. З цього числа лише два види є типовими дендрофілами — Dryomys nitedula та Sylvaemus tauricus. Хоча у регіоні наших досліджень ми реєстрували їх неодноразово доволі далеко від лісу, часом на віддалі до 200 м від найближчих
деревостанів та невеликих груп дерев, загалом ці та інші види доволі тісно пов’язані з лісом.
Два види (Dryomys nitedula, Sylvaemus tauricus, Myodes glareolus) — найчастіше реєструються у суходільних (схилових або байрачних) лісах, всі види доволі регулярно зустрічаються у
заплавних лісах, один (Myodes glareolus) — в обох типах лісу.
Системою заплавних та байрачних біотопів, а також лісосмуг, види з лісового фауністичного комплексу проникають глибоко у степ, стаючи поступово (у географічному розрізі)
видами заплавного комплексу, або спільно з деякими степовими видами утворюють фауністичний комплекс байрачних лісів (Загороднюк, Кондратенко, 2002).
Роль екологічного русла для проникнення у степ лісових видів дрібних ссавців виконує
долина Дінця. Наприклад, Myodes glareolus розгалуженою системою річкових долин, байраків та лісосмуг проникає із заплавних лісів середньої течії Сіверського Дінця на терени Донецько-Донських і Донецьких степів. Так, у заповіднику «Стрільцівський степ» вона зустрічається не лише в лісосмугах та залишках байрачного лісу, але й виходить у степові
трав’янисті ценози по заростям степових чагарників. Terricola subterraneus та Neomys fodiens
долинами приток Дінця проникають у байрачні ліси Донецького кряжу. За нашими даними, у
заповіднику «Провальський степ» відсоток Neomys fodiens сягає 6 % при ловах канавками в
абсолютно-заповідному степу, а в окремі роки — 12 % (Кондратенко, Загороднюк, 2002) при
ловах пастками в байрачних лісах із струмками.
Співвідношення екологічних груп
Співвідношення основних розглянутих у цьому розділі екологічних груп мікромаммалій
регіону досліджень показано на рис. 1. Очевидно, що за числом видів домінуюче положення
займають три групи: заплавно-лучні (заплавні), степові та лісові види. За часткою ж, серед
інших груп, домінуюче положення займають також три комплекси, але місце степових видів
займає евритопний Sylvaemus uralensis з часткою 28 %.
Невелика частка видів степового фауністичного ядра в угрупованнях дрібних ссавців
досліджуваного регіону, як це видно з рис. 1, пояснюється знищенням та перетворенням цілинних степових ценозів на змінені та збіднені вторинні. А оскільки більшість типово степових видів мікромаммалій є стенотопними видами, то вони, за рідкісними винятками, не можуть пристосуватися до умов антропогенно змінених біотопів. Тому їхні екологічні ніші
займають або заплавно-лучні види (у тому числі нориця Microtus levis), або евритопні види (у
тому числі мишак Sylvaemus uralensis).
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Рис. 1. Розподіл основних екологічних груп мікромаммалій регіону досліджень за числом видів (ліворуч) та часткою серед інших груп (праворуч).
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Порівняння сучасного і колишнього стану фауни
Дрібні ссавці. Протягом XX ст. відбулася суттєва зміна мікротеріокомплексів, що позначилося як на складі фауни, так і структурі угруповань. Особливо яскраво такі зміни видно
при порівнянні видів, що визначали фауністичне обличчя регіональної фауни у різні періоди
її дослідження, тобто видів-домінантів. Важливі дані для порівняння дають праці І. Сахно
(наприклад: Сахно, 1957), який досліджував фауну дрібних ссавців Луганщини у 1949–1954
рр. У давніх фауністичних списках трьома лідерами (домінантами) виступають Cricetulus
migratorius, Mus musculus, Sylvaemus “sylvaticus” (табл. 2). Натомість, за результатами наших
досліджень, першу трійку формують три інші види: Sylvaemus uralensis, Microtus levis, Sylvaemus tauricus, тобто відбулася майже повна зміна домінантів.
Протягом другої половини XX ст. Cricetulus migratorius випав із домінантної групи, те
саме сталося із групою Mus “musculus”. Особливо яскраво цю тенденцію видно на прикладі
строкатки і хом’ячка (Кондратенко та ін., 2003). На початку XX ст. Lagurus lagurus був одним із наймасовіших видів: М. Селезньов (1932) писав про його домінування на Харківщині;
О. Мигулін (1938) відмічав, що чисельність строкатки сягала 10–20 екз./га. У колекціях частка цього виду становить 5,1 %. Зараз цей вид перейшов у категорію рідкісних: його частка
серед здобутих нами 3’880 особин дрібних ссавців складає лише 0,6 %1. Те саме демонструє
приклад із хом’ячком (Cricetulus migratorius), що раніше був безсумнівним домінантом, а з
плином часу (табл. 2) знизив свою чисельність з 50 % у повоєнні роки до 1 % за результатами наших ловів пастками (26 екз. із 2576: Кондратенко, Загороднюк, 2006).
У видів з лісового фауністичного ядра відбувається зворотне. Так, нориця Microtus levis
та мишак Sylvaemus uralensis поступово зайняли домінантні позиції і зараз є найбільш чисельними у більшості корінних стацій (Кондратенко, Загороднюк, 2006). До цієї групи увійшли
також два види лісового фауністичного ядра: мишак Sylvaemus tauricus та нориця Myodes
glareolus. Останній вид наразі активно розширює межі свого поширення. Так, у «Стрільцівському степу» він вперше виявлений нами 1995 р., а протягом 1998–2002 рр. нами вже зловлено 46 особин (Кондратенко, Загороднюк, 2006). Південніше вид виявлено нами у пелетках сови вухатої в с. Герасимівка Станично-Луганського р-ну (збори 1998 р.; 27 особин), а
2003 року він зареєстрований нами на необлікових лініях у «Провальському степу».
Наразі в регіоні на домінантні позиції вийшли зовсім не степові види, у тому числі два
види з лісового комплексу (Sylvaemus tauricus та Myodes glareolus), один заплавно-лучний
вид (Microtus levis) та один евритопний вид (Sylvaemus uralensis). Останнє відбулося за рахунок розвитку мережі лісосмуг і штучних лісів, з одного боку, а, з іншого боку, внаслідок мезофітизації ландшафту і, як наслідок, збільшенням ролі та площі чагарникових асоціацій у
колишніх степових ценозах (Ткаченко, Генов, 1998; Борозенець, Тихонюк, 2000).
Таблиця 2. Види-домінанти та їх частка серед інших здобутих дрібних ссавців (%)
Відлови 1949–1954 рр.
(n=1364*, дані з: Сахно, 1957)

Зоологічні колекції, XX ст.
(n=1128, ННПМ та ЗМ КНУ)

Дані авторів, 1994–2002 рр.
(n=3880, всі реєстрації)**

Cricetulus migratorius
Mus “musculus”
Sylvaemus uralensis
Microtus levis

Sylvaemus uralensis
Microtus levis
Mus “musculus”
Cricetulus migratorius

Sylvaemus uralensis
Microtus “arvalis”
Sylvaemus tauricus
Myodes glareolus

49,5
34,2
13,5
2,8

25,0
25,0
21,7
5,6

27,6
24,6
11,0
8,8

* Дані про обсяг матеріалу у праці І. Сахно розраховано, виходячи з даних про частку видів у виловах і
загальну кількість досліджених ним зразків; ** враховано результати аналізу пелеток.
1

На ці зміни може впливати те, що різні дослідники здобували матеріал різними методами і в різних
місцезнаходженнях. Так, І. Сахно, М. Селезньов і О. Мигулін ловили звірят переважно на полях і пастками Геро. Зараз в агроценозах Луганщини при обліках пастками Геро (дані надано В. Кузнєцовим)
частка строкатки навіть у роки найбільшого підйому її чисельності звичайно менша 5 %.
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Зростання ролі антропогенних змін середовища особливо яскраво відбувається у річкових долинах. Оскільки останні є руслами проникнення зональних комплексів в межі суміжних неродинних їм зон (Максимов, 1974), маємо закономірний вектор історичних змін: у
степ активно проникають види лісового і лучно-заплавного комплексів.
«Середні» ссавці. Такі самі тенденції мають місце і серед інших видів ссавців зі складу
степового фауністичного ядра (Загороднюк, 1999б), а саме їжака вухатого (Hemiechinus auritus), ховрахів крапчастого (Spermophilus suslicus) і малого (S. pygmaeus), тушкана великого
(Allactaga major), хом’яка (Cricetus cricetus). Ці види сильно скоротили як межі поширення в
регіоні, так і чисельність. Аналіз особливостей живлення птахів-міофагів (Кондратенко, Товпинец, 2001; Ветров, Кондратенко, 2002) показав, що численні ще у першій половині XX ст.
(Мигулін, 1938), ці гризуни стали тепер рідкісними на всій території регіону.
Так, чисельність Cricetus cricetus у «Стрільцівському степу» у 80-х роках XX ст. складала 0,6–1,2 особини, а S. suslicus — до 2 особин на 100 конусо-діб (Марочкина, 1987; Марочкина, Тимошенков, 1990), проте тепер ці види зникли з заповідника (Кондратенко, Боровик,
2001). Суттєво скоротилася і їхня загальна чисельність у регіоні. Так само їжак вухатий (Hemiechinus auritus) зник майже всюди, де зустрічався раніше (Мигулін, 1938; Скоков, 1992), і
його знахідки можливі лише на косах Приазов’я. Викликає занепокоєння і стан популяції
тушкана Allactaga major. Чисельність цього степового виду зменшується унаслідок зниження
пасовищного навантаження на степові ценози, яке відбувається через зменшення поголів’я
свійської худоби і заростання цих ділянок високими травами, що врешті робить їх непридатними для мешкання і тушканів, і ховрахів. Обидва види ховрахів суттєво скоротили чисельність по всьому регіону (Загороднюк, Кондратенко, 2006), і в межах заповідних територій
збереглися на невеликих ділянках пасовищ в околицях заповідників «Провальський степ» та
«Хомутовський степ». Все це свідчить про згасання степового фауністичного ядра.
За В. Тимошенковим (2006), максимум зустрічей та інших реєстрацій рідкісних видів
ссавців у районі розташування заповідника «Хомутовський степ» випадає на корінні і незаймані господарською діяльністю людини місцезнаходження, і вони майже відсутні в антропогенно трансформованих біотопах. За тими ж даними, регулярно такі реєстрації мають місце
також біля людських осель, що можна пояснити абсолютно більшою кількістю обстежень
таких ділянок. Окрім того, в таких місцях є збій рослинності, що має значення для більшості
лучно-степових видів. Останнє важливе для багатьох дрібних фітофагів, зокрема і для ховрахів, що у свою чергу приваблює диких хижих, у тому числі загалом рідкісних у степу тхорів.
Проте саме тут на раритетів чатують свійські хижаки і люди. М. Колесніков і О. Кондратенко
(2004) описують часту реєстрацію в один рік у Проваллі особин рідкісного виду тхорів біля
садиби, на якій утримували птицю, на яку хижаки пробували полювати, і тут же відмічають
цікавий факт дивного «зникнення» тут хижаків на наступний рік.
Раритетна фауна
З 23-х видів мікромаммалій регіону дослідження лише два мають охоронну категорію
згідно із «Червоною книгою України» (1994) — Neomys anomalus та Sicista subtilis (табл. 3).
До цього списку червонокнижних видів необхідно додати 5 видів, оскільки в Україні поза
межами дослідженого регіону вони відсутні (позначено зірочкою) або є менш чисельними.
Такими є: Crocidura leucodon, Sicista severtzovi*, Sicista strandi*, Ellobius talpinus та Lagurus
lagurus*. Так, Sicista severtzovi в Україні зустрічається лише на обмеженій території Донецько-Донських степів, а Sicista strandi — в Донецько-Донських і Донецьких степах.
Мережа заповідних територій регіону не є достатньою для збереження наявного біологічного різноманіття загалом і теріофауни зокрема: як у зв’язку з незначною кількістю об’єктів
ПЗФ вищого рангу, так і малою їх площею. Останні два фактори (кількість і площа заповідних ділянок) стимулюють розвиток явищ фрагментації популяцій степових видів і посилюються значним антропогенним навантаженням на природні комплекси.
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Таблиця 3. Регіональний «червоний список» видів мікромаммалій та необхідні доповнення до нового
видання «Червоної книги України» (всі оцінки статусу — за діючою старою системою категорій)
Вид (у систематичному списку) Частка у
та його статус
зборах
авторів *

ЧКУ
(1994)

Пропозиція
доповнення
до ЧКУ

Можливі подальші доповнення до ЧКУ

Регіональний
червоний
список

Crocidura leucodon «СФЯ» **
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Sorex minutus
Sicista subtilis «СФЯ»
Sicista severtzovi «СФЯ»
Sicista strandi «СФЯ»
Micromys minutus
Cricetulus migratorius
Ellobius talpinus «СФЯ»
Lagurus lagurus «СФЯ»
Terricola subterraneus

—
ІІІ кат.
—
—
ІІІ кат.
—
—
—
—
—
—
—

ІІ кат.
—
—
—
—
ІІ кат.
ІІІ кат.
—
—
ІІ кат.
ІІІ кат.
—

—
—
IV кат.
—
—
—
—
IV кат.
—
—
—
—

І кат.
І кат.
III кат.
III кат.
II кат.
II кат.
II кат.
III кат.
IV кат.
I кат.
II кат.
III кат.

0,00
0,00
0,27
0,39
0,23
0,04
0,39
0,12
1,01
0,00
0,04
0,23

* Частка виду за всією сукупністю даних відлову подається за працею авторів у цій збірці (Кондратенко, Загороднюк, 2006); ** «СФЯ» — степове фауністичне ядро (за Загороднюк, 1999а).

Наші пропозиції щодо розширення ПЗФ регіону зводяться до нагальної потреби збільшення кількості і площі степових заповідних ділянок. Наразі площа кожного з заповідних
об’єктів в регіоні складає лише 0,4–1,1 тис. га: «Стрільцівський степ» (522 га), «Провальський степ» (588), «Придінцівська заплава» (494), «Хомутовський степ» (1028), «Кам’яні Могили» (404), «Крейдяна флора» (1134). Всі ці ділянки є надзвичайно крихітними (Загороднюк, 1999б), і площа кожної з них з урахуванням наших природоохоронних реалій має бути
збільшена хоча б у п’ять разів, до величини 2–5 тисяч га.
Висновки
Мікротеріофауна регіону є складним утворенням з представників степового, лісового,
заплавно-лучного, синантропного та евритопного комплексів. Найбільша частка в угрупованнях належить видам евритопного, лісового і заплавно-лучного комплексів. Степовий комплекс видів ніколи не займає домінуючого положення в угрупованнях.
Сучасний етап розвитку фауни супроводжується катастрофічним скороченням чисельності усіх степових видів і зменшенням їх ролі у функціонуванні зональних фауністичних
комплексів. Продовжується збільшення чисельності лісових (Sylvaemus tauricus, Myodes
glareolus) і заплавно-лучних видів (Sorex araneus, Apodemus agrarius, Microtus levis) і вихід їх
на домінантні позиції у більшості місцезнаходжень.
П’ять видів дрібних ссавців (усі зі степового фауністичного ядра) — білозубка велика
(Crocidura leucodon), сліпушок (Ellobius talpinus), мишівки (Sicista severtzovi та S. strandi) та
строкатка (Lagurus lagurus) — є зникаючими і рекомендуються до включення у регіональний
та загальнодержавний «червоні» списки.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.33 (47)

ȼɢɞɢ ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɢɯ — ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ.
Ȳɠɚɤ ɜɭɯɚɬɢɣ (Hemiechinus auritus) 1
ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȯɜɝɟɧ Ȼɨɪɨɜɢɤ
ȼɢɞɢ ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɢɯ — ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ. Ȳɠɚɤ ɜɭɯɚɬɢɣ (Hemiechinus auritus).
— Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ȼɨɪɨɜɢɤ ȯ. — Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɤɪɢɦɫɶɤɿɣ ɦɿɞɢɰɿ Sorex
(minutus) dahli ɬɚ ɛɿɥɨɡɭɛɰɿ Crocidura leucodon. Ⱦɨɤɥɚɞɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɦɩɿɜ ɡɝɚɫɚɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ Hemiechinus auritus ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɰɟɣ ɜɢɞ ɞɨ
ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ⱦɨɞɚɬɤɭ 2 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ, Insectivora, Sorex, Crocidura, Hemiechinus, ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ.
Species of Insectivores as candidates to Bern’s annexes. Long-eared hedgehog (Hemiechinus auritus). — Zagorodniuk I., Kondratenko O., Borovyk E. — Problems of protection of insectivores presented in Ukraine with special attention to needs of protection of Crimean shrew Sorex (minutus) dahli
and white-tooth shrew Crocidura leucodon were considered. Data concerning modern state and tempos
of extinction of populations of Hemiechinus auritus were analyzed in details, and recommendation to
including of this species into new edition of Annex 2 to Bern Convention is given.
Key words: insectivores, Insectivora, Sorex, Crocidura, Hemiechinus, protection status.

Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ
ȱɡ ɛɥɢɡɶɤɨ 12 ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɹɞ ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɢɯ
(Soriciformes), ɭ Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɥɢɲɟ ɯɨɯɭɥɸ (Desmana moschata); ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɪɨɞɢɧɢ ɦɿɞɢɰɟɜɢɯ (Soricidae).
Ɂ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɪɢɬɟɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɿɞɢɰɟɜɢɯ, ɹɤɢɦ ɜɚɪɬɨ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɧɚɞɚɬɢ ɜɢɳɢɣ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɧɚɡɜɟɦɨ ɚɥɶɩɿɣɫɶɤɨ-ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ Sorex alpinus S c h i n z ɬɚ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ Sorex (minutus) dahli Z a g . (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1996). Ⱦɭɠɟ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞ
Crocidura leucodon, ɳɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ȱ. ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɢ (1937) ɬɚ ȱ. ɋɨɤɭɪɚ (1963) ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɣɦɚɜ ɨɞɧɟ
ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ, ɚ ɜ ɧɚɲɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɡɚ 20 ɪɨɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɪɚɡ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1996). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ʀɯ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨɞɚɬɤɭ 2 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ) ɩɨɫɬɚɧɟ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ.
ɓɨɞɨ ʀɠɚɤɿɜ (ɪɨɞɢɧɚ Erinaceidae) ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ (1988) ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ʀɠɚɤ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɜɿɞɨɦɢɣ. Ƀɨɝɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɥɢɲɟ ɨɱɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ — ɜɿɞ ȼɨɥɢɧɿ ɞɨ ɋɭɦɳɢɧɢ, ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɧɚ ɫɬɚɜɢɬɢ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɛɭɞɟ ɜɿɞɨɦɨ ɩɪɨ
ɣɨɝɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɚɲɨʀ ɮɚɭɧɢ. ȼɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɧɚɦɢ ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢ «ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ» ʀɠɚɤɿɜ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɜɢɞɭ Erinaceus concolor, ɬɨɛɬɨ ʀɠɚɤɚ ɛɿɥɨɱɟɪɟɜɨɝɨ, ɚɛɨ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɇɿɲɬɚ, 1995).

1

Ɍɟɤɫɬ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɡɚ ɜɢɞɚɧɧɹɦ «ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ»
(Ʉɢʀɜ, 1999. ɋ. 179–181), ɜɢɞɚɧɢɦ ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ» (ȼɢɩɭɫɤ 2). ȼ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɞɪɭɝɚ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɡɜɢ («Ȳɠɚɤ ɜɭɯɚɬɢɣ (Hemiechinus auritus)») ɜɿɞɫɭɬɧɹ.
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əɤ ɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɢɡɤɢ ɜɢɞɿɜ ɝɪɢɡɭɧɿɜ), ɩɨɡɚ ɛɟɪɧɫɶɤɢɦɢ
ɫɩɢɫɤɚɦɢ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ʀɠɚɤ ɜɭɯɚɬɢɣ, Hemiechinus auritus. ɐɟɣ ɜɢɞ ɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ (ȱȱ) ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɹɤ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ, ɳɨ ɽ ɬɢɩɨɜɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999).
Ȳɠɚɤ ɜɭɯɚɬɢɣ — Hemiechinus auritus
ɉɨɜɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɧɚɡɜɚ ɜɢɞɭ — Hemiechinus auritus (G me lin , 1770), ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɫɢɧɨɧɿɦ
— Erinaceus auritus. ȼɢɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɨɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɯɿɞɧɨɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɪɟɚɥɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɽɸ (Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1956). əɤ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɪɿɞɤɿɫɧɿɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» (1994) ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ȱȱȱ ɨɯɨɪɨɧɧɨʀ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ, «ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɨɜɨɦɭ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚɯ» (Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, 1994), ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɰɿɤɚɜɨɸ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɮɚɭɧɿɫɬɿɜ ɿ ɧɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɰɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ.
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɽ ɞɭɠɟ ɞɚɜɧɿɦɢ: 1926 ɪ. ɜɢɞ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ ɉɪɢɚɡɨɜ'ʀ ɩɨɛɥɢɡɭ Ɇɚɪɿɭɩɨɥɹ ɬɚ ɜ ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ
(Ⱥɜɟɪɿɧ, ɒɬɚɦɦ, 1927; Ƚɨɥɿɰɢɧɫɶɤɢɣ, 1929). Ɉɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɚ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɜɢɞɭ ɜ
ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɭ (Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ) ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 50-ɯ ɪɪ.
(Ɇɨɞɿɧ, 1956), ɨɞɧɚɤ ɡɚ 12 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɰɿɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɬɚ ɜ ʀʀ ɨɤɨɥɢɰɹɯ (ɞɚɧɿ ȯ. Ȼɨɪɨɜɢɤɚ) ɜɢɞ ɬɭɬ ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɥɢ. ɇɟɜɞɚɥɢɦɢ ɛɭɥɢ ɩɨɲɭɤɢ ɜɭɯɚɬɨɝɨ ʀɠɚɤɚ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɭ 1994–1999 ɪɪ. ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ, ɭ ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɨɦɭ ɬɚ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɚɯ1.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɞ ɩɨɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ
ɜɢɞ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɡɧɢɤ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1998). ɉɪɨɬɟ, ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɚɤɬɿɜ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɭ ɉɪɢɚɡɨɜ'ʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɞɢɧ ɡ ɚɜɬɨɪɿɜ ɰɶɨɝɨ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ (ȯ. Ȼɨɪɨɜɢɤ) ɡɭɫɬɪɿɜ ɜɭɯɚɬɨɝɨ ʀɠɚɤɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 1982 ɪ. ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɤɿɫ
(Ʉɪɢɜɚ?) ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɱɛɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ȱɧɲɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɡɝɚɞɤɨɸ ɩɪɨ ɜɢɞ ɜ ɬɨɦɭ ɠ ɪɟɝɿɨɧɿ ɽ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ȼ. ɋɿɪɟɧɤɚ ɿ ȼ. Ɇɚɪɬɢɧɨɜɚ (1998), ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɚɧɚɥɿɡɭ «Ʌɿɬɨɩɢɫɿɜ
ɩɪɢɪɨɞɢ» ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɡɚ 1978–89 ɪɪ., ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ʀɠɚɤɚ ɜ ɞɨɥɢɧɿ
Ƚɪɭɡɶɤɨɝɨ ȯɥɚɧɱɢɤɚ ɩɨɛɥɢɡɭ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ».
ȼɚɪɬɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɤɥɸɱɨɜɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ (ɡɚ: Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ
1956). ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɲɢɪɟɧɨɝɨ ɧɚ ɛɿɥɶɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ʀɠɚɤɚ ɛɿɥɨɱɟɪɟɜɨɝɨ (Erinaceus
concolor), ɪɨɡɦɿɪɢ ʀɠɚɤɚ ɜɭɯɚɬɨɝɨ ɦɚɥɿ — ɞɨɜɠɢɧɚ ɬɿɥɚ 13–23 ɫɦ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɡɚɞɧɶɨʀ ɫɬɭɩɧɿ ɧɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 4 ɫɦ (29–39 ɦɦ), ɩɨɡɚɹɤ ɜɭɲɧɢɰɹ ɧɟ ɤɨɪɨɬɲɚ ɜɿɞ 3 ɫɦ (29–48 ɦɦ) ɿ, ɩɪɢɤɥɚɞɟɧɚ ɞɨ
ɳɨɤɢ, ɫɹɝɚɽ ɡɚ ɨɤɨ; ɝɨɥɤɢ ɡ ɛɨɤɿɜ ɬɿɥɚ ɧɟ ɞɨɜɲɿ 17 ɦɦ, ɧɚ ɫɩɢɧɿ — ɞɨ 22 ɦɦ; ɧɚ ɧɢɯ, ɨɤɪɿɦ
ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɧɚɫɿɱɨɤ, ɽ ɦɟɧɲ ɝɥɢɛɨɤɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ; ɯɭɬɪɨ ɦ'ɹɤɟ ɿ ɫɜɿɬɥɟ, ɡɧɢɡɭ ɛɿɥɹɜɟ, ɡ ɛɨɤɿɜ ɬɚ
ɧɚ ɝɨɥɨɜɿ — ɫɿɪɨ–ɪɭɞɭɜɚɬɟ.
ȼɭɯɚɬɢɣ ʀɠɚɤ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɪɿɞɤɿɫɧɿɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚɲɨʀ ɮɚɭɧɢ ɿ ȯɜɪɨɩɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. ɍ
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɟɣ ɜɢɞ ɦɚɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ȱȱȱ («ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ»). ɍ ɧɨɜɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɰɟɣ ɜɢɞ ɦɚɽ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɯɨɪɨɧɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ȱ, ɬɨɛɬɨ ɫɬɚɬɭɫ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨɝɨ ɜɢɞɭ ("CR" ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɆɋɈɉ). Ɇɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ Hemiechinus
auritus ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ⱦɨɞɚɬɤɭ ȱȱ ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ.

1
ȼɢɞ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ (ɜɠɟ ɩɿɫɥɹ ɰɿɽʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ) ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ⱦɠɨɫ,
2004): ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɬɪɚɜɧɹ 2002 ɪ. ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɢɧɭ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ ɛɚɥɰɿ ɉɥɨɫɤɚ, ɳɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. Ɋɨɡɤɿɲɧɟ Ʌɭɬɭɝɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ; ɜɢɞ ɿɧɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨɦ ɡɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɽɸ ɡ ɤɨɥɟɤɰɿʀ Ɉ. Ⱦɠɨɫɚ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ
ɚɜɬɨɪɿɜ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɞɥɹ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɭɬ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɟɦɚɽ ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɱɧɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɜɢɩɚɫ ɯɭɞɨɛɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɡ Erinaceus europaeus). ɍ ɧɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɳɨɞɨ ɮɚɭɧɢ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ «ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ȼɨɪɨɜɢɤ, 2001), «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ»
(Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002; Ɇɨɪɨɡ, 2006) ɬɚ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» (Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2006) ɧɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɰɟɣ ɜɢɞ ʀɠɚɤɿɜ ɧɟ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ.

175

Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ ȼ. I., ɉiɞɨɩɥiɱɤɨ I. Ƚ. Ɋɹɞ Ʉɨɦɚɯɨʀɞɧɿ — Insectivora / Ɏɚɭɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʉɢʀɜ: ȼɢɞ-ɜɨ Ⱥɇ
ɍɊɋɊ, 1956. — Ɍɨɦ 1. — ȼɢɩ. 1. — ɋ. 70–228.
Ⱥɜɟɪɢɧ ȼ. Ƚ., ɒɬɚɦɦ Ɇ. Ƚ. Ɉ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɭɲɚɫɬɨɝɨ ɟɠɚ (Hemiechinus auritus Gmel.) ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ // Ɍɪɭɞɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜ-ɜɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ. — 1927. — Ɍɨɦ 50, ɜɵɩɭɫɤ 2. — ɋ. 51–53.
Ƚɨɥɿɰɢɧɫɶɤɢɣ ȼ. ȼɭɯɚɬɢɣ ʀɠɚɤ ((Hemiechinus auritus Gmel) ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ Ɇɚɪɿɭɩɨɥɹ // Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ Ⱥɇ ɍɊɋɊ. — 1929. — ȼɢɩɭɫɤ 7. — ɋ. 27–28. — (Ɍɪɭɞɢ Ɏɿɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɿɞɞɿɥɭ. Ɍɨɦ 13, ɜɢɩ. 1).
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɂ. Ɋɟɞɤɢɟ ɜɢɞɵ ɛɭɪɨɡɭɛɨɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ: ɥɟɝɟɧɞɵ, ɮɚɤɬɵ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 1996. — Ɍɨɦ 30, ʋ 6. — C. 53–69.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ȼ. ȼɢɳɿ ɬɚɤɫɨɧɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɤɥɚɞ, ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɬɚ ɜɢɞɨɜɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ // Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. — 1998. — ʋ 4. — ɋ. 180–186.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ȼ. ɋɬɟɩɨɜɟ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɟ ɹɞɪɨ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ: ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
// Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. — 1999. — ʋ 5. — ɋ. 203–210.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. — 2002. — ʋ 1 (45) ɫɿɱɟɧɶ. — ɋ. 19–24.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ȼɨɪɨɜɢɤ ȿ. ɇ. Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»
// ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. — 2001. —
ʋ 11 (43) ɥɢɫɬɨɩɚɞ. — ɋ. 55–62.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ., Ⱦɠɨɫ Ɉ. Ⱥ. ɇɨɜɚɹ ɧɚɯɨɞɤɚ ɭɲɚɫɬɨɝɨ ɟɠɚ (Hemiechinus auritus) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2004. — Ɍɨɦ 38, ʋ 5. — ɋ. 84.
Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ȼ. ȱ. Ȳɠɚɤ ɜɭɯɚɬɢɣ // ɑɟɪɜɨɧɚ ɤɧɢɝɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɜɚɪɢɧɧɢɣ ɫɜɿɬ. — Ʉɢʀɜ: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, 1994. — ɋ. 372.
Ɇɨɞɿɧ Ƚ. ȼ. Ɂɚɦɿɬɤɢ ɩɪɨ ɜɭɯɚɬɨɝɨ ʀɠɚɤɚ ɿ ɥɿɫɨɜɭ ɦɢɲɿɜɤɭ ɜ ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɭ // Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ Ⱥɇ ɍɊɋɊ. — 1956. — ʋ 27. — ɋ. 154–159.
Ɇɨɪɨɡ ȼ. Ⱥ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɨɣ
ɫɬɟɩɢ ɢ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ // Ȼɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ: ɗɥɬɨɧ-2, 2005. — ɋ. 193–204. —
(Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ.
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɩɭɫɤ ʋ 56 (79). ɉɚɦ’ɹɬɿ Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ).
ɉiɞɨɩɥiɱɤɚ I. Ƚ. ɉɿɞɫɭɦɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɝɚɞɨɤ ɡɚ 1924–1935 ɪɪ. // Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ
ɍɤɪ. Ⱥɇ. — 1937. — ʋ 19. — ɋ. 101–170.
ɋɢɪɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ., Ɇɚɪɬɵɧɨɜ ȼ. ȼ. Ɏɚɭɧɚ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ (ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɟɫɹ, ɩɬɢɰɵ, ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ. Ⱥɧɧɨɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɞɨɜ) // Ɍɪɭɞɵ ɮɢɥɢɚɥɚ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ ɦɨɝɢɥɵ». ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ɫɛɨɪɧɢɤ
1997. — Ʉɢɟɜ: Ɏɢɬɨɫɨɰɢɨɰɟɧɬɪ, 1998. — ȼɵɩɭɫɤ 1. — ɋ. 63–82.
ɋɨɤɭɪ I. Ɍ. ɇɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ // Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɦɭɡɟɸ ɍɤɪ. Ⱥɇ. — 1963. — ʋ 32. — ɋ. 29–42.
Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»
// Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ / Ɂɚ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — ɋ. 33–37. — (ɋɟɪɿɹ: ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7).
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.323 (47)

ɋɬɟɩɨɜɿ ɝɪɢɡɭɧɢ ɹɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ 1
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ
ɋɬɟɩɨɜɿ ɝɪɢɡɭɧɢ ɹɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ. — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. —
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɲɟɫɬɢ ɜɢɞɿɜ ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. ɏɨɦ’ɹɱɨɤ ɫɿɪɢɣ (Cricetulus migratorius), ɫɥɿɩɭɲɨɤ (Ellobius talpinus), ɫɬɪɨɤɚɬɤɚ (Lagurus lagurus) ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɭ 2, ɚ ɬɭɲɤɚɧ ɜɟɥɢɤɢɣ (Allactaga
major), ɬɭɲɤɚɧ-ɤɚɧɞɢɛɤɚ (Stylodipus telum), ɫɥɿɩɚɤ ɩɿɳɚɧɢɣ (Spalax arenarius) — ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɭ 3.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɝɪɢɡɭɧɢ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɫɬɟɩɨɜɚ ɮɚɭɧɚ, ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ, Ȼɟɪɧɫɶɤɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ.
Steppe rodents as candidates to annexes of Bern Convention. — Kondratenko O., Zagorodniuk I.
— Modern state of populations of six steppe rodent species, that are recommended to including into
the Bern’s annexes is considered. Cricetulus migratorius, Ellobius talpinus, Lagurus lagurus are recommended to Annex 2, and Allactaga major, Stylodipus telum, Spalax arenarius are recommended to
including into the Annex 3 of the Bern Convention.
Key words: rodents, modern state, steppe fauna, rare species, Bern Convention.

Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ
əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ ɤɥɚɫɭ, ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ
ɤɿɥɶɤɨɯ ɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɚɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɫɬɟɩɨɜɿ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ. ɇɚɠɚɥɶ, ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ ɝɪɭɩ ɫɫɚɜɰɿɜ ɜɢɞɢ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999) ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɛɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɚɯ, ɧɿ ɜ
ɞɨɞɚɬɤɭ 2, ɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 3 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. ȯɞɢɧɢɦ, ɚɥɟ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ,
ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɮɚɭɧɢ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɞɨ ɰɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ, ɽ
ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɭ ȯɜɪɨɩɿ, ɦɟɠɿ ɹɤɨʀ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,
ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɡɚɯɿɞɧɢɦɢ ɤɨɪɞɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɧɚɲɢɯ ɤɨɥɟɝ ɡ ɤɪɚʀɧ ɡɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ.
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɤɪɢɡɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɮɚɭɧɢ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ (ɹɤ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ) ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ. Ɂ ɩɨɧɚɞ 50 ɜɢɞɿɜ ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
(ɞɢɜ. ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ), ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɿɥɶɤɢ 7 ɜɢɞɿɜ, ɡ ɧɢɯ 3 ɦɚɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ
ɫɬɚɬɭɫ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɑɟɪɜɨɧɨɸ ɤɧɢɝɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ (1994). Ʉɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɑɄɍ (1994)
ɚɛɨ ɬɚɤɢɯ, ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɹɤɢɯ ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ.,
1998; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999). Ɂɚɝɚɥɨɦ ɧɚɦɢ ɞɨ ɛɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 6 ɜɢɞɿɜ (ɬɚɛɥ.
1), ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ: (a) ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɡɚɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɞɨ
ɞɨɞɚɬɤɭ 3), (b) ɬɪɢ ɜɢɞɢ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɿ ɡɚ Ȼɟɪɧɫɶɤɢɦɢ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ, ɧɿ ɡɚ
ɑɄɍ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɭ 2); (c) ɞɜɚ ɜɢɞɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɞɜɢɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɛɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɿ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɿ ɜɢɞɢ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɭ 2 ɡɚ ɩɚɪɚɫɨɥɶɤɨɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ). Ɂɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɥɢɲɟ ɯɨɦ'ɹɱɤɚ, ɜɫɿ ɰɿ ɜɢɞɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ — ɧɚ ʀʀ Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɠɿ.
1

Ɍɟɤɫɬ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɡɚ ɜɢɞɚɧɧɹɦ «ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ»
(Ʉɢʀɜ, 1999. ɋ. 185–191), ɜɢɞɚɧɢɦ ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ» (ȼɢɩɭɫɤ 2). Ⱦɨɞɚɧɨ ɪɟɡɸɦɟ.

177

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. ȼɢɞɢ ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɬɭɬ ɞɨ ɛɟɪɧɫɶɤɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ (ȻȾ2 ɬɚ ȻȾ3)
ȼɢɞ (ɪɨɞɢɧɚ)

ɉɪɢɦɿɬɤɚ (ɫɬɚɬɭɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ)

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ

Spermophilus odessanus — ɯɨɜɪɚɯ ɩɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ
Sicista severtzovi — ɦɢɲɿɜɤɚ ɬɟɦɧɚ
Allactaga major — ɬɭɲɤɚɧ ɜɟɥɢɤɢɣ
Stylodipus telum — ɬɭɲɤɚɧ-ɤɚɧɞɢɛɤɚ
Spalax arenarius — ɫɥɿɩɚɤ ɩɿɳɚɧɢɣ
Cricetulus migratorius — ɯɨɦ'ɹɱɨɤ ɫɿɪɢɣ
Ellobius talpinus — ɫɥɿɩɚɱɨɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ
Lagurus lagurus — ɫɬɪɨɤɚɬɤɚ ɫɬɟɩɨɜɚ

ɧɚɞɜɢɞ S. suslicus (ȻȾ2)
ɧɚɞɜɢɞ S. subtilis (ȻȾ2, ɑɄɍ)
ɑɄɍ 1994: ɨɯɨɪɨɧɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ 2
ɑɄɍ 1994: ɨɯɨɪɨɧɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ 2
ɑɄɍ 1994: ɨɯɨɪɨɧɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ 2
ɪɟɤ. ɞɨ ɑɄɍ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999)
ɪɟɤ. ɞɨ ɑɄɍ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999)
ɪɟɤ. ɞɨ ɑɄɍ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999)

ɪɟɤ. ɞɨ ȻȾ2
ɪɟɤ. ɞɨ ȻȾ2
ɪɟɤ. ɞɨ ȻȾ3
ɪɟɤ. ɞɨ ȻȾ3
ɪɟɤ. ɞɨ ȻȾ3
ɪɟɤ. ɞɨ ȻȾ2
ɪɟɤ. ɞɨ ȻȾ2
ɪɟɤ. ɞɨ ȻȾ2

ɏɨɦ'ɹɱɨɤ ɫɿɪɢɣ — Cricetulus migratorius
Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɹ. ɉɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɜɢɞɭ: Cricetulus migratorius (Pallas, 1773). ȯɞɢɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ɪɨɞɭ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȯɜɪɨɩɢ ɡɚɝɚɥɨɦ (ȯɦɟɥɶɹɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1987). ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɞɪɿɛɧɢɣ ɤɭɰɨɯɜɨɫɬɢɣ ɝɪɢɡɭɧ ɩɨɩɟɥɹɫɬɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɬɪɶɨɦɚ ɩɿɞɜɢɞɚɦɢ:
(1) ɞɪɿɛɧɢɦ ɬɟɦɧɨɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɦ bellicosus Charlemagne, 1915 ɿɡ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɥɿɫɨɫɬɟɩɭ1;
(2) ɤɪɭɩɧɿɲɢɦ ɿ ɫɜɿɬɥɿɲɢɦ zvierozombi Pidoplichko, 1928 ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɠɹ ɬɚ (3) ɫɜɿɬɥɨ
ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɦ ɤɪɢɦɫɶɤɢɦ neglectus Ognev, 1915 (=falzfeini Matschie, 1918) (ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1928;
Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1992).
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. Ɇɟɲɤɚɧɟɰɶ ɰɿɥɢɧɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ, ɳɨ ɧɟ ɭɧɢɤɚɽ ɿ ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɿɜ
ɧɚ ɜɫɶɨɦɭ ɩɪɨɬɹɡɿ ɚɪɟɚɥɭ ɜɿɞ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɞɨ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɿ ɜɿɞ Ʉɢʀɜɳɢɧɢ ɞɨ Ʉɪɢɦɭ (Ɇɢɝɭɥɿɧ,
1938; ɋɨɤɭɪ, 1960). Ɂɟɦɥɟɪɢɣ, ɳɨ ɪɢɽ ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ ɧɨɪɢ. ɀɢɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɨɫɥɢɧɧɨɸ ʀɠɟɸ,
ɿɧɤɨɥɢ — ɞɪɿɛɧɢɦɢ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ (ɋɚɯɧɨ, 1957); ɫɬɜɨɪɸɽ ɤɨɪɦɨɜɿ ɡɚɩɚɫɢ, ɡɢɦɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ
ɫɬɚɧɿ ɫɧɭ. Ɂɚ ɪɿɤ ɩɥɨɞɢɬɶ ɞɨ 3 ɪɚɡ ɩɨ 5–7 (ɞɨ 10) ɦɚɥɹɬ (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938; ɋɚɯɧɨ, 1959).
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɨɤɚɦɢ, ɨɞɧɚɤ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɜɚɽ ɜɢɫɨɤɨɸ (Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ, Ɋɭɞɢɲɢɧ, 1960). Ʉɨɥɢɲɧɿɣ ɲɤɿɞɧɢɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɰɟɣ ɜɢɞ
ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɭ ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ: ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 1–5 % ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ
ɦɿɤɪɨɦɚɦɚɥɿɣ, ɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɰɿɥɢɧɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ — ɞɨ 5–10 % (Ɇɚɪɨɱɤɿɧɚ, 1987; ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ), ɜ
ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜ — 1,5–10 % (ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1937; ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ). Ɂɚɪɚɡ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɚɪɟɚɥɭ ɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɞɭ ɡ ɡɚɯɨɞɭ ɬɚ ɩɿɜɧɨɱɿ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɜɿɧ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɫɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɿ Ʉɪɢɦɭ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ. Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɽ ɨɯɨɪɨɧɚ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɟɩɨɜɢɯ
ɦɚɫɢɜɿɜ. ɐɟɣ ɜɪɚɡɥɢɜɢɣ ɫɬɟɩɨɜɢɣ ɜɢɞ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ ɞɨɞɚɬɨɤ 2 ɞɨ
Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ ɑɟɪɜɨɧɭ ɤɧɢɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɜɪɚɡɥɢɜɢɣ (VU).
ɋɥɿɩɭɲɨɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ — Ellobius talpinus
Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɹ. ɉɨɜɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɧɚɡɜɚ ɜɢɞɭ: Ellobius talpinus (Pallas, 1770). ȯɞɢɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɿ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ȯɜɪɨɩɿ ɡɚɝɚɥɨɦ (ɉɚɜɥɿɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1995; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ,
1998). ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɿɞɜɢɞɨɦ tanaiticus Zubko (1940), ɳɨ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɛɥɿɞɨɫɿɪɢɦ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ.
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. ȼɢɞ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɮɚɭɧɢ ɿ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɬɟɪɟɧɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɪɚɽɦ ɫɜɨɝɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ ɞɨ ɪɚɣɨɧɭ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɯ ɩɨɪɨɝɿɜ (əɤɢɦɟɧɤɨ, 1984). ɋɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɝɪɢɡɭɧ, ɳɨ ɜɫɿɽɸ ɫɜɨɽɸ ɛɭɞɨɜɨɸ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ
ɪɢɸɱɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ (ɋɚɯɧɨ, 1971). ɀɢɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɨɫɥɢɧɧɨɸ ʀɠɟɸ, ɹɤ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɞɡɟɦɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɪɨɫɥɢɧ (ɋɚɯɧɨ, 1978). Ɂɚ ɪɿɤ ɩɥɨɞɢɬɶ 3–4 ɪɚɡɢ ɩɨ 2–5 (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɬɿɥɶɤɢ 3) ɦɚɥɹɬ (Ƚɪɨɦɨɜ, 1963).
1

Ɇ. ɒɚɪɥɟɦɚɧɶ ɜ ɫɬɚɬɬɿ 1915 ɪ. ɥɢɲɟ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ ɨɩɢɫɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɩɿɞɜɢɞ ɯɨɦ'ɹɱɤɚ, ɳɨ ɬɚɤ ɿ ɧɟ
ɛɭɥɨ ʀɦ ɡɪɨɛɥɟɧɨ (nom. nudum?: Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1992).
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Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɹɤ ɜɢɫɨɤɚ, ɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɭɬɬɽɜɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɚɪɟɚɥɭ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɞɭ. əɤɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɞ
ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ ɧɚ ɛɿɥɶɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɠɹ, ɜɤɥ. ɿ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜ'ɹ ɜɿɞ ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɢ ɞɨ ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɢ (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938 ɬɚ ɿɧ.; ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɞɢɜ.: əɤɢɦɟɧɤɨ, 1984), ɬɨ ɬɟɩɟɪ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɫɭɬɬɽɜɟ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɚɪɚɡ ɜɢɞ ɧɚɩɟɜɧɨ ɡɛɟɪɿɝɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ (ɋɚɯɧɨ, 1971; 1978; ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ) ɬɚ ɜ Ʉɪɢɦɭ (Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ, 1993), ɨɞɧɚɤ ɿ
ɬɭɬ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɚɪɟɚɥɭ, ɿ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɬɚɧɭɬɶ ɡ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ
(Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ, 1993; ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ).
Ɂɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ. ȼɢɞ ɧɟ ɜɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɠɨɞɧɨɝɨ ɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɚɦ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɿ ɧɟ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɠɨɞɧɨɦɭ ɡ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ. əɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɋɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999), ɰɟɣ ɜɢɞ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɜɥɚɫɧɟ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɬɚ ɬɟɦɩɚɦɢ ɡɦɿɧɢ ɣɨɝɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɪɟɚɥɭ ɫɥɿɩɚɱɨɤ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨɝɨ ɜɢɞɭ (CR), ɿ ɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɭ
ɞɨɞɚɬɨɤ 2 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ.
ɋɬɪɨɤɚɬɤɚ ɫɬɟɩɨɜɚ — Lagurus lagurus
Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɹ. ɉɨɜɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɧɚɡɜɚ ɜɢɞɭ: Lagurus lagurus (Pallas, 1773). ȯɞɢɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɪɨɞɭ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɫɜɿɬɭ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ⱦɪɿɛɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɯɜɨɫɬɚ ɧɨɪɢɰɹ ɛɭɪɨɫɿɪɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɡ ɜɢɪɚɡɧɨɸ ɱɨɪɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ ɜɡɞɨɜɠ ɯɪɟɛɬɚ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɩɿɞɜɢɞɨɦ L. l. occidentalis Mig. (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938).
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. Ɍɢɩɨɜɨ ɫɬɟɩɨɜɢɣ ɜɢɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɡɥɚɤɨɜɨ-ɪɿɡɧɨɬɪɚɜɧɢɯ ɬɚ ɪɿɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɢɥɨɜɢɯ ɰɿɥɢɧɧɢɯ ɫɬɟɩɿɜ, ɪɿɞɤɨ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɪɧɢɯ
ɡɟɦɥɹɯ. Ʌɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɭɧɢɤɚɽ (ɇɚɝɥɨɜ, 1996), ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɨɥɢɧɨɜɢɦ ɞɿɥɹɧɤɚɦ ɫɬɟɩɿɜ (Ƚɪɨɦɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1963) ɬɚ ɩɨɥɹɦ ɡ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938). Ɍɢɩɨɜɢɣ
ɡɟɥɟɧɨʀɞ, ɳɨ ɿɧɤɨɥɢ ɜɠɢɜɚɽ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɭ ʀɠɭ. Ɂɟɦɥɟɪɢɣ, ɳɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɭɞɭɽ ɜɥɚɫɧɿ ɧɨɪɢ. Ɂɚ ɪɿɤ
ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɞɨ 6 ɪɚɡ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ 5–6 (ɞɨ 12) ɦɚɥɹɬ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɩɥɨɞɿ (Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938; Ƚɪɨɦɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1963). ȼ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɞɥɹ ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ
ɫɢɥɶɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ (ɫɩɚɥɚɯɢ) ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɜɢɞ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɜɿɞɥɨɜɚɯ ɦɿɤɪɨɦɚɦɚɥɿɣ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ. ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɱɚɫɬɨ ɡɚɥɢɲɤɢ Lagurus ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜ; ɡɚ ɧɚɲɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɱɚɫɬɤɚ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɭ ɜɿɞɥɨɜɚɯ ɩɚɫɬɤɚɦɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ
ɫɤɥɚɞɚɽ ɞɨ 0,1 %, ɩɨɡɚɹɤ ɭ ɫɨɜ'ɹɱɢɯ ɩɟɥɟɬɤɚɯ — ɛɥɢɡɶɤɨ 1–3 %. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 60 ɪɨɤɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɞɭ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɧɚ ɞɜɚ ɩɨɪɹɞɤɢ, ɿ ɡ ɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɱɢ ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ (ɋɟɥɟɡɧɿɜ, 1932; Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938 ɬɚ ɿɧ.) ɜɢɞ ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɬɟɩɨɜɢɯ
ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɝɪɢɡɭɧɿɜ (Ɇɚɪɨɱɤɿɧɚ, 1987; ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ). ȼɚɪɬɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɜɢɞ
ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜ ɋɯɿɞɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɋɬɟɩ ɬɚ Ʌɿɫɨɫɬɟɩ), ɞɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɡɚɯɿɞɧɚ ɦɟɠɚ ɣɨɝɨ
ɚɪɟɚɥɭ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɜɢɞ ɜɠɟ ɧɟ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɜ ɭɫɿɯ ɩɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɳɨ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ. ȼɢɞ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɰɿɥɢɧɧɢɯ ɫɬɟɩɿɜ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ.
ɋɬɪɨɤɚɬɤɚ ɧɟ ɦɚɽ ɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚ ɠɨɞɧɢɦ ɡ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɰɟɣ ɡɧɢɤɚɸɱɢɣ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɜɢɞ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ EN) ɞɨ 2-ɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ «ɛɟɪɧɫɶɤɢɯ» ɜɢɞɿɜ.
ȼɢɞɢ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɭ ȱȱȱ
Ɉɤɪɿɦ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɜɢɞɿɜ, ɽ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡ ɪɹɞɭ ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ
ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɿ ɦɚɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɑɟɪɜɨɧɨɸ ɤɧɢɝɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ (1994; ɜɫɿ ɡ
ȱȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɨɯɨɪɨɧɢ), ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɭ ɛɟɪɧɫɶɤɿ ɫɩɢɫɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ʀɯ ɚɪɟɚɥɿɜ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɠɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɥɿɩɚɤɚ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɿ ɩɿɜɞɟɧɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɿɞɜɢɞɭ ɤɚɧɞɢɛɤɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɧɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦɢ ɩɿɳɚɧɢɦɢ ɚɪɟɧɚɦɢ.
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Ɍɭɲɤɚɧ ɜɟɥɢɤɢɣ — Allactaga major (Kerr, 1792)
ȱɧɲɿ ɧɚɡɜɢ — Allactaga jaculus (Pallas, 1779); ɡɟɦɥɹɧɢɣ ɡɚɽɰɶ [ɜɟɥɢɤɢɣ]. Ɋɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚɲɨʀ ɮɚɭɧɢ, ɹɤɢɣ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ (Corbet, 1978).
ȯɞɢɧɢɣ ɜ ȯɜɪɨɩɿ (ɧɚ ɡɚɯɿɞ ɜɿɞ Ⱦɨɧɭ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ Allactaginae. Ⱥɪɟɚɥ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɨɯɨɩɥɸɽ ɥɿɜɨɛɟɪɟɠɧɿ ɋɬɟɩ ɿ Ʌɿɫɨɫɬɟɩ, ɧɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɠɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɡɚɩɨɪɿɡɶɤɢɯ ɩɨɪɨɝɿɜ ɧɚ ɫɯɿɞ ɜɿɞ ȱɧɝɭɥɭ (ɞɢɜ.: ȼɨɥɨɯ, 1994).
ɇɚɫɟɥɹɽ ɫɬɟɩɨɜɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɥɨɝɚɯ ɿ ɩɚɫɨɜɢɳɚɯ, ɦɚɸɱɢ ɜ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɹɯ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 0,3–1,6 ɨɫ./ɤɦ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɡ
ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɦ ɞɨ 2–4 ɨɫ./ɤɦ ɭ ɉɪɢɚɡɨɜ'ʀ (ȼɨɥɨɯ, 1994). Ⱥɤɬɢɜɧɢɣ ɡɟɦɥɟɪɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɬɿɧɤɨɜɚ ɬɚ ɧɿɱɧɚ; ɠɢɜɢɬɶɫɹ ɰɢɛɭɥɢɧɚɦɢ ɬɚ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɬɪɚɜ'ɹɧɢɫɬɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɤɨɦɚɯɚɦɢ (ibid.). Ɂɢɦɨɫɩɥɹɱɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɪɢɜɚɽ ɡ ɤɜɿɬɧɹ ɞɨ ɠɨɜɬɧɹ; ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ ɩɥɨɞɢɬɶ 3–4 (ɞɨ 8)
ɦɚɥɹɬ (Ƚɪɨɦɨɜ, 1995). Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɭ ɧɟɡɧɚɱɧɿɣ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. ȼɿɞ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɩɨɪɹɞɤɿɜ1. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɑɟɪɜɨɧɨɸ ɤɧɢɝɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȱȱ ɤɚɬ.). əɤ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɫɬɟɩɨɜɢɣ ɜɢɞ, ɳɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ʀʀ ɫɯɨɞɿ ɿ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɧɢɠɭɽ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ
ɭ ɞɨɞɚɬɨɤ 3 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ.
Ɍɭɲɤɚɧ-ɤɚɧɞɢɛɤɚ — Stylodipus telum (Lichtenstein, 1823)
ȱɧɲɿ ɧɚɡɜɢ — Scirtopoda telum; ɽɦɭɪɚɧɱɢɤ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȯɜɪɨɩɢ
ɡɚɝɚɥɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɦ ɜɭɡɶɤɨ-ɚɪɟɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɜɢɞɨɦ S. t. falzfeini (Brauner), ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɚ ɡ ɱɚɫɭ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɩɥɿɨɰɟɧɭ (!) (ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1994a).
Ɂɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɤɪɭɩɧɿɲɢɯ ɮɨɪɦ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ
ɡ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɚɡɿɚɬɫɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɪɟɚɥɭ (ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1993).
Ɂɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɩɿɳɚɧɢɯ ɚɪɟɧɚɯ ɥɿɜɨɛɟɪɟɠɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɇɢɠɧɶɨɝɨ Ⱦɧɿɩɪɚ ɜ
ɦɟɠɚɯ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ; ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɧɚ ɫɯɨɞɿ — ɭ ɩɨɧɢɡɡɹɯ
Ⱦɨɧɭ ɬɚ ȼɨɥɝɢ (Ƚɪɨɦɨɜ, 1963; ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1995). Ɉɫɟɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɰɟɧɨɡɚɯ ɬɚ ɧɚ ɩɚɫɨɜɢɳɚɯ, ɠɢɜɢɬɶɫɹ ɡɥɚɤɚɦɢ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ ɧɚɫɿɧɧɹɦ; ɪɨɞɢɬɶ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ 3–4 ɦɚɥɹɬ (Ƚɿɡɟɧɤɨ,
1983). Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɭ 30 ɬɢɫ. ɨɫɨɛɢɧ ɩɪɢ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ 2 ɨɫ./ɝɚ (Ƚɿɡɟɧɤɨ,
1985; ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1994ɚ). ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɡ 1980 ɪ. (ɜɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɨɛɨɯ ɜɢɞɚɧɶ ɑɄɍ ɡ
ɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ȱȱ). əɤ ɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɢɣ ɬɢɩɨɜɨ ɫɬɟɩɨɜɢɣ ɜɢɞ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ
ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɬɚ ɹɤ ɽɞɢɧɢɣ ɜ ȯɜɪɨɩɿ (ɧɚ ɡɚɯɿɞ ɜɿɞ Ⱦɨɧɭ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ Dipodinae ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ ɞɨɞɚɬɨɤ 3 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ.
ɋɥɿɩɚɤ ɩɿɳɚɧɢɣ — Spalax arenarius Reshetnik, 1941
ȼɢɞ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ ɨɛɨɯ ɜɢɞɚɧɶ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɿ (ȱȱ ɤɚɬ.; ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1994b). Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɟɪɢɜɚɬ ɡɚɞɨɧɫɶɤɨɝɨ Spalax giganteus Nehring (Ɍɨɩɚɱɟɜɫɶɤɢɣ, 1969). ȼɭɡɶɤɨɚɪɟɚɥɶɧɢɣ ɟɧɞɟɦɿɤ ɩɿɜɞɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɧɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦɢ ɩɿɫɤɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɢ ɬɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɳɢɧɢ (Ɋɟɲɟɬɧɢɤ, 1941). Ɇɟɲɤɚɧɟɰɶ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɥɭɤɚɯ, ɩɚɫɨɜɢɳɚɯ ɿ ɩɟɪɟɥɨɝɚɯ; ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɟɧɚ ɭ 100 ɬɢɫ. ɟɤɡ. (ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1994b;
ɞɢɜ. ɬɚɤɨɠ: Ƚɿɡɟɧɤɨ, 1985)2. ȼɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɡɟɦɥɟɪɢɣ, ɳɨ ɡ'ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ
ɥɢɲɟ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ. ɀɢɜɢɬɶɫɹ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɿ ɰɢɛɭɥɢɧɚɦɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɪɨɫɥɢɧ. Ɋɨɞɢɬɶ
ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ 3–4 ɦɚɥɹɬ; ɜ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2 ɨɫ./ɝɚ
(ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1994b). ȼɢɞ ɫɤɨɪɨɱɭɽ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɚɪɟɚɥ ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɨɫɜɨɽɧɧɹɦ ɫɬɟɩɭ ɿ ɡɚɥɿɫɧɟɧɧɹɦ ɩɿɫɤɿɜ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɭ Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ.

1

Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɨɞɿɣ-ɫɬɚɪɨɠɢɥ ɡ Ⱥɫɤɚɧɿʀ-ɇɨɜɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ, ɳɨ ɭ ɩɨɜɨɽɧɧɿ ɪɨɤɢ (40–50-ɬɿ) ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɱɟɪɟɡ
ɫɬɟɩ ɜɧɨɱɿ ɜɿɧ ɳɨɪɚɡɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜ ɛɟɡɦɟɠɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɛɥɢɫɤɿɜ ɮɚɪ ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɿɞ ɨɱɟɣ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɡɚɣɰɿɜ, ɱɨɝɨ ɬɟɩɟɪ ɧɟ ɛɭɜɚɽ ɡɨɜɫɿɦ.
2
ɐɟ ɭ 7 ɪɚɡɿɜ ɜɢɳɟ ɜɿɞ ɨɰɿɧɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɤɨɜɢɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɿɩɚɤɚ (ɞɢɜ. ɪɨɡɞɿɥ 4).
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. Ɉɛɢɞɜɚ ɜɢɞɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɡɿ
ɫɤɥɚɞɭ «ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯ» ɜɢɞɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. ɉɟɪɲɢɣ ɡ ɧɢɯ — ɯɨɜɪɚɯ ɩɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ (Spermophilus odessanus) — ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ Spermophilus suslicus. Ⱦɪɭɝɢɣ ɜɢɞ — ɦɢɲɿɜɤɚ ɬɟɦɧɚ (Sicista severtzovi) — ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɞɜɢɞɭ Sicista subtilis. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɚɪɟɚɥɢ ɦɟɧɲɿ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɚɪɟɚɥɢ «ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯ»
ɜɢɞɿɜ, ɜɨɧɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ «ɛɟɪɧɫɶɤɢɯ» ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɝɪɢɡɭɧɢ, ɚɥɨɜɢɞɢ, ɪɚɪɢɬɟɬɧɚ ɮɚɭɧɚ, Ȼɟɪɧɫɶɤɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ, ɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ.
Allospecies of the “Bern” species of rodents. — Zagorodniuk I., Kondratenko O. — Detailed descriptions of two species, that up to last time were considered as a part of “big” polytypical rodent species, having protected status according to the Bern Convention, are given. Both these species are separated from the former “mother” species on the base of cytogenetic data. First of them, Podolian suslik
(Spermophilus odessanus), was considered for last time as subspecies of Spermophilus suslicus. Second species, Dark birch mouse (Sicista severtzovi) is from the former species Sicista subtilis. Inasmuch
as their general abundance as well as geographical ranges are smaller than number and range of
“mother” species, these “new” species need in the same protected status.
Key words: rodents, allospecies, rare fauna, Bern Convention, steppe zone.

Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ
Ɋɹɞ ɝɪɢɡɭɧɿɜ (Muriformes, seu Rodentia auct.) ɽ ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɨɸ ɡɚ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɝɪɭɩɨɸ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɨʀ ɮɚɭɧɢ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɞɿɜ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ
Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɫɬɚɧ ʀɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɽ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɦ. ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 (ɞɢɜ. ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ
ɞɨɜɿɞɤɭ) ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɨʀ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɧɟ ɭɜɿɣɲɥɢ ɜ ɠɨɞɧɢɣ ɡ ɞɨɞɚɬɤɿɜ,
ɚɥɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɬɭɬ ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ.
Ⱦɜɚ ɡ ɧɢɯ — ɧɨɜɿ ɜɢɞɢ, ɜɢɞɨɜɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ. ɐɿ ɜɢɞɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɞɜɢɞɨɜɢɯ ɬɚɤɫɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ⱦɨɞɚɬɤɨɦ 2 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɯɨɜɪɚɯ ɩɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ (Spermophilus odessanus) ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɞɜɢɞɭ «ɯɨɜɪɚɯ ɤɪɚɩɱɚɫɬɢɣ» (S. suslicus s. l.), ɦɢɲɿɜɤɚ ɬɟɦɧɚ (Sicista severtzovi)
— ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɥɿɜɢɞɭ «ɦɢɲɿɜɤɚ ɫɬɟɩɨɜɚ» (S. subtilis s. l.) (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1998).
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ «ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɿ» ɜɢɞɢ ɰɢɯ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɚɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, «ɞɨɱɿɪɧɿ» ɜɢɞɢ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɬɚɤɿ ɫɚɦɿ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɳɨ ɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɜɢɞɢ (IUCN, 1994).
Ɉɩɢɫɢ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɽ ɚɥɨɜɢɞɚɦɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɛɟɪɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ
ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɿɞ «ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯ» ɜɢɞɿɜ ɧɚɪɢɫɚɦɢ (ɩɨɜɧɨɜɚɝɨɦɿ ɧɚɪɢɫɢ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɢɜ. ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 4 «ɇɚɞɪɹɞ Glires»).
1

Ɍɟɤɫɬ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɡɚ ɜɢɞɚɧɧɹɦ «ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ» (Ʉɢʀɜ,
1999, ɫ. 192–197), ɜɢɞɚɧɢɦ ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ» (ȼɢɩɭɫɤ 2). Ɍɟɤɫɬ ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɪɟɡɸɦɟ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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ɏɨɜɪɚɯ ɩɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ — Spermophilus odessanus
Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɹ. ɉɨɜɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɧɚɡɜɚ ɜɢɞɭ: Spermophilus odessanus (Nordmann, 1840). ȱɧɲɿ
ɧɚɡɜɢ: Citellus suslicus s. l.; Spermophilus suslicus odessanus. Ɉɞɢɧ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɭ ɭ
ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1998). Ɉɩɢɫɚɧɨ ɹɤ ɩɿɞɜɢɞ Spermophilus citellus ("S. c. odessana"),
ɚɥɟ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɢɞɭ S. suslicus (Ƚɪɨɦɨɜ, 1995a). ȼɢɞɨɜɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ: ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɯɪɨɦɨɫɨɦ (2n=36) ɜɢɞ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ S.
suslicus s. str. (n=34) ɿ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ S. pygmaeus (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɏɟɞɨɪɱɟɧɤɨ, 1995). Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ
ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɜɢɞɚɦɢ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɪɭɫɥɚɦɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɱɨɤ, ɨɞɧɚɤ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ (ɧɚɩɪ., ɧɚ
Ȼɭɤɨɜɢɧɿ) ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɝɿɛɪɢɞɧɿ ɡɨɧɢ (ɒɧɚɪɟɜɢɱ, 1959). Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɤɪɭɩɧɢɯ ɜɨɥɢɧɫɶɤɢɯ "Citellus suslica vohlynensis" (Ɋɟɲɟɬɧɢɤ, 1946, 1948; Ƚɪɨɦɨɜ, 1995) ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɣɦɨɜɿɪɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɦɢɥɤɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨʀ «ɜɟɥɢɤɿ» ɪɨɡɦɿɪɢ ʀɯ ɬɿɥɚ ɛɭɥɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɿ
ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɯɜɨɫɬɚ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɏɟɞɨɪɱɟɧɤɨ, 1995).
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. Ʉɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɥɭɱɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɩɨɦɿɪɧɢɦ ɜɢɩɚɫɨɦ ɯɭɞɨɛɢ ɚɛɨ ɫɿɧɨɤɨɫɿɧɧɹɦ. ɉɨɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜɚɯ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɣ ɰɢɤɥ ɜɿɞ ɪɨɡɤɜɿɬɭ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɭ ɩɟɪɲɿ 1–2 ɪɨɤɢ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ʀʀ
ɡɝɚɫɚɧɧɹ (ɜɤɥ. ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ) ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 2–3 ɪɨɤɢ (Ʌɨɛɤɨɜ, 1995). Ɂɢɦɨɫɩɥɹɱɿ, ɫɟɡɨɧ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɪɢɜɚɽ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ ɥɸɬɨɝɨ (ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ) ɱɢ ɤɜɿɬɧɹ (ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ) ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɟɪɩɧɹ ɱɢ
ɜɟɪɟɫɧɹ. Ʉɨɩɚɸɬɶ ɧɟɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿ ɧɨɪɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 170 ɫɦ, ɡɢɦɨɜɿ ɧɨɪɢ ɡ ɨɞɧɢɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ ɯɨɞɨɦ, ɡɚɤɪɢɬɿ. Ɉɫɧɨɜɭ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɟɥɟɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɫɥɢɧ, ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɰɢɤɥ
ɹɤɢɯ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɟɡɨɧɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɞɭ.
ɉɥɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ; ɭ ɩɪɢɩɥɨɞɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨ 5–6 ɦɚɥɹɬ, ɹɤɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɱɟɪɜɧɹ
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ (ɋɨɤɭɪ, 1960; Ʌɨɛɤɨɜ, 1983). Ⱦɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɭ
ɧɟɜɨɥɿ ɧɟɦɚɽ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɛɟɡ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ (Ɏɿɥɿɩɱɭɤ, 1973; ɋɨɤɭɪ, Ɏɿɥɿɩɱɭɤ, 1977).
əɤ ɿ ɜɫɿ ɯɨɜɪɚɯɢ, ɽ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɡɨɨɧɨɡɿɜ (ɋɨɤɭɪ ɬɚ ɿɧ., 1988). ɉɨɲɢɪɟɧɢɣ ɭ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɦɭ ɥɿɫɨɫɬɟɩɭ ɬɚ ɫɬɟɩɭ ɦɿɠ ɉɪɭɬɨɦ ɿ Ⱦɧɿɩɪɨɦ, ɿ ɣɨɝɨ ɚɪɟɚɥ ɡɚɣɦɚɽ ɩɪɨɦɿɠɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɿɠ ɚɪɟɚɥɚɦɢ ɬɪɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɯɨɜɪɚɯɿɜ (ɪɢɫ. 1)1. ȱɡɨɥɶɨɜɚɧɿ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ ɣ
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ ɉɨɥɶɳɿ ɿ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɜɢɦɟɪɥɢ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɏɟɞɨɪɱɟɧɤɨ, 1995).
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Ɋɢɫ. 1. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɯɨɜɪɚɯɿɜ ɝɪɭɩɢ Spermophilus "suslicus": ɤɪɚɩɱɚɫɬɨɝɨ S. suslicus s. str. (2n=34) ɬɚ ɩɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨ S. odessanus (2n=36); ɥɿɬɟɪɢ — ɬɢɩɨɜɿ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɞɿɜ (vohlynensis, boristenicus, averini
etc.), ɡɚɥɢɬɿ ɡɧɚɱɤɢ — ɤɚɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ (ɡɚ: Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɏɟɞɨɪɱɟɧɤɨ, 1995).
1

ȼ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɪɢɫɭɧɤɢ ʋ 1 ɬɚ ʋ 2, ɡɝɚɞɚɧɿ ɬɭɬ, ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɧɨɦɟɪɚɦɢ 10 ɬɚ 14. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ. Ʉɨɥɢɫɶ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɬɚ ɧɚɣɱɢɫɟɥɶɧɿɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɪɢɡɭɧɿɜ (Ɋɟɲɟɬɧɢɤ, 1948), ɞɨ 90 % ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɩɢɫɚɧɿ
ɪɚɧɿɲɟ ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɿ ɜɨɥɢɧɫɶɤɨ-ɠɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ (Ʉɫɟɧɠɨɩɨɥɶɫɤiɣ, 1915), ɣɦɨɜɿɪɧɨ,
ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɫɜɨɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. ɑɢɫɥɟɧɧɿ ɤɨɥɢɲɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɢɞɭ ɧɚ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜ'ʀ1 ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɚɜɧɿɦɢ ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɏɟɞɨɪɱɟɧɤɨ, 1995ɚ), ɿ ɬɿɥɶɤɢ
ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ Ɇɚɥɨɩɨɥɨɜɟɰɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿɝɨɧɿ) ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɶ ɨɫɬɪɿɜɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɧɚ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ, 1956),
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɚɤɨɠ ɡɧɢɤɥɚ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȱ. ɋɨɤɭɪɚ (1960), ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɨɽɧɧɨɝɨ 1947 ɪɨɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɿɞɥɨɜɭ ɡɧɢɳɟɧɨ 20 ɦɥɧ. (!) ɯɨɜɪɚɯɿɜ2; ɰɟɣ ɠɟ ɚɜɬɨɪ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ «ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɯɨɜɪɚɯɚɦɢ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ» (ɫ. 93). ȼɪɟɲɬɿ ɥɸɞɢɧɚ ɩɟɪɟɦɨɝɥɚ,
ɿ ɬɟɩɟɪ ɰɟɣ ɜɢɞ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯ ɤɨɥɢɫɶ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜ ɩɪɢɦɨɪɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɉɞɟɳɢɧɢ ɿ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɳɢɧɢ. ȼɢɯɿɞɧɿ ɚɪɟɚɥ ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɜɢɞɭ (Ɋɟɲɟɬɧɢɤ, 1948; ɋɨɤɭɪ, 1960) ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɩɨɪɹɞɤɿɜ
(Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɿ Ɏɟɞɨɪɱɟɧɤɨ, 1995; ɧɟɨɩɭɛɥ. ɞɚɧɿ), ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɿɫɰɶ ɨɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ. ɍ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɫɩɢɫɤɚɯ (ɑɟɪɜɨɧɚ ɤɧɢɝɚ, 1980, 1994) ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. ȼɢɞ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɚɞɜɢɞɭ S. suslicus, ɳɨ ɜɧɟɫɟɧɢɣ ɭ ɞɨɞɚɬɨɤ 2 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɚ
ɭ ɩɪɨɟɤɬ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ȯɜɪɨɩɢ (Red…, 1997) ɿ, ɨɬɠɟ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɭ ɫɚɦɭ ɨɯɨɪɨɧɧɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ, ɳɨ ɿ ɩɚɪɚɫɨɥɶɤɨɜɢɣ ɬɚɤɫɨɧ. Ɋɚɧɿɲɟ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ
ɫɬɚɬɭɫ ɡɚ 1-ɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɑɄɍ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 1998; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999), ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ En (ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɣ) ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ IUCN (1994).
Ɇɢɲɿɜɤɚ ɬɟɦɧɚ — Sicista severtzovi
Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɹ. ɉɨɜɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɧɚɡɜɚ ɜɢɞɭ: Sicista severtzovi Ognev, 1935. Ɉɞɢɧ ɡ 13 ɜɢɞɿɜ
ɪɨɞɭ (ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1995), ɨɞɢɧ ɡ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɭ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1998ɚ). ɍ
ɜɫɿɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɳɨɞɨ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ Sicista subtilis Pallas ɛɟɡ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɜɿɬɶ ɩɿɞɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɚɧɝɭ (Ʉɨɪɧɽɽɜ, 1965; Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, ȯɦɟɥɶɹɧɨɜ, 1984 ɬɚ ɿɧ.). Ɉɩɢɫɚɧɢɣ ɹɤ ɩɿɞɜɢɞ S. subtilis ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿɡ Ʉɚɦ'ɹɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (Ɉɝɧɟɜ, 1935, 1948), ɜɢɞɨɜɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ: ɰɹ ɮɨɪɦɚ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɦɢɲɿɜɨɤ ɦɚɽ 2n=18,
ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 26-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ S. subtilis nordmanni ɡ ɩɿɜɞɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1986;
Sokolov et al., 1987 ɬɚ ɿɧ.). ɍ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɩɪɚɰɹɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ: ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1993; 1994; Ƚɪɨɦɨɜ, 1995b)
ɧɚ ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɧɟ ɡɜɟɪɧɭɬɨ ɭɜɚɝɭ, ɿ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 18-ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɚ ɮɨɪɦɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɥɢɲɟ 1998 ɪ.
(Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2000).
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɮɚɭɧɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɹɤɨɝɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɤɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɣɨɝɨ ɜɿɞɥɨɜɭ ɬɚ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɧɟɜɨɥɿ3. Ɂɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɚɥɨ ɜɿɞɦɿɧɧɚ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɝɪɭɩɢ
"subtilis". Ɇɿɫɰɹɦɢ ɨɫɟɥɟɧɧɹ ɽ ɧɢɡɢɧɧɿ ɥɭɱɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ ɝɭɫɬɨɸ ɬɪɚɜ'ɹɧɢɫɬɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɿ ɜɢɫɨɤɨɸ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɩɪɹɦɨɤɪɢɥɢɯ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɧɚɩɟɜɧɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɪɦɨɜɨʀ ɛɚɡɢ
ɦɢɲɿɜɨɤ. ɉɪɢ ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ ɦɢɲɿɜɨɤ ɜ ɬɟɪɚɪɿɭɦɿ (ɡ ɩɿɫɤɨɦ ɿ ɬɪɚɜɨɸ) ɜɨɧɢ ɨɯɨɱɟ ɫɩɨɠɢɜɚɥɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɟɥɢɤɨɪɨɡɦɿɪɧɢɯ ɤɨɦɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɧɢɤɿɜ, ɫɚɪɚɧɭ ɿ ɦɟɬɟɥɢɤɿɜ, ɜɨɞɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɡ ɮɪɭɤɬɿɜ; ɜɞɟɧɶ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɿɰɧɨ ɫɩɚɥɢ (ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ). ȼɫɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɤɨɥɢɰɶ
ɫɚɞɢɛɢ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ «ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» (Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ), ɳɨ ɭ ɜ Ɇɿɥɨɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. ɇɚɣɛɥɢɠɱɚ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɨɞɧɚ ɡ ɬɪɶɨɯ ɜɿɞɨɦɢɯ) ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɜɢɞɭ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɑɨɪɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɧɚ Ʉɭɪɳɢɧɿ (ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1986). Ƀɦɨɜɿɪɧɨ, ɜɢɞ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɭ ɫɬɟɩɚɯ ɧɚ ɫɯɿɞ ɜɿɞ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɹ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999; ɪɢɫ. 2).
1

ȼɿɞɨɦɚ ɤɚɧɿɜɫɶɤɚ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹ, ɳɨ ɞɨɜɝɿ ɩɨɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɥɚɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɡɧɢɤɥɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 1993 ɪ.
2
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɦɨɜɚ ɣɲɥɚ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɢɯ S. odessanus.
3
ɇɚɹɜɧɿ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɨɩɢɫɢ «ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɦɢɲɿɜɨɤ» ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɦɢɲɿɜɤɢ ɬɟɦɧɨʀ, ɚ ɽɞɢɧɚ ɩɪɚɰɹ ɩɪɨ ɦɢɲɿɜɨɤ ɡɿ ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (Ɇɨɞɿɧ 1956) ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɧɚɞɜɢɞɭ Sicista betulina.
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Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ. ȼɢɞ ɜɿɞɨɦɢɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɥɢɲɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɜɤɪɚɣ ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 1995 ɬɚ 1998 ɪɪ. (ɫɟɪɩɟɧɶ) ɡɞɨɛɭɬɨ ɥɢɲɟ ɩɨ ɨɞɧɿɣ ɨɫɨɛɢɧɿ, ɱɚɫɬɤɚ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ
1–5 % ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɞɨɛɭɬɢɯ ɩɚɫɬɤɚɦɢ ɬɚ ɰɢɥɿɧɞɪɚɦɢ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. ɑɚɫɬɤɚ ɤɿɫɬɤɨɜɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ
ɦɢɲɿɜɨɤ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɢɱɚ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɧɚ ɝɨɪɢɳɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɭ ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɭ, ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɞɨ
10 % ɜɿɞ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɜɫɿɯ ɦɿɤɪɨɦɚɦɚɥɿɣ, ɨɞɧɚɤ ɰɿ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɨɞɭ Sicista ɡɚɝɚɥɨɦ1. Ɏɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɜɢɞɭ, ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɫɬɟɩɭ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ — ɪɨɡɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɟɩɭ, ɣɨɝɨ ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɝɚɪɧɢɤɚɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɪɭɩɧɢɯ ɬɪɚɜɨʀɞɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɚɪɚɝɚɧɧɢɤɢ ɭ ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɭ). ɍ
ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɢɯ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɬɟɩɚɯ ɬɟɩɟɪ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɬɚɤɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤ ɫɬɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɬɨɩɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ, ɧɢɡɶɤɨɸ ɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɫɬɚɥɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɟɥɟɧɶ
ɛɚɛɚɤɿɜ, ɡɧɢɤɥɢ ɞɢɤɿ ɤɨɩɢɬɧɿ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ, ɱɥɟɧɨɦ ɹɤɢɯ
ɽ ɦɢɲɿɜɤɢ2.
Ɂɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ. əɤ ɧɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ, ɰɟɣ ɜɢɞ ɳɟ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ. ȼɢɞ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ Sicista subtilis (sensu
lato), ɿ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɩɚɪɚɫɨɥɶɤɨɜɢɣ ɟɮɟɤɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɯɨɪɨɧɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɦɢɲɿɜɤɢ ɫɬɟɩɨɜɨʀ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɭ ɞɨɞɚɬɨɤ 2 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ (Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ…1998) ɬɚ ɑɟɪɜɨɧɭ ɤɧɢɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1994). Ɂɚ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɨɯɨɪɨɧɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ S. severtzovi ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ EN (endangered = ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɣ) ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɜɢɦɢ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɆɋɈɉ (IUCN, 1994). Ɉɞɧɢɦ ɡ ɞɿɽɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɫɬɪɿɥɟɰɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɹɞɪɨɦ,
ɳɨ ɧɨɫɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɧɚɡɜɭ (ɫɭɱɚɫɧɚ ɣɨɝɨ ɩɥɨɳɚ — ɥɢɲɟ ɛɥɢɡɶɤɨ 5 ɤɜ. ɤɦ).

Ɋɢɫ. 2. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɣ ɚɪɟɚɥ ɿ ɫɭɱɚɫɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɦɢɲɿɜɨɤ (ɧɚɞɜɢɞ Sicista ex. gr. subtilis) ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ: Sicista subtilis loriger (2n=26) ɿ Sicista severtzovi (2n=18).

1

Ɍɭɬ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɬɚɤɨɠ S. betulina s. l. (ɜɤɥ. ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ S. strandi). 1999 ɪ. ɦɢ ɡɞɨɛɭɥɢ ɬɭɬ 5 ɨɫɨɛɢɧ
ɦɢɲɿɜɤɢ «ɥɿɫɨɜɨʀ» ɿ ɠɨɞɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ «ɫɬɟɩɨɜɨʀ» (S. severtzovi).
2
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɛɥɿɤɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɭ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɦ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɢɡɤɢ ɜɥɚɫɧɟ
ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ (ɫɬɪɨɤɚɬɤɢ, ɫɥɿɩɚɱɤɚ, ɛɿɥɨɡɭɛɨɤ, ɯɨɜɪɚɯɿɜ ɬɨɳɨ), ɡɚɦɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɢ ɧɨɪɢɰɿ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɬɚ ɦɢɲɚɤɢ ɭɪɚɥɶɫɶɤɿ.
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ɍȾɄ 599.3 (477)

ɏɨɯɭɥɹ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ Ⱦɿɧɰɹ: ɫɬɚɧ ɭɝɿɞɶ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɝɚɫɚɧɧɹ
ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ 1
ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
ɏɨɯɭɥɹ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ Ⱦɿɧɰɹ: ɫɬɚɧ ɭɝɿɞɶ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɝɚɫɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ. — Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɿɫɬɨɪɿɸ ɡɝɚɫɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɨɡɟɪɚɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ. Ɉɝɥɹɞ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɜɿɞɤɭ ɩɪɨ ɤɨɥɢɲɧɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɨɩɢɫ ɪɿɤɢ ɿ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɨɡɟɪ, ɿɫɬɨɪɿɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɞɭ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɜɢ ɭ 2001 ɪɨɰɿ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɫɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ ɭɝɿɞɶ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ Ⱦɿɧɰɹ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɯɨɯɭɥɹ, ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ, ɜɢɦɢɪɚɧɧɹ, ɩɥɚɧ ɞɿɣ, ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ, ɍɤɪɚʀɧɚ.
Russian Desman in the Donets Basin: state of lands, factors of extinction and prospects of rehabilitation of populations. — Zagorodniuk I., Kondratenko O. — History of extinction and possibilities of rehabilitation of desman population in floodplain lakes of Donets Basin are considered. Review
includes information about former desman distribution in Ukraine and region, description of the river
and floodplain lakes, history of species investigations and protection in region, factors of risk and necessary actions for protection of species. Results of floodplain inspection in 2001 and results of resident
inquiry about findings of desman in the region are presented and analyzed. Descriptions of modern
state of formed desman lands are given. Recommendations for rehabilitation of desman population in
Donets Basin are presented.
Key words: Russian desman, populations, extinction, action plan, Siversky Donets, Ukraine.

ȼɫɬɭɩ
ɏɨɯɭɥɹ — ɪɟɥɿɤɬ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɥɢɫɶ ɞɨɜɨɥɿ ɱɢɫɥɟɧɧɢɣ, ɰɟɣ ɜɢɞ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɫɬɚɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɪɿɞɤɿɫɧɿɲɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɿ ɬɟɩɟɪ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ⱦɨɞɚɬɤɭ II ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɫɟɪɟɞɤɨɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɽ
ɡɚɩɥɚɜɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤ. ɋɚɦɟ ɬɭɬ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɛɭɥɨ
ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɟ ɯɨɯɭɥɟɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɿ ɩɿɡɧɿɲɟ — Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ.
ɉɪɨɬɟ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɧɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɯɨɯɭɥɸ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ Ⱦɿɧɰɹ ɧɟ ɡ‘ɹɜɥɹɥɚɫɹ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999). 1998 ɪɨɤɭ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ
ɯɨɯɭɥɿ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɚɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɿ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ ɭɝɿɞɶ. 2001 ɪɨɤɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɸ ɡɭɫɢɥɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇɍ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɚɜɬɨɪɢ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ ɜ ɡɚɩɥɚɜɭ Ⱦɿɧɰɹ. Ȳʀ ɝɨɥɨɜɧɨɸ
ɦɟɬɨɸ ɫɬɚɥɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɨɡɟɪ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɤɨɥɢɲɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɢɞɭ
ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɜɢɞɭ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ Ⱦɿɧɰɹ.
1

ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ «ɏɨɯɭɥɹ (Desmana moschata) ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ», ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 2002), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:
«ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɚɫɟɣɧɭ Ⱦɿɧɰɹ» (ɚɜɬ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɫ. 22–24), «ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ ɭɝɿɞɶ» (ɚɜɬ.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, ɫ. 25–33) ɬɚ «Ɉɝɥɹɞ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ» (ɛɟɡ ɫɚɦɢɯ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ, ɚɜɬ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɫ. 34–45). Ⱦɥɹ ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɪɨɡɞɿɥɿɜ «ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ», «Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɹ, ɚɪɟɚɥ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ», «ȱɫɬɨɪɿɹ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ», «Ⱦɨɜɿɞɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ».
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Ⱥɪɟɚɥ ɜɢɞɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɋɭɱɚɫɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɛɚɫɟɣɧɚɦɢ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɪɿɱɨɤ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ: ȼɨɥɝɢ, Ⱦɨɧɭ
ɿ ɍɪɚɥɭ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɩɥɚɜɚɦɢ ʀɯɧɿɯ ɩɪɢɬɨɤ (Ȼɨɪɨɞɿɧ, 1963; Ȼɚɪɚɛɚɲ-ɇɿɤɿɮɨɪɨɜ, 1968; ɏɚɯɢɧ,
ɂɜɚɧɨɜ, 1990; ɇɚɡɵɪɨɜɚ, 2001). ɇɚɣɩɨɜɧɿɲɢɣ ɨɝɥɹɞ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ
Ɇ. ɒɚɪɥɟɦɚɧɟɦ (1936) ɬɚ ȼ. Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜɢɦ ɬɚ ȱ. ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ (1956). ɇɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɽ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹ ɯɨɯɭɥɿ, ɳɨ ɦɟɲɤɚɽ ɭ ɡɚɩɥɚɜɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ (ɋɟɥɟɡɧɶɨɜ, 1936;
Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938), ɩɪɨɬɟ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɟʀ ɽ ɞɨɜɨɥɿ ɞɚɜɧɿɦɢ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɡɧɚɯɿɞɤɢ
ɯɨɯɭɥɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɡ ɛɚɫɟɣɧɭ ɋɟɣɦɭ ɧɚ ɋɭɦɳɢɧɿ (ɋɟɪɞɸɤ, 1978; Ɇɟɪɡɥɿɤɿɧ, 1995). ȼ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɚɪɟɚɥ ɜɢɞɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 3 ɫɟɝɦɟɧɬɢ: Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ, ɋɟɣɦɫɶɤɢɣ ɬɚ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɪɶɨɦ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɦ (ɪɢɫ. 1).
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹ ɯɨɯɭɥɿ — ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɿ ɤɨɥɢɫɶ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɚ (ȼɚɥɶɯ, 1928;
ɋɟɥɟɡɧɶɨɜ, 1936; Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938; Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1956). ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɡ ɞɚɜɧɿɯ
ɨɩɢɫɿɜ ɜɢɞɭ ɽ ɫɬɚɬɬɹ Ɇ. ɋɟɥɟɡɧɶɨɜɚ (1936), ɜ ɹɤɿɣ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ
ɯɨɯɭɥɿ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ ɜ ɪɿɡɧɿ ɪɨɤɢ. ɐɟɣ ɨɫɟɪɟɞɨɤ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɋɟɥɟɡɧɶɨɜ ɩɨɞɿɥɹɽ ɧɚ 5 ɞɿɥɶɧɢɰɶ,
ɹɤɿ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɬɚɧɨɦ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɯɨɯɭɥɿ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɡ ɰɢɯ ɞɿɥɶɧɢɰɶ, ɡɚ Ɇ. ɋɟɥɟɡɧɶɨɜɢɦ, ɽ ɤɪɟɦɿɧɫɶɤɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ, ɦɿɠ ɝɢɪɥɚɦɢ ɪɿɱɨɤ ɀɟɪɟɛɟɰɶ ɿ Ʉɪɚɫɧɚ, ɞɟ ɫɜɨɝɨ
ɱɚɫɭ ɿ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɯɨɯɭɥɟɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ.
ȱɫɬɨɪɿɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɞɭ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ
Ɂɚɩɥɚɜɚ Ⱦɿɧɰɹ ɹɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɚɪɟɚɥ ɜɢɞɭ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 19-ɝɨ ɿ ɩɨɱɚɬɤɭ 20 ɫɬ. ɡɨɨɥɨɝɢ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ ɯɨɯɭɥɸ ɩɨ ɜɫɿɣ ɡɚɩɥɚɜɿ Ⱦɿɧɰɹ ɬɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɿ ɧɢɠɧɶɨɝɨ Ⱦɧɿɩɪɚ (ɞɥɹ
ɨɝɥɹɞɭ ɞɢɜ.: Ɇɢɝɭɥɿɧ 1938; Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1956; ɋɨɤɭɪ, 1961). ɋɿɜɟɪɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ
ɩɨɩɭɥɹɰɿɹ ɯɨɯɭɥɿ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɨɩɢɫɚɧɚ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ
ɡɚɣɦɚɽ ɩɪɚɰɹ Ɇ. ɋɟɥɟɡɧɶɨɜɚ (1936) ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɜɢɞɭ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ ɬɚ Ɉ. Ɇɢɝɭɥɿɧɚ (1938)
ɩɪɨ ɦɨɪɮɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɞɭ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ, ɳɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶ Ɉ. Ɇɢɝɭɥɿɧ ɬɚ Ɇ. ɋɟɥɟɡɧɶɨɜ
(ɰɢɬ.), ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɯɨɯɭɥɹ ɛɭɥɚ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɦɟɲɤɚɧɰɟɦ ɡɚɩɥɚɜɢ Ⱦɿɧɰɹ. ȼɥɚɫɧɟ, ɬɿɥɶɤɢ
ɡɜɿɞɫɢ ɜɿɞɨɦɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɢɞɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɨɩɢɫɚɦɢ ɿ ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ (ɽ ɭ ɜɫɿɯ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɦɭɡɟɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ).

Ɋɢɫ. 1. Ⱥɪɟɚɥ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɫɟɤɬɨɪɢ: 1) Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ,
2) ɋɟɣɦɫɶɤɢɣ, 3) Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ. Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ (ɡɚ: Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1956, ɡ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ). Fig. 1. Range of Desman in Ukraine and its differentiation into 3 geographical units: 1) Dnipro, 2) Sejm, and 3) Donets sector. Records of different time are marked by different signs and
given after Abelentsev & Pidoplichko (1951), with additions.
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ɍ 1928 ɪ. ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɫɟɥɟɧɢɯ ɯɨɯɭɥɟɸ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɨɡɟɪ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɏɨɯɭɥɟɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɨɡɟɪ Ⱦɿɧɰɹ ɭ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ (ɋɟɥɟɡɧɶɨɜ, 1936; Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938). ɐɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɚ ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɨɡɟɪɚ ɋɟɪɟɛɪɹɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɢɪɥɚ ɪɿɱɤɢ Ʉɪɚɫɧɨʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɫɶɨɦɭ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɞɨ ɀɟɪɟɛɰɹ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɯɨɯɭɥɿ ɧɚ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɨɰɿɧɟɧɚ ɭ 500 ɨɫɨɛɢɧ. ȼɠɟ 1934 ɪ.
ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɯɨɪɨɧɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨ 3000 ɨɫɨɛɢɧ (ɒɚɪɥɟɦɚɧɶ, 1936). ɍ 1954 ɪ.
ɰɟɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɧɨɜɭ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɨɫɶ ɥɢɲɟ ɞɨ 500 ɨɫɨɛɢɧ (Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1956),
ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɥɢ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɜɢɞ ɬɭɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɧɢɤ (Ȼɨɪɨɞɿɧ, 1963).
1968 ɪɨɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɭɜɿɣɲɥɚ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ», ɳɨ ɛɿɥɹ ɫɦɬ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɟ–2. ɇɢɡɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɨɯɨɪɨɧɭ ɯɨɯɭɥɿ ɨɡɟɪ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɪɚɡɨɦ ɡ ʀɯ ɮɚɭɧɨɸ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɫɭɫɿɞɫɬɜɚ
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɦɿɫɬɚ. ȼɥɚɫɧɟ, ɞɨ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ XX ɫɬ. ɰɹ ɞɿɥɹɧɤɚ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɶ ɽɞɢɧɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɦɭ Ⱦɿɧɰɿ. ȱɡ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɨʀ ɡɚɩɥɚɜɢ» ɱɚɫɨɦ
ɧɚɞɯɨɞɢɥɚ ɧɟɩɟɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɯɨɯɭɥɿ, ɩɪɨɬɟ ɜɫɿ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɜɿɞ ɚɦɚɬɨɪɿɜ, ɧɿɤɢɦ ɧɟ ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɢɫɹ ɿ ɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɥɢɫɹ. ȯɞɢɧɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɬɭɬ ɜɢɞɭ ɽ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ȼ. ɋɭɥɢɤɚ ɩɪɨ ɜɢɥɨɜ ɧɢɦ ɯɨɯɭɥɿ ɭ 1979 ɪ. ɐɟ
ɽɞɢɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɜɢɞɭ ɡɚ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ.
1970 ɪ. ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹ Ⱥɇ ɋɋɋɊ ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɭ ɿ Ʉɨɧɞɪɚɲɿɜɫɶɤɭ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɿ ɧɟ ɜɢɹɜɢɥɚ ɬɭɬ ɫɥɿɞɿɜ ɡɜɿɪɚ (ɒɚɩɨɲɧɢɤɨɜ, Ⱦɶɹɤɨɜ, 2002). ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɤɨɦɿɫɿʀ ɛɭɜ ɩɪɨɫɬɢɣ: ɯɨɯɭɥɹ ɭ
Ⱦɿɧɰɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɚ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɭ ɽ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ. Ɂɧɢɤɧɟɧɧɹ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɡɚɩɥɚɜɿ ɩɨɹɫɧɟɧɨ ɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɩɨɜɿɧɧɸ
1962–63 ɪɨɤɿɜ. Ʉɨɦɿɫɿɽɸ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɚɤɥɿɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɯɨɯɭɥɿ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɡɚɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɤɪɟɦɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ, ɜɢɩɭɫɤ ɜ ɨɡɟɪɚ ɛɨɛɪɿɜ, ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɫɬɚɜɧɢɯ ɬɟɧɟɬ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɧɞɚɬɪɢ).
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ. ȱ. ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ (1951; ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, 1956) ɜɜɚɠɚɽ,
ɳɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɟɞɭɤɰɿʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿʀ ɚɪɟɚɥɭ ɩɨɱɚɥɢɫɶ ɳɟ ɭ ɞɨ-ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɭ ɟɩɨɯɭ, ɿ
ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɹɫɧɟɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ. ȼ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ ȱ. Ȼɚɪɚɛɚɲ-ɇɢɤɢɮɨɪɨɜ ɿ Ʌ. ɒɚɩɨɲɧɢɤɨɜ (1976) ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɭ ɳɟ Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɢɦ: «ɯɨɯɭɥɹ ɽ ɧɟ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɜɢɦɢɪɚɽ, ɚ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɡɧɢɳɭɽɬɶɫɹ». ɐɟ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɦɚɽ ɞɜɿ
ɮɨɪɦɢ: ɩɪɹɦɢɣ ɥɨɜ ɡɜɿɪɿɜ ɿ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ
(Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938; Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1956; Ȼɨɪɨɞɿɧ, 1963; Ȼɚɪɚɛɚɲ-ɇɢɤɢɮɨɪɨɜ, 1968 ɬɨɳɨ) ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɚɦ ɡɚɤɥɸɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɭɪɚɡɥɢɜɨɫɬɿ ɯɨɯɭɥɿ ɽ ɬɚɤɿ:
Ɣ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɨɣɦ, ʀɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɤɨɪɦɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɭ; ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɛɟɪɟɝɚɯ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ;
Ɣ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɭ ɪɿɱɨɤ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɡɚɩɥɚɜɢ, ɡɚɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ, ɩɪɨɬɢɩɨɜɟɧɟɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ;
Ɣ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɯɨɯɭɥɟɜɨɝɨ ɯɭɬɪɚ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɟɥ ɛɿɥɹɜɨɞɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɯɨɯɭɥɿ ɡɨɤɪɟɦɚ;
Ɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɬɚɜɧɢɯ ɬɟɧɟɬ ɞɥɹ ɥɨɜɭ ɪɢɛɢ ɬɚ ɩɨɹɜɚ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɪɢɛɚɥɨɤ, ɦɢɫɥɢɜɰɿɜ ɿ ɬɚɤɫɢɞɟɪɦɿɫɬɿɜ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɥɨɜɭ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ «ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ» ɭɝɿɞɶ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɿɤɢ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ — ɬɢɩɨɜɚ ɪɿɜɧɢɧɧɚ ɪɿɱɤɚ, ɳɨ ɛɟɪɟ
ɩɨɱɚɬɨɤ ɭ ɛɟɡɥɿɫɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɋɟɪɟɞɧɶɨ-Ɋɭɫɶɤɨʀ ɜɢɫɨɱɢɧɢ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ 218 ɦ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ʀʀ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1013 ɤɦ, ɩɥɨɳɚ ɛɚɫɟɣɧɭ — 98900 ɤɦ2, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɬɨɤɢ — Ɉɫɤɨɥ, ɀɟɪɟɛɟɰɶ,
Ʉɪɚɫɧɚ, Ȼɨɪɨɜɚ, Ⱥɣɞɚɪ, Ⱦɟɪɤɭɥ, Ɍɨɪɟɰɶ, Ʌɭɝɚɧɶ. ȼɫɿ ɰɿ ɪɿɱɤɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨʀ ɧɚɦɢ ɡɚɩɥɚɜɢ Ⱦɿɧɰɹ, ɜɿɞ ɜɩɚɞɿɧɧɹ ɜ ɧɶɨɝɨ ɪ. Ɉɫɤɨɥ ɞɨ ɝɢɪɥɚ ɪ. Ⱦɟɪɤɭɥ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ
ɪɚɡɨɦ ɡ ɭɫɿɦɚ ɫɜɨʀɦɢ ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɫɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɬɢɩɭ. Ɍɚɤɿ ɪɿɱɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɪɚɡɧɨɸ ɜɟɫɧɹɧɨɸ ɩɨɜɿɧɧɸ, ɧɢɡɶɤɨɸ ɥɿɬɧɶɨɸ
ɦɟɠɟɧɧɸ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɜɨɫɟɧɢ (ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɨɳɿɜ) ɿ ɜɡɢɦɤɭ (ɱɟɪɟɡ ɬɚʀɧɧɹ
ɫɧɿɝɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɱɚɫɬɢɯ ɜɿɞɥɢɝ) (Ɏɢɫɭɧɟɧɤɨ, ɀɚɞɚɧ, 1994).
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Ʌɶɨɞɨɫɬɚɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɭ 2–3 ɞɟɤɚɞɚɯ ɝɪɭɞɧɹ (ɧɚ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɤɚɯ ɿ ɨɡɟɪɚɯ) ɚɛɨ ɭ 1–2 ɞɟɤɚɞɚɯ ɝɪɭɞɧɹ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɢɬɨɤɚɯ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɥɶɨɞɨɫɬɚɜɭ ɜ
ɯɨɥɨɞɧɿ ɡɢɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 3-ɯ ɦɿɫɹɰɿɜ (ɝɪɭɞɟɧɶ — ɥɸɬɢɣ), ɭ ɥɚɝɿɞɧɿ ɡɢɦɢ — ɜɿɞ 1–2
ɬɢɠɧɿɜ ɞɨ 1 ɦɿɫɹɰɹ. Ɋɿɱɤɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɪɢɝɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ 1–2 (ɧɚ ɨɡɟɪɚɯ ɭ 2–3) ɞɟɤɚɞɚɯ
ɛɟɪɟɡɧɹ. ɇɚ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɤɚɯ ɿ ɨɡɟɪɚɯ ɤɪɢɝɚ ɬɚɧɟ ɧɚ ɦɿɫɰɿ, ɧɚ ɛɿɥɶɲɢɯ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ) ɛɭɜɚɽ
ɜɟɫɧɹɧɢɣ ɥɶɨɞɨɯɿɞ. Ɂɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɪɢɝɢ ɪɿɱɤɢ ɞɨ 3 ɞɟɤɚɞɢ ɛɟɪɟɡɧɹ.
Ɂɚɩɥɚɜɚ ɬɚ ɨɡɟɪɚ. ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɩɥɚɜɢ Ⱦɿɧɰɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1,5 ɞɨ 5 ɤɦ. Ɂɚɩɥɚɜɚ ɥɿɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɤɪɢɬɚ ɥɢɫɬɹɧɢɦɢ ɥɿɫɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɡ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɞɿɛɪɨɜ, ɨɫɨɤɿɪɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɬɢɩɿɜ ɥɿɫɭ. ȼɬɨɪɢɧɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɞɨɥɢɧɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ
ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɛɟɪɟɡɢ, ɜɿɥɶɯɢ, ɬɨɩɨɥɶ. Ʌɿɫɚ ɱɟɪɝɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɡɟɪɚɦɢ ɿ ɥɭɤɚɦɢ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɥɿɫɿɜ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɡɧɢɤɥɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚ ʀɯ ɦɿɫɰɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɥɭɤɢ, ɫɿɧɨɠɚɬɿ, ɩɚɫɨɜɢɳɚ, ɪɿɥɥɹ. Ⱦɨɥɢɧɚ Ⱦɿɧɰɹ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɚ: ɩɪɚɜɢɣ ɛɟɪɟɝ ɜɢɫɨɤɢɣ,
ɡ ɥɿɫɚɦɢ ɝɚɥɟɪɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɿ ɤɪɟɣɞɹɧɢɦɢ ɜɿɞɫɥɨɧɟɧɧɹɦɢ. Ʌɿɜɢɣ ɛɟɪɟɝ — ɩɨɥɨɝɢɣ, ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɡɚɩɥɚɜɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɿ ɬɟɪɚɫɚɦɢ. ȼ ɡɚɩɥɚɜɿ ɥɿɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɢɪɿɱɤɨɜɢɯ ɨɡɟɪ, ɬɭɬ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɿ ɡɚɩɚɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ (ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɜɨɞɨɝɨɧɢ). Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɪɨɡɥɢɜɭ Ⱦɿɧɰɹ ɿ ɜ ɪɨɤɢ ɡɿ ɫɩɟɤɨɬɧɢɦ ɿ ɫɭɯɢɦ ɥɿɬɨɦ ɬɚɤɿ ɨɡɟɪɚ ɫɢɥɶɧɨ ɦɿɥɿɸɬɶ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɩɟɪɟɫɢɯɚɸɬɶ. ɇɚɪɿɜɧɿ ɿɡ ɡɚɩɥɚɜɧɢɦɢ
ɨɡɟɪɚɦɢ ɬɚɤɢɣ ɬɢɩ ɨɡɟɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɯɨɯɭɥɿ (ɪɢɫ. 2).
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɡɟɪ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɜɨɯ ɞɿɥɶɧɢɰɹɯ ɥɿɜɨɛɟɪɟɠɠɹ Ⱦɿɧɰɹ: (1) — ɦɿɠ
ɫ. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɟ ɿ ɩɨɧɢɡɡɹɦ ɪɿɱɤɢ ɀɟɪɟɛɟɰɶ (Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɚ); (2) — ɋɟɪɟɛɪɹɧɫɶɤɟ ɿ ȼɟɪɢɝɿɧɫɶɤɟ
ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ȾɅɆȽ (Ʌɭɝɚɧɳɢɧɚ), ɞɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɯɨɯɭɥɿ, ɚ ɭ 1920–30-ɯ ɪɪ. ɬɭɬ ɿɫɧɭɜɚɜ ɯɨɯɭɥɟɜɢɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɨɡɟɪɚ — ɑɟɪɧɟɱɟ, ɑɟɪɧɢɤɨɜɟ, ȼɨɜɱɟ, ɉɨɩɨɜɟ, Ʌɢɧɶɨɜɟ, Ʉɥɟɲɧɹ, ȼɟɞɦɟɠɟ, Ȼɨɪɨɜɟ ɬɨɳɨ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɞɿɥɶɧɢɰɿ —
ɩɨɧɚɞ 5000 ɝɚ (Ȼɨɪɨɡɟɧɟɰɶ, Ɍɢɯɨɧɸɤ, 2000). ȼɫɿ ɨɡɟɪɚ ɜ ɞɨɥɢɧɿ Ⱦɿɧɰɹ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ
ɝɪɭɩɢ: ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɣ ɬɟɪɚɫɧɿ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɩɨɧɢɡɡɹɯ ɩɿɳɚɧɢɯ ɬɟɪɚɫ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ Ⱦɿɧɰɹ) ɿ
ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɡɜ‘ɹɡɤɭ ɡ ɪɿɤɨɸ. ȼɨɧɢ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɥɢ ɡɚɫɟɥɟɧɿ ɯɨɯɭɥɟɸ, ɿ ɬɭɬ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ.
Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ — ɨɡɟɪɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɡɚɩɥɚɜɿ Ⱦɿɧɰɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤ. Ɉɡɟɪɚ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɧɚ
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɬɢɩɢ. ȼɫɿ ɜɨɧɢ ɽ ɡɚɥɢɲɤɚɦɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɪɿɱɢɳɚ — ɫɬɚɪɢɰɹɦɢ ɪɿɤɢ.
1) ɩɪɢɪɭɫɥɨɜɿ ɨɡɟɪɚ — ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɡɚ ɩɪɢɪɭɫɥɨɜɢɦ ɜɚɥɨɦ ɿ ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɿɱɤɨɸ ɩɪɨɬɨɤɚɦɢ; ɭ ɩɨɜɿɧɶ ɡɚɥɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɲɢɦɢ. ɍ ɪɨɤɢ ɛɟɡ ɳɟɞɪɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɿ ɜ ɫɩɟɤɨɬɧɟ ɫɭɯɟ
ɥɿɬɨ ɜɨɧɢ ɫɢɥɶɧɨ ɦɿɥɿɸɬɶ ɿ ɪɨɡɩɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɪɿɛɧɿ ɨɡɟɪɰɹ, ɚ ɩɨɱɚɫɬɢ ɡɨɜɫɿɦ ɩɟɪɟɫɢɯɚɸɬɶ. ȼ
ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɬɚɤɿ ɨɡɟɪɚ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɩɨɜɟɧɟɣ. Ȼɟɪɟɝɢ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟɜɢɫɨɤɿ.
2) ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɨɡɟɪɚ — ɛɿɥɶɲ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɜɿɞ ɪɭɫɥɚ ɪɿɤɢ ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɡɚɩɥɚɜɢ. Ɂɚ ɮɨɪɦɨɸ ɜɨɧɢ ɥɿɧɡɨɩɨɞɿɛɧɿ ɚɛɨ ɫɢɥɶɧɨ ɜɢɬɹɝɧɭɬɿ, ɱɚɫɬɨ ɧɟɝɥɢɛɨɤɿ (1,5–3 ɦ), ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɪɨɡɥɢɜɭ ɬɚ ɩɿɞɠɢɜɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ. ȼ ɪɨɤɢ ɿɡ ɫɭɯɢɦ ɥɿɬɨɦ ɿ ɡɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɪɨɡɥɢɜɭ ɜɨɧɢ ɦɿɥɿɸɬɶ, ɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɿɥɤɿ ɩɟɪɟɫɢɯɚɸɬɶ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɡ ɧɢɯ
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡ‘ɽɞɧɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɬɨɤɚɦɢ (ɽɪɢɤɚɦɢ). Ȼɟɪɟɝɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟɜɢɫɨɤɿ, ɡɚɪɨɫɥɿ ɜɨɞɧɨɸ ɿ ɤɨɥɨɜɨɞɧɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ. Ʌɿɫ ɱɚɫɬɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɤɪɚɸ ɜɨɞɢ.
3) ɩɪɢɬɟɪɚɫɧɿ ɨɡɟɪɚ — ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɟɠɿ ɡɚɩɥɚɜɢ ɬɚ ɩɿɞɧɿɠɠɹ ɩɿɳɚɧɨʀ ɬɟɪɚɫɢ. ɑɚɫɬɨ
ɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɨɡɟɪɚ ɡɚɩɥɚɜɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɢɬɹɝɧɭɬɭ ɮɨɪɦɭ ɿ ɡ‘ɽɞɧɚɧɿ ɩɪɨɬɨɤɚɦɢ. ȼ ɩɨɜɿɧɶ ɡɚɥɢɜɚɸɬɶɫɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɿɞɣɨɦɿ ɪɿɤɢ ɛɿɥɶɲɟ 3,5–4 ɦ (ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ). ɍ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɸɬɶ ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɫɬɿɤ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɩɿɳɚɧɨʀ ɬɟɪɚɫɢ.
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɜɢ 2001. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɚ ɧɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɞɭɠɟ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ɍ ɱɟɪɜɧɿ–ɥɢɩɧɿ 2001 ɪ. ɦɢ ɩɪɨɣɲɥɢ 1000-ɤɿɥɨɦɟɬɪɨɜɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɜɿɞ ɧɢɡɨɜɢɧ ɪ. Ɉɫɤɨɥ ɧɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ ɞɨ ɪ. Ⱦɟɪɤɭɥ ɧɚ ɦɟɠɿ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɿ Ɋɨɫɬɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɡɚɩɥɚɜɚ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɫɢɥɶɧɨ ɨɫɜɨɽɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ.
Ɋɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ ɜɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɿɜ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɨɡɟɪ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɜɟɞɟɧɚ, ɫɚɦɿ ɛɟɪɟɝɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɫɢɥɶɧɨ ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɿ ɩɿɞ ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ: ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɛɚɡɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɿ
ɩɥɹɠɿ, ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɪɢɛɚɥɤɢ ɬɚ ɞɥɹ ɤɟɦɩɿɧɝɿɜ, ɜɨɞɨɩɨʀ ɞɥɹ ɯɭɞɨɛɢ, ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɟɪɯɧɿɯ ɿ ɧɢɠɧɿɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɚɩɥɚɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ (ɞɨ ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ) ɿ
ɧɢɠɱɟ (ɩɿɫɥɹ Ʌɢɫɢɱɚɧɫɶɤɚ ɿ ɋɿɜɟɪɨɞɨɧɟɰɶɤɚ) ɜɿɞ ɤɪɟɦɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ.
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Ɋɢɫ. 2. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɨɡɟɪɚ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɡɚɩɥɚɜɢ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɯɨɯɭɥɟɜɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ. Ɉɡɟɪɚ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɱɨɪɧɢɦ, ɫɭɯɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɪɭɫɥɚ — ɛɿɥɢɦ). ȼɢɞɧɨ, ɳɨ ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɨɡɟɪɚ
ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɧɢɡɤɭ ɫɬɚɪɢɰɶ, ɹɤɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɫɬɚɪɟ ɪɭɫɥɨ. [Fig 2. Largest floodplain lakes of the Kreminna
section of the Siverski Donets river, where the Desman farm was organised in the middle of 20 century].

Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɭɝɿɞɶ ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɤɿɥɶɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ 5-ɛɚɥɶɧɭ ɲɤɚɥɭ
ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɭɝɿɞɶ ɞɥɹ ɯɨɯɭɥɿ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
1-size — ɪɨɡɦɿɪ ɨɡɟɪɚ, ɭ ɦɟɬɪɚɯ (ɛɚɥɢ: <0,1ɝɚ = 1, <1ɝɚ = 2, ɬ.ɞ.),
2-bank — ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɜɿɞ ɜɫɿɽʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɨɡɟɪɚ,
3-plan — ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ (ɞɟɪɟɜɚ, ɱɚɝɚɪɧɢɤɢ, ɪɨɝɿɡ),
4-surf — ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɨɜɳɿ ɜɨɞɢ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ,
5-zool — ɤɨɪɦɧɿɫɬɶ ɨɡɟɪɚ ɡɚ ɡɨɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɸ (ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɿ, ɪɢɛɚ),
6-hydr — ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ (ɜɤɥ. ɨɰɿɧɤɭ ɞɠɟɪɟɥ ɠɢɜɥɟɧɧɹ),
7-expr — ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɨɞɨɣɦɢ (ɜɤɥ. ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɨɫɜɨɽɧɧɹ)1.

Ɂɚɝɚɥɨɦ ɨɝɥɹɧɭɬɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 70 ɨɡɟɪ. Ⱦɨɛɿɪ ɨɡɟɪ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɢ ɬ. ɡɜ. «ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ» ɜɨɞɨɣɦɚɦɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɫɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɜɿɞ «1» ɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɹɤɢɯ ɜ ɦɟɠɟɧɶ ɧɟ ɦɟɧɲɿ
ɜɿɞ 50 ɦ (ɭ ɞɨɜɠɢɧɭ). Ɍɚɤɢɯ ɨɡɟɪ ɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢ 30, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 1. Ɉɡɟɪɚ
ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ ɨɝɥɹɞɭ, ɜɿɞ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɩɥɚɜɢ ɞɨ ɧɢɠɧɶɨʀ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɨɤɨɥɢɰɶ
ɇɉɉ «ɋɜɹɬɿ Ƚɨɪɢ» ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ». ȼɫɿ ɨɡɟɪɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ
ɧɚ ɩɪɚɜɨɦɭ ɛɟɪɟɡɿ Ⱦɿɧɰɹ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɿ ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɿ ɡ ɧɢɯ — ɩɿɞɬɟɪɚɫɧɿ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɞɢɧ ɜɢɫɨɤɢɣ
ɛɟɪɟɝ ɿ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɫɨɤɭ ɜɨɞɭ ɡ ɪɿɤɨɸ.
Ɉɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ ɭɝɿɞɶ. Ɂɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɯɨɯɭɥɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɨɡɟɪɚ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɩɪɨ ɨɡɟɪɨ Ʉɥɟɲɧɹ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɿ ɡ ɧɢɦ ɨɡɟɪɚ ɧɚ ɜɿɞɞɚɥɿ ɞɨ 10 ɤɦ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɿ
ɨɡɟɪɚ ɰɿɽʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɯɨɯɭɥɿ. ɉɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɨɧɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɦɿɫɰɹ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɨɡɟɪ. ɍ ɨɡɟɪɚɯ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɿ ɛɟɪɟɝɢ ɿ ɩɨɦɿɪɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦ, ɛɚɝɚɬɚ ɝɿɞɪɨɮɚɭɧɚ; ɡɜɿɞɫɢ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɨɞɧɿ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɯɨɯɭɥɿ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ.
ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨɛɪɢɣ ɫɬɚɧ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɡɛɟɪɿɝɫɹ ɧɚ Ȼɿɥɹʀɜɫɶɤɨɦɭ ɨɡɟɪɿ, ɞɟ ɡɚɪɚɡ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɨɬɭɠɧɟ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ.
ȼɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɨɞɨɣɦ ɡɚ ɨɰɿɧɟɧɢɦɢ ɧɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɭɠɟ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ
ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ɍɚɤ, ɋɜɹɬɨɝɿɪɫɶɤɚ ɝɪɭɩɚ ɽ, ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɞɨɜɨɥɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ, ɩɪɨɬɟ ɬɭɬ
ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɧɚɞɜɢɫɨɤɟ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɛɚɡɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɨɳɨ). Ɋɭɛɿɠɚɧɫɶɤɨ-ɫɿɜɟɪɨɞɨɧɟɰɶɤɚ ɝɪɭɩɚ ɨɡɟɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ
ɧɟɩɨɦɿɪɧɢɦ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɦ. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɿ ɞɥɹ ɋɬɚɧɢɱɚɧɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɨʀ» ɡɚɩɥɚɜɢ.
1

ɉɨɤɚɡɧɢɤ EXPR (“expression”) ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɜɨɞɨɣɦɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ʀʀ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɚɛɨ ɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀ ɯɨɯɭɥɿ. ɉɪɢ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɿɡ ɫɭɦɢ ɜɫɿɯ
ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɨɞɨɣɦɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɨɥɢɲɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɯɨɯɭɥɿ. ɉɨɩɪɢ ɨɱɟɜɢɞɧɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɬɚɤɿ
ɨɰɿɧɤɢ, ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɿ ɳɨɪɚɡɭ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 2–4 ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɛɿɝɚɥɢɫɹ.
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Ɂɚɝɚɥɨɦ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɫɬɿ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɧɚɣɜɢɳɢɣ
ɧɚ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɿɣ ɞɿɥɶɧɢɰɿ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɿɧ ɧɚ ɋɜɹɬɨɝɿɪɫɶɤɿɣ, Ȼɿɥɹʀɜɫɶɤɿɣ ɬɚ ɋɬɚɧɢɱɚɧɫɶɤɿɣ ɝɪɭɩɚɯ ɨɡɟɪ. ȼɫɿ ɿɧɲɿ ɞɿɥɹɧɤɢ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɡɚɩɥɚɜɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɿ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɡɜɿɪɿɜ ɡɚɩɥɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ. ɓɨɞɨ ɩɪɢɬɨɤ Ⱦɿɧɰɹ, ɬɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ ɡɦɿɧɢ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɭ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɤɿ, ɳɨ ɞɥɹ ɰɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ
ɞɨɧɟɰɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɟɫɬɢ ɦɨɜɭ ɩɪɨ ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɹɤ ɬɚɤɿ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɉɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɨɡɟɪ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɯɨɯɭɥɿ
[Estimation of the quality of floodplain lakes as possible habitats of Desmana]
Ɉɡɟɪɨ

1–size

2–bank

3–plan

ɪɚɣɨɧ ɇɉɉ «ɋɜɹɬɿ Ƚɨɪɢ» (ɨɤɨɥ. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɟ)
1 «Ɋɢɛɧɟ»
80x30
2
4
2 «Ɉɪɥɹɬɤɨ»
3–4 ha
4
1–2
3 «ɋɨɫɟɧɤɚ»
200x30
2
4
4 «ɇɟɩɪɨɬɿɱɧɟ»
100x20
4
<1
5 «ȼɿɬɪɨɜɚɥɶɧɟ»
50x30
3
2
6 «Ɇɨɫɬɨɜɟ»
200x20
3–4
4
ɪɚɣɨɧ «Ʉɪɟɣɞɹɧɨʀ Ɏɥɨɪɢ» (ɨɤɨɥ. Ȼɪɭɫɿɜɤɢ ɬɚ ȱɥɥɿɱɿɜɤɢ)
7 Ɇɨɫɤɜɢɧɟ
400x50
4
4–5
8 Ʉɪɭɝɥɟ
70x40
3
5
9 ɉɿɞɩɿɫɨɱɧɟ
2000x70
4
4–5
10 Ʌɢɦɚɧ
100x40
1–2
5
11 Ƚɥɢɛɨɤɟ
150x50
1
5
Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɿ ɨɡɟɪɚ (ɪ-ɧ ɋɟɪɟɛɪɹɧɤɢ ɬɚ Ʉɪɟɦɿɧɧɨʀ)
12 Ʉɥɟɲɧɹ
300x50
4
3–4
13 ȯɪɢɤ
100x30
4
4
14 ɑɟɪɧɢɤɨɜɟ
1300x60
5
3
15 ɑɟɪɧɟɱɟ
600x50
4
3–4
16 ɉɨɩɨɜɟ
400x40
5
3
Ɋɭɛɿɠɚɧɫɶɤɚ ɝɪɭɩɚ (ɪ-ɧ Ɋɭɛɿɠɧɟ ɬɚ Ȼɨɪɨɜɫɶɤɟ)
17 Ɋɭɛɿɠɧɟ–1
100x30
3
4
18 Ɋɭɛɿɠɧɟ–2
60x10
2
4
19 Ɍɭɛɚ
600x30
3
1–2
Ȼɨɛɪɨɜɫɶɤɚ ɝɪɭɩɚ (ɪ-ɧ Ȼɨɪɨɜɫɶɤɟ ɬɚ Ɇɭɪɚɬɨɜɟ)
20 Ȼɨɛɪɨɜɟ–1
80x50
2
1
21 Ȼɨɛɪɨɜɟ–2
2000x40
3–4
3
22 Ɇɭɪɚɬɨɜɟ–1
150x40
3
5
23 Ɇɭɪɚɬɨɜɟ–2
100x20
2
3
Ȼɿɥɹʀɜɫɶɤɚ ɝɪɭɩɚ (ɪ-ɧ Ɇɭɪɚɬɨɜɟ ɬɚ Ɍɪɶɨɯɿɡɛɟɧɤɚ)
24 Ȼɿɥɹʀɜɫɶɤɟ
4000x100
3
3
25 Ʉɪɹɤɿɜɤɚ–1
60x20
2
4
26 Ʉɪɹɤɿɜɤɚ–2
400x30
3
4
ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ (ɨɤɨɥ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɟ)
27 ɋɬɚɜ
150x40
4
3
28 ɉɿɳɚɧɟ
50x20
4
4
29 Ʉɪɚɫɧɟɧɶɤɟ
60x20
5
0–1
30 Ƚɪɭɡɶɤɟ*
50x6
4
3

4–surf

5–zool

6–hydr

7–expr

3
1
3–4
1–2
2–3
3

4
3
2–3
3
3–4
3–4

3
4
3
3
>3
3–4

3
4–5
3–4
3
4
4

2–3
3–4
3
3–4
1–3

4
3–4
5
3–4
3

4
2–3
5
2
5

5
2–3
5
2–3
3

2–3
3–4
2–3
3
2–3

5
4
5
5
5

3
5
5
5
5

5
4
5
5
5

1–2
3
1–2

2–3
2–3
1–2

3
3
1

3
2
1–2

0–1
2–3
3–4
3

2
4
3–4
3–4

3
4
3
3

2
4
3
4

2
3
2–3

4–5
4
4

4
4
4

4–5
3
3

0–2
4–5
0–1
2

2–3
5
2
2–3

2–3
2
2–3
3

3
3
2
3

* Ɉɡɟɪɨ Ƚɪɭɡɶɤɟ — ɨɫɬɚɧɧɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɥɨɜɭ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ Ⱦɿɧɰɹ. ȼ ɥɚɩɤɢ ɜɡɹɬɨ ɭɦɨɜɧɿ
ɪɨɛɨɱɿ ɧɚɡɜɢ ɨɡɟɪ (ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɧɚɡɜɢ ɧɚɦ ɿ ɨɩɢɬɚɧɢɦ ɧɚɦɢ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ ɧɟɜɿɞɨɦɿ).
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Ɋɢɫ. 3. Ʉɨɪɟɥɹɰɿʀ 7 ɨɡɧɚɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɨɣɦ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɪɟɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀ ɯɨɯɭɥɿ ɭ ɡɚɩɥɚɜɭ Ⱦɿɧɰɹ. ɉɟɪɲɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ — ɡɚɝɚɥɶɧɿ «ɟɤɫɬɟɪ’ɽɪɧɿ» ɨɡɧɚɤɢ ɨɡɟɪ, ɞɪɭɝɢɣ — ɜɥɚɫɧɟ «ɯɨɯɭɥɟɜɢɣ» ɤɨɦɩɥɟɤɫ. [Fig. 3. Correlation of 7 parameters using for estimation of quality of lakes that
are perspective in searching and/or reintroduction of Desmana in the floodplain of Siverski Donets].

ȼɫɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɞɜɿ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɿ ɩɥɟɹɞɢ (ɪɢɫ. 3). ɉɟɪɲɚ ɡ ɧɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɜɨɞɨɣɦ ɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ʀɯ ɡɚɪɨɫɥɨɫɬɿ; ɞɪɭɝɚ — ɜɥɚɫɧɟ ɿɡ ɯɨɯɭɥɟɜɢɦ ɩɨɛɭɬɨɦ. ɐɹ
ɞɪɭɝɚ ɩɥɟɹɞɚ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɱɚɫɬɤɭ ɜɢɫɨɤɢɯ ɛɟɪɟɝɿɜ
(BANK), ɤɨɪɦɧɿɫɬɶ ɡɚ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɸ (ZOO), ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ (HYDR). ȼɥɚɫɧɟ
ɜ ɰɸ ɩɥɟɹɞɭ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɿ ɧɚɲɚ «ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ» ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ (EXPR). ȼ ɨɫɬɚɧɧɸ ɨɰɿɧɤɭ ɜɤɥɚɞɚɥɢɫɶ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɪɝɿɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɟɡɚɣɦɚɧɨɫɬɿ) ɜɨɞɨɣɦɢ, ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɟ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɦɿɧɢ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɭ ɿ ɮɚɭɧɢ, ɿ ɚɧɤɟɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɯɨɯɭɥɿ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɭɝɿɞɶ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɨɡɟɪ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɧɚɦɢ 2001 ɪɨɤɭ,
ɪɿɡɤɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɸɬɶ ɡ ɞɚɜɧɿɦɢ ɨɩɢɫɚɦɢ ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ ɭɝɿɞɶ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ ɭ Ɇ. ɋɟɥɟɡɧɶɨɜɚ (1936) ɬɚ
Ɉ. Ɇɢɝɭɥɿɧɚ (1938). Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɡɟɪ ɜɠɟ ɧɟ ɿɫɧɭɽ, ɹɤ ɧɟ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɶ ɿ ʀɯɧɿ ɧɚɡɜɢ. Ɂɧɚɱɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɡɚɩɥɚɜɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ʀʀ ɨɤɭɩɚɰɿʀ ɿ
ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɡɚɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ. Ɉɫɬɚɧɧɽ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɶ ɧɚ ɫɟɡɨɧɧɢɯ
ɡɦɿɧɚɯ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɭ ɡɚɩɥɚɜɢ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨɝɨ ɡɚɩɥɚɜɿ ɹɜɢɳɚ, ɹɤ ɜɟɫɧɹɧɚ ɩɨɜɿɧɶ. Ɂɚɩɥɚɜɧɿ ɨɡɟɪɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɧɢɡɤɭ
ɫɬɚɪɢɰɶ, ɹɤɚ ɫɜɨɽɸ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɫɬɚɪɟ ɪɭɫɥɨ ɪɭɤɢ (ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɬɚɤɿ ɨɡɟɪɚ — ɰɟ
ɤɨɥɢɲɧɿ ɩɥɟɫɚ). ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɟɧɿ ɰɿ ɨɡɟɪɚ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɪɿɤɨɸ, ɱɢɦ ɩɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɡɚɩɚɫ ɜɨɞɢ ɿ
ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ. ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜɟɞɟ ɞɨ ɨɛɦɿɥɿɧɧɹ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɨɡɟɪ, ʀɯ ɩɟɪɟɫɢɯɚɧɧɹ ɜɥɿɬɤɭ ɿ ɞɨ ɟɮɟɤɬɿɜ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿʀ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ (ɡɛɿɞɧɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ). Ȼɿɨɬɚ ɬɚɤɢɯ ɨɡɟɪ ɡɚɜɠɞɢ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɭ ɰɢɤɥɿɱɧɿɣ ɫɭɤɰɟɫɿʀ, ɹɤɚ
ɬɟɩɟɪ (ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɭ 1994–1996 ɪɨɤɚɯ) ɩɪɢɩɢɧɢɥɚɫɹ.
Ɂɦɿɧɚ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɭ ɡɪɨɛɢɥɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɡɟɪ ɧɚɡɚɜɠɞɢ (?) ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɿ ɡɚɥɢɲɢɥɚ ʀɯ ɛɟɡ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɛɭɥɨ ɜɟɫɧɹɧɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɚɪɢɰɶ ɫɜɿɠɨɸ ɪɿɱɤɨɜɨɸ ɜɨɞɨɸ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɹɤɿɫɬɶ ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ ɭɝɿɞɶ (ɬɨɛɬɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɶ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɯɨɯɭɥɿ ɿ ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ʀʀ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ) ɩɨɦɿɬɧɨ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɶ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɡɟɪ,
ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜ ɡɚɩɥɚɜɿ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɱɢɦɚɥɨ ɬɢɯ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢɫɶ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ), ɩɟɪɟɫɨɯɥɚ,
ɚ ɜ ɬɢɯ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ, ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɪɭɲɟɧɢɣ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦ. ɐɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɡɚɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɫɬɨɤɭ Ⱦɿɧɰɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɪɨɬɢɩɨɜɟɧɟɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɦ ɬɚ ɨɫɜɨɽɧɧɹɦ ɡɚɩɥɚɜɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɩɚɫɨɜɢɳɧɨɝɨ, ɪɢɛɚɥɶɫɶɤɨ-ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ
ɿ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɩɥɚɜɭ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɰɢɯ ɬɪɶɨɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ,
ɩɨɫɢɥɟɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɜɢɩɚɜ ɧɚ 1960–1980 ɪɨɤɢ ɿ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɡɛɿɝɫɹ ɭ ɱɚɫɿ ɡ
ɪɟɞɭɤɰɿɽɸ ɞɨɧɟɰɶɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɯɨɯɭɥɿ. Ɇɿɠ ɬɢɦ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ,
ɧɚ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɿɣ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɿ ɯɨɯɭɥɹ ɬɭɬ ɦɨɝɥɚ ɜɰɿɥɢɬɢ ɚɛɨ,
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɿɧɬɪɨɞɭɤɨɜɚɧɚ.
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Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ. Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɰɿɥɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɡɟɪ (ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ
ɬɚɤɢɯ 5–7), ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɿ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦ, ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɜɨɞɨɬɨɤɨɦ ɜɿɞ ɀɟɪɟɛɰɹ. Ɉɰɿɧɤɭ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ Ʌ. Ȼɨɪɨɞɿɧɚ (1963) ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɩɪɨɜɿɜ ɬɚɤɨɠ ȯ. ɋɤɨɪɨɛɨɝɚɬɨɜ (2002), ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɲɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɳɨ ɭɝɿɞɞɹ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ
ɋɿɜɟɪɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɡɚɩɥɚɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɯɨɯɭɥɿ.
Ɂɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɢɜɧɨɸ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɬɭɬ ɰɶɨɝɨ ɡɜɿɪɚ.
ȯɞɢɧɢɦ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɽ ɧɚɞɜɢɫɨɤɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɩɪɟɫ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɸ ɯɨɯɭɥɿ ɡ ɛɨɤɭ ɪɢɛɚɥɨɤ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɨɩɢɬɚɧɿ ɧɚɦɢ ɪɟɡɢɞɟɧɬɢ, ɡɭɫɬɪɿɧɭɬɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɨɡɟɪ, ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɯɨɱɚ ɛ ɪɚɡ ɛɭɥɢ ɫɜɿɞɤɚɦɢ ɜɿɞɥɨɜɭ ɯɨɯɭɥɿ. ȱ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɧɢɯ ɦɚɽ ɫɬɚɜɧɿ ɬɟɧɟɬɚ ɿ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɿɽʀ ɞɨɛɢ ɧɚɲɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɡɟɪɿ Ʉɥɟɲɧɹ,
ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɤɪɟɦɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ, ɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ «ɫɿɬɤɚɪɿɜ», ɳɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɹɤ ɡ ɛɟɪɟɝɚ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɱɨɜɧɚ1. ɍ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɜɨɞɨɣɦɚɯ — ɧɚ ɜɫɶɨɦɭ
ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɜɿɞ Ɉɫɤɨɥɭ ɞɨ Ⱥɣɞɚɪɭ — ɫɥɿɞɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɯɨɯɭɥɶ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ: ɧɿ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɫɬɨɥɢɤɿɜ, ɧɿ ɫɥɿɞɿɜ, ɧɿ ɜɢɯɨɞɿɜ ɡ ɧɿɪ, ɧɟ ɛɭɥɨ ɿ ɩɪɹɦɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ.
Ⱥɧɤɟɬɚ ɿ ɬɟɯɧɿɤɚ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɭɜɚɝɢ. ɏɨɯɭɥɹ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɿ ɡɨɨɥɨɝɢ ɜɤɪɚɣ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɭ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɡɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ʀʀ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɛɿɨɥɨɝɿɸ. ɍɧɿɤɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɩɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɢɞɭ ɞɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɰɿɜ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɱɢɫɥɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ. Ɍɚɤɿ ɞɚɧɿ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɜɢɞɭ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ. ȼ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ ɡɜɿɪɿɜ,
ɨɛɫɹɝ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɪɟɧɨɜɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɦɚɥɢɦ, ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɢɞɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
ɿɧɲɢɯ ɿ ɹɤɢɣ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɯ», ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɭɳɢɦ. Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɫɢɥɤɢ ɚɧɤɟɬ — ɭ ɲɤɨɥɢ, ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ — ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɧɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɦɢ ɩɪɢɞɿɥɢɥɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɸ ɲɥɹɯɨɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ. ɐɟɣ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɲɥɹɯ ɡɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
(Ƚɪɢɳɟɧɤɨ, 1997) ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɜ «ɜɟɫɬɢ» ɪɨɡɦɨɜɭ ɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨɦɭ
ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɿ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɞɚɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɯɨɞɚɯ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɡɧɚɜɰɿɜ ɬɟɦɢ ɬɨɳɨ.
Ⱦɨɛɿɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɦɢ ɩɪɢɞɿɥɢɥɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɸ ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨɡɧɚɜɰɿɜ, ɽɝɟɪɿɜ, ɪɢɛɚɥɨɤ-ɫɿɬɤɚɪɿɜ, ɫɬɚɪɨɠɢɥɿɜ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɛ‘ɽɤɬɿɜ, ɛɪɚɤɨɧɶɽɪɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ
ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɸ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɥɿɫɨɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ (ȾɅɆȽ =
«ȽɅɈɏ»). ɉɪɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ɡɜɟɪɬɚɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɬɟɪɟɧɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɜɢɞɨɦ, ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɯɨɯɭɥɿ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɦɿɫɰɹ ɩɨɲɭɤɿɜ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɢɞɭ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɿɧɬɟɪɟɫ ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɜ ɞɭɠɟ ɦɚɥɢɣ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟɨɯɨɱɟ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ, ɞɟɹɤɿ ɫɯɢɥɶɧɿ ɞɨ ɮɚɧɬɚɡɿʀ, ɚ ɩɨɫɜɹɱɟɧɿ ɜ ɬɟɦɭ ɞɭɠɟ ɫɬɪɢɦɚɧɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɭɫɩɿɯɢ. ɇɚɣɰɿɧɧɿɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɬɚ ɛɪɚɤɨɧɶɽɪɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɬɿ ɣ ɿɧɲɿ ɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɫɚɧɤɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɿɞɥɨɜɭ ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜɿɞ ɞɜɨɯ ɝɪɭɩ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ: ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɭɝɿɞɶ — ɜɿɞ ɡɨɨɥɨɝɿɜ ɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɰɿɜ, ɩɪɨ ɤɨɥɢɲɧɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɝɚɫɚɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ — ɜɿɞ ɤɨɥɢɲɧɿɯ
ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɿ ɫɬɚɪɨɠɢɥɿɜ. ɇɚɣɥɟɝɲɟ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞ ɫɬɚɪɲɢɯ ɥɸɞɟɣ
(ɳɨ ɡɚɪɚɡ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ), ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɛɭɥɢ ɦɢɫɥɢɜɰɹɦɢ, ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨɡɧɚɜɰɹɦɢ, ɪɢɛɚɥɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɿɞ
ɞɿɞɿɜ-ɩɪɚɞɿɞɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɞɚɪɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɯɨɯɭɥɟɜɢɦ ɯɭɬɪɨɦ. ɇɚɣɩɨɜɧɿɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɫɬɭɩɚɥɚ ɜɿɞ ɥɸɞɟɣ ɜɿɤɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 45–50 ɪɨɤɿɜ.
1

əɤɳɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɳɨɞɧɹ ɜɡɞɨɜɠ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɫɿɬɤɚ, ɜ ɹɤɭ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɥɢɲɟ
1 ɯɨɯɭɥɹ, ɡɚ ɛɟɡɥɶɨɞɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɞɨ 200 ɡɜɿɪɿɜ. Ɍɚɤɭ
ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɱɚɫ ɪɨɡɤɜɿɬɭ ɯɨɯɭɥɟɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭ 30-ɬɿ ɪɨɤɢ, ɝɨɞɿ ɤɚɡɚɬɢ
ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɦɭɲɟɧɟ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɧɹ.
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Ɂɚɝɚɥɨɦ ɧɚɦɢ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 80 ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ-ɚɧɤɟɬ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɲɢɯ
ɛɟɫɿɞ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɩɥɚɜɢ — ɪɢɛɚɥɤɚɦɢ, ɦɢɫɥɢɜɰɹɦɢ,
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɞɟɪɠɥɿɫɝɨɫɩɿɜ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɧɚɦɢ ɜɡɞɨɜɠ ɜɫɶɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦɿɫɰɶ, ɡɜɿɞɤɢ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɞɯɨɞɢɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɢɞ. ȼ ɭɫɿɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɰɟ ɛɭɥɨ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɪɟɧɿ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɧɚɦ ɦɿɫɰɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɯɨɯɭɥɿ.
ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɯɨɯɭɥɿ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɞɭ ɜɿɞ ɬɢɯ ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɩɟɜɧɨ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɬɟɦɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɧɚɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɯɨɯɭɥɿ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɛɿɥɹɜɨɞɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. Ɋɚɡɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɨ 28 «ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ» ɚɧɤɟɬ.
ɋɭɦɧɿɜɧɿ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɧɿ ɞɚɧɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɞɿɥɶɧɢɰɶ ɡɚɩɥɚɜɢ, ɦɟɠɿ ɹɤɢɯ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
ɝɢɪɥɚɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɥɿɜɢɯ ɩɪɢɬɨɤ Ⱦɿɧɰɹ (ɜɤɚɡɚɧɨ ɱɢɫɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɤɟɬ):
1 ɞɿɥɶɧɢɰɹ: ɧɢɡɨɜ’ɹ Ɉɫɤɨɥɭ ɩɨɛɥɢɡɭ «ɋɜɹɬɿ ɝɨɪɢ» — 2 ɚɧɤɟɬɢ;
2 ɞɿɥɶɧɢɰɹ: Ɉɫɤɨɥ–ɀɟɪɟɛɟɰɶ ɛɿɥɹ ɇɉɉ «ɋɜɹɬɿ ɝɨɪɢ» — 6 ɚɧɤɟɬ;
3 ɞɿɥɶɧɢɰɹ: Ɉɫɤɨɥ–ɀɟɪɟɛɟɰɶ ɛɿɥɹ «Ʉɪɟɣɞɹɧɨʀ Ɏɥɨɪɢ» — 5 ɚɧɤɟɬ;
4 ɞɿɥɶɧɢɰɹ: Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɚ (ɀɟɪɟɛɟɰɶ–Ʉɪɚɫɧɚ) — 6 ɚɧɤɟɬ;
5 ɞɿɥɶɧɢɰɹ: «ɫɟɪɟɞɧɹ» (Ʉɪɚɫɧɚ–Ⱥɣɞɚɪ) — 4 ɚɧɤɟɬɢ;
6 ɞɿɥɶɧɢɰɹ: Ʉɨɧɞɪɚɲɿɜɫɶɤɚ (Ⱥɣɞɚɪ–Ⱦɟɪɤɭɥ) — 5 ɚɧɤɟɬ;
7 ɛɚɫɟɣɧ Ⱦɿɧɰɹ ɡɚɝɚɥɨɦ (ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɡɨɨɥɨɝɿɜ) — 2 ɚɧɤɟɬɢ.

Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ. Ⱥɧɤɟɬɧɿ ɞɚɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨɡɧɚɜɰɿɜ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɰɿɜ, ɡɨɨɥɨɝɿɜ, ɪɢɛɚɥɨɤ ɿ ɩɪɨɫɬɨ ɛɪɚɤɨɧɶɽɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɧɨɜɢɯ
ɬɟɪɟɧɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɡɚɩɥɚɜɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɞɿɣɬɢ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɜɢɞɭ ɜ ɡɚɩɥɚɜɿ Ⱦɿɧɰɹ ɡɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.
ɉɪɨ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɯɨɯɭɥɿ ɭ ɞɨɜɨɽɧɧɿ ɪɨɤɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ Ȼ. ȼɚɥɶɯɚ,
Ɉ. Ɇɢɝɭɥɿɧɚ, Ɇ. ɋɟɥɟɡɧɶɨɜɚ, Ɇ. ɒɚɪɥɟɦɚɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ (loc. cit.). Ɍɨɞɿ ɥɢɲɟ ɭ ɦɟɠɚɯ ɏɨɯɭɥɟɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭ Ʉɪɟɦɿɧɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɯɨɯɭɥɿ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɭ 1,5–3,0
ɬɢɫɹɱɿ ɨɫɨɛɢɧ (ɋɟɥɟɡɧɶɨɜ, 1936; Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938), ɩɪɨɬɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɡɟɪ ɞɚɜɧɨ ɡɧɢɤɥɢ. Ɂɿ ɫɥɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɯɨɯɭɥɹ ɬɭɬ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɚɫɶ ɭ ɩɨɦɿɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɳɟ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 50-ɯ ɪɨɤɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɩɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɯɨɯɭɥɿ ɭ ɱɚɫɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɩɥɚɜɢ Ⱦɿɧɰɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɦɢɫɥɢɜɰɿɜ, ɪɢɛɚɥɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ
[Distribution of the Desman records in a time after questionnaire of hunters, fishers and other residents]
Ⱦɿɥɶɧɢɰɹ

Ⱦɚɜɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ

Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ

1 (2 ɚɧɤɟɬɢ)

ɜɢɞ ɪɚɧɿɲɟ ɛɭɜ ɡɚɜɠɞɢ, ɜɿɞɥɨɜɢ ɭ
1954 ɪ. ɬɚ ɭ 1965 ɪ.
ɠɨɞɧɨʀ ɡɝɚɞɤɢ: ɧɟɦɚɽ ɞɚɧɢɯ

ɧɟɦɚɽ

2 (6 ɚɧɤɟɬ)
3 (5 ɚɧɤɟɬ)

4 (6 ɚɧɤɟɬ)

5 (4 ɚɧɤɟɬɢ)
6 (5 ɚɧɤɟɬ)
ȼɫɹ ɡɚɩɥɚɜɚ
(2 ɚɧɤɟɬɢ)

ɉɪɢɦɿɬɤɚ

ɬɿɥɶɤɢ ɞɚɜɧɿ ɡɝɚɞɤɢ;
ɜɢɞ ɡɧɢɤ
ɜɟɫɧɚ 1996; 1996–97 ɞɚɜɧɿɯ ɡɝɚɞɨɤ ɧɟɦɚɽ,
1–2 ɫɭɱɚɫɧɿ
ɞɚɜɧɨ ɛɭɥɚ; ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɭ 1950–60-ɯ, ɬɪɚɩɥɹɥɚɫɶ ɭ ɫɿɬɿ ɳɟ ɜɫɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɭ
ɭ 1985–90 ɪɪ., ɩɨɬɿɦ 1951–58 ɪ. ɿ ɥɢɲɟ ɪɚɡ
ɚɥɟ ɦɚɥɨ; ɪɚɡ ɡɥɨɜɢɥɢ ɭ 51–52 ɪ.;
— ɭ 1985–90 ɪ.
ɧɿ
ɡɥɨɜɢɥɢ ɪɚɡ ɭ 57–58 ɪ.
ɛɭɥɚ ɭ 50–60-ɯ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ 78 ɪ.
ɳɨɪɿɱɧɨ 1–2 ɟɤɡ. ɜ ɞɚɜɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɩɿɡɧɿɲɿ,
ɧɟɦɚɽ; 1 ɪɚɡ ɜɥɿɬɤɭ 70–71 ɪ.; ɭ 75–76 ɫ. ɉɪɢɥɢɩɨɤ, 1 ɪɚɡ ɧɿɠ ɧɚ ɞɿɥɶɧɢɰɿ 2:
ɪɪ. ɲɭɤɚɥɢ ɿ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ
ɜ ɪɨɡɥɢɜɿ (ɞɚɬɚ?)
ɞɨ 1969–71 ɪɪ.
ɛɭɥɚ ɭ 65 ɪ., ɩɨɬɿɦ ɧɿ; ɭ 66–67 ɪ.
ɧɟɦɚɽ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ
ɨɫɬɚɧɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ
ɛɭɥɚ; ɩɿɫɥɹ 70 ɪ. ɧɟɦɚɽ
ɧɚ 1965–67 ɪ.
ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ 50–60 ɪɪ., ɩɨɬɿɦ ɧɿ; ɛɭɥɚ 1994 — ɧɟɩɟɜɧɚ
ɡɝɚɞɤɢ ɡ 50–60 ɪɪ., ɜɿɞɥɨɜ
ɞɨ 80-ɯ ɪɪ.; ɡɞɨɛɭɬɚ ɭ 1978–79 ɪ.
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ
1979 ɪ., ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɟɹɫɧɨ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ 50–60-ɯ ɪɨɤɚɯ ɭ ɡɚɩɥɚɜ- ɨɫɬɚɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱ ɭ
ɩɨɜɧɟ ɡɝɚɫɚɧɧɹ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ
ɧɢɯ ɨɡɟɪɚɯ ɛɿɥɹ Ʉɪɟɦɿɧɧɨʀ (ɬɿɥɶɤɢ
«ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɿɣ
ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɯɨɯɭɥɿ
ɞɿɥɶɧɢɰɹ ʋ 4).
ɡɚɩɥɚɜɿ» ɭ 1979 ɪ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɝɚɫɚɧɧɹ ɞɨɧɟɰɶɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɯɨɯɭɥɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ
[Dynamics of Desmana population number in the Donets basin during the 20 century]
ɉɟɪɿɨɞ

Ɉɰɿɧɤɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ

1927–28 ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɫɥɚɛɚ, ɞɨ 500 ɨɫɨɛɢɧ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯɨɯɭɥɟɜɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ;
1934–35 ɛɥɢɡɶɤɨ 1500–3000 ɨɫɨɛɢɧ ɭ ɯɨɯɭɥɟɜɨɦɭ ɡɚɤɚɡɧɢɤɭ
ɭ Ʉɪɟɦɿɧɧɿɣ;
1950–56 ɛɥɢɡɶɤɨ 500 ɨɫɨɛɢɧ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɛɚɫɟɣɧɿ
1970–79 ɞɨ 100–150 ɨɫɨɛɢɧ: ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɞɨ 10–15
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɡɚ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɧɚ ɜɫɸ ɡɚɩɥɚɜɭ
1995–96 ɤɿɥɶɤɚ «ɮɚɧɬɨɦɧɢɯ» ɡɝɚɞɨɤ (ɞɨ 5);
ɦɨɠɥɢɜɨ, ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɶ ɭ Ʉɪɟɦɿɧɧɿɣ

Ⱦɠɟɪɟɥɨ
ȼɚɥɶɯ, 1928; ɋɟɥɟɡɧɶɨɜ, 1936
ɋɟɥɟɡɧɶɨɜ, 1936; ɒɚɪɥɟɦɚɧɶ, 1936
Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ ɿ ɉɨɩɨɜ, 1956
ɰɟɣ ɨɝɥɹɞ: ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ
ɰɟɣ ɨɝɥɹɞ: ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɝɚɞɨɤ ɩɪɨ ɰɟɣ ɜɢɞ ɜɢɩɚɞɚɽ ɧɚ 50–60-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬ.
ȼɚɪɬɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɬɿ ɱɚɫɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɜɿɞ ɧɚɫ ɧɚ 30–40 ɪɨɤɿɜ, ɿ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɜɢɯɨɞɿɜ ɧɚ ɥɨɜɢ ɧɚɲɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ (ɤɨɥɢ ʀɦ ɛɭɥɨ 15–16 ɪɨɤɿɜ) ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ (+30...40 ɪɨɤɿɜ) ɩɚɦ’ɹɬɶ
ɩɪɨ ɜɢɞ ɦɨɝɥɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ɬɢɯ, ɤɨɦɭ ɡɚɪɚɡ 50–60 ɪɨɤɿɜ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɿ ɬɚ ɩɪɚɜɞɢɜɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɧɚɫ ɜɿɞ ɫɬɚɪɨɠɢɥɿɜ, 60–70-ɥɿɬɧɿɯ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɲɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ (30–40 ɪɿɱɧɿ) ɩɪɨ ɰɟɣ ɜɢɞ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ.
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɯɨɯɭɥɸ ɧɚ Ⱦɿɧɰɿ ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɧɚ 1965–1979 ɪɨɤɢ. Ɍɚɤɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɽ ɿ ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɶɨʀ, ɿ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ, ɿ ɞɥɹ ɧɢɠɧɶɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɶ Ⱦɿɧɰɹ. ɉɿɡɧɿɲɿ ɧɟɩɟɜɧɿ ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɜɢɞ (ɜɫɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɿ ɧɟ-ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ: ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɧɢɤ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚ ɨɡɟɪɿ, ɜɱɢɬɟɥɶɤɚ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɨɛɥɢɡɭ ɡɚɩɥɚɜɢ, ɛɨɽɰɶ-ɩɨɠɟɠɧɢɤ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ) ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɱɚɫ ɛɥɢɡɶɤɨ 1990–1995 ɪɪ., ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɿɪɜɚɧɿ ɭ ɱɚɫɿ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɧɚ 10–15 ɪɨɤɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɱɚɫ
ɠɢɬɬɹ 2–3 ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɯɨɯɭɥɿ. Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɨɫɬɚɧɧɸ ɬɜɚɪɢɧɭ ɡɞɨɛɭɬɨ ɛɿɥɹ
3 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ. Ɍɚɤɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɤɿɥɶɤɚ, ɿ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞ ɦɨɥɨɞɿ, ɚɛɨ ɜɿɞ ɦɚɥɨ ɩɨɫɜɹɱɟɧɢɯ ɭ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɿ ɧɨɜɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɫɬɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɞɢɜɧɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ: ɜɟɫɧɨɸ ɧɚ ɛɟɪɟɡɿ, ɧɚ ɩɪɢɤɨɪɧɿ, ɧɚ ɬɪɚɜɿ, ɭ ɤɨɦɢɲɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɭ ɧɟɬɢɩɨɜɿɣ ɞɥɹ ɯɨɯɭɥɿ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɦɨɝɥɚ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɯɿɛɚ ɳɨ ɜɟɥɢɤɚ ɜɨɞɚ, ɹɤɨʀ ɬɭɬ ɧɟ ɛɭɥɨ 5–7 ɪɨɤɿɜ. əɤ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ
ɜɢɳɟ, ɦɿɠ ɫɟɪɿɽɸ ɩɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧɿɯ ɿ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɽ ɪɨɡɪɢɜ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɭ ɤɿɥɶɤɚ ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ
ɩɨɤɨɥɿɧɶ. Ⱦɟ ɜɨɧɢ «ɬɢɯɨ ɠɢɥɢ», ɧɟ ɜɿɞɨɦɨ.
ɋɬɚɬɭɫ ɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɝɚɫɚɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ
ɋɬɚɬɭɫ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɞɨɧɟɰɶɤɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɱɚɫɨɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɞɭ ɜ ɱɚɫ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɏɨɯɭɥɟɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭ 1930–40-ɯ ɪɨɤɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɬɚɬɭɫɭ
«ɮɚɧɬɨɦɧɨɝɨ ɜɢɞɭ»: ɜɢɞ ɧɚɱɟ ɿɫɧɭɽ, ɩɪɨɬɟ ɠɨɞɧɢɣ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɧɟ ɦɚɽ ɠɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɭ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɣ» (endangered), «ɜɪɚɡɥɢɜɢɣ» (vulnerable) ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɭɬ ɧɟ ɞɿɸɬɶ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ʀɯ ɡɦɿɧ ɧɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɛɪɚɤ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɩɨɬɨɱɧɿ ɞɚɧɿ ɡ ɞɚɜɧɿɦɢ, ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɨɛɜɚɥɶɧɭ ɪɟɞɭɤɰɿɸ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɹɤ ɡɚ ɚɪɟɚɥɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ, ɹɤ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɭɝɿɞɶ,
ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɨɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɶ.
ɉɪɢɱɢɧɢ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɯɨɯɭɥɿ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫ. ɿ ɚɠ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ
ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɯɨɯɭɥɸ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɡ ɭɫɿɯ ɞɿɥɹɧɨɤ Ⱦɿɧɰɹ. Ɍɚɤɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɽ ɿ ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɶɨʀ, ɿ ɞɥɹ
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ, ɿ ɞɥɹ ɧɢɠɧɶɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɶ, ɩɪɨɬɟ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 80 ɪɨɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚɣɠɟ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɣɲɥɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨ ɜɫɿɣ ɡɚɩɥɚɜɿ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɞɿʀ ɤɿɥɶɤɨɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɿɽʀ ɪɿɤɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ:
«ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɡɚɩɥɚɜɢ ɥɸɞɢɧɨɸ» ɬɚ «ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɡ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɨɸ ɛɿɨɬɨɸ». ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɯɨɯɭɥɿ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɢɦɢ, ɿ, ɩɨɩɪɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɚɤɰɿʀ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɞɭ ɿ ɪɿɤɢ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɯɨɯɭɥɿ. Ɇɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɚ
ɝɪɭɩ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɪɟɞɭɤɰɿʀ ɞɨɧɟɰɶɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɯɨɯɭɥɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɚɤɿ.
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Ɉ ɫɜɨɽ ɧ ɧɹ ɡɚ ɩɥɚɜ ɢ . ɇɚ Ⱦɿɧɰɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɏɏ ɫɬ. ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɦɚɫɲɬɚɛɧɟ ɝɿɞɪɨɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɡɚɩɥɚɜɚ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ʀɣ ɩɨɜɟɧɟɜɢɣ ɰɢɤɥ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɣɦ ɜɟɫɧɹɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɭ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ
ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ ɭɝɿɞɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ ɫɬɚɥɢ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɠɢɬɬɹ ɯɨɯɭɥɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭ ɧɨɪɚɯ ɬɚ ɩɿɞ ɤɪɢɝɨɸ. ȼɟɥɢɱɟɡɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɡɟɪ ɧɚɪɚɡɿ
ɡɧɢɤɥɚ, ɡ ɿɧɲɢɯ ɿɞɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɫɬ ɿ ɫɟɥɢɳ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɹɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ
ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɯɨɪɨ ɧɢ. ɋɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɭ Ʉɪɟɦɿɧɧɿɣ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹɯ
ɪɨɛɢɬɶ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ. ɇɨɜɚ ɮɚɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɪɟɠɿ
ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ (Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ȿɤɨɦɟɪɟɠɭ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɩɪɨɬɟ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɩɨ ɫɨɛɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɤɨɥɢɲɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɯɨɯɭɥɿ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ.
ɉɪ ɢɪɨɞɨ ɤɨɪ ɢɫ ɬɭɜɚɧɧɹ . Ʉɨɥɢɫɶ ɜɟɥɢɤɿ «ɡɚɩɚɫɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɚɪɿɜ» (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɪɢɛɚ),
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɭ ɡɚɩɥɚɜɿ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɨʀ ɞɥɹ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɮɨɪɦɢ ɪɢɛɚɥɶɫɬɜɚ — ɫɬɚɜɧɢɯ ɬɟɧɟɬ, ɱɨɦɭ ɹɜɧɨ ɫɩɪɢɹɥɚ ɩɨɹɜɚ ɧɚ ɫɟɥɿ ɭ 70–80-ɯ ɪɨɤɚɯ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. əɤɳɨ ɞɨ 70–80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɪɢɛɚɥɤɨɸ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɱɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɬɨ ɡɚɪɚɡ ɰɟ ɫɬɚɥɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ. ɋɬɚɜɧɿ
ɬɟɧɟɬɚ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɜɭɞɤɢ ɫɬɚɥɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦ ɥɨɜɭ ɪɢɛɢ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɫɿɥ.
ɋɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɧ ɚɫɟɥɟɧɧɹ . Ⱦɨɫɜɿɞ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ,
ɳɨ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɿɫɰɟɜɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɧɟ ɩɟɪɟɣɦɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɿ ɡɚɛɨɪɨɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɡɚɯɨɞɢ
ɬɭɬ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɭ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ, ɳɨ ɞɚɜɚɥɨ ɛ ɡɚɫɨɛɢ ɞɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ (ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ, ɟɤɨɬɭɪɢɡɦ ɬɨɳɨ) ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ
ɜɟɞɟ ɞɨ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.
Ȼɿɨɰ ɟɧɨɬ ɢɱɧɚ ɤ ɪ ɢɡ ɚ. «ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ» ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɚɞɜɟɧɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ (ɨɧɞɚɬɪɚ, ɽɧɨɬ, ɧɨɪɤɚ) ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɡɦɿɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦ ɿ ɬɪɨɮɿɱɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ. ɐɟ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɨɦ
ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɭɧɝɭɥɹɬ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɨɞɨɣɦɢ ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɨɸ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɞɨɡɦɿɧɸɸɬɶ ɛɟɪɟɝɢ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɜɚɪɬɨ ɞɨɞɚɬɢ ɡɧɚɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɜɨɞɨɣɦ1.
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɉɥɚɧɭ ɞɿɣ
ɉɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɩɥɚɧ ɞɿɣ, ɦɢ ɜɢɯɨɞɢɦɨ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɚ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɚɛɡɚɰɚɯ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɤɨɠɧɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ
ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ:
1) ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɱɢ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ,
2) ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ
3) ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ.
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɠɨɞɧɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɰɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɝɿɞɧɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ
ɧɚ ɡɚɞɚɱɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɬɚɤɿ ɬɭɪɛɨɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɡɹɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɦɟɰɟɧɚɬɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɫɜɨʀ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɰɿɥɿ. ɉɟɪɲɢɣ ɲɥɹɯ — ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣ ɿ ɩɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɞɪɭɝɢɣ — ɛɟɡ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɧɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ.
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɦɢ ɧɟ ɦɚɽɦɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɹɤɳɨ ɯɨɱɟɦɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ
ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɬɢɯ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɬɭɬ ɦɿɥɶɣɨɧɚɦɢ ɪɨɤɿɜ, ɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɦɚɣɠɟ ɡɧɢɤɥɢ ɡ ɧɚɲɨʀ ɜɢɧɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɯɨɯɭɥɹ — ɰɟ ɪɟɥɿɤɬɨɜɢɣ
ɜɢɞ, ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɫɬɿ
ɪɿɱɤɨɜɢɯ, ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ.
1

ɓɟ Ɉ. Ɇɢɝɭɥɿɧ (1938) ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭɫɩɿɯɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɡɢɦɿɜɥɿ ɯɨɯɭɥɿ ɽ ɩɨɜɟɧɟɜɟ ɡɚɪɢɛɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ. Ɂɚɪɚɡ «ɤɨɪɦɧɿɫɬɶ» ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ ɭɝɿɞɶ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ.
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ȼɪɟɲɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɚɠɢɬɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɞɱɢɫɟɥɶɧɨʀ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ
ɥɸɞɟɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɞɚɪɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ» ɜɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ. ɐɿ ɞɚɪɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɥɢɲɟ ɹɤ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɱɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɢɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ
ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɦ ɩɟɪɟɞ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ, ɧɿɠ ɩɨɦɿɬɧɨɸ ɜɢɬɪɚɬɧɨɸ ɫɬɚɬɬɟɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ — ɳɨɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ — ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟ ɟɬɧɨɫɭ, ɚ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɧɢ (ɫɿɦ’ʀ), ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ «ɯɢɠɚɰɶɤɨɝɨ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ — ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɞɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɡɚɜɬɪɚ. Ʌɸɞɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɜɿɞɨɦɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɫɜɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɜɿɪɿɜ.
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ. Ⱦɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɚɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ:
1) ɬɟɪɦɿɧɨɜɚ ɡɦɿɧɚ ɮɨɪɦ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɞɭ, ɡɚɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɬɚ ɉɚɧ-ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ȿɤɨɦɟɪɟɠɭ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɡɚɫɟɥɟɧɨʀ ɯɨɯɭɥɟɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ ɡɚɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɶ;
2) ɬɟɪɦɿɧɨɜɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɝɨ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɿ ɪɿɜɧɟɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨ-ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɤɪɟɦɿɧɫɶɤɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɡɚɩɥɚɜɢ — ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ
ɀɟɪɟɛɰɹ ɞɨ ɝɢɪɥɚ Ʉɪɚɫɧɨʀ ɿɡ ɡɚɛɨɪɨɧɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɜɧɢɯ ɫɿɬɨɤ ɞɥɹ ɥɨɜɭ ɪɢɛɢ1;
3) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɢɞɿɜ-ɪɟɥɿɤɬɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɡɚ ɧɟɜɠɢɬɿ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɬɚ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦ
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ-ɪɟɥɿɤɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿ ɯɨɯɭɥɿ;
4) ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɧɨɜɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɆɋɈɉ ɹɤ
CR, ɬɨɛɬɨ «ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨɦɭ ɫɬɚɧɿ» ɬɚ ɫɭɬɬɽɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɦ ɿ ɦɿɫɰɹɦ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɞɭ;
5) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɯɨɯɭɥɟɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɜɨɯ ɿɡ
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚɪɚɡ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɧɟɰɶɤɨʀ ɡɚɩɥɚɜɢ; ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ «Ʉɪɟɣɞɹɧɚ Ɏɥɨɪɚ» (ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ), ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ» (ɹɤ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɅɉɁ), ɇɉɉ «ɋɜɹɬɿ Ƚɨɪɢ»;
6) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɨɡɟɪɚɯ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɡɚɩɥɚɜɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɜɨɛɟɪɟɠɠɹ Ⱦɿɧɰɹ; ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɛ ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨɡɧɚɜɰɹ ɬɚ 1–2 ɬɟɯɧɿɤɿɜ ɜɿɞ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɨɛ’ɽɤɬɭ ɱɢ ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɚ ɬɚ 1–2 ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɳɨ ɜɟɥɢ ɛ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ.
7) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɳɨɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ. Ɍɚɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɿ ɞɥɹ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ
ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɩɨɬɿɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ʀɯɧɿɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɜɿɞ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɚ ɧɟ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɪɚɤɨɧɶɽɪɿɜ,
ɹɤɿ ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚɩɟɜɧɨ ɦɚɸɬɶ, ɚɥɟ ɱɚɫɬɨ ɭɬɚɽɦɧɢɱɭɸɬɶ.
Ɂɚ ɧɚɲɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟ ɫɭɦɭ 300–500 ɬɢɫ. ɝɪɢɜɟɧɶ.
ɉɨɞɹɤɚ
ȼɢɫɥɨɜɥɸɽɦɨ ɳɢɪɭ ɩɨɞɹɤɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭ Ⱦɨɦɚɲɥɿɧɰɸ (Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ), ɋɟɪɝɿɸ Ʌɢɦɚɧɫɶɤɨɦɭ (ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ «Ʉɪɟɣɞɹɧɚ Ɏɥɨɪɚ»), ȼɿɤɬɨɪɭ Ⱦɶɹɤɨɜɭ (ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɤ «ɋɜɹɬɿ Ƚɨɪɢ»), Ⱦɦɢɬɪɭ ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ (Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ), ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭ Ʉɭɡɧɽɰɨɜɭ (Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɋȿɋ), ȼɿɬɚɥɿɸ ȼɽɬɪɨɜɭ, Ɍɟɬɹɧɿ ɋɨɥɨɜɣɨɜɿɣ ɬɚ Ɇɢɯɚɣɥɭ
Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜɭ (Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ), əɪɨɫɥɚɜɨɜɿ ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɭ, Ʌɽɧɿ Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɿɣ (ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇɍ) ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɿɞ ɣɨɝɨ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɟɪɟɧɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɭɤɨɩɢɫɭ.

1

ɇɚɪɚɡɿ ɭ Ʉɪɟɦɿɧɧɿɣ ɿɫɧɭɸɬɶ: ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ «Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɿ ɤɚɩɬɚɠɿ» ɩɥɨɳɟɸ 3900 ɝɚ ɬɚ 4 ɞɪɿɛɧɿ
ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ ɭɪɨɱɢɳɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 41 ɝɚ (Ȼɨɪɨɡɟɧɟɰɶ, Ɍɢɯɨɧɸɤ, 2000).
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ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. — 2002. — ʋ 1. — ɋ. 128–131.
Ɏɢɫɭɧɟɧɤɨ Ɉ. ɉ., ɀɚɞɚɧ ȼ. ɂ. ɉɪɢɪɨɞɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɤ, 1994. — ɋ. 144–158.
ɏɚɯɢɧ Ƚ. ȼ., ɂɜɚɧɨɜ Ⱥ. Ⱥ. ȼɵɯɭɯɨɥɶ. — Ɇɨɫɤɜɚ: Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɢɡɞɚɬ, 1990. — 191 ɫ.
ɒɚɩɨɲɧɢɤɨɜ Ʌ., Ⱦɶɹɤɨɜ ɘ. Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ ɧɚ Ⱦɨɧɟɰɶ 1970 ɪɨɤɭ // ɏɨɯɭɥɹ (Desmana moschata) ɜ
ɛɚɫɟɣɧɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ / Ɂɚ ɪɟɞ. ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ. — Ʉɢʀɜ, 2002. — ɋ. 52–57. — (ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 4).
ɒɚɪɥɟɦɚɧɶ Ɇ. ȼɢɯɭɯɨɥɶ (Desmana moschata L.) ɜ ɍɋɊɊ // Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ. — Ʉɢʀɜ,
1936. — ʋ 17. — ɋ. 39–52.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599.42

Ƚɢɛɟɥɶ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɜ ɨɤɧɚɯ-ɥɨɜɭɲɤɚɯ 1
ȿɥɟɧɚ Ƚɨɞɥɟɜɫɤɚɹ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ɂɚɝɢɛɟɥɶ ɤɚɠɚɧɿɜ ɭ ɜɿɤɧɚɯ-ɩɚɫɬɤɚɯ. — Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ɉ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — Ɉɩɢɫɚɧɨ ɜɢɩɚɞɤɢ
ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɤɚɠɚɧɿɜ ɭ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2001 (Ʉɢʀɜ) ɬɚ 2002 (Ʌɭɝɚɧɫɶɤ)
ɪɨɤɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɡɚɝɢɛɥɢɦɢ 72 Nyctalus noctula, 29 Pipistrellus kuhlii, 7 Eptesicus serotinus, 2 P. pipistrellus, 1 P. nathusii. ɉɪɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɿɤɧɚ-ɩɚɫɬɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ
ɤɚɠɚɧɿɜ ɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ʀɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ.
Ʉɥɸɱɟɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɭɤɨɤɪɢɥɿ, ɡɚɝɢɛɟɥɶ, ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɍɤɪɚʀɧɚ.
Death of bats in window-traps. — Godlevska E., Kondratenko O. — Two recent incidents of mass
death of bats in double-frame windows in Ukraine are described. The animals had penetrated into narrow (6-8 cm) space between the window-frames through a break in the outer glass and seemed not be
able to leave this space again. In August 2001, at least 72 Nyctalus noctula ɢ 1 Eptesicus serotinus
were found dead in such a window-trap in Kiev. In December 2002, remains of 29 Pipistrellus kuhlii, 2
P. pipistrellus, 1 P. nathusii and 6 E. serotinus were discovered in the same situation in Lugansk Region. We attribute the both window-traps to transient roosts, inhabited by bats during their seasonal
movements. Records of dead bats in windows are not rare in Ukraine. Numerous potential window-traps,
existing in any town, may present a serious threat to population of bats, especially during their seasonal
movements.
Key words: bats, death, anthropogenic factor, Ukraine.

Ɋɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ-ɥɨɜɭɲɤɢ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ
ɦɨɝɭɬ ɜɵɛɪɚɬɶɫɹ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
(Häussler et al., 1997; Ƚɚɡɚɪɹɧ, Ȼɚɯɬɚɞɡɟ, 2002). Ʉ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɦɵ ɨɬɧɨɫɢɦ ɨɤɧɚɥɨɜɭɲɤɢ.
ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ 2001 ɝ. ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɧɵɦɢ ɪɚɦɚɦɢ ɨɤɧɚ ɧɚ ɱɟɪɞɚɤɟ 9-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ Ʉɢɟɜɚ (ɭɥ. ȼɟɪɯɨɜɢɧɧɚɹ) ɛɵɥɨ ɧɚɣɞɟɧɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɨɝɢɛɲɢɯ
ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ. ȼ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɤɨɥ ɢɦɟɥɨɫɶ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ 6u12 ɫɦ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɨɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ
ɩɨɩɚɞɚɥɢ ɜɧɭɬɪɶ ɦɟɠɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɦɵ 70 ɫɦ,
ɦɟɠɞɭ ɪɚɦɚɦɢ — 6 ɫɦ). Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɨɫɬɚɧɤɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 80 ɨɫɨɛɟɣ: 72 Nyctalus noctula (ɩɪɢɦɟɪɧɨ 10 ɱɟɪɟɩɨɜ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɨɝɨ ɠɟ ɜɢɞɚ ɛɵɥɢ ɭɬɟɪɹɧɵ) ɢ 1 Eptesicus serotinus. ɉɨɦɢɦɨ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ, ɡɞɟɫɶ ɛɵɥɨ 4 ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɩɬɢɰɵ ɢɡ ɜɨɪɨɛɶɢɧɵɯ. ȼ ɱɟɪɞɚɱɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɫɥɟɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ ɧɟ ɛɵɥɨ.
ɋɯɨɞɧɚɹ ɥɨɜɭɲɤɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɫɬɚɧɤɢ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɦɟɠɞɭ ɪɚɦɚɦɢ ɨɤɧɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ. ȼ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɛɵɥɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɨɤɨɥɨ 10 ɫɦ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɤɧɚ 80 ɫɦ, ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɤɥɚɦɢ — 8 ɫɦ). ȼɫɟɝɨ ɡɞɟɫɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 40 ɬɪɭɩɨɜ ɡɜɟɪɶɤɨɜ: 29 Pipistrellus kuhlii, 2 P. pipistrellus, 1 P. nathusii ɢ 6 E. serotinus (2 ɱɟɪɟɩɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɧɟɬɨɩɵɪɹɦ, ɛɵɥɢ ɭɬɟɪɹɧɵ). ɀɢɜɨɬɧɵɟ ɩɨɩɚɥɢ
ɫɸɞɚ ɥɟɬɨɦ 2002 ɝ., ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 2002 ɝ., ɢɡɜɥɟɱɟɧɵ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 2003 ɝ.
1

ɋɬɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ «Plecotus et al.» (2004. Ɍɨɦ 7. ɋ. 97–99) ɿ ɞɪɭɤɭɽɬɶɫɹ ɬɭɬ ɡ
ɥɸɛ’ɹɡɧɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ȯ. Ʉɨɠɭɪɿɧɨʀ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ƚɢɛɟɥɶ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɜ ɦɟɠɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɪɟɞɤɨɫɬɶɸ. ȼ
ɏɚɪɶɤɨɜɟ ɩɨɝɢɛɲɢɯ N. noctula ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɦɚɦɢ ɨɤɨɧ ɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɢɯ ɦɢɝɪɚɰɢɣ ɢ ɧɚ ɡɢɦɨɜɤɟ (ȼɥɚɳɟɧɤɨ, 1999, 2001, 2002). ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɭɱɚɟɜ ɝɢɛɟɥɢ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɣ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɭɛɟɠɢɳɚɯ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɋɭɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (Ɇɟɪɡɥɢɤɢɧ, 2002);
ɩɨɝɢɛɲɚɹ ɨɫɨɛɶ P. kuhlii ɧɚɣɞɟɧɚ ɡɢɦɨɣ 1999/2000 ɝ. ɦɟɠɞɭ ɨɤɨɧɧɵɦɢ ɪɚɦɚɦɢ ɜ ɝ. Ʌɭɝɚɧɫɤɟ
(Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ, 2000).1
ɉɨɩɚɜɲɢɟ ɜ ɦɟɠɨɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɝɢɛɚɸɬ. ɀɢɜɵɯ E. serotinus ɢ N. noctula ɧɚɲɥɢ ɜ ɦɚɟ 1998 ɝ. ɜ ɨɤɧɟ ɡɞɚɧɢɹ ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɇɟɠɢɧɟ (ɒɟɲɭɪɚɤ, Ʉɟɞɪɨɜ, 1998). ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɥɨɧɢɢ N. noctula ɦɟɠɞɭ ɪɚɦɚɦɢ ɨɤɨɧ ɍɠɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɧɨɹɛɪɹ ɢ ɧɚɱɚɥɟ ɞɟɤɚɛɪɹ 1948 ɝ. ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ (1950). Ɂɞɟɫɶ
ɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɜɫɟɥɟɧɢɹ P. pipistrellus ɢ N. noctula ɜ ɦɟɠɨɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɨɫɟɧɶɸ ɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɡɢɦɵ 1962–1966 ɝɝ. (Ʉɪɨɱɤɨ, 1967). ɑɟɬɵɪɟ ɠɢɜɵɯ ɨɫɨɛɢ P. kuhlii ɛɵɥɢ
ɧɚɣɞɟɧɵ ɜ Ʉɢɟɜɟ ɜ ɧɨɹɛɪɟ 1999 ɝ. (Godlevsky et al., 2000). ȼɨ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɜɟɪɶɤɢ
ɛɵɥɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɵ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɛɟɠɢɳ ɥɸɞɶɦɢ, ɢ ɜɪɹɞ ɥɢ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶɫɹ ɫɚɦɢ.
ɇɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɡɢɦɭɸɳɢɯ N. noctula ɜ
ɦɟɠɨɤɨɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɥɟɬɨɦ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɟ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟɹɧɜɚɪɟ (Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ, 1950).
ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɟɣ ɜ ɦɟɠɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɟɡɨɧɧɨɣ ɫɦɟɧɨɣ ɢɦɢ ɦɟɫɬ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɡɜɟɪɶɤɢ ɦɚɥɨ ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɵ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɭɤɪɵɬɢɣ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɫɥɭɱɚɹɦ ɦɵ ɨɬɧɨɫɢɦ ɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɜ Ʉɢɟɜɟ ɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɡɜɟɪɶɤɨɜ. ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ «ɨɤɨɧɧɵɟ ɥɨɜɭɲɤɢ» ɩɨɞɫɬɟɪɟɝɚɸɬ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɜ ɥɸɛɨɦ ɤɪɭɩɧɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ. Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɨɝɢɛɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱥɛɟɥɟɧɰɟɜ ȼ. ɂ. Ɉ ɥɟɬɭɱɢɯ ɦɵɲɚɯ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɋɋɊ // ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ
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1

ȼ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɥɨɜɭɲɤɚɯ ɧɟɪɟɞɤɨ ɝɢɛɧɭɬ ɢ ɩɬɢɰɵ. Ɍɚɤ, ɤɪɨɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɫɥɭɱɚɹ, ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ
ɧɚɯɨɞɤɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 20 ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɩɬɢɰ ɦɟɠɞɭ ɪɚɦɚɦɢ ɨɤɧɚ ɤɨɧɧɨɝɨ ɦɚɧɟɠɚ ɜ Ʉɢɟɜɟ (Ɇ. ɒɤɜɵɪɹ, ɥɢɱɧ.
ɫɨɨɛɳ.). ɋɥɭɱɚɢ ɝɢɛɟɥɢ ɥɚɫɬɨɱɟɤ (Hirundo rustica) ɢ ɫɬɪɢɠɟɣ (Apus apus) ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ 1996 ɢ 1997 ɝɝ. ɜ
ɡɞɚɧɢɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599 (477)

ɇɚɪɢɫɢ ɩɪɨ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ
ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 1
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɇɢɤɨɥɚ Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ
ɇɚɪɢɫɢ ɩɪɨ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. —
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ Ɇ. — ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚɪɢɫɢ ɩɪɨ ɩ’ɹɬɶ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɿ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɞɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ ɧɨɜɟ (ɬɪɟɬɽ) ɜɢɞɚɧɧɹ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ».
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ, ɪɚɪɢɬɟɬɧɚ ɮɚɭɧɚ, ɑɟɪɜɨɧɚ ɤɧɢɝɚ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Sketches about rare species of steppe mammals for new edition of the Red Data Book of Ukraine.
— Kondratenko O., Zagorodniuk I., Tovpinets M. — Brief descriptions of five rare and vulnerable
species of mammals, that present a steppe faunal core and are recommended by authors for new (3rd)
edition of the Red Data Book of Ukraine are given.
Key words: rare species, rarity fauna, Red Data Book of Ukraine.

ȼɫɬɭɩ
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɰɿɽʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚɥɢ ɞɨɪɨɛɤɢ ɤɨɥɟɝ ɳɨɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫɭ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡɿ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ, ɨɩɢɫ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɤɪɟɦɨɸ ɩɪɚɰɟɸ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999). ɐɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ 2004 ɪɨɤɭ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɨɜɨɝɨ (ɬɪɟɬɶɨɝɨ) ɜɢɞɚɧɧɹ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɿ ɡɚɤɿɧɱɢɥɚɫɹ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2004
ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɞɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɟɞɟɧɧɹ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ»
ɛɭɥɨ ɡɞɚɧɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɬɟɤɫɬɿɜ.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 16 ɜɢɞɨɜɢɯ ɧɚɪɢɫɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɞɥɹ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ» ɜɢɞɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɛɭɥɨ 6 ɜɢɞɿɜ, ɞɨ ɨɩɢɫɭ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ. ɍ
ɧɚɜɟɞɟɧɿɣ ɧɢɠɱɟ ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɹɤɭ ɪɨɡɫɢɥɚɥɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɚɜɬɨɪɚɦ ɧɚɪɢɫɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ ɬɭ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɹɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɭɱɚɫɬɿ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ, ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɳɨɞɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɿ ɫɬɭɩɟɧɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ (ɬɚɛɥ. 1).
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɭɬ ɧɚɪɢɫɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɸ Ʉɨɦɿɫɿɽɸ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɰɹ ɫɯɟɦɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɯɟɦɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɜɢɞɚɧɧɹ ɑɄɍ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ, ɨɤɪɿɦ ɧɚɡɜɢ ɜɢɞɭ, ɞɟɜ’ɹɬɶ ɪɭɛɪɢɤ: ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ;
ɫɬɚɬɭɫ; ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ; ɦɿɫɰɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ; ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ; ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɦɿɧɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɛɿɨɥɨɝɿʀ; ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ ɭ ɧɟɜɨɥɿ; ɡɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ; ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɛɫɹɝ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɪɢɫɭ ɜ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 2,5 ɬɢɫɹɱ ɡɧɚɤɿɜ (ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɢ ɛɟɡ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ).
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦ Ʉɨɦɿɫɿɽɸ ɫɬɢɥɟɦ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɧɚɪɢɫɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ
ɧɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɩɪɚɰɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɧɟ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ, ɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɨɤɪɟɦɢɦ ɫɩɢɫɤɨɦ ɜ ɤɿɧɰɿ ɧɚɪɢɫɭ, ɳɨ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɿ ɬɭɬ. ȼɚɪɬɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɨɩɢɫɢ
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɬɭɬ ɜɢɞɿɜ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɑɄɍ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɜɩɟɪɲɟ. ȼ ʀɯ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚɪɢɫɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɭ «ɉɪɚɰɹɯ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ» (ɜɢɩɭɫɤ 2): «ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ» (1999).
1

ɋɬɚɬɬɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɭ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ ɿ ɹɤɿ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɞɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɟɞɟɧɧɹ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɨɫɟɧɢ 2004 ɪ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɜɢɞɿɜ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» (2007)
ȼɢɞ
Hemiechinus
auritus
Spermophilus
pygmaeus
Sicista
strandi
Sicista
severtzovi
Ellobius
tancrei

Lagurus
lagurus

Ⱥɜɬɨɪɢ
ʀɠɚɤ
ɜɭɯɚɬɢɣ

ɉɪɢɦɿɬɤɚ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚ

Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ.

Ɍɚɤɨɠ ɽ ɩɿɡɧɿɲɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ ɡ Ɉ. Ⱦɠɨɫ
(2004) ɩɪɨ ɰɟɣ ɜɢɞ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ (ɞɢɜ. ɪɨɡɞɿɥ «Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɦɿɬɤɢ» ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ).
ɯɨɜɪɚɯ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., ȼ ɚɪɯɿɜɚɯ ɽ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɟɹɤɢɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ. Ɇ. Ɍɨɜɩɢɦɚɥɢɣ
Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ Ɇ.
ɧɟɰɶ ɬɟɤɫɬɭ ɧɟ ɦɚɽ ɬɚɤɨɠ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨ ɹɤ ɫɬɚɬɬɸ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2006).
ɦɢɲɿɜɤɚ
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ.,
ɇɚɪɢɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ ɿ ɜɿɞɿɫɞɨɧɫɶɤɚ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ɥɚɧɨ ɞɨ Ʉɨɦɿɫɿʀ 1.09.2004; ɬɟɤɫɬ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɦɿɧ.
ɦɢɲɿɜɤɚ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ɇɚɪɢɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɨɦ ɿ ɜɿɞɿɫɬɟɦɧɚ
ɥɚɧɨ ɞɨ Ʉɨɦɿɫɿʀ 1.09.2004; ɬɟɤɫɬ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɦɿɧ.
«ɫɥɿɩɚɱɨɤ» Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., ɇɚɪɢɫ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜ ɚɪɯɿɜɚɯ ɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɛɟɡ ɡɦɿɧ, ɩɪɨɬɟ
ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ Ɇ.
ɚɜɬɨɪɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ Ellobius ɞɨ
E. talpinus, ɚ ɧɟ E. tancrei, ɹɤ ɰɟ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ (ɚɜɬɨɪ: «zoolog»).
ɫɬɪɨɤɚɬɤɚ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ,
ɇɚɪɢɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ ɿ ɜɿɞɿɫɫɬɟɩɨɜɚ
Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɥɚɧɨ ɞɨ Ʉɨɦɿɫɿʀ 1.09.2004; ɬɟɤɫɬ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɦɿɧ.

Ȳɠɚɤ ɜɭɯɚɬɢɣ1 — Hemiechinus auritus Gmelin, 1770
Ɍ ɚ ɤɫɨ ɧɨ ɦ ɿ ɱɧ ɚ ɯ ɚɪ ɚ ɤ ɬ ɟɪ ɢɫ ɬ ɢɤ ɚ . Ɋɹɞ Ɇɿɞɢɰɟɩɨɞɿɛɧɿ (Ʉɨɦɚɯɨʀɞɧɿ) — Soriciformes
(Insectivora). Ɋɨɞɢɧɚ Ȳɠɚɤɨɜɿ — Erinaceidae. Ɉɞɢɧ ɡ 4–6 ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɭ; ɽɞɢɧɢɣ ɜɢɞ ɪɨɞɭ ɭ ɮɚɭɧɿ
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɞɭ.
ɋɬɚɬɭɫ . ȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ — ȱȱȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ).
ɉ ɨ ɲ ɢɪ ɟɧ ɧ ɹ. Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɜɢɞɭ ɜɿɞɨɦɿ ɡ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ., ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɭ ɫɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥ., ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɨɸ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɚɪɟɚɥ ɨɯɨɩɥɸɽ ɫɬɟɩɢ, ɧɚɩɿɜɩɭɫɬɟɥɿ ɬɚ ɩɭɫɬɟɥɿ ȯɜɪɚɡɿʀ (ɫɯɿɞ ɉɟɪɟɞɤɚɜɤɚɡɡɹ, Ɂɚɤɚɜɤɚɡɡɹ,
ɋɟɪɟɞɧɹ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɬɚ ɉɟɪɟɞɧɹ Ⱥɡɿɹ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɬɚ ȱɧɞɿɹ) ɬɚ ɉɿɜɧɿɱɧɭ Ⱥɮɪɢɤɭ.
Ɇɿɫɰɹ ɩɟɪ ɟɛɭɜɚɧɧɹ . ɋɬɟɩɨɜɿ ɦɿɫɰɢɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɫɚɦɨɮɿɬɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɧɚ ɛɨɪɨɜɢɯ ɬɟɪɚɫɚɯ, ɞɟɝɪɚɞɨɜɚɧɿ ɩɚɫɨɜɢɳɚ, ɫɯɢɥɢ ɹɪɿɜ ɬɚ ɤɪɟɣɞɹɧɿ ɜɿɞɫɥɨɧɟɧɧɹ.
ɑ ɢɫ ɟ ɥ ɶɧɿ ɫ ɬ ɶ . ɇɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 20 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɨɦɨ ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ ɜ ɛɚɥɰɿ «ɉɥɨɫɤɚ», ɳɨ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, ɬɚ ɩɨ ɨɞɧɿɣ ɧɟɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿɣ ɡɧɚɯɿɞɰɿ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ (ɨɤɨɥ. ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ʉɚɦ’ɹɧɿ Ɇɨɝɢɥɢ») ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Ƀɦɨɜɿɪɧɨ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɜɢɞɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ.
ɉ ɪ ɢɱ ɢ ɧ ɢ ɡ ɦ ɿ ɧ ɢ ɱɢɫ ɟ ɥɶ ɧ ɨ ɫ ɬ ɿ. Ⱦɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɚɞɠɟɧɧɹ
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɫɚɦɨɮɿɬɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɦɨɧɨɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɫɨɫɧɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɬɚ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɜ ɫɯɿɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ʀɠɚɤɚ ɛɿɥɨɱɟɪɟɜɨɝɨ. ȼ ɦɟɧɲɿɣ ɦɿɪɿ — ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɨɪɨɝɿɜ
(ɩɭɝɚɱ, ɥɢɫɢɰɿ, ɤɭɧɢ ɬɚ ɛɪɨɞɹɱɿ ɫɨɛɚɤɢ).
Ɉ ɫɨ ɛ ɥ ɢɜɨ ɫɬɿ ɛ ɿ ɨ ɥɨ ɝ ɿ ʀ . ȼɟɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɿɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɚɥɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦ
ɿ ɜ ɞɟɧɶ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɧɨɪɢ, ɤɭɩɢ ɯɦɢɡɭ ɱɢ ɛɭɪ’ɹɧɭ. əɤ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɫɯɨɜɚɧɤɢ
ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɦɤɢ ɜ ɡɟɦɥɿ, ɳɿɥɢɧɢ ɫɟɪɟɞ ɤɚɦɿɧɧɹ, ɫɤɢɪɬɢ, ɬɨɳɨ. ɉɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɫɬɚɽ ɦɚɥɨɪɭɯɨɦɢɦ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɠɨɜɬɧɹ — ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɭ ɡɚɥɹɝɚɽ
ɜ ɫɩɥɹɱɤɭ, ɹɤɚ ɬɪɢɜɚɽ ɦɚɣɠɟ ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɛɟɪɟɡɧɹ. ɉɚɪɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɜɿɬɧɿ.
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɜɨɞɤɿɜ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɪɟɚɥɭ ɬɨɱɧɨ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ. ɍ ɜɢɜɨɞɤɭ ɛɭɜɚɽ 3–8 ɦɚɥɹɬ. ɋɬɚɬɟɜɨɡɪɿɥɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɩɿɫɥɹ ɪɨɤɭ.

1

ɍ ɮɚɣɥɿ ɡ ɚɪɯɿɜɭ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɧɚɱɚɬɶɫɹ «Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȼ. Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ», ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɜɿɞ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɑɄɍ — ɬɿɥɶɤɢ «Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ» (ɬɚɛɥ. 1); ɿɦɨɜɿɪɧɨ, ɭɱɚɫɬɶ ȼ. Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɥɚɫɹ, ɿ ȼɚɥɟɧɬɢɧ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɰɟɣ ɪɭɤɨɩɢɫ ɧɟ ɛɚɱɢɜ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɋɨ ɡɦ ɧɨ ɠɟ ɧɧɹ ɭ ɧɟɜɨ ɥɿ. Ɂɥɨɜɥɟɧɿ ɜɚɝɿɬɧɿ ɫɚɦɢɰɿ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɥɢ ɬɚ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɥɢ ɦɚɥɹɬ
ɜ ɧɟɜɨɥɿ. ɍ ɡɨɨɩɚɪɤɚɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɡɨɨɩɚɪɤɭ ɡ 1989 ɪ.) ɜɭɯɚɬɿ ʀɠɚɤɢ ɡɿ ɫɯɿɞɧɢɯ
ɱɚɫɬɢɧ ɚɪɟɚɥɭ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɦɧɨɠɭɸɬɶɫɹ ɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶ ɦɚɥɹɬ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨ ɧɢ. ȼɢɞ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɬɟɩɨɜɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɜɢɞ ɧɚ ʀɯ
ɬɟɪɟɧɚɯ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɬɟɪɟɧɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɞɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ
ɜ ɧɟɜɨɥɿ ɬɚ ɜɢɩɭɫɤ ɭ ɦɚɥɨ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɦɿɫɰɹ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɲɤɚɧɧɹ.
Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ . Ⱥɜɟɪɢɧ, ɒɬɚɦɦ, 1927; Ƚɨɥɿɰɢɧɫɶɤɢɣ, 1929; Ⱥɛɟɥɽɧɰɟɜ, ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɨ, 1956; Ɇɨɞɿɧ, 1956; Ʉɪɵɠɚɧɨɜɫɤɢɣ, ɀɟɠɟɪɢɧ, 1979; Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, 1994; ɋɢɪɟɧɤɨ,
Ɇɚɪɬɵɧɨɜ, 1998; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ⱦɠɨɫ, 2004.
Ɇɢɲɿɜɤɚ ɞɨɧɫɶɤɚ — Sicista strandi Formosov, 1931
Ɍ ɚ ɤɫɨ ɧɨ ɦ ɿ ɱɧ ɚ ɯ ɚɪ ɚɤ ɬ ɟɪɢ ɫ ɬ ɢɤ ɚ . Ɋɹɞ Ɇɢɲɨɩɨɞɿɛɧɿ — Muriformes (Rodentia). Ɋɨɞɢɧɚ
Ɇɢɲɿɜɤɨɜɿ — Sminthidae. Ɉɞɢɧ ɡ 13 ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɭ, ɨɞɢɧ ɡ 4 ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɭ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɟɲɤɚɽ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɹɤɭ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɹɤ ɩɿɞɜɢɞ ɦɢɲɿɜɤɢ ɥɿɫɨɜɨʀ,
S. betulina Pallas, 1779.
ɋɬɚɬɭɫ . ȱȱȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ (ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɜɢɞ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ).
ɉ ɨ ɲ ɢɪ ɟɧ ɧ ɹ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɜɿɞ ɋɚɦɚɪɫɶɤɨɝɨ ɛɨɪɭ
ɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɿ (ɬɭɬ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ) ɞɨ ɫɯɿɞɧɢɯ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɿɞɨɦɿ ɡ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ «ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» ɬɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ». Ɂɚ
ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɨɦɢɣ ɡ ɉɟɪɟɞɤɚɜɤɚɡɡɹ ɬɚ Ʉɭɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ.
Ɇɿɫɰɹ ɩɟɪ ɟɛɭɜɚɧɧɹ . ɐɿɥɢɧɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɢɥɨɜɢɯ, ɬɢɩɱɚɤɨɜɨɤɨɜɢɥɨɜɢɯ, ɥɭɱɧɢɯ ɫɬɟɩɿɜ, ɫɯɢɥɢ ɹɪɿɜ, ɝɚɥɹɜɢɧɢ ɛɚɣɪɚɱɧɢɯ ɥɿɫɿɜ, ɡɚɪɨɫɬɿ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ.
ɑ ɢɫ ɟ ɥ ɶɧɿ ɫ ɬ ɶ . ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɭ. ȼ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɤɥɚɞɚɽ ɞɨ 1 % ɜɿɞ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ
ɿɧɲɢɯ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ.
ɉ ɪ ɢɱ ɢ ɧ ɢ ɡ ɦ ɿ ɧ ɢ ɱɢɫ ɟ ɥɶ ɧ ɨ ɫ ɬ ɿ. Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɬɚ ɛɚɣɪɚɱɧɨ-ɥɿɫɨɜɢɯ ɰɟɧɨɡɿɜ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɩɚɫɭ ɯɭɞɨɛɢ, ɪɨɡɨɪɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɢɧɢ, ɜɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɛɚɣɪɚɱɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɬɚ
ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿɯ ɩɚɥɿɜ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ.
Ɉ ɫɨ ɛ ɥ ɢɜɨ ɫɬɿ ɛ ɿɨ ɥɨ ɝ ɿ ʀ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɰɟɧɨɡɿɜ ɬɚ ɭɡɥɿɫɶ ɛɚɣɪɚɱɧɢɯ
ɥɿɫɿɜ. Ⱦɨɛɪɟ ɥɚɡɢɬɶ ɩɨ ɝɿɥɤɚɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ. ɀɢɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɨɦɚɯɚɦɢ, ɹɝɨɞɚɦɢ,
ɩɥɨɞɚɦɢ ɿ ɧɚɫɿɧɧɹɦ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɪɨɫɥɢɧ. Ɇɚɽ ɜɢɪɚɡɧɭ ɫɭɬɿɧɤɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; ɫɟɥɢɬɶɫɹ ɜ ɧɨɪɚɯ,
ɡɢɦɨɫɩɥɹɱɢɣ. ɉɥɨɞɢɬɶ 1–2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ ɩɨ 3–5 ɦɚɥɹɬ.
Ɋɨ ɡɦ ɧɨ ɠɟ ɧɧɹ ɭ ɧɟɜɨ ɥɿ. Ɋɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ ɜ ɧɟɜɨɥɿ ɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ. Ʌɟɝɤɨ ɭɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜ
ɧɟɜɨɥɿ, ɩɪɨɬɟ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨ ɧɢ. ȼɢɞ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. Ɉɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɭ
ɫɤɥɚɞɿ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɫɭɬɬɽɜɨɦɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ
ɩɥɨɳɿ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ.
Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ : Ɇɨɞɿɧ, 1956; Sokolov et al., 1987; ɋɟɥɸɧɿɧɚ, 1994; ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ
ɿɧ., 1995; Ƚɪɨɦɨɜ, 1995; ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1989; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2000; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ,
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002.
Ɇɢɲɿɜɤɚ ɬɟɦɧɚ — Sicista severtzovi Ognev, 1935
Ɍɚɤɫɨ ɧɨ ɦɿɱɧɚ ɯɚɪ ɚ ɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. Ɋɹɞ Ɇɢɲɨɩɨɞɿɛɧɿ — Muriformes (Rodentia). Ɋɨɞɢɧɚ
Ɇɢɲɿɜɤɨɜɿ — Sminthidae. Ɉɞɢɧ ɡ 13 ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɭ, ɨɞɢɧ ɡ 4 ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɭ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɿɞɜɢɞɢ
ɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ; ɜɢɞ ɨɩɢɫɚɧɨ ɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɭ ɪɚɧɡɿ ɩɿɞɜɢɞɭ ɦɢɲɿɜɤɢ ɬɟɦɧɨʀ S. subtilis.
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ɋɬɚɬɭɫ. ȼɪɚɡɥɢɜɢɣ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ II). ɍ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɜɢɞ (ɹɤ ɩɿɞɜɢɞ Sicista subtilis
s. l.) ɜɧɟɫɟɧɨ ɞɨ II ɜɢɞɚɧɧɹ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» (1994) ɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ III («ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ») ɿ
Ⱦɨɞɚɬɤɭ 2 ɞɨ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ.
ɉ ɨ ɲ ɢɪ ɟɧ ɧ ɹ. ȼɿɞɨɦɢɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚɦɢ ɡɿ ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ. Ⱥɪɟɚɥ, ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɿɡ ɡɚɯɨɞɭ Ⱦɧɿɩɪɨɦ, ɡ ɩɿɜɞɧɹ — Ɉɪɟɥɥɸ ɬɚ ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɦ Ⱦɿɧɰɟɦ. Ɂɚ
ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɨɦɢɣ ɡɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚɦɢ ɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɑɨɪɧɨɡɟɦ’ʀ ɬɚ ɉɨɞɨɧ’ʀ.
Ɇɿɫɰɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ . ɐɿɥɢɧɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɢɥɨɜɢɯ ɿ ɥɭɱɧɢɯ ɫɬɟɩɿɜ, ɫɯɢɥɢ ɹɪɿɜ ɿ ɩɪɢɨɡɟɪɧɢɯ ɭɥɨɝɨɜɢɧ, ɭɡɥɿɫɫɹ ɛɚɣɪɚɱɧɢɯ ɥɿɫɿɜ, ɡɚɪɨɫɬɿ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ,
ɿɧɨɞɿ — ɩɟɪɟɥɨɝɨɜɿ ɡɟɦɥɿ ɬɚ ɩɨɫɿɜɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ.
ɑ ɢɫ ɟ ɥ ɶɧɿ ɫ ɬ ɶ . ɇɢɡɶɤɚ, ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɞɭ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɿ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 0,1 %, ɚ ɭ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɜɿɞɨɦɢɣ ɡɚ ɨɞɢɧɢɱɧɢɦɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɢ ɡɧɚɯɿɞɤɚɦɢ.
ɉɪ ɢɱ ɢɧɢ ɡɦɿɧɢ ɱɢɫɟɥɶ ɧɨɫɬɿ. Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɰɟɧɨɡɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɨɡɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɩɚɫɭ ɯɭɞɨɛɢ, ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿ ɩɚɥɢ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɿɧɨɠɚɬɹɯ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ.
Ɉ ɫɨ ɛ ɥ ɢɜɨ ɫɬɿ ɛ ɿɨ ɥɨ ɝ ɿ ʀ. ɀɨɪɫɬɤɨ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɢɣ ɞɨ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɰɿɥɢɧɧɢɯ ɰɟɧɨɡɿɜ. ɀɢɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɨɦɚɯɚɦɢ, ɹɝɨɞɚɦɢ, ɩɥɨɞɚɦɢ, ɧɚɫɿɧɧɹɦ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɪɨɫɥɢɧ. ɇɨɪɨɜɢɣ ɜɢɞ ɡ
ɜɢɪɚɡɧɨɸ ɫɭɬɿɧɤɨɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ; ɡɢɦɨɫɩɥɹɱɢɣ. ɉɥɨɞɢɬɶ 1–2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ ɩɨ 3–5 ɦɚɥɹɬ.
Ɋɨ ɡɦ ɧɨ ɠɟ ɧɧɹ ɭ ɧɟ ɜɨɥɿ . Ɋɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ ɜ ɧɟɜɨɥɿ ɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɧɟɜɨɥɿ ɧɟɫɤɥɚɞɧɟ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨ ɧɢ. ȼɢɞ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɿ ɞɨɬɟɩɟɪ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɞɨ ɠɨɞɧɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɰɟɧɨɡɿɜ ɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɫɭɬɬɽɜɨɦɭ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɩɥɨɳɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ.
Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ : ɋɨɤɨɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1986; Sokolov et al., 1987; ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1995;
Ƚɪɨɦɨɜ, 1995; Ʉɨɜɚɥɶɫɤɚɹ, Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, 1997; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ,
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2000; Ʉɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɬɚ ɿɧ., 2000; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002.
ɋɥɿɩɭɲɨɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ — Ellobius talpinus Pallas, 1770
Ɍ ɚ ɤɫɨ ɧɨ ɦ ɿ ɱɧ ɚ ɯ ɚɪ ɚɤ ɬ ɟɪɢ ɫ ɬ ɢɤ ɚ . Ɋɹɞ Ɇɢɲɨɩɨɞɿɛɧɿ — Muriformes (Rodentia). Ɋɨɞɢɧɚ
ɇɨɪɢɰɟɜɿ — Arvicolidae. Ɉɞɢɧ ɡ 4–5 ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɭ. ȯɞɢɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɭ ɮɚɭɧɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɿɞɜɢɞɨɦ E. t. tanaiticus (Zubko, 1940).
ɋɬɚɬɭɫ . ȱȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ (ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɧɟ ɦɚɜ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ).
ɉ ɨ ɲ ɢɪ ɟɧ ɧ ɹ 1. ɇɚ ɛɿɥɶɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɞ ɡɧɢɤ. Ɂɚɪɚɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɚɪɟɚɥɭ ɜɢɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɜɨɦɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ: ɫɯɿɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɬɚ Ɋɿɜɧɢɧɧɢɣ Ʉɪɢɦ ɡ ɩɟɪɟɞɝɿɪ’ɹɦɢ
Ʉɪɢɦɫɶɤɢɯ ɝɿɪ. Ɉɞɧɚɤ ɿ ɜ ɰɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɚɪɟɚɥɭ. Ɂɚ ɦɟɠɚɦɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɞ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɬɟɩɚɯ ɉɟɪɟɞɤɚɜɤɚɡɡɹ, Ʉɚɥɦɢɤɿʀ, ɇɢɠɧɶɨɝɨ ɉɨɜɨɥɠɹ, Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɭ, ɩɿɜɞɧɹ ɍɪɚɥɭ ɬɚ Ɂɚɭɪɚɥɥɹ, ɩɟɪɟɞɚɥɬɚɣɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɦɚɣɠɟ ɜɫɶɨɝɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ
ɝɨɪɚɯ ɬɚ ɩɟɪɟɞɝɿɪ’ɹɯ ɋɟɪɟɞɧɶɨʀ Ⱥɡɿʀ, Ɇɨɧɝɨɥɿʀ ɬɚ ɩɿɜɧɨɱɿ Ʉɢɬɚɸ.
Ɇɿɫɰɹ ɩɟɪ ɟɛɭɜɚɧɧɹ . ɐɿɥɢɧɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɡɥɚɤɨɜɢɯ ɿ ɩɫɚɦɨɮɿɬɧɢɯ ɫɬɟɩɿɜ, ɥɿɫɨɫɦɭɝɢ ɬɚ, ɜ ɞɟɹɤɿɣ ɦɿɪɿ, ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɢ (Ʉɪɢɦ).
ɑ ɢɫ ɟ ɥ ɶɧɿ ɫ ɬ ɶ . ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɫɥɿɩɭɲɤɿɜ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɥɚ ɜɢɫɨɤɨɸ, ɩɪɨɬɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɭɬɬɽɜɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɚɪɟɚɥɭ ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɞɭ. ɇɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɦɨɠɟ
ɦɟɲɤɚɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1–1,5 ɬɢɫ. ɨɫɨɛɢɧ2. Ⱦɥɹ Ʉɪɢɦɭ ɰɹ ɰɢɮɪɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜ 3–4 ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɚ.
1

Ⱦɨɤɥɚɞɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɨɰɿɧɨɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɡɿ ɫɩɿɜɚɜɬ. (2003).
2
ɍ ɫɟɪɩɧɿ 2006 ɪ. ɧɨɜɟ ɩɨɬɭɠɧɟ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ (ɭ ɤɿɥɶɤɚ ɫɨɬ, ɚ ɦɨɠɟ ɿ ɬɢɫɹɱ ɨɫɨɛɢɧ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 2–3 ɬɢɫ. ɝɚ)
ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɨɦ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ Ɇ. Ɋɭɫɿɧɢɦ ɿ ȼ. Ɇɨɪɨɡɨɦ (Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ
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ɉ ɪ ɢɱ ɢ ɧ ɢ ɡ ɦ ɿ ɧ ɢ ɱɢɫ ɟ ɥɶ ɧ ɨ ɫ ɬ ɿ. Ɋɭɣɧɚɰɿɹ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɰɟɧɨɡɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɨɡɨɪɸɜɚɧɧɹ ɿ
ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɩɚɫɭ ɯɭɞɨɛɢ, ɡɚɦɿɧɚ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɫɚɦɨɮɿɬɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɧɚ ɛɨɪɨɜɢɯ ɬɟɪɚɫɚɯ ɪɿɱɨɤ ɧɚ
ɫɭɰɿɥɶɧɿ ɦɚɫɢɜɢ ɦɨɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɫɨɫɧɢ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ.
Ɉ ɫɨ ɛ ɥ ɢɜɨ ɫɬɿ ɛ ɿ ɨ ɥɨ ɝ ɿ ʀ. Ɍɢɩɨɜɨ ɫɬɟɩɨɜɢɣ ɜɢɞ. Ƚɪɢɡɭɧ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɳɨ ɫɜɨɽɸ
ɛɭɞɨɜɨɸ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ, ɪɢɸɱɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ. ɀɢɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɨɫɥɢɧɧɨɸ ʀɠɟɸ, ɹɤ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɞɡɟɦɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɪɨɫɥɢɧ. Ⱥɤɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɧɨɱɿ
ɬɚ ɡɪɚɧɤɭ. Ɍɢɩɨɜɚ ɡɢɦɨɜɚ ɫɩɥɹɱɤɚ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ, ɩɪɨɬɟ ɜɡɢɦɤɭ, ɹɤ ɿ ɥɿɬɧɸ
ɩɨɫɭɯɭ, ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɥɿɩɭɲɤɚ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɧɢɠɟɧɚ. ɉɟɪɿɨɞ ɝɨɧɭ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɱɚɫɬɢɧɿ ɚɪɟɚɥɭ ɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ. ɋɚɦɢɰɹ ɧɚ ɪɿɤ ɦɨɠɟ ɩɥɨɞɢɬɢ 3–4 ɪɚɡɢ ɩɨ 2–5 ɦɚɥɹɬ.
Ɋɨ ɡɦ ɧɨ ɠɟ ɧɧɹ ɭ ɧɟɜɨ ɥɿ. ɇɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ. ɑɟɪɟɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ
ɭ ɧɟɜɨɥɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɭɠɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɦ, ɚɥɟ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɫɤɥɚɞɧɟ, ɿ ɡɥɨɜɥɟɧɿ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɜɚɪɢɧɢ ɞɨɛɪɟ ɠɢɜɭɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɜɚɪɿɸ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨ ɧɢ. ɉɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɡɦɿɧɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɪɟɚɥɭ.
ɇɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ ɜɢɞ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɒɚɪɿɜ ɤɭɬ») ɬɚ ȺɊ Ʉɪɢɦ, ɚɥɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɨɯɨɪɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɣ ɩɥɨɳɿ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɬɢɩɨɜɢɯ ɛɿɨɬɨɩɿɜ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɬɪɟɛɚ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɧɨɜɿ
ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɫɨɫɧɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɫɚɦɨɮɿɬɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɜ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪ-ɧɿ.
Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ : ɋɨɤɭɪ, 1960; ɂɡɞɟɛɫɤɢɣ, 1965; ɋɚɯɧɨ, 1971, 1978; əɤɢɦɟɧɤɨ,
1984; ȿɦɟɥɶɹɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1987; Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ ɢ ɞɪ., 1990; Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 1994; Ƚɪɨɦɨɜ, ȿɪɛɚɟɜɚ, 1995;
ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1995; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999; Ⱦɭɥɢɰɤɢɣ, 2001; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.,
2003.
ɋɬɪɨɤɚɬɤɚ ɫɬɟɩɨɜɚ — Lagurus lagurus Pallas, 1773
Ɍ ɚ ɤɫɨ ɧɨ ɦ ɿ ɱɧ ɚ ɯ ɚɪ ɚɤ ɬ ɟɪɢ ɫ ɬ ɢɤ ɚ . Ɋɹɞ Ɇɢɲɨɩɨɞɿɛɧɿ — Muriformes (Rodentia). Ɋɨɞɢɧɚ
ɇɨɪɢɰɟɜɿ — Arvicolidae. ȯɞɢɧɢɣ ɜɢɞ ɪɨɞɭ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɫɜɿɬɭ ɡɚɝɚɥɨɦ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɟɲɤɚɽ ɩɿɞɜɢɞ L. l. occidentalis.
ɋɬɚɬɭɫ . ȱȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ (ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɧɟ ɦɚɜ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ).
ɉ ɨ ɲ ɢɪ ɟɧ ɧ ɹ 1. ɋɯɿɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɬɚ ɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧ. Ⱥɪɟɚɥ ɜɢɞɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɯɨɞɭ; ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨʀ ɧɢɡɨɜɢɧɢ ɜɢɞ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ,
ɡɧɢɤ. Ɂɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɧɚ ɫɯɿɞ ɞɨ ȯɧɿɫɟɸ.
Ɇɿɫɰɹ ɩɟɪ ɟɛɭɜɚɧɧɹ . ɐɿɥɢɧɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɢɥɨɜɢɯ, ɪɿɡɧɨɬɪɚɜɧɨɤɨɜɢɥɨɜɢɯ, ɩɨɥɢɧɨɜɨ-ɡɥɚɤɨɜɢɯ ɿ ɥɭɱɧɢɯ ɫɬɟɩɿɜ, ɡɚɪɨɫɬɿ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɥɨɝɨɜɿ ɡɟɦɥɿ,
ɩɨɫɿɜɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɬɚ ɫɿɧɨɠɚɬɿ.
ɑ ɢɫ ɟ ɥ ɶɧɿ ɫ ɬ ɶ . ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɜɯɨɞɢɜ ɭ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɥɚɧɿɜ.
Ɂɚɪɚɡ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɭɠɟ ɧɢɡɶɤɚ, ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɞɨ 0,6 % ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ; ɭ
ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɫɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1–5 % ɠɟɪɬɜ.
ɉ ɪ ɢɱ ɢ ɧ ɢ ɡ ɦ ɿ ɧ ɢ ɱɢɫ ɟ ɥɶ ɧ ɨ ɫ ɬ ɿ. Ɋɭɣɧɚɰɿɹ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɰɟɧɨɡɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɨɡɨɪɸɜɚɧɧɹ ɿ
ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɩɚɫɭ ɯɭɞɨɛɢ, ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɿɡ «ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɝɪɢɡɭɧɚɦɢ» ɩɪɨɬɹɝɨɦ 30–80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ
ɫɬ., ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿ ɩɚɥɢ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɿɧɨɠɚɬɹɯ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ.
Ɉ ɫɨ ɛ ɥ ɢɜɨ ɫɬɿ ɛ ɿ ɨ ɥɨ ɝ ɿ ʀ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɫɬɟɩɭ, ɳɨ ɿɧɤɨɥɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɨɫɿɜɚɯ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ. ɀɢɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɬɪɚɜ’ɹɧɢɫɬɢɯ ɪɨɫɥɢɧ. Ɂɟɦɥɟɪɢɣ, ɳɨ ɪɢɽ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿ ɧɨɪɢ; ɦɚɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɭɬɿɧɤɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɜɡɢɦɤɭ
ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɿ ɜɞɟɧɶ. ɉɥɨɞɢɬɶ ɞɨ 6 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɪɿɤ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨ 5–7 ɦɚɥɹɬ.

ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ) ɭ ɧɨɜɨɦɭ ɦɿɫɰɿ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ — ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɤɢɧɭɬɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɩɨɥɿɝɨɧɭ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ
ɫ. Ɍɪɶɨɯɿɡɛɟɧɤɚ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɿɳɚɧɿɣ ɚɪɟɧɿ ɧɚ ɥɿɜɨɛɟɪɟɠɠɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ.
1
Ⱦɨɤɥɚɞɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɨɰɿɧɨɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɡɿ ɫɩɿɜɚɜɬ. (2003).
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Ɋɨ ɡɦ ɧɨ ɠɟ ɧɧɹ ɭ ɧɟɜɨ ɥɿ . ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɫɤɥɚɞɧɟ ɿ ɡɥɨɜɥɟɧɿ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɜɚɝɿɬɧɿ ɫɚɦɢɰɿ
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɪɨɞɹɬɶ ɛɟɡ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. Ɋɨɡɦɧɨɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜ ɜɿɜɚɪɿɹɯ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɨɯɨɪɨ ɧɢ. ɉɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɡɦɿɧɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɪɟɚɥɭ.
ȼɢɞ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. Ɉɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɥɨɳɿ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ.
Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ : Ɇɢɝɭɥɿɧ, 1938; ɋɨɤɭɪ, 1960; Ƚɪɨɦɨɜ, ȿɪɛɚɟɜɚ, 1995; ȿɦɟɥɶɹɧɨɜ
ɬɚ ɿɧ., 1987; Ɇɚɪɨɱɤɢɧɚ, 1987; ɉɚɜɥɢɧɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1995; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 1999; Ɂɨɪɹ, 2001; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., 2003.
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Сучасне поширення і стан популяцій
ховрахів (Spermophilus) на сході України 1
Ігор Загороднюк та Олександр Кондратенко
Сучасне поширення і стан популяцій ховрахів (Spermophilus) на сході України. — Загороднюк І., Кондратенко О. — Зібрано та узагальнено дані щодо сучасного поширення крапчастого
та малого ховрахів на території Луганської та Донецької областей. З’ясовано, що у більшості
місць колишнього суцільного ареалу види помітно скоротили свою чисельність і у багатьох раніше відомих місцезнаходженнях зникли. Особливо суттєвим є згасання популяцій ховраха крапчастого, який протягом 1990–2000 років зник з більшості відомих місцезнаходжень. Рекомендовано надати охоронний статус виду S. suslicus за категорією «критично загрозливий» та виду
S. pygmaeus за категорією «вразливий».
Ключові слова: ховрах, поширення, чисельність, охоронний статус, східна Україна.
Modern distribution and state of populations of susliks (Spermophilus) in the East of Ukraine. —
Zagorodniuk I., Kondratenko O. — Data about modern distribution of spotted and gray ground
squirrels on the territory of the Luhansk and the Donetsk provinces are collected and summarized. It is
established, that these species appreciably reduce their abundance in the majority localities of former
continuous geographical range, and disappear in the many earlier known localities. Extinction of populations is especially essential in the case of spotted suslik, which extinct in most of known sites during
1990–2000. Authors recommend to attach protected status «critically endangered» for S. suslicus and
«vulnerable» for S. pygmaeus.
Key words: ground squirrel, distribution, abundance, protected status, Eastern Ukraine.

Вступ
Ховрахи відносяться до тієї групи гризунів, яка «пройшла» у нашій свідомості непростий шлях від найбільших шкідників сільського господарства до рідкісних видів нашої фауни.
У повоєнні роки в Україні щороку знищували до 20 млн. ховрахів на рік (Сокур та ін., 1988),
а наразі ареали і чисельність усіх видів суттєво скоротилися (Загороднюк, 1999). Особливо
різким стало скорочення північних меж поширення ховрахів, про що свідчать дані щодо території центральної (Загороднюк, Федорченко, 1995а) та західної України (Загороднюк та ін.,
2005), і лише на півдні, зокрема на Одещині, існують стабільні популяції (Лобков, 1999).
Стан популяцій ховрахів на сході України до останнього часу залишався неоціненим, хоча у
деяких публікаціях ішлося про зникнення відомих поселень, зокрема у Стрільцівському
(Кондратенко, Боровик, 2001) та Хомутовському степах (Тимошенков, 2004).
Ховрах крапчастий (Spermophilus suslicus)
Існує велика плутанина у визначенні меж поширення крапчастого і сірого ховрахів, що
значною мірою пов’язано з великою схожістю цих видів (Громов, 1995). Так, О. Кондратенко
і Є. Боровик (2001) наводять для «Стрільцівського степу» обидва види, проте зазначають, що
обидва зникли (перша наша невдала спроба знайти тут ховрахів була 1995 р.).
1

Публікація задумана як нарис до «Червоної книги», проте ця задумка не була реалізована О. Кондратенком (див. розділ «Нариси...»). Текст підготовлено на основі спільних доробків авторів.

211

М. Воронцов і О. Ляпунова (1969) вказують, що у «Стрільцівському степу» живуть ховрахи з гібридними каріотипами (для огляду цієї проблематики див.: Загороднюк, Федорченко, 1995б). За даними О. Мигуліна (1938) та Є. Решетник (1948), межа між цими двома видами проходить річкою Сіверський Донець, що і прийнято тут.
Луганська обл. Відомо 14 сучасних місцезнаходжень цього виду (рис. 1), лише три після 2000 р. (№ 3, 6, 7): 1) окол. с. Тарасівка, Троїцький р-н, був до 1993 р., а 1994 р. знайдено
тільки старі нори (дані О. Кондратенка); 2) окол. смт. Лозно-Олександрівка, Білокуракинський р-н (до кінця 90-х рр. був, але 2004 р. (або й раніше) не стало); 3) смт. Білолуцьк на пн.сх. області (2001 р., 1 екз. у пелетках пугача); 4) окол. с. Лиман, Старобільський р-н (1995 р.
О. Кондратенко знаходив тут старі нори, тобто вид зник близько 1994 р.); Біловодський р-н:
5) окол. с. Данилівка, 6) с. Городище, (зокрема, балка Ревуха, де був звичайним у 1970-80-х
рр., виходячи зі зборів студентів Луганського ун-ту, проте 1992 р. не було); 7) с. Кирпасове,
Міловський р-н (2004 р. і раніше, О. Пасічник, особ. повід.); 8) с. Бараниківка, Біловодський
р-н (під «Вислою горою», до 20 особин, віддавна до 2005 р., імовірно і зараз; Ю. Рибалко,
особ. повідомл.); 9) заповідник «Стрільцівський степ», окол. с. Криничне, Міловський р-н,
(зник біля 1994 р.); № 10–14 — Станично-Луганський р-н, окол. сіл: 10) Червоний Жовтень,
11) Чугинка, 12) Красна Талівка, 13) Герасимівка, 14) Комишне (в усіх цих пунктах ховрах
був до кінця 80-х, а після 1988–90 рр. відсутній).
У Національному музеї НАН України (Шевченко, Золотухина, 2005) є давні зразки цього виду з трьох місцезнаходжень: 1) Луганська обл., Міловський р-н, Криничне (n=13, дата?);
2) Міловський р-н, зап-к «Стрільцівський степ» (n=2, 1915; n=7, 1950; n=12, дата?); 3) Донецька обл., loc.? (n=1, 1926; помилка?, тоді «Донецької обл.» не було).

Рис. 1. Сучасне і нещодавнє поширення ховрахів на сході України
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Ховрах малий (Spermophilus pygmaeus)
Знахідки цього виду відомі на території обох досліджених областей, а колекційні зразки
відомі тільки з території Донеччини (Шевченко, Золотухина, 2005). На заповідних територіях
цей ховрах є рідкісним і після 2000 р. відомий лише з околиць заповідника «Провальський
степ» (Кондратенко, 2002) і заповідника «Хомутовський степ» (Тимошенков, 2004); він відсутній у «Кам’яних могилах» та у самому «Хомутовському степу» (див. далі).
Луганська обл. На Лівобережжі Сіверського Дінця вид наразі не відомий. Сучасні знахідки відомі з 4 пунктів правобережної частини Дінця: 1) окол. с. Іллірія Лутугинського р-ну
(2006, Пряхіна Т., особ. повідомл.); 2) балка плоска в окол. м. Луганськ (до 2000 р., С. Глотов, особ. повідомл.); 3) окол. заповідника «Провальський степ», біля с. Провалля, Свердловський р-н, деградовані степові пасовища, до 150 жилих нір (були і у 2006 р.: М. Русін, особ.
повідомл.); 4) окол. с. Астахове та с. Дякове Свердловського р-ну, де вид відмічений 1997 р.,
проте 2003 р. його там не знайдено (дані зі щоденника О. Кондратенка).
Донецька обл.: 1) окол. с. Зелене Олександрівського р-ну (близько 150–180 нір тут і невеликі поселення у сусідніх балках) (спостереження з 1995 р. до 2006 вкл.) (Рєзнік О., особ.
повідомл.); 2) окол. м. Краматорськ (2002); 3) заповідник «Крейдяна флора», окол. с. Крива
Лука, Краснолиманский (?) р-н (кілька жилих нір, 1999, дані авторів)1; 4) окол. смт. Моспине,
північ Старобешівського р-ну (мало, після 2000); 5) на території РЛП «Донецький кряж», що
в окол. с. Петровське, Шахтарський р-н (2004: в Петровському садиба РЛП); 6) окол. с. Сонцеве, Тельманівский р-н (велика колонія, 2004); 7–8) Тельманівський р-н, окол. с. Самсонове,
балки Лепінська і Тацинська, до 100 жилих нір (2004, цей пункт — в окол. зап-ка «Хомутовський степ», у самому заповіднику (пункт 8) зник (Тимошенков, 2004; дані авторів); 9) Новоазовський р-н, окол. с. Сєдове та окол. с. Ковське (2000-ті роки) (В. Тимошенков, особ. повідомл.). У заповіднику «Кам’яні Могили» за час досліджень авторів вид не відмічений.
Пункти № 2, 4–6 — дані Д. Пилипенка (особ. повідомл.).
У Національному музеї є давні зразки ховраха малого з 9 пунктів Донеччини (Шевченко,
Золотухина, 2005): 1) Артемівськ (n=4, 1928–1939); 2) Дебальцеве (n=1, 1963); 3) Маріуполь
(n=47, 1925–1935; n=6, 1945); 4) Волноваський р-н, Анадольське лісн-во (n=1, 1912); 5) Володарський р-н, Кам’яноватське (n=6, 1935); 6) Костянтинівський р-н, Тарасівка (n=4, дата?);
7) Новоазовський р-н, зап-к «Хомутовський степ» (n=3, 1935; n=16, 1939; n=2, 1945); 8) Первомайський р-н, Білосарайська коса (n=2, 1935); 9) там само, с. Ялта (n=4, 1935).
Обговорення
Зміни ареалів. За останні півтора десятиліття ховрахи помітно змінили свої ареали. Ці
зміни відбулися у двох напрямках: (а) збільшення рівня фрагментації популяцій, (б) збільшення розриву між ареалами видів. Щодо першого: необхідно зазначити, що відомі на сьогодні поселення у більшості випадків не перевищують 100–200 особин, що помітно контрастує
з даними аналізу колекцій, в яких з кожного добре дослідженого пункту здобували багато
десятків особин. Щодо другого: вимирання більшості локальних популяцій ховрахів (насамперед, ховраха крапчастого) призвело до суттєвого збільшення географічної відстані між
видами, яка досягла величини близько 80 км (рис. 1).
Потреби в охороні. Питання щодо надання охоронного статусу ховрахам піднімалося
неодноразово, у тому числі у працях авторів (Загороднюк та ін., 1998; Загороднюк, 1999).
Наведені вище, як і загалом доступні для аналізу дані щодо поширення та чисельності ховрахів, однозначно засвідчують необхідність такого кроку. Загальна чисельність ховрахів та
кількість життєздатних колоній знизилися у сотні разів. Лише за останні 10–12 років кількість відомих місцезнаходжень ховрахів в регіоні скоротилася на майже 52 %.
1

У публікації щодо стану фауни «Крейдяної флори» (Лиманский, Кондратенко, 2002) мова йде про
ховраха крапчастого, проте у робочих записах О. Кондратенка знайдено такий: «в статье говорится о
крапчатом суслике, но теперь я уверен, что это малый!!!». — Прим. ред.
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Таблиця 1. Кількість відомих місцезнаходжень ховрахів в регіоні після 1990 року
Вид
Spermophilus suslicus
Spermophilus pygmaeus
Разом місцезнаходжень

Загалом пунктів

Пунктів після 2000 р.

Частка

14
13
27

3
10
13

21,4 %
76,9 %
48,1 %

Особливо суттєво свою чисельність і межі поширення скоротив ховрах крапчастий (залишилося лише 21 % відомих нам місцезнаходжень). Малий ховрах також скоротив чисельність, проте межі його поширення і кількість поселень майже не змінилися. Виходячи з цього
і керуючись сучасними критеріями визначення категорій охорони (Парникоза та ін., 2005),
автори рекомендують надати охоронний статус виду S. suslicus за категорією «критично загрозливий» та виду S. pygmaeus — за категорією «уразливий».
Подяки. Автори щиро дякують усім колегам, що передали свої дані про знахідки ховрахів: Д. Пилипенкові, В. Тимошенкову, М. Русіну, О. Пасічнику, Ю. Рибалко, Т. Ряхіній.
Література
Воронцов Н. Н., Ляпунова Е. А. Хромосомы сусликов Палеарктики (Citellus, Marmotinae, Sciuridae, Rodentia) // Млекопитающие.— Новосибирск, 1969. — С. 41–47.
Громов И. М. Род суслики — Citellus Oken, 1816 // Громов И. М., Ербаева М. А. Млекопитающие фауны
России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. — Санкт-Петербург, 1995. —
С. 98–132.
Загороднюк I. Ховрах крапчастий — Spermophilus suslicus // Ссавці України під охороною Бернської
конвенції. — Київ, 1999. — С. 133–137. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
Загороднюк И., Дикий И., Сребродольская Е. Современное распространение и ретроспективный анализ
ареала крапчатого суслика (Spermophilus suslicus) на западе Украины // Суслики Евразии (Роды
Spermophilus, Spermophilopsis). — Москва: КМК, 2005. — С. 37–39.
Загороднюк І., Жила С., Покиньчереда В. Теріологічна школа-семінар «Ссавці у Червоній книзі» // Вестник зоологии. — 1998. — Том 32, № 5–6. — С. 149–150.
Загороднюк И., Федорченко А. Крапчатые суслики (Spermophilus ex gr. suslicus) в Киевской области //
Вестник зоологии. — 1995а. — Том 29, № 4. — С. 86.
Загороднюк И. В., Федорченко А. А. Аллопатрические виды грызунов группы Spermophilus suslicus
(Mammalia) // Вестник зоологии. — 1995б. — Том 29, № 5–6. — С. 49–58.
Кондратенко А. В. Териологические исследования в заповеднике «Провальская степь» // Вісник Луганського державного педагогічного університету. — 2002. — № 1 (45). — С. 19–24.
Кондратенко А. В., Боровик Е. Н. Териологические исследования в заповеднике «Стрельцовская степь»
// Вісник Луганського педагогічного університету. — 2001. — № 11 (43). — С. 55–62.
Лиманский С. В., Кондратенко А. В. Современное состояние териофауны заповедника «Меловая флора» // Вісник Луганського педагогічного університету. — 2002. — № 1 (45). — С. 25–28.
Лобков В. А. Крапчатый суслик Северо-Западного Причерноморья: биология, функционирование популяций. — Одесса: Астропринт, 1999. — 272 с.
Мигулін О. О. Звірі УРСР (матеріали до фауни). — Київ: Вид-во АН УРСР, 1938. — 426 с.
Парникоза И. Ю., Годлевская Е. В., Шевченко М. С., Иноземцева Д. Н. Фауна Украины: охранные категории / Под ред. И. Загороднюка. — Киев: Киевский эколого-культурный центр, 2005. — 60 с.
Решетник Є. Г. Систематика і географічне поширення ховрахів (Citellus) в УРСР // Труди Інституту
зоології АН УРСР. — Київ, 1948. — Том 1. — С. 84–113.
Сокур И. Т., Дворников М. В., Лобков В. А. и др. Наземные беличьи Украины // Изученность териофауны
Украины, ее рац. использование и охрана. — Киев: Наукова думка, 1988. — С. 51–63.
Тимошенков В. А. Черный хорь и перевязка в заповеднике Хомутовская степь // Ученые записки Таврического национального университета. Серия Биология, Химия. — 2004. — Том 17 (56), № 2. —
С. 198–202.
Шевченко Л. С., Золотухина С. И. Млекопитающие. — Киев: Зоомузей ННПМ НАНУ, 2005. — Выпуск
2. — 238 с. — (Серия: «Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины»).

214

Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599

Ɇɟɬɨɞɵ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɯ ɨɯɪɚɧɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ʀɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. — Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. — Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ (ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ, ɮɨɬɨɩɚɫɬɤɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɥɟɬɨɤ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ
ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ, ɬɚɤɬɢɤɚ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ.
Methods of revelation of rare animal species and strategy of their preservation in modern conditions. — Timoshenkov V., Kondratenko O. — The methods of revelation of rare animal species
(capturing, phototraps, owl pellets, questionnaire), are considered, and new strategy of their preservation should be based on an idea of the foundation of absolutely protected natural areas.
Key words: rare species, preservation, natural reserve, tactics and strategy.

Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɫ ɪɟɞɤɢɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ, ɜɫɟ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɱɺɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ
ɨɬɨɣɬɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2004). Ɉɧɢ ɭɫɬɚɪɟɥɢ ɤɚɤ ɢɡ-ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫɚ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ
(Ɂɚɤɨɧ..., 2002), ɬɚɤ ɢ ɢɡ-ɡɚ ɚɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ, ɡɚɤɥɸɱɺɧɧɨɝɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ, ɧɟɷɬɢɱɧɨɝɨ ɫ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɦɧɨɝɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɚɥɢ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢɡ-ɡɚ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɟɞɤɢɦ ɜɢɞɚɦ.
ɏɨɪɨɲɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɦɟɬɨɞ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ ɢ ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪ ɢ ɡɚɩɢɫɶɸ. ɍɫɩɟɯɢ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ (ɋ. Ƚɚɳɚɤ, ȿ. Ɋɨɦɚɧ). Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɞɨɪɨɝɨɣ ɦɟɬɨɞ, ɢ ɜ ɧɚɲɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɭɠɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɞɟɲɺɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ.
ɏɨɪɨɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɺɬ ɩɨɝɚɞɨɱɧɵɣ ɦɟɬɨɞ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɢ ɞɪ., 2001). Ɉɧ ɞɚɺɬ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɨɞ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟɝɨ
ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɬɟɩɧɨɣ ɩɟɫɬɪɭɲɤɢ (Lagurus
lagurus) c ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɤɨɪɦɚɯ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ (Asio otus). Ⱦɨ
ɷɬɨɝɨ ɩɟɫɬɪɭɲɤɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡ (Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, 2004).
ɉɪɢɦɟɧɹɹ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɪɟɞɵ, ɬɨɠɟ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɧɟɩɥɨɯɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɢ ɞɪ., 2002; Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ, 2006). ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɭɞɚɺɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ: 15–20–30 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ.
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɪɟɞɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɦɵ ɧɟɦɢɧɭɟɦɨ
ɩɨɞɯɨɞɢɦ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢɯ ɨɯɪɚɧɵ (ɢɥɢ ɬɨɱɧɟɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ). Ⱦɭɦɚɟɦ, ɬɭɬ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ — ɞɚɬɶ ɜɢɞɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɦɭ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ. ɇɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ, ɧɭɠɧɨ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɨɬ ɹɜɧɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ (ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɢɯ ɨɛɢɬɚɧɢɹ).
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɨɛɵɜɚɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɞɚɬɶ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢ ɤɚɤ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɟ ɪɹɞɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɝɨɞɚ.
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Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜ — ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɯɪɚɧɟ (ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ) — ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ:
1) ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɯ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɧɟɣ ɤɚɞɪɨɜ ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɡɜɟɧɨ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɟ ɡɚ ɨɯɪɚɧɭ, ɢɦɟɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɯɪɚɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɗɬɭ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɯ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ,
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ. ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɬ ɱɺɬɤɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɨɬɞɟɥ ɨɯɪɚɧɵ, ɨɧ ɫɚɦ ɫɟɛɹ ɠɟ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ. ɗɬɨ ɜɟɞɺɬ ɤ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɨɞɧɢɯ ɪɭɤɚɯ ɢ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ, ɤ ɪɚɡɜɚɥɭ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ;
2) ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɚɠɟ ɨɱɟɧɶ ɤɪɭɩɧɵɯ (ɜ
ɍɤɪɚɢɧɟ ɬɚɤɢɯ ɧɟɬ) ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɗɬɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ «Ɂɚɤɨɧɟ ɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɦ ɮɨɧɞɟ ɍɤɪɚɢɧɵ» (Ɂɚɤɨɧ..., 1992) ɢ «Ɂɚɤɨɧɟ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ», ɧɨ ɧɟ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ «ɉɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɯ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ» (ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ..., 1998). ɑɬɨ ɞɚɺɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ (ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ) ɡɚɦɤɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ;
ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɥɹ ɨɯɪɚɧɵ (ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ) ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɨɥɟɟ ɥɚɛɢɥɶɧɭɸ, ɱɟɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɦ ɞɨɥɠɧɵ ɹɜɢɬɶɫɹ ɱɚɫɬɧɵɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢ ɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɦɢɪɨɜɨɦɭ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɭ. ɗɬɨ ɞɚɺɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜ. ɉɨɯɨɠɢɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɜɵɫɤɚɡɚɥ ɩɪɨɮ. ɘ. Ƚ. ɉɭɡɚɱɟɧɤɨ ɜ ɯɨɞɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɧɚ ɸɛɢɥɟɣɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «Ȼɟɥɨɝɨɪɶɟ»: ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵɠɢɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ, ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɚɹ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɱɢɧɺɧɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ ɞɚɺɬ ɛɨɥɶɲɟ ɲɚɧɫɨɜ ɧɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ ɢɦ, ɤɚɤ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ (ɢ, ɞɨɛɚɜɢɦ, ɢɯ ɠɢɜɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɦɭ).
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɨɬ ɠɟ ɘ. Ƚ. ɉɭɡɚɱɟɧɤɨ (1996, ɰɢɬ. ɩɨ: ɒɬɢɥɶɦɚɪɤ,
2005), «ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɵɯ ɢɞɟɣ ɡɚɩɨɜɟɞɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɢɡɧɭɬɪɢ». Ɉɯɪɚɧɚ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ. ɗɬɨ
ɧɟ ɩɨɞ ɫɢɥɭ ɧɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦ, ɧɢ ɱɚɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫ ɩɟɪɜɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɨ ɜɬɨɪɵɦɢ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɯɟɦɟ ɦɨɝɭɬ ɡɚɧɹɬɶ ɫɜɨɺ
ɦɟɫɬɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢ.
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Ссавці східних областей України: склад та історичні зміни фауни
Ігор Загороднюк
Ссавці східних областей України: склад та історичні зміни фауни. — Загороднюк І. — Узагальнено та ревізовано дані щодо таксономії, номенклатури, поширення і стану популяцій (чисельність, міграційний статус, потреби в охороні) ссавців Харківської, Луганської і Донецької
обл. Таксономія узгоджена із сучасними класифікаціями на всіх рівнях, від рядів до видів-двійників та аловидів. Загальний список включає 109 видів, у тім числі 67 сучасних аборигенів і 18
адвентистів. Наведено дані про вимерлі та фантомні види, яких згадують у сучасних фауністичних оглядах. Подано докладний аналіз історичних змін фауни внаслідок вимирань, інтродукцій і
змін поглядів на таксономію колишніх політипних видів.
Ключові слова: ссавці, фауна, таксономія, видовий склад, Східна Україна.
Mammals of eastern provinces of Ukraine: composition and historical changes of the fauna. —
Zagorodniuk, I. — Data concerning taxonomy, nomenclature, distribution and state of populations
(abundance, migrations, needs in protection) of mammals in Kharkiv, Luhansk and Donetsk provinces
are summarized and revised. Taxonomy is bringing to modern classifications on all levels, from orders
to sibling and allospecies. Total list embraces 109 species, incl. 67 native and 18 aliens. Data about extinct and phantom species commonly mentioned in recent fauna reviews, are presented. Analysis of historical changes of fauna, following the extinctions, introductions, invasions, as well as changes of the
views on taxonomy of former polytypic species is given.
Key words: mammals, fauna, taxonomy, species composition, Eastern Ukraine.

Вступ
Східні області України відносяться до регіону, що представлений різноманітними природними комплексами колишніх лісостепової і степової зон, пересічених потужною мережею
лісистих долин з розвиненою заплавою басейну Сіверського Дінця. Такі природні умови
сприяли формуванню високого видового різноманіття фауністичних комплексів і наявності
великої кількості раритетних видів тварин. Все це повною мірою стосується ссавців, що
представлені близько 100 видами семи рядів — їжаків, землерийок, кажанів, зайців, гризунів,
хижаків і ратичних (Денщик, Сулик, 2000; Зоря, 2005). Історія досліджень теріофауни охоплює близько 200 років і докладно висвітлена у працях О. Кондратенка та його колег (Кондратенко, Боровик, 2001; Кондратенко, 2002, 2006; Лиманский, Кондратенко, 2002; Наглов та ін.,
2003; Колесніков, Кондратенко, 2004 б), а її продовженням стала ця книга.
Як справедливо зазначає О. Зоря (2005) щодо ступеню вивченості ссавців регіону, «відомості про сучасну теріофауну дотепер є фрагментарними» (с. 155). Значною мірою це визначається надзвичайним різноманіттям природних комплексів і чималими розмірами регіону,
що неможливо охопити єдиним науковим дослідженням невеликої кількості фахівців, наявністю великої кількості раритетних видів, накопичення інформації про які вимагає багаторічних досліджень, високою часткою криптичного різноманіття (види-двійники і таксони невизначеного рангу), а також великим розривом у періодах і місцях досліджень добре відомих,
проте часто доволі самітних дослідників теріофауни сходу України. Серед останніх в різні
часи були В. Аверін, Б. Вальх та О. Мигулін (Харків), І. Сахно, В. Марочкина та О. Кондратенко (Луганськ) тощо. Серед ключових праць щодо теріофауни регіону необхідно відзначити монографії О. Мигуліна (1938) та В. Гептнера з колегами (1950).
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Метою цього дослідження стало узагальнення даних щодо видового складу теріофауни
регіону, таксономічного і охоронного статусу видів, оцінки рівнів їхньої чисельності та тенденцій змін фауни. Огляд стосується фауни трьох східних областей України — Луганської,
Харківської та Донецької. До списку включено види, що відмічені на цих теренах у складі
дикої фауни переважно впродовж XX і початку XXI ст.
В основу покладено аналіз усіх доступних автору першоджерел та результати експедиційних досліджень в різних частинах регіону протягом 1993–2006 років. Частково ці результати висвітлено в працях автора, більшість з яких підготовлено спільно з О. Кондратенко, у
тому числі присвячених окремим рідкісним видам (Загороднюк та ін., 1995; Кондратенко, Загороднюк, 2002; Загороднюк та ін., 2002 б-г), дослідженням географічного і біотопного розподілу видів (Загороднюк, Кондратенко, 2002; Кондратенко, Загороднюк, 2004, 2006 б), а також у власних публікаціях О. Кондратенко, який вивчав сучасну фауну регіону найбільш
інтенсивно (для огляду див.: Наглов та ін., 2003; Атамась, Товпинець, 2006; Загороднюк, Годлевська, 2006). Враховано результати обсяжних досліджень ссавців Харківщини, підсумки
яких підвів О. Зоря (2005). Досліджено зразки ссавців із зоологічних музеїв Київського національного університету, Луганського національного педагогічного університету, Харківського національного університету, Національного музею НАН України.
За основу списку прийнято «Контрольний список теріофауни України» (Загороднюк,
1999 г) з уточненнями, викладеними у пізніших оглядах окремих груп, у тому числі кажанів
(Загороднюк, 2001 б) і хижих (Загороднюк, 2001 в), родових груп ссавців (Загороднюк,
2001 а) та хребетних України загалом (Загороднюк, 2004). Уточнено статус видів з числа видів-двійників (Загороднюк, 2005) і видів-адвентистів (Загороднюк, 2006). Схему таксономії
та наведення авторів і дат встановлення таксонів узгоджено з оглядами І. Павлінова з кол.
(Павлинов та ін., 1995 а-б; Павлинов, Россолимо, 1998). Українські назви ссавців подано за
згаданим «Контрольним списком...», з деякими уточненнями (Загороднюк, 2001 а-в, 2004).
Категорії рясноти і статус присутності видів (чисельний, звичайний, рідкісний) подано
згідно з раніше визначеними (Загороднюк та ін., 2002 б; Загороднюк, 2002 б). Для розрізнення окремих складових загального таксономічного списку біля назв видів вжито спеціальні
коди: † — вимерлий вид, Δ — фантомний вид, ○ — адвентивний вид.
Ряд Erinaceiformes — їжакоподібні
У складі регіональної фауни ряд представлений двома видами однієї родини. У широкій
трактовці ряд включає мідицеподібних (разом складають надряд Insectivora).
Родина Erinaceidae Fisher, 1814 — їжакові. Представлена в фауні регіону двома видами, у т. ч. одним видом роду Erinaceus та одним видом роду Hemiechinus. Їжаки не є чисельною групою в регіоні, і з кожним роком їхня чисельність знижується.
Erinaceus concolor Martin, 1838 — їжак білочеревий
В регіоні поширена типова форма виду. Давні вказівки (напр., Корнєєв, 1952, 1965; Абелєнцев,
Підоплічко, 1956) на поширення в Україні їжака звичайного (Erinaceus europaeus L.) хибні і відносяться до виду E. concolor (Загороднюк, Мішта, 1995), що раніше було прийнято у праці О. Мигуліна (1938). Популяції кавказьких E. concolor, яких наразі відносять до окремого виду E. roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 (Темботова, Кононенко, 2003) або його підвиду E. c. roumanicus (Зайцев,
2002), у кожному разі не досягають своїм ареалом східних областей України (Б. Шефтель, особ.
повідомл.). Відносно чисельний вид у регіоні (напр., Зоря, 2005).

Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) — їжак вухатий
Колись відносно звичайний вид, якого реєстрували у різних частинах степової зони (Аверін,
Штамм, 1927; Голіцинський, 1929; Модін, 1956). Наразі знахідки вкрай рідкісні (Сиренко, Мартинов, 1998; Кондратенко, Джос, 2004), і вид стрімко скорочує ареал (Загороднюк та ін., 1999). Однією з найвагоміших причин цього автор бачить збільшення чисельності їжака білочеревого, який
завдяки виразній синантропності, розвитку селищ у раніше незайманих людиною ландшафтах та
суттєвому зростанню своєї чисельності практично витіснив їжака вухатого.
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Ряд Soriciformes — мідицеподібні
Представлений в регіоні 8 видами двох родин: кротових (Talpidae) та мідицевих (Soricidae). Перша родина включає два вологолюбних види (кріт і хохуля), тоді як друга родина
включає землерийок трьох різних екогруп: сухолюбних Crocidura, мешканців зволожених
біотопів Sorex, гідрофільних Neomys. Цей ряд є одним з найкраще досліджених.
Родина Talpidae Fisher, 1814 — кротові. Родина представлена двома видами, що загалом є рідкісними для регіону, з них один (кріт) є відносно звичайним у північних частинах
басейну Сіверського Дінця, а другий (хохуля) — зникаючим по всьому ареалу.
† Desmana moschata (Linnaeus, 1758) — хохуля звичайна
У 20-ті роки ХХ ст. по середній течії річки Сіверський Донець, ловилася в достатньої кількості
(Штамм, 1930; Селезньов, 1936; Шарлемань, 1936). Зараз вид, скоріш за все, зник (Панов, 2002;
Загороднюк та ін., 2002 в; Загороднюк, Кондратенко, 2006 а та ін.). Останні сумнівні зустрічі на
Харківщині (дані опитувань) датуються 1981–1982 рр. (поблизу с. Задонецьке Зміївського р-ну:
Зоря, 2005), остання знахідка на Луганщині датована 1979 р. (заповідник «Придінцівська заплава»:
Загороднюк та ін., 2002 в). Найперспективнішими місцями реакліматизації виду є заплавні озера в
окол. смт. Кремінна (Загороднюк та ін., 2002 в; Скоробогатов, 2002).

Talpa europaea Linnaeus, 1758 — кріт європейський
Звичайний вид північної частини Харківщини (Зоря, 2005) і доволі рідкісний — на сході та півдні,
тобто у степових районах. У степ проникає виключно долинами річок, у тому числі долиною Дінця досягає околиць Луганська (Кондратенко та ін., 2005). Вид акліматизовано на півдні регіону у
деяких штучних лісових масивах в межах степової зони, у тому числі у Великоанадольському лісовому масиві на Донеччині (Мельниченко та ін., 2002 б).

Родина Soricidae Fisher, 1814 — мідицеві. Родина представлена шістьма видами трьох
родів, по парі видів в кожному роді: Crocidura, Sorex, Neomys. Для регіону згадують також
Sorex caecutiens Laxm., якого тут віднесено до групи «фантомних» видів. На рівні родів очевидними домінантами серед них є мідиці (Sorex), найбільш рідкісними — рясоніжки (Neomys). На рівні видів найбільш рідкісними є білозубка велика і рясоніжка мала (по 0,1 % від
інших видів), а найбільш звичайним — Sorex araneus (74,2 %) (табл. 1).
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) — білозубка мала
Звичайний вид регіону, частка якого сягає 10 % від загальної чисельності усіх видів землерийок
(табл. 1). На півночі регіону (зокрема, на Харківщині) зустрічається відносно частіше (11 %), ніж в
степових районах (3 %). З’ясовано, що загалом вид тяжіє до місцезнаходжень у степових районах,
а його чисельність рідко перевищує 1 %, а відносно високі показники реєструють тільки у напівприродних помешканнях, у тому числі лісосмугах, полях і особливо у скиртах, до яких вид демонструє найвищий показник біотопної притаманності (Наглов та ін., 2005).
Таблиця 1. Розподіл видів бурозубок (Soricidae) за їхньою ряснотою на сході України
Вид (у порядку зменшення рясноти)

Регіон загалом
(колекція ННПМ)*

Різні райони
Харківщини

Заповідники Луганщини і Донеччини

Sorex araneus
Sorex minutus
Crocidura suaveolens
Neomys fodiens
Neomys anomalus
Crocidura leucodon
Джерело

57
8
64
9
4
2
Шевченко, Золотухіна, 2005

3931
656
575
97
1
1
Наглов та ін.,
2005**

137
10
4
7
0
0
Кондратенко,
Загороднюк, 2006 а

Разом
абс.
%
4125
74,2
674
12,1
643
11,6
113
2,0
5
0,1
3
0,1
Разом
Разом
5563
100 %

* Вибірку доповнено 16-ма екз. Crocidura suaveolens з колекції Зоомузею Київського університету.
** C. leucodon наведено згідно з працею О. Зорі (2005) на підставі знахідки в пелетках сов.
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Crocidura leucodon1 (Hermann, 1780) — білозубка велика
Імовірно, зник у регіоні. Білозубка велика для дослідженого регіону була неодноразово указана у
давній літературі (Чернай, 1853; Сомов, 1897; Мигулін, 1917). Наразі вид є дуже рідкісним, на Харківщині має категорію «випадковий»: за близько 20 років досліджень О. Зоря зустрів цей вид лише один раз у пелетках сови, зібраних на сході цієї області (Борівський район, берег Краснооскільського вдсх.) (Зоря, 2001 а, 2005). У колекції Національного музею є один давній зразок цього
виду з Донеччини (без точних даних) (Шевченко, Золотухіна, 2005). Вид має отримати одну з найвищих категорій охорони (Загороднюк, 1996 г; Загороднюк та ін., 1999).

Sorex minutus Linnaeus, 1766 — мідиця мала
Відносно звичайний вид, що за чисельністю посідає друге (після S. araneus) місце серед землерийок. На Харківщині є звичайним (Зоря, 2005), на Луганщині — рідкісним (одиничні знахідки на
кожній з облікованих ділянок), а в заповідниках Приазов’я — відсутній (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а). Вид доволі тісно пов’язаний з річковими долинами, де оселяється у осоково-очеретяних заростях по берегах заплавних водойм (Наглов та ін., 2005).

Δ Sorex caecutiens Laxmann, 1788 — мідиця середня
Всі згадки про вид S. caecutiens в літературі (Мигулін, 1938; Сокур, 1960; Корнєєв, 1965) основані
виключно на одній сумнівній знахідці (Загороднюк, 1996 г). найближчі достовірні знахідки цього
виду походять з території Брянської області (Шварц та ін., 1997). Окрім того, цей вид згадують для
території регіону двічі: 1) в описі результатів навчань зоології СЕС на півдні Харківщини (Дулицкий та ін., 1992; М. Товпинець, особ. повідомл.), 2) колекційні зразки "S. сaecutiens" зі Стрільцівського степу (1 екз.) та Провальського степу (2 екз.), зібрані В. Марочкіною і передані до Національного музею, перевизначені як Sorex araneus (Загороднюк, 1996 г).

Sorex araneus Linnaeus, 1758 — мідиця звичайна
Найбільш звичайний вид землерийок по всьому регіону, доволі чисельний як Харківщині (Зоря,
2005), так і на Луганщині та Донеччині (табл. 1). Особливістю цього виду є формування надзвичайного різноманіття хромосомних рас (Searle, Wójcik, 1998; Bulatova et al., 2000). Виходячи з даних порівняльної каріології, в регіоні, очевидно, поширені мідиці раси «Неруса» (на північному
заході) та раси «Молога» на сході (Булатова та ін., 1999; Быстракова та ін., 2005). Вид пов’язаний з
лучно-заплавними комплексами і суходільними дібровами (Наглов, 1996; Наглов та ін., 2005) і має
в регіоні південну межу свого поширення (Zagorodniuk, 1996).

Neomys anomalus Cabrera, 1907 — рясоніжка мала
Дуже рідкісний вид, основний ареал якого розміщений на захід від регіону. З території регіону вид
відомий за 4 зразками, зібраними В. Абелєнцевим 1961 р. в Серебрянському лісництві, що в Кремінському районі Луганщини (Шевченко, Золотухіна, 2005). Єдина сучасна згадка, підтверджена
фактичним матеріалом, походить з Харківщини (Наглов та ін., 2005)2.

Neomys fodiens (Pennant, 1771) — рясоніжка водяна
Нечисленний вид, частка якого серед землерийок складає лише 2 % (табл. 1). Виявлений практично по всьому регіону в межах річкових долин, у тому числі на Харківщині (Зоря, 2005; Наглов та
ін., 2005) та у «Провальському степу», де виявлена у коловодних біотопах вздовж струмка, що тече дном безлісої частини байрачка (Кондратенко, Загороднюк, 2002). Загальна чисельність складає
не більше 0,07 % потраплянь мікромамалій у пастки (Наглов та ін., 2005).

Ряд Vespertilioniformes — лиликоподібні
Дуже вразлива група ссавців, що відноситься до числа найбільш раритетних (Загороднюк та ін., 2002 а; Загороднюк, 2004). На цей час накопичена велика кількість публікацій
щодо кажанів східної частини України, у тому числі Харківщини (Лисецкий, Куниченко,
1952; Лисецкий та ін., 1978; Влащенко, 2001 та ін.) та Луганщини (Кондратенко, 1998 б,
1999, 2001; Кондратенко та ін., 2002 а-б; Загороднюк та ін., 2002 г та ін.).
1

Зоря (2005) зазначає, що «у праці А. Лисецького та ін. (1978) в записі латиною замість білозубки великої вказано білозубку велику уссурійську, тож зрозуміло, що це помилка друку».
2
Автори зазначають, що рясоніжка втрапила «осенью 2005 г. в цилиндр, выставленный в лесном овраге
(с. Верхний Салтов, Волчанского района)...; определение подтверждено И. Загороднюком)».
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Таблиця 2. Таксономічне багатство кажанів (Vespertilioniformes) та статус видів на сході України*
Родина
Rhinolophidae
Vespertilionidae

Разом

Рід
Вид
Rhinolophus hipposideros (fan+rbu)
Myotis
nattereri (rbu), mystacinus, brandtii, daubentonii,
dasycneme (rbu)
Plecotus
auritus
Barbastella barbastellus (fan+rbu)
Nyctalus
lasiopterus (ext?+rbu), leisleri (rbu), noctula
Pipistrellus pipistrellus, pygmaeus, nathusii, kuhlii (adv+rbu)
Eptesicus
serotinus, nilssonii (fan)
Vespertilio
murinus
8 родів
18 видів

ext
–
–

rbu
1 (fan)
2

adv
–
–

–
–
1?
–
–
–
1

–
1 (fan)
2 (1 ext)
1 (adv)
–
–
7

–
–
–
1
–
–
1

* Статус видів: fan — фантомний (вказівки не стверджені фактичним матеріалом або точними описами), ext — вимерлий, rbu — занесений до Червоної книги, adv — адвентивний.

Одна праця присвячена аналізу всієї заплави Дінця (Петрушенко та ін., 2002); хіроптерофауна Донеччини вивчена слабо (переважно лише Придінців’я), є дані щодо Ростовщини
(Бахтадзе та ін., 2004). Ряд представлений у регіоні 18 видами двох родин, з яких три види є
«фантомними»: один вид підковиків і два види лиликових (широковух і пергач північний).
Більшість видів є вкрай рідкісними і потребують охорони, сім видів (5 з них присутні безсумнівно) є «червонокнижними» (табл. 2). Відносно звичайними є лише дендрофільні Nyctalus і
Pipistrellus та синантропні Eptesicus. Всі види мають значне індикаторне значення для оцінки
стану екосистем і підлягають охороні (Загороднюк та ін., 2002 а).
Родина Rhinolophidae Gray, 1825 — підковикові. Родина представлена у фауні Європи
5 видами, два з яких широко поширені у гірських та печерних регіонах Карпат, Поділля та
Криму (Абелєнцев, Попов, 1956; Zagorodniuk, 1999). У фауні регіону відмічено мешкання одного з цих видів, проте ці вказівки не супроводжені відповідними описами.
Δ Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) — підковик малий
Фантомний вид, відомий за лише двома вказівками, не стверджених фактичними даними: в окол.
м. Слов’янськ (Сомов, 1897) та в заповіднику «Кам’яні Могили» (Сиренко, Мартынов, 1998). Мигулін вважає першу знахідку безсумнівною («напевно був знайдений...»), автори другої знахідки
також не мають сумніву у визначенні виду (особ. повідомл.). Хоча ці знахідки знаходяться за межами відомого і ствердженого колекційними зразками ареалу виду (Zagorodniuk, 1999), достовірність таких повідомлень має бути підтверджена фактами.

Родина Vespertilionidae Gray, 1821 — лиликові. Родина представлена у фауні регіону
17 видами 7 родів, з яких найбільш представницьким є рід нічниць (Myotis)1. У літературі існує плутанина у написанні назв і наведенні авторства окремих видів (напр., Мигулін, 1938,
Абелєнцев, Попов, 1956; Зоря, 2005); тут прийнято точку зору П. Ліна (1998). Список впорядковано згідно з оглядом автора (Загороднюк, 2001 б). З числа наведених далі видів сумніви
викликають вказівки на знахідки широковуха та пергача північного («фантомні види»), а також дані щодо поширення видів з групи Myotis mystacinus — M. brandtii, яких часто плутають
не тільки між собою, але й з Myotis daubentonii (Zagorodniuk, 1998 b).
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) — нічниця війчаста
Рідкісний вид, який вважають невідомим для регіону (Мигулін, 1938; Абелєнцев, Попов, 1956; Зоря, 2005). Нещодавно цей вид виявлено на Луганщині (Годлевская та ін., 2001; Загороднюк та ін.,
2002 а) та на Харківщині (Vlaschenko, Naglov, 2005). Мешканець заплавних лісів, відомі знахідки
якого в регіоні приурочені виключно до долини Дінця.
1

Тут нічниці (триба Myotini) розглядаються у широкій трактовці, з визнанням лише підродового рангу
групи Leuconoe, що представлена у фауні регіону видами M. daubentonii та M. dasycneme.
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Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) — нічниця вусата
Рідкісний вид, відомий для регіону за кількома вказівками. Для Харківщини вид згадують у працях середини XX ст. (Лисецкий, Куниченко, 1952), пізніше вид не виявлений (Зоря, 2005) і, правдоподібно, відсутній (Загороднюк, 1999 а). Для Луганщини вид згадують С. Панченко і М. Самчук
(1973); інформація без деталей наводиться і в картотеці Луганського заповідника, де вид відмічений як фоновий для заплави Дінця (див.: Кондратенко, 1998 б). Вид визначено автором за зразками з колекції О. Кондратенко (1998 б), зібраними в окол. с. Герасимівка Станично-Луганського
району і переданими до Національного музею (Загороднюк, Годлевська, 2001).

Myotis brandtii (Eversmann, 1845) — нічниця північна
Один з найменш відомих і вивчених в Україні видів ссавців. Для фауни регіону вважається невідомим (Кондратенко, 1998 б; Зоря, 2005), проте останнім часом виявлений в Ізюмському районі
Харківщини (Vlaschenko, Naglov, 2005). Імовірно, що частина давніх знахідок «нічниці вусатої»
(Myotis mystacinus) може відноситися саме до цього виду, проте колекційними зразками таке припущення не підтверджене (Загороднюк, Годлевська, 2001).

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) — нічниця водяна
Звичайний вид для регіону, зокрема для річкових долин: наводиться як звичайний для Харківщини
(Зоря, 2005), для Луганщини донедавна відомий лише за однією знахідкою у заповіднику «Придінцівська заплава» (1977 р.: Кондратенко, 1998 б) та кількома у лісових масивах долини Дінця (5 із
6 обстежених пунктів: Петрушенко та ін., 2002), у тому числі в окол. заповідників «Придінцівська
заплава» і «Провальський степ» (2000–2001 рр.: Кондратенко та ін., 2002 а-б).

Myotis dasycneme (Boie, 1825) — нічниця ставкова
Вид рідкісний, під охороною. Відомо три колекційні зразки зі Зміївського району Харківщини, датовані 1938 р. (Загороднюк, Годлевська, 2001), сучасні знахідки обмежені територією Харківщини
(Влащенко, 2005, Влащенко, Наглов, 2006), припускається поширення на Луганщині (Кондратенко
та ін., 2002 б). Мешканець широких водних просторів, наявних у басейні Дінця.

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) — вухань звичайний
Рідкісний вид, відомий переважно з Харківщини (Зоря, 2005) та Ростовщини (Бахтадзе та ін.,
2004). Очевидно, вид проникає у регіон лише долиною Дінця, звідки відомий за даними детекторних обліків для НПП «Святі Гори» і окол. оз. Боброве, що у Попаснянському районі (Петрушенко
та ін., 2002)1. Колишні вказівки для Луганщини (Панченко, 1973; Скоков та ін., 1992; Денщик, Сулик, 2000) подані у переліках видів і не стверджені матеріалами або описами.

Δ Barbastella barbastellus Schreber, 1774 — широковух звичайний
Фантомний вид, поширений за межами регіону: найближчі знахідки на Київщині та у Криму (Ковалева, Тараборкин, 2001). Нещодавно наведений О. Зорею (2005) для Харківщини без достатніх
підстав («Для регіону даний вид було вказано автору в 1991 р. в бесіді О. Лисецьким. Але літературних даних чи колекційних зразків представлено не було»).

† Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) — вечірниця велика
Рідкісний вид, відомий за колекційними зразками з регіону лише для Зміївщини, де його знаходили у 1915 та 1938 рр. (Загороднюк, Годлевська, 2001). Про те саме свідчать і дані з літератури, за
якими його в останнє реєстрували тут (нині територія НПП «Гомольшанська дача») у 1915 р. та у
період 1934–1949 рр. (Мигулин, 1915; Лисецкий, Куниченко, 1952). Наразі вид у цьому регіоні не
відомий (Зоря, 2005; Влащенко, 2005), або його згадують на підставі сумнівних візуальних спостережень у природі (картотека Луганського заповідника: Кондратенко, 1998 б).

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) — вечірниця мала
Рідкісний вид на Харківщині (Зоря, 2005). Потребує охорони. Відомий для верхньої та середньої
частини долини Дінця, у тому числі для території «НПП «Гомольшанська дача», що у Зміївському
районі Харківщини (Влащенко, 2005), для НПП «Святі Гори» в окол. с. Богородичне Донецької
обл. та окол. оз. Клішня у Кремінському районі Луганщини (Петрушенко та ін., 2002). Знахідок
виду в регіоні за межами долини Дінця немає (Загороднюк, Годлевська, 2001).

1
Детекторні обліки не дозволяють розрізняти види-двійники вуханя (P. auritus vel. austriacus), проте,
виходячи з відомих контурів їхніх ареалів (Загороднюк, 1999 б; Zagorodniuk, 2001), у регіоні, що розглядається, поширений лише вухань звичайний (= «вухань бурий»), P. auritus (s. str.).
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Nyctalus noctula (Schreber, 1774) — вечірниця руда
Найбільш чисельний вид вечірниць на території регіону та загалом один з найбільш поширених і
чисельних видів дендрофільних кажанів (Загороднюк та ін., 2002 а). Широко поширений на Харківщині (Зоря, 2005; Влащенко, 2005) та Луганщині (Кондратенко, 1998; Кондратенко та ін., 2002 б)
і загалом по всьому регіону, у тому числі у заплавних лісах долини Дінця (Петрушенко та ін.,
2002; Кондратенко та ін., 2002 а). Звичайний у містах, у тому числі по всій Луганщині (Кондратенко, 1998 б; дані автора). На холодну пору року відлітає на південь.

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) — нетопир карликовий
Один із найбільш поширених і звичайних видів кажанів всього регіону, у тому числі на Харківщині (Зоря, 2005) та Луганщині (Кондратенко, 1998 б; Петрушенко та ін., 2002). Типовий дендрофіл
та сезонний мігрант, присутній лише в теплу пору року (Загороднюк, Негода, 2001). Літні ареали
самців і самиць відмінні, і регіон належить до території переважного оселення самиць (Стрелков,
1999). Припускається, що давніші знахідки були обмежені південнішими регіонами, оскільки значна частина давніх зразків перевизначена як P. nathusii (Загороднюк, Годлевська, 2001).

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) — нетопир пігмей
Вид-двійник нетопира карликового, P. pipistrellus, широко симпатричний з ним на більші частині
ареалу (Mayer, Helversen, 2001; Hulva et al., 2004). Вперше виявлений у регіоні лише 2001 р. завдяки детекторним облікам у 4-х із шести пунктів обліку кажанів у заплавних екосистемах Дінця (Петрушенко та ін., 2002; Загороднюк та ін., 2002 г), у тому числі в НПП «Святі гори» на Донеччині
та у двох районах Луганщини: в окол. оз. Боброве (Попаснянський р-н) та в районі розташування
заповідника «Придінцівська заплава», що біля Станично-Луганського. За кількістю знахідок донецька популяція виглядає найбільш потужною в Україні (Загороднюк, 2005).

Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) — нетопир лісовий
Типовий дендрофіл і виразний мігрант, присутній тільки у весняно-літній період (Загороднюк, Негода, 2001). Відомий з більшої чистина регіону, у тому числі за колекційними зразками (Загороднюк, Годлевська, 2001). Звичайний вид по всьому регіону, як на Харківщині (Зоря, 2005), так і Донеччині та Луганщині (Кондратенко, 1998 б; Кондратенко та ін., 2002 б; Петрушенко та ін., 2002).
Загалом тісно пов’язаний з лісовими масивами, проте зустрічається і в містах (дані автора). Формує відносно великі виводкові колонії у дуплах та лісових будівлях.

○ Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) — нетопир середземний
Інвазійний вид, що проник з Передкавказзя, де відомий з 80-х років (Стрелков, Ильин, 1990; Бахтадзе та ін., 2004). Уперше виявлений на Луганщині 1998 р. (Кондратенко, 1999), звідки відомий
як в літній, так і зимовий час (Кондратенко, Мельниченко, 2000). На Харківщині виявлений
2002 р. (Зоря, 2005). Наразі став одним з найбільш чисельних видів кажанів в урбоценозах (Загороднюк, Негода, 2001), у т. ч. на території Луганська та інших міст (дані автора).

Eptesicus serotinus Schreber, 1774 — пергач пізній
Осілий вид, типовий синантроп, що демонструє постійну виразну тенденцію до збільшення рівня
синантропії та розширення ареалу (Тищенко, 1999; Загороднюк, 2006). Загалом територія регіону
належить до зони песимуму ареалу, особливо степова його частина (Тищенко, 1999). Звичайний
вид на Харківщині (Зоря, 2005), на Луганщині є доволі звичайним у населених пунктах, у тому числі в самому Луганську та багатьох малих містах (дані автора).

Δ Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) — пергач північний
Фантомний вид, вказаний в літературі для території Харківщини (Лисецкий, Куниченко, 1952;
Абелєнцев, Попов, 1956). Зоря (2005) вважає ці вказівки недостовірними. Харківська знахідка
(«Коробів хутір» біля Змієва) доволі віддалена від інших відомих знахідок виду в Україні (Покиньчереда та ін., 1999) і за морфологічними особливостями зразка може бути віднесена до наступного виду, Vespertilio murinus (Загороднюк, Годлевська, 2001).

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 — лилик двоколірний
Рідкісний вид, відомий переважно з півночі регіону і басейну Дінця, у т. ч. Харківщини (Зоря,
2005), Луганщини (Петрушенко та ін., 2002) і суміжної Ростовщини (Бахтадзе та ін., 2004). Мігрант, відомий переважно за літніми знахідками (Годлевська, 2001). Схильний до синантропії та
формування осілих популяцій: осінньо–зимові знахідки, відомі з Київщини (Годлевська, 2001; Tyschenko, 2002), останнім часом відмічені у Луганську і Лисичанську (дані автора).
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Ряд Leporiformes — зайцеподібні
Ряд у обсязі місцевої фауни включає три види, з яких у сучасній фауні достовірно присутній лише один, заєць сірий. Відомо, що в історичні часи (до XIX ст.) на теренах регіону
мешкали також сіноставці виду Ochotona pusilla (Pallas, 1768) (родина Ochotonidae): їхні кісткові залишки описано з культурних шарів Подніпров’я (Сокур, 1961).
Родина Leporidae Fischer, 1817 — заячі. У складі родини є три види, відомі для місцевої фауни, у тому числі кріль та два види зайців. Попри вказівки про колишню наявність у
регіоні цих трьох видів (Зоря, 2005) фактичні дані стосуються лише одного.
○ Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) — кріль дикий
Адвентивний вид, якого у 60–70-ті роки ХХ ст. акліматизовано у деяких районах Харківщини,
проте нових даних про існування цього виду немає (Зоря, 2005). Ніяких докладних даних про інтродукцію зайців у регіоні немає. У різних районах Луганщини, у тому числі на півночі області, є
практика утримання свійських кролів у напіввільних умовах (у копанках), проте фактів формування здичавілих форм цього виду немає (В. Артющенко, особ. повідомл.).

Lepus europaeus Pallas, 1778 — заєць сірий
Звичайний вид, поширений по всьому регіону. На Харківщині має статус чисельного (Зоря, 2005).
На Луганщині за даними мисливської статистики (2тп) впродовж останніх 25 років чисельність коливається в межах 54–150 тис. особин (пік у 1988 р.). Один з найбільш популярних об’єктів полювання та найбільш улюблених видів жертв великих хижих (Волох та ін., 1988).

† Lepus timidus Linnaeus, 1758 — заєць білий
У ХIХ ст. на Харківщині зустрічався частіше, ніж русак (Чернай, 1853). У кінці ХIХ ст. біляків
указував Н. Сомов (1897), але А. Силантьєв (1898) — ні. На початку ХХ ст. вид згадували як доволі рідкісного (Аверин, 1915; Мигулін, 1917). Пізніше О. Мигулін (1938) писав, що біляк є рідкісним в Україні, і його можна зустріти в лісовій зоні і лише зрідка на півночі лісостепу, за межами
регіону. Були плани інтродукції біляка у Кремінські ліси (Оберто, 1970).

Ряд Muriformes — мишоподібні
В обсязі регіональної фауни включає за повним переліком представників 26 родів, що
належать до 10 родин. Ряд гризунів аналізується тут за двома головними групами приблизно
рівного обсягу, що прийнято у працях автора і раніше (Загороднюк, 2003 а, 2004): немишовидні гризуни (Non-Muroidea) і мишовидні гризуни (Muroidea). Перша група є збірною (всі
родини, крім Muroidea), натомість друга є визнаним таксоном (надродина). Дані щодо родинного і родового багатства гризунів зведено у таблиці 3.
Група Non-Muroidea
В обсязі регіональної фауни включає 6 родин, п’ять з яких представлені лише одним родом (табл. 3). Група обіймає найбільш диференційовані роди і родини цього ряду і, за винятком мишівок (Sicista), включає найбільших за розмірами гризунів нашої фауни.
Таблиця 3. Обсяг двох надродинних груп гризунів (немишовидних і мишовидних) на сході України
Група родин Non-Muroidea (немишовидні)

Надродина Muroidea (мишовидні)

Sciuridae (Sciurus, Spermophilus, Marmota)
Castoridae (Castor)
Gliridae (Glis?, Muscardinus?, Dryomys, Eliomys?)
Myocastoridae (Myocastor)
Sminthidae (Sicista)
Allactagidae (Allactaga)
Разом 6 родин, 11 родів (3 фантомні)

Spalacidae (Spalax)
Cricetidae (Cricetulus, Cricetus)
Arvicolidae (Ellobius, Lagurus, Myodes,
Ondatra, Arvicola, Terricola, Microtus)
Muridae (Micromys, Apodemus, Sylvaemus,
Mus, Rattus)
Разом 4 родини, 15 родів

* Фантомні роди відмічено знаком питання («?»).
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Родина Sciuridae Fischer, 1817 — вивіркові. Одна з найбільш характерних для регіону
груп гризунів, що включає 4 види (табл. 4): один дендрофільний (вивірка) і три лучно-степові
(байбак і два види ховрахів). Останні раніше були характерними для степу.
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 — вивірка звичайна
Відносно звичайний вид по всіх великих лісових масивах регіону, у тому числі в лісах долини Дінця. У степову зону проникає долинами річок, регулярно відмічається у лісопаркових зонах міст.
У байрачних лісах відсутній (Лисецкий, 1965). Чисельний на Харківщині (Зоря, 2005), рідкісний
на Луганщині. У 1948–1949 рр. в лісах Кремінського району випущено алтайську форму (150 екз.)
— «телеутку» (Сокур, 1961; Сахно, 1970), яка, схоже, «розчинилася» у місцевій формі.

Spermophilus suslicus (Güldenstaedt, 1770) — ховрах крапчастий
Аловид ховраха подільського, S. odessanus, поширений на схід від Дніпра до Волги (Загороднюк,
Федорченко, 1995; Загороднюк, 2002 г). Імовірно, формує гібридні форми з ховрахом сірим. У історичні часи був чисельним по всьому регіону (Чернай, 1853; Мигулін, 1927 а). Зараз зустрічі спорадичні на Харківщині (Зоря, 2005); на Луганщині зник у понад 50 % відомих на останнє десятиліття місцезнаходженнях (Загороднюк, Кондратенко, 2006 б).

Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778) — ховрах сірий
Колись чисельний вид (Мигулін, 1928 а; Сивков, 1962 та ін.), що наразі має фрагментоване поширення. У більшості місцезнаходжень зник (Зоря, 2005) або значно скоротив чисельність (Кондратенко, 2002). Скорочення чисельності відбувається по всьому регіону, проте ситуація краща за ту,
що має місце у S. suslicus (Загороднюк, Кондратенко, 2006 б). Наразі в окремих місцезнаходженнях має місце поступове відновлення чисельності виду (Мороз, 2005).

Marmota bobak (Müller, 1776) — сурок степовий
Загалом звичайний вид, який у недавні часи був на межі зникнення. Чисельність за останні десятиліття відновлена завдяки масштабним акціям, спрямованим на відновлення колишніх поселень
виду шляхом переселення тварин (Токарский, 1997, 2004). Завдяки цьому чисельність виду на певний час зросла, і бабака включили до переліку мисливських ссавців (Зоря, 2005). Попри ці заходи, у місцях постійного перебування (зокрема, у заповідниках) чисельність байбака постійно скорочується (Боровик, 2006). На Луганщині, за мисливською статистикою, чисельність за останні 10
років знизилася удвічі, з 48,3 до 24,5 тис. особин (рис. 1).

Родина Castoridae Hemprich, 1820 — боброві. Представлена єдиним видом, що має визначну середовищетвірну функцію. У середині ХХ ст. популяції бобра перебували у пригніченому стані через потужний прес з боку браконьєрів, проте після падіння попиту на хутро та
завдяки штучному розселенню почали швидко відновлюватися (Панов, 2002).
Castor fiber Linnaeus, 1758 — бобер європейський
Відомий як мисливський вид з історичних часів (Чернай, 1853; Сокур, 1961). У 70-ті роки ХХ ст.
проведена реакліматизація на річках басейнів Дона та Дніпра, завдяки чому вид широко розселився на всіх річках Харківщини (Токарский та ін., 2002; Зоря, 2005), а останнім часом — і Луганщини: тепер він з’явився на Деркулі (дані автора) та у Проваллі (Мороз, 2005). Протягом останніх 10
років відбулося 8-разове зростання чисельності виду в регіоні (рис. 1) і освоєння бобрами усіх доступних для них місцезнаходжень (Є. Скоробогатов, особ. повідомл.).
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Рис. 1. Змін чисельності бабака (Marmota
bobak) та бобра (Castor fiber) на території
Луганщини протягом останніх 25 років за
даними мисливської статистики (2тп-мисливство). Шкала ліворуч — для бабака,
праворуч — для бобра. Дані щодо бабака
раніше 1995 р. недоступні.
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Таблиця 4. Таксономічне багатство гризунів групи non-Muroidea та статус видів на сході України*
Родина

Підродина

Sciuridae

Sciurinae
Marmotinae

Вид

Sciurus vulgaris
Spermophilus suslicus, pygmaeus,
Marmota bobak
Castoridae
Castor fiber
Gliridae
Glirinae
Glis glis (fan), Muscardinus avellanarius (fan)
Leithinae
Dryomys nitedula, Eliomys quercinus (rbu-fan)
Myocastoridae —
Myocastor coypus (adv)
Sminthidae
інколи як п/родина Sicista severtzovi, subtilis (rbu), betulina (fan),
родини Zapodidae strandii
Allactagidae
інколи як п/родина Allactaga major (rbu)
родини Dipodidae
Разом
11 родів, 15 видів (вкл. 4 фантомних)

ext

rbu

adv

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
–
1 (fan)
–
1

–
–
–
1
–

–

1

–

0

3

1

* Статус видів: fan — фантомний (вказівки не стверджені фактичним матеріалом або точними описами), ext — вимерлий, rbu — занесений до Червоної книги, adv — адвентивний.

Родина Gliridae Thomas, 1897 — вовчкові1. Одна з найбільш своєрідних груп гризунів,
яку нерідко виділяють в окремий підряд Gliromorpha Wood, 1974 (Громов, Ербаева, 1995).
Всі дослідження у природі та зоологічних колекціях свідчать, що в регіоні поширений лише
один вид цієї родини — соня лісова (Лихачев, 1972; Безродный, 1991; Zagorodniuk, 1998; Зоря, 2005). У літературі щодо фауни регіону згадують ще три види цієї родини (всі «фантомні»): Glis glis, Muscardinus avellanarius та Eliomys quercinus.
Δ Glis glis Linnaeus, 1766 — вовчок сірий
Фантомний вид, вперше для регіону (окол. Харкова) згаданий у праці О. Черная (1853). Зоря
(2005) вважає, що усі подальші автори мали на увазі лише цю згадку, і що ніяких інших свідоцтв
присутності виду в регіоні (включаючи власні дослідження і опитування) немає. Нерідко вид описують під родовою назвою Myoxus Zimmermann, 1780 (напр., Загороднюк, 2002 б). Найближчі до
регіону знахідки походять з околиць Сум і Полтави (Безродный, 1991).

Δ Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) — вовчок ліскулька
Фантомний вид, вперше згаданий О. Чернаєм (1853), якого, скоріш за все, і цитували послідовники (Зоря, 2005). Найближчими є вказівки на знахідки біля Полтави (Мигулін, 1938), Недригайлівському і Лебединському районах Сумщини (Безродный, 1991). Всі ці вказівки базуються на непрямих даних (посилання на інших колег) і не є точними. В кожному разі вид в регіоні (і загалом
на лівобережжі Дніпра) найімовірніше тепер відсутній.

Dryomys nitedula (Pallas, 1778) — соня лісова
Широко поширений в регіоні вид (Безродный, 1991). Звичайний вид на Харківщині (Зоря, 2005),
відомий з більшості районів Харківщини, Луганщини та більшої частини (крім півдня) Донеччини
(Безродный, 1991). Відмічений у всіх серіях відловів гризунів пастками навіть у степу, проте
більш часто зустрічається у байраках (Загороднюк, Кондратенко, 2002; Кондратенко, Загороднюк,
2006 а). Відносна чисельність при обліках пастками і канавками складає до 0,12 особин на 100 пастко-діб, близько 1 % від усіх дрібних ссавців (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а).

Δ Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) — соня садова
Фантомний вид. Є одна не стверджена колекційним зразком знахідка на Харківщині: В. Ведмедеря
зустрів цей (?) вид 1959 р. під Харковом у саду серед діброви (Редкие..., 1988). Жодний інший автор цей вид не відмічав, і опитування фахівців і аматорів не дало результатів (Зоря, 2005). Аналіз
літератури і колекцій (Безродный, 1991; Zagorodniuk, 1998 a) не підтверджує існування цього виду
на сході України і, найімовірніше, згадана знахідка відноситься до соні лісової.
1

Поширений синонім «Myoxidae Gray, 1821» останнім часом не вживають через визнання валідності
родової назви «Glis Brisson, 1762», що має пріоритет перед «Myoxus Zimmermann, 1780».
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Родина Myocastoridae Amagino, 1904 — нутрієві. Звичайно цю родину відносять до
окремого підряду Caviomorpha, що включає 10 родин з Нового Світу (напр., Павлинов, Россолимо, 1998). В Україні родина представлена єдиним видом.
○ Myocastor coypus (Molina, 1782) — нутрія болотяна
Адвентивний вид, що у більшості випадків не здатний формувати стабільні місцеві популяції. Через теплолюбність не може переживати місцеві зими, і фактично всі відомі в Україні нечисленні
поселення формуються за рахунок «втеч з культури» (Дулицький, 2001; Делеган та ін., 2005). У
нещодавньому огляді напівводяних хутрових звірів України (Панов, 2002) навіть не згадується.
Наводиться як рідкісний для Харківщини (Зоря, 2005).

Родина Sminthidae Brandt, 1855 — мишівкові. У фауні регіону родина представлена
трьома видами єдиного роду: Sicista betulina (мишівка лісова). Єдина вказівка на мешкання
цього виду на Харківщині належить С. Огневу (1948, з посиланням на Переверзієва). За даними О. Зорі (2005), мишівки на Харківщині є вкрай рідкісними: за період регулярних ловів
гризунів, починаючи з 1954 р., мишівка втрапила в пастку лише раз (1982 р.)1.
Sicista severtzovi Ognev, 1935 — мишівка темна
Вид-двійник мишівки степової (Соколов та ін., 1986), виявлений в Україні лише кілька років тому
(Загороднюк, Кондратенко, 2000). Достовірно відомий з двох місцезнаходжень — Стрільцівського
і Провальського степу (Кондратенко, Загороднюк, 2004, 2006 а). До цього ж виду провізорно віднесено мишівку із Зачепилівського р-ну Харківщини (Зоря, 2005). Найближчі знахідки відомі з
Курської (Соколов та ін., 1986) та Ростовської областей (Ковальская та ін., 2000).

Sicista subtilis (Pallas, 1773) — мишівка степова
Рідкісний вид, який наводять у більшості оглядів (Силантьєв, 1898, Мигулін, 1938; Волчанецкий,
1952; Лисецкий, 1965; Лисецький та ін., 1978; Денщик, Сулик, 2000). О. Зоря (2005) зазначає, що
цей вид на Харківщині зараз не трапляється2. Імовірно, сучасний ареал обмежений в регіоні правобережжям Дінця, а на лівобережжі мешкає тільки S. severtzovi (Загороднюк, 2005). Вид відомий
у регіоні з території усіх степових заповідників — «Провальського степу» (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а), «Кам’яних могил» і «Хомутовського степу» (Соколов и др., 1986).

Δ Sicista betulina Pallas, 1775 — мишівка лісова
Фантомний вид, під назвою якого у давнішій літературі щодо фауни регіону мали на увазі мишівку донську, Sicista strandi (Модін, 1956 та ін.). Обидва ці види є двійниками і за морфологічними
ознаками практично не відмінні, проте їхні ареали доволі добре диференційовані (Соколов та ін.,
1989; Загороднюк, 1999 в, 2005). Виходячи з цих даних, знахідки власне лісової мишівки можна
припустити для найбільш північно-західних частин Харківщини.

Sicista strandi Formosov, 1931 — мишівка донська3
Двійник мишівки лісової, у давній літературі відомий як «мишівка лісова» (Модін, 1956), проте
власне S. betulina (тобто мишівка з числом хромосом 2n=32) мешкає західніше і північніше (Загороднюк, 2005). У колекції ННПМ є зразки «betulina» із Зачепилівського району Харківщини (leg.
В. Наглов, 08.1982: див. опис S. severtzovi), Міловського («Стрілецький степ», 1951–1991 рр.) і
Свердловського районів Луганщини («Провальський степ», 1999 р.). У останніх двох пунктах вид
виявлено автором спільно з О. Кондратенко (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а).

Родина Allactagidae Vinogradov, 1925 — тушканові. Родина загалом характерна для
аридних екосистем; у прийнятому тут обсязі включає «Dipodidae Waterhouse, 1842» (Павлинов, Россолимо, 1998). Родина представлена у фауні регіону лише одним видом (Allactaga
major), що має охоронний статус за «Червоною книгою України». Давні вказівки на знахідки
в регіоні виду «Dipus jaculus» відносяться до того ж виду тушканів.
1

Автор зазначає, що «спочатку ця мишівка була визначена як лісова. Пізніше .... звірка перевизначено
як ... Sicista severtzovi Ognev, 1935». За якими критеріями визначили вид, не вказано.
2
У Національному музеї є зразки з Харківщини від 1934 та 1947 рр. (Шевченко, Золотухіна, 2005).
3
Назва «мишівка донська» для цього двійника мишівки лісової запропонована О. Кондратенко і вперше
вжита у «Польовому визначнику дрібних ссавців України» (Загороднюк, 2002 б).
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Allactaga major (Kerr, 1792) — тушкан великий
У недалекому минулому — звичайний вид гризунів (Мигулін, 1928 б, 1938). Тепер його зустрічі в
регіоні спорадичні: він рідкісний на Харківщині (Зоря, 2005) і доволі рідкісний — на Луганщині
(Кондратенко, Загороднюк, 1999; Кондратенко, 2002 та ін.). Відомі знахідки походять з ділянок
цілинного степу, пасовищ та інших помірно порушених земель. Знахідки останнього часу відносяться до півдня регіону: Хомутовського і Провальського степів (Мороз, 2005).

Група Muroidea — мишовидні гризуни
В обсязі регіону обіймає 25 видів 15 родів, у т. ч. два фантомні види, три види адвентивні; два вимерлі (в межах регіону), два види потребують охорони. З урахуваннях усіх змін
(вимерлі, адвентивні) фактичне багатство групи складає 21 вид (табл. 5). Найвище видове багатство відмічено у сірих нориць (триба Arvicolini) та білоногих мишей (триба Apodemyini);
12 видів належать до монотипних (принаймні у межах регіону) родів.
Родина Spalacidae Gray, 1821 — сліпакові. Представлена єдиним видом, поширеним
по всьому регіону. Враховуючи наявність в суміжних регіонах ізольованих поселень видів
групи «giganteus» — Spalax arenarius на Нижньодніпровських пісках та S. giganteus за Доном
(Топачевський, 1969; Пантелеев, 1998), можна припустити, що у видів Spalax в історичні або
останні доісторичні часи відбувалися суттєві зміни ареалів.
Spalax microphthalmus Güldenstaedt, 1770 — сліпак звичайний
Чисельний вид по всьому регіону, широко поширений як на Харківщині (Зоря, 2005), так і на Луганщині та Донеччині (дані автора). Спеціальних досліджень від часів Є. Решетник (1941) не проводили, проте докладні дослідження виду проведено на Курщині (напр., Пузаченко, Власов, 1993).
Завдяки риючій діяльності вид є одним із найбільш помітних гризунів нашої фауни і одним з ключових видів у структурі фауністичних комплексів регіону.

Родина Cricetidae Fischer, 1817 — хом’якові. Часто сюди відносять сліпушків (Ellobius) (напр.: Громов, Ербаева, 1995) або навіть усіх норицевих (Arvicolidae) у якості підродини (Павлинов, Россолимо, 1998; для огляду див.: Загороднюк, Атамась, 2005).
Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) — хом’ячок сірий
До останнього часу був відносно звичайним на Донеччині (Писарева, 1955 а-б), Харківщині (Зоря,
1987, 2005) та Луганщині (Кондратенко та ін., 2003). Колишній шкідник полів, наразі цей вид має
низьку чисельність — у середньому близько 1 % від усіх дрібних ссавців (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а). Є одним з кандидатів до нового видання «Червоної книги України».
Таблиця 5. Таксономічне багатство мишовидних гризунів (Muroidea) і статус видів на сході України*
Родина

ext

rbu

adv

Spalacidae Spalacini
Cricetidae Cricetini
Arvicolidae Ellobiusini
Lagurini
Myodini
Ondatrini
Arvicolini

–
–
–
–
–
–
1

–
–
(1)
(1)
–
–
–

–
–
–
–
–
1
–

Muridae

–

–

–

1

–

2

2

(2)

3

Разом

Триба

Рід та вид

Spalax microphthalmus
Cricetulus migratorius, Cricetus cricetus
Ellobius talpinus («rbu»)
Lagurus lagurus («rbu»)
Myodes glareolus
Ondatra zibethicus (adv)
Arvicola amphibius, Terricola subterraneus, Microtus socialis
(ext), levis, obscurus, arvalis (fan), oeconomus, agrestis (fan)
Apodemyini Micromys minutus, Apodemus agrarius,
Sylvaemus sylvaticus, uralensis, tauricus, falzfeini (fan)
Murini
Mus spicilegus, musculus (adv),
Rattus norvegicus (adv), rattus (ext)
15 родів
25 видів (вкл. 3 фантомні, 3 адвентивні, 2 вимерлі)

* Статус видів: ext — вимерлий, rbu — занесений до Червоної книги України («rbu» — вид тільки планують включити у III видання ЧКУ, 2007 р.), adv — адвентивний.

228

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) — хом'як
звичайний
У минулому звичайний вид (Мигулін, 1917,
1938). Зараз в регіоні зустрічається спорадично. Зоря (2005) відмічає три знахідки виду на
Харківщині за бл. 20 років досліджень: двічі у
пастках в полі — влітку 1982 і 1985 рр. (Зачепилівський і Чугуївський райони), одного разу
— у степовій балці — влітку 1991 р. (Сахновщинський район). На Луганщині автору відома
лише одна сучасна знахідка.
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Рис. 2. Зміни чисельності ондатри на Луганщині
(для порівняння подано дані щодо бобра).

Родина Arvicolidae Gray, 1821 — норицеві. У давній літературі відома як «Microtidae»,
нерідко розглядається у складі Cricetidae (див.: Загороднюк, 2001 г; Загороднюк, Атамась,
2005). Включає 12 видів, один є адвентивним (ондатра), ще один (нориця руда) — локальний
інвайдер, що розселяється долиною Дінця, два види є фантомними.
Ellobius talpinus Pallas, 1770 — сліпушок звичайний
Рідкісний вид, що ще на початку XX ст. був поширений до Дніпра (Якименко, 1984). Наразі вид
обмежено поширений в регіоні на піщаних терасах лівого берега Дінця та, імовірно, у деяких частинах Приазов’я (Кондратенко та ін., 2003). Дотепер єдиною достовірною знахідкою виду в регіоні була окол. ст. Ново-Ільєнко (Сахно, 1971, 1978). Впродовж останніх кількох років відносно чисельні популяції виявлено автором і колегами у двох місцях — в околицях ст. Ново-Ільєнко (на
межі з Росією, 2004–2006 рр.) та на військовому полігоні в окол. с. Трьохізбенка (2006 р.).

Lagurus lagurus Pallas, 1773 — строкатка степова
Рідкісний вид по всьому регіону (Кондратенко та ін., 2003; Зоря, 2005). На початку XX ст. строкатка була звичайною і численною (Мигулін, 1917, 1925, 1938; Селезнів, 1932; Виноградов, 1934),
проте тепер чисельність суттєво знизилася. Зараз спорадично зустрічається у сільгоспугіддях (Зоря, 2001 б), при обліках пастками вид майже завжди відсутній (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а);
відносно регулярно реєструють в пелетках сов (Кондратенко, Товпинец, 2001).

Myodes glareolus (Schreber, 1780) — нориця руда
У давній літературі вид не згадують (Чернай, 1853; Силантьєв, 1898), потім наводять як поширений на північному заході регіону (Сомов, 1897; Аверин, 1915), а пізніше — по всій Харківщині
(Мигулін, 1917, 1928 а). Чисельний на Харківщині (Зоря, 2005), рідкісний у степових районах
(Кондратенко, Загороднюк, 2004, 2006 а-б). Активно розселяється долиною Дінця і лісосмугами на
південь і схід (Лисецкий, 1965). За 60 років вид розширив ареал на 300 км (Зоря, 2005) і досяг
Стрільцівського і Провальського степів (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а).

○ Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) — ондатра звичайна
Адвентивний вид, інтродукований на території України у повоєнні роки (Сокур, 1961; Загороднюк, 2006). Перші інтродукції в регіоні були невдалими (Сахно, 1970), проте надалі цей гризун
швидко освоїв усі придатні місцезнаходження (заплавні озера, ставки, рибгоспи) (Зоря, 2005). Вид
повністю натуралізувався в регіоні і має статус чисельного (рис. 2).

Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) — нориця водяна
У давній і частині сучасної літератури відомий під назвою Arvicola terrestris (Загороднюк, 2001 г).
У недалекому минулому — звичайний вид (Милютин, 1966 та ін.), що мав статус носія особливо
небезпечних інфекцій і підлягав регуляції чисельності. Наразі став рідкісним по всьому регіону, у
тому числі і на Харківщині (Зоря, 2005); майже всі сучасні зустрічі — спорадичні. Одними з причин редукції популяцій стало зарегулювання водотоків та інтродукція ондатри.

Terricola subterraneus (Selys-Longchamps, 1836) — нориця підземна
Рідкісний вид. Нечисленний на Харківщині (Зоря, 2005), дуже рідкісний на Луганщині (Кондратенко, 1997). Уперше його знайдено Б. Виноградовим (1922) на «Донецькій біостанції», що у Зміївському районі Харківщини, і описано як “Pitymys ucrainicus”, а пізніше віднесено до P. subterraneus (Мигулін, 1928 а), що надалі підтверджено цитогенетично (Загороднюк, 1988). Зустрічається
у схилових і заплавних дібровах, якими проникає далеко у степ (Загороднюк, 1992).

229

† Microtus socialis (Pallas, 1776) — полівка гуртова
Відома одна вказівка для Харківщини (Підоплічка, 1937) і «знахідки» у пелетках (Кондратенко та
ін., 2001). Зоря (2005) відмічає, що йому «цей вид не траплявся, і ... скоріш за все, вид вказано помилково». Гептнер з кол. (1950) наводить цей вид лише для Передкавказзя та (ізольовано) для нижньодніпровських пісків; вид відомий з Цимлянських пісків на Нижньому Доні (дані автора,
2n=62). Відомо, що до середини XX ст. ареал був ширшим (Сокур, 1960; І. Ємельянов, особ. повідомл.). Зараз межа ареалу проходить за межами регіону (Загороднюк, 1993 а, 1996 б).

Microtus levis Miller, 1908 — полівка лугова
Двійник полівки звичайної, відомий також як epiroticus, subarvalis та rossiaemeridionalis (Воронцов та ін., 1984). Морфологічні ознаки є мало надійними (Тесленко, 1989; Загороднюк, 1991 б).
Чисельний вид, поширений переважно у лучно-степових екосистемах (Загороднюк, Кондратенко,
2002; Кондратенко, Загороднюк, 2004, 2006 а). Поширений по всьому регіону (Загороднюк, Тесленко, 1986), який раніше вважали зоною поширення лише цього виду групи “arvalis”, але наразі
з’ясовано, що частина матеріалу відноситься до M. obscurus (Загороднюк, 2002 б; 2007).

Microtus obscurus (Eversmann, 1841) — полівка алтайська
Двійник полівок групи «arvalis», від яких відрізняється за генетичними ознаками (Малыгин, 1983;
Загороднюк, 1991 в; Nekrutenko et al., 1999). Нерідко описують як хромосомну расу M. arvalis (Малыгин, 1983; Соколов, Башенина, 1994), проте ознаки її «видовості» є надійними (Загороднюк,
1991 а-б). Відомі знахідки у Стрілецькому і Провальському степах (Загороднюк, 2002 б, 2007) і в
суміжних районах Росії (Тихонова та ін., 1999; Быстракова та ін., 2005)1. Імовірно, поширений не
лише у прикордонних районах, але й значно ширше, далі на захід.

Δ Microtus arvalis Pallas, 1779 — полівка звичайна
Фантомний вид, що фігурує в літературі про фауну регіону від часів Н. Сомова (1897). З часу виявлення видів-двійників в межах колишнього виду M. arvalis (s. lato) більшість колишніх вказівок
на присутність цього виду вимагали перевірки (Малыгин, 1983; Соколов, Башенина, 1994). За результатами дослідження каріотипів «звичайних» полівок з різних районів України ареал власне
M. arvalis (2n=46, NF=84) виявився відсунутим на захід (Загороднюк, 1991 а, 1993 а), і нові спроби
виявити цей вид (Зоря, 2005) виявилися марними. Найближчі до регіону, що розглядається, знахідки виду походять з Курщини, Сумщини і Чернігівщини (Загороднюк, 2007).

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) — полівка сибірська
Рідкісний в регіоні вид, ареал якого розміщений північніше та західніше території регіону (Гептнер та ін., 1950; Загороднюк, 1993 а; Загороднюк, Мерзликин, 1994). Довгий час вважався «фантомним» для фауни регіону, «сліди» якого відмічалися за поширенням окремих серогруп лептоспірозу серед дрібних ссавців Харківщини (В. Наглов, особ. повідомл.). Вперше зареєстрований на
Харківщині 1986 р. (Зоря, 2005), потім 1995 року2. Поширений в заплавних біотопах і, правдоподібно, наразі відновлює свій колишній ареал (Наглов, Зоря, 1999).

Δ Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) — полівка північна
Для Харківщини припускається О. Зорею (2005), виходячи із загальних контурів поширення в регіоні (Гептнер та ін., 1950; Загороднюк, 1993 а). Мешкання нориці темної в регіоні підтверджено
за черепами, знайденими в пелетках сов, які зібрано у травні 1997 р. у Борівському р-ні (Зоря,
1999, 2005), проте ці пелетки могли бути принесені совами з інших місць. Прямих відловів виду в
регіоні немає, такі морфотипи M2 («agrestis-тип») можуть бути у видів групи “arvalis”.

Родина Muridae Illiger, 1811 — мишачі. Родина представлена у сучасній фауні регіону
8-ма видами п’яти родів. Окрім них, у давній літературі згадують вид Rattus rattus L. (пацюк
чорний) (Чернай, 1853), а останнім часом також мишака степового, Sylvaemus arianus (= falzfeini) (Кондратенко, Товпинец, 2001), відомий ареал якого лежить поза межами регіону (Загороднюк та ін., 1997), і якому тут надається статус «фантомного» виду. Отже, у фауні регіону
є шість аборигенних видів, два адвентивних і один фантомний вид.
1

Кісткові рештки з ознаками цього виду, а також виду M. socialis виявлено у пелетках вухатої сови з
«Хомутовського степу» (Кондратенко та ін., 2001), проте це не підтверджено відловами.
2
Дані автора на підставі вивчення зразка (череп), відібраного О. Дудкіним у луня в окол. с. Шевченкове; через відсутність точної прив’язки не публікувалися (на Харківщині кілька таких селищ).
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Micromys minutus (Pallas, 1771) — мишка лучна
Вид є нечисельним, проте широко поширений в регіоні. На Харківщині трапляється часто (Зоря,
2005), в інших місцевостях — дуже рідко (Кондратенко, Загороднюк, 2004). Долинами річок заходить вглиб степу: є у «Провальському степу» (Загороднюк, Кондратенко, 2002) і у «Хомутовському степу» (В. Тимошенков, особ. повідомл.: за знахідками гнізд). Повсюдно є рідкісним: у заповідниках сходу обліковано лише 3 екз. (0,12 %) (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а).

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) — миша польова
Звичайний вид, що є типовим мешканцем узлісь, заплав та інших вологих біотопів. Чисельний вид
на Харківщині (Зоря, 2005). У регіоні проходить південно-східна межа поширення виду. У степових районах відсутній. Заплавою проникає до середньої течії Дінця до Кремінських лісів, проте
вже у «Придінцівській заплаві не зустрічається» (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а).

Sylvaemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) — мишак лісовий
Вид «миша лісова» у давніх працях (напр., Чернай, 1853; Мигулін, 1927 б, 1936) має бути визначений як рід Sylvaemus загалом, представлений у регіоні видами S. uralensis, S. sylvaticus, S. tauricus
(Загороднюк, 1993 б; Межжерин, 1993; Наглов, 1995). Нечисленний в регіоні вид, що має тут східну межу поширення (Загороднюк, 1993 б, 1994; Наглов, 1995). Ізольована популяція є в окол. Волновахи (Загороднюк, 1993 б). Вказівки на знахідки у Провальському і Хомутовському степах
(Кондратенко та ін., 2001; Шевченко, Золотухіна, 2005) вимагають перевірки.

Sylvaemus uralensis (Pallas, 1811) — мишак уральський
Звичайний вид гризунів більшості місцезнаходжень, найбільш характерний для чагарникових заростей та агроценозів. У працях XX ст. описували під назвою «миша лісова» (Межжерин, 1993;
Загороднюк, 1993 б), з якою його плутають і у більшості сучасних праць. Чисельний вид на Харківщині (Зоря, 2005), Луганщині та Донеччині (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а). У більшості угруповань, окрім лісових і заплавних, займає позиції домінанта або субдомінанта.

Sylvaemus tauricus (Pallas, 1811) — мишак жовтогрудий
У давній літературі відомий як «Apodemus flavicollis» (напр., Гептнер та ін., 1950). Чисельний вид
у більшості типів лісових екосистем, у тому числі на Харківщині (Зоря, 2005), Луганщині та Донеччині (Кондратенко, Загороднюк, 2006 а). У степові райони проникає річковими долинами. Відсутній лише у Степовому Приазов’ї (Кондратенко, Загороднюк, 2004).

Δ Sylvaemus falzfeini (Mezhzherin, Zagorodnjuk, 1989)1 — мишак степовий
Вид описано лише 15 років тому за зразками із «Асканії-Нова» (Межжерин, Загороднюк, 1989).
Поширення в Україні обмежене таврійськими степами, а найближчими (ствердженими колекційними зразками) місцями поширення виду є Генічеський район Запоріжжя і Краснодарський край
(Загороднюк та ін., 1997). Цей вид ідентифіковано у пелетках сови вухатої з «Хомутовського степу» (18! % зразків, і жодного S. uralensis) (Кондратенко та ін., 2001), проте подібні знахідки вимагають ствердження прямими ловами (статус в регіоні — «фантомний вид»).

Mus spicilegus Petenyi, 1882 — миша курганцева
Вид-двійник миші звичайної, що добре відрізняється за екологією, насамперед, за здатністю робити курганчики з зимовими запасами зерна (Загороднюк, 1996 а, 2002 в). Вид описаний з Донеччини як “Mus sergii” (Вальх, 1927; Мигулін, 1937). Регіон майже цілком входить у ареал виду (Загороднюк та ін., 1995; Кондратенко, 1998 а; Зоря, 2005), і очевидно, що вид широко поширений у
прилеглих районах Росії (Загороднюк, 1994). Урбоценозів і пагоценозів уникає.

○ Mus musculus Linnaeus, 1758 — миша звичайна
Адвентивний вид, що проник у регіон разом з людиною ще у долітописні часи і відомий в Європі
лише з культурних шарів (Лавренченко, 1994). Територія Східної Європи є зоною недавньої інвазії
(Загороднюк, 2005), при цьому на території регіону зустрічається кілька форм: відомі у літературі
як світлі короткохвості “M. wagneri”, темночереві довгохвості “M. tatarirus”, світлі синантропні
“M. hortulanus” (Загороднюк, 1996 а). Чисельний по всьому регіону, при тому не лише у населених
пунктах, а й у заповідниках (Кондратенко, Загороднюк, 2004, 2006 а; Зоря, 2005).

1
Цей вид відомий під кількома назвами, з яких найдавнішою є arianus Blanford, 1881 (Загороднюк та
ін., 1997). Нещодавно повідомлено, що форма arianus близька до групи “flavicollis” (Kryštufek, 2002),
тобто кавказьких S. ponticus (Воронцов та ін., 1992), і назва arianus може перейти до них.
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○ Rattus norvegicus (Barkenhout, 1769) — пацюк мандрівний
Адвентивний вид, що прийшов на територію регіону на початку XIX ст. і став виразним синантропом, що формує лише сезонні (літні) екзантропні популяції (Громов, 1995). Один з найчисельніших видів гризунів у населених пунктах та в шахтах. Чисельний вид на Харківщині (Зоря, 2005);
автору відомі численні колекційні зразки цього виду щурів із шахт Донбасу.

† Rattus rattus (Linnaeus, 1758) — пацюк чорний
У середньовіччя був типовим мешканцем Європи, проте зник з більшої її частини після інвазії наприкінці XVIII ст. пацюка мандрівного, який повсюдно витіснив пацюка чорного (Гиренко, 1950).
Від середини ХIX ст. його не спостерігали (Чернай, 1853), у працях початку XX ст. — згадують
поза межами регіону (Мигулін, 1938), а в оглядах останнього часу не згадують взагалі (Зоря,
2005). Найближчі сучасні знахідки походять із Полісся (Загороднюк, 1996 в).

Ряд Caniformes — вовкоподібні
Один з найбільш різноманітних рядів ссавців регіону, що включає чотири родини, представлені 20 видами 11 родів (табл. 6). Група дуже неоднорідна за статусом видів: п’ять видів
мають статус аборигенних видів з нормальним рівнем чисельності, два види вимерлі, шість
внесено до Червоної книги, шість є адвентивними. Три види з п’яти, що не мають охоронного
статусу (вовк, лис і єнот), «вимагають» регулювання чисельності. Серед адвентистів два види
(кіт і пес) є свійськими, що поширені повсюдно і формують здичавілі групи.
Родина Canidae Fischer, 1817 — собачі. Одна з найбільш прогресивних родин хижих
ссавців, представлена у сучасній фауні регіону шістьма видами, з яких лише один — лис степовий (Vulpes corsac) — є рідкісним і потребує охорони. Родина на рівні регіональної фауни
включає три аборигенні види (вовк і два види лисиць) і три адвентивні види, один з яких інтродукований (єнот), один свійський (пес) і один інвазійний (шакал).
○ Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) — єнот уссурійський1
Адвентивний вид, що натуралізувався в Україні (Сокур, 1961; Загороднюк, 2006). Інтродукований
в регіоні у Кремінній 1935–37 р. (53 екз.: Сахно, 1970). Наразі став звичайним по всьому регіону і
«потребує» регулювання чисельності (Зоря, 2005). Останнє є актуальним як у зв’язку із Резолюцією 77 Постійного комітету Бернської конвенції (про викорінення немісцевих видів), так і у зв’язку
з переходом сказу на цей вид хижих по всій Європі (Pötzsch et al., 2002).
Таблиця 6. Таксономічне багатство хижих ссавців (Caniformes) і статус видів на сході України*
Родина
Canidae — собачі

Ursidae — ведмедеві
Mustelidae — тхореві

Felidae — котячі
Разом

Рід
Nyctereutes
Canis
Vulpes
Ursus
Martes
Mustela
Vormela
Meles
Lutra
Felis
Lynx
11 родів

Вид (статус)
procyonoides (adv)
aureus (adv), lupus, familiaris (adv)
corsac («rbu»), vulpes
arctos (ext+rbu)
foina (adv), martes
nivalis, erminea (rbu), lutreola (rbu),
putorius, eversmanni (rbu), vison (adv)
peregusna (rbu)
meles (rbu)
lutra (rbu)
catus (adv)
lynx (ext+rbu)
20 видів

ext
–
–
–
1 (rbu)
–
–

rbu
–
–
(1)
1 (ext)
–
3

adv
1
2
–
–
1
1

–
–
–
–
1 (rbu)
2

1
1
1
–
1 (ext)
8 (+1)

–
–
–
1
–
6

* ext — вимерлий, rbu — занесений до Червоної книги («rbu» — «на черзі»), adv — адвентивний.
1

Відомий також як «єнотовидна собака» (тобто «пес єнотоводібний»), що є калькою з російськомовного промислового поняття «собака» як каніда загалом. Автором прийнято позначення виду, вживане у
публікаціях О. Корнєєва та ін. (напр., Сахно, 1970) і доволі поширене серед мисливців.
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○ Canis aureus Linnaeus, 1758 — шакал звичайний
Інвайдер, що увійшов до складу фауни України наприкінці минулого десятиліття (Волох та ін.,
1998; Роженко, Волох, 2000; Загороднюк, 2006) і відомий в регіоні поки за однією знахідкою в
околицях Артемівська (Волох, 2003 а). Є вказівки про спостереження шакалів у серпні й листопаді
2006 р. в окол. с. Кірнасове Міловського р-ну Луганщини (О. Пасічнік, особ. повідомл.). Найближча знахідка — окол. хут. Козачий Веселівського р-ну Ростовщини (1999 р., О. Трунов, особ. повідомл.). При збереженні темпів інвазії може швидко заселити південь регіону.

Canis lupus Linnaeus, 1758 — вовк сірий
Численний вид з огляду на ємність угідь: на сході України мешкає одне з найбільш потужних
угруповань виду (Боровик, 2002 а; Загороднюк, 2003 г). Вид помітно набирає чисельність по всіх
східних областях, що вимагає заходів з регулювання чисельності (Авдеев, Токарский, 2001). Ріст
чисельності вовка визначився зростанням чисельності байбака, що складає основу веснянолітнього живлення цього хижака (Боровик, 2002 а). Чисельність виду в регіоні останнім часом зменшилася (рис. 3) і складає до 300 особин (близько 60 % на Луганщині).

○ Canis familiaris Linnaeus, 1758 — пес свійський
Нерідко розглядають у складі Canis lupus, проте припускається походження від кількох форм роду
Canis (Соколов, Россолимо, 1984). Час дивергенції псів від вовкоподібних форм оцінюють у 100
тис. років (Vilá et al., 1997). У фауні регіону від часів перших поселень людини, і наразі чисельність оцінюється мільйонами особин. Формує здичавілі субпопуляційні групи, які об’єднуються у
зграї, у тому числі в околицях великих міст і в заповідниках (Тимошенков, 2002). Складає трофічний ресурс для інших хижих, у тому числі як жертва автодоріг.

Vulpes corsac (Linnaeus, 1768) — лисиця степова
Відомий також як «корсак». Рідкісний вид хижих в Україні загалом, колишнє поширення якого сягало Подніпров’я (Сокур, 1961), а сучасне обмежене сходом Луганщини (Боровик, 2002 б; Колесников, Кондратенко, 2004 а). Чисельність не перевищує сотні особин. Один з не багатьох видів,
що включений до Червоної книги МСОП, проте не має охоронного статусу в Україні (Загороднюк,
2004), а часто і взагалі не згадується (Корнєєв, 1965; Парникоза та ін., 2005).

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) — лисиця звичайна
Найбільш чисельний вид аборигенних хижих ссавців (Зоря, 2005), загальна кількість якого сягає
кількох тисяч особин. В останнє десятиліття сформувалася виразна тенденція до зниження чисельності (у 2–3 рази): якщо у 1995 р. чисельність виду в угіддях Луганщини складала 5451 особину,
то у 2005 році — лише 1850 (рис. 3). Один з головних об’єктів спортивного полювання і основний
носій сказу в регіоні (Наглов, Зоря, 1996; Наглов, Ткач, 1997; Коробченко, 2006 а-б). Потребує регулювання чисельності, у т. ч. з епідеміологічних міркувань (Зоря, 2005).

Родина Ursidae Fischer, 1817 — ведмедеві. Представляє найбільших хижих континенту, які через постійні конфлікти з людиною за користування природними і контрольованими
людиною ресурсами були винищені у більшості регіонів. В Україні і у регіоні — один вид,
що внесений до «Червоної книги України» (з 10 червня 2003 р.).

кількість особин
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Рис. 3. Зміни чисельності великих хижих ссавців (вовк, єнот, лисиця і куниця) на території Луганщини
за останні 25 років (за даними статистичної звітності «2тп-мисливство»).
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† Ursus arctos Linnaeus, 1758 — ведмідь бурий
Колись звичайний вид, що в історичні часи зник з більшої частини України (Сокур, 1961). Останнім часом для регіону не згадують (напр., Зоря, 2005). Відома нещодавня знахідки на півночі Луганщини (Клюєв та ін., 2004), яку автори пов’язують із появою бродячих особин після випусків
ведмедів на Курщині («Брянський ліс»). Умов для відновлення популяції немає.

Родина Mustelidae Fischer, 1817 — тхореві. Відомі також під назвою «куницеві» (Абелєнцев, 1968). Загалом одна з найкраще досліджених родин (Сулик, 1979; Колесніков, Кондратенко, 2004 б-в). Включає 11 видів, у тому числі шість раритетних (див. табл. 6).
○ Martes foina (Erxleben, 1777) — куниця кам’яна
Один з найбільш поширених і чисельних видів родини в регіоні. Звичайний вид на Харківщині
(Зоря, 2005). Синантроп (Абелєнцев, 1965), що зустрічається як в селищах, так і у містах (тільки за
2006 р. в Луганську на дорогах підібрано 3 особини, збиті автомобілями). Припускається адвентивність і розширення ареалу з півдня в історичні часи (Загороднюк, 2006).

Martes martes (Linnaeus, 1758) — куниця звичайна
Звичайний вид, найбільш чисельний на півночі регіону1. В історичні часи, коли лісистість була
значно вищою, був одним з найхарактерніших хижаків на більшій частині регіону (Чернай, 1853;
Мигулін, 1917, 1938), наразі потужні популяції збереглися тільки у зоні заплавних і байрачних лісів (Зоря, 2005; С. Литвиненко, особ. повідомл.). Чисельність стабільна (рис. 3).

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 — тхір ласка
Один з найбільш звичайних видів родини тхоревих у регіоні (Сулик, 1979; Тимошенков, 2002; Зоря, 2005). Відносно численний по заповідних куточках і займає широкий спектр біотопів. Веде малопомітний спосіб життя, нерідко (і найлегше реєструється) в зимовий час за слідами на снігу.
Попри таку «слідову» помітність (рухову активність), фактична чисельність рідко перевищує 2–3
пари на одну заповідну ділянку (Кондратенко, Боровик, 2001 та ін.).

Mustela erminea Linnaeus, 1758 — тхір горностай
Рідкісний вид, у тому числі на Харківщині (Зоря, 2005), Луганщині (Колесніков, Кондратенко,
2004 в) і Донеччині (Лиманский, Кондратенко, 2002). Тримається заплав, більшість знахідок у басейні Дінця, звідки проникає у степ долинами річок і мережею ярів (Колесніков, Кондратенко,
2004 в)2. У заповідниках реєструють регулярно, проте у малій кількості, до 2–3 особин на ділянку;
загалом в регіоні мешкає 500–600 особин (Колесніков, Кондратенко, 2004 в).

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) — тхір норка
Після інтродукції американського виду M. vison нерідко називають «норка європейська», а у мисливській статистиці обидва види наводяться під спільною назвою «норка вільна». Колись звичайний і численний (Мигулін, 1938), цей вид наразі став рідкісним по всій Україні (Волох, 2004 б), у
тому числі і в регіоні (Боровик, 1999; Колесніков, Кондратенко, 2004 в; Зоря, 2005). Щільність не
вище 1 екз./1000 га (Колесніков, Кондратенко, 2004 в). Має охоронний статус.

Mustela putorius Linnaeus, 1758 — тхір чорний
Нечисленний вид, у тому числі на Харківщині (Зоря, 2005) і Донеччині (Тимошенков, 2004). Спеціальні публікації практично відсутні і фактичних даних вкрай мало (Колесніков, Кондратенко,
2004 в). На думку О. Зорі (2005), потребує охорони. Схильний до синантропії, у заповідниках нерідко поселяється біля садиб, де полює на свійських тварин (Тимошенков, 2004).

Mustela eversmanni Lesson, 1827 — тхір степовий
Колись типовий мешканець степу та лісостепу, наразі дуже рідкісний (Волох, 2004 а) і внесений
до «Червоної книги України». Загалом рівень вивченості низький: для прикладу, на Харківщині
вперше вказаний В. Аверіним (1915). Чисельність залежить від рівня доступності основних жертв,
серед яких визначну роль грають байбаки і ховрахи (Токарський, 2001), в місцях зникнення яких
популяції цього тхора занепадають (Колесніков, Кондратенко, 2004 в; Мороз, 2005).

1

Як зазначає О. Зоря (2005), у праці А. Лисецького та ін. (1978) цей вид явно пропущено.
Для заповідників Приазов’я вид згадують як рідкісний (Сиренко, Мартинов, 1998), проте у спеціальних публікаціях його не наводять (напр., Тимошенков, 2002).

2
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○ Mustela vison Schreber, 1777 — тхір американський
Через схожість з аборигенним M. lutreola відомий також як «норка американська». Адвентивний
вид, що проник внаслідок стихійної інтродукції зі звіроферм у другій половині XX ст. (Павлов та
ін., 1973; Терновский, 1977). Хвиля реєстрацій у природі сталася у 1970–80-х роках, і наразі вид
чисельно переважив аборигенну норку (Панов, 2002; Волох, 2004 б). Загалом реєструють нечасто
(Волох, 2004 б; Зоря, 2005), на півдні відсутній (Тимошенков, 2002).

Vormela peregusna (Güldenstaedt, 1770) — перегузня звичайна
Рідкісний вид, внесений до «Червоної книги України» (1994). Відомий зі степових районів Харківщини (Зоря, 2005), Луганщини (Колесников, Кондратенко, 2004 а; Мороз, 2005), Донеччини (Сиренко, Мартинов, 1998; Тимошенков, 2002). Наразі чисельність зростає, і загальний рівень щільності на заповідних ділянках досягає 2–3 особин на 1000 га (Колесников, Кондратенко, 2004 в).
Уявлення про синантропізацію виду (ibidem; Мороз, 2005) є хибними і пов’язані з тим, що вид
концентрується у місцях поселення видів-жертв, зокрема ховрахів (Spermophilus sp.), які збереглися переважно поблизу селищ, де є пасовищний збій рослинності.

Meles meles (Linnaeus, 1758) — борсук європейський
Найбільший вид тхоревих, один з найкраще досліджених видів хижих (Корнєєв, 1967; Абелєнцев,
1968; Дикий, 2002). Попри охоронний статус, вступає об’єктом постійного інтересу з боку браконьєрів. Звичайний на території усіх областей (Тимошенков, 2002; Колесніков, Кондратенко,
2004 в; Зоря, 2005), часом поселяється у культурному ландшафті (Колесников, 2003). В останні десятиліття помітно збільшив чисельність (Дикий, 2001) і заселяє степи (Дикий, 2004).

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) — видра річкова
Нечисленний вид, поширений по всій річковій мережі Україні, більш звичайний на півночі і в Лісостепу і менш чисельний у степовій зоні (Волох, 2003 б). Улюблений об’єкт браконьєрства, внесений до «Червоної книги України». У регіоні найбільш чисельний на півночі, у степові райони
проникає системою приток Дінця (Колесніков, Кондратенко, 2004 в; Зоря, 2005). Останнім часом
чисельність відновлюється, чому сприяє падіння попиту на хутро; загальна чисельність в регіоні
оцінена у понад 250 особин (Колесніков, Кондратенко, 2004 в).

Родина Felidae Fischer, 1817 — котячі. Два види, що втрачені у дикому стані в регіоні.
Час від часу нічим не стверджені повідомлення про рись надходять з лісів середньої течії Дінця, проте всі вони не є життєздатними. Фактично присутнім є лише свійська форма, що нерідко у літньо-осінній час, а інколи і взимку, мешкає поза урбоценозами.
○ Felis catus Linnaeus, 1758 — кіт свійський
Часто вид включають у склад Felis silvestris Schreber, 1777 (див.: Павлинов, Россолимо, 1998). Ця
форма дивергувала від однієї з близькосхідних або північно-африканських степових форм дикого
кота (Felis silvestris) близько 4000 років тому (Yamaguchi et al., 2004); нерідко формує гібриди з
материнською формою (Пузаченко, 1996). Нерідко формує групи здичавілих форм навіть у заповідниках (Тимошенков, 2002). Один з найвпливовіших хижаків, що регулює чисельність багатьох
груп дрібних хребетних у напівприродних екосистемах.

† Lynx lynx (Linnaeus, 1758) — рись європейська
Зниклий вид на території всього регіону. За І. Сокуром (1961), цей вид раніше водився у прилеглих до регіону лісах Східного Полісся, проте М. Шарлемань (1920) та О. Мигулін (1938) його для
східних теренів України не наводять. Вид зник з території регіону приблизно наприкінці XIX століття, очевидно внаслідок зменшення площі лісових угідь та прямого переслідування. Повідомлення резидентів про спостереження рисі в окол. «Святих гір» (1999 р.) є сумнівними. Перспектив
для відновлення виду в регіоні (включаючи і Кремінські ліси) немає.

Надряд Ungulata — унгуляти
Представлений за сумою усіх даних 17 видами з трьох рядів (табл. 7), у тому числі 9
аборигенних. Група має велике історичне значення як об’єкти полювання (Suidae, Cervidae)
та одомашнення (Bovidae, Equidae). Обидва ці фактори виявилися фатальними для більшості
видів, і в історичні часи більшість з них зникли або на довгий час скорочували своє поширення за межі регіону (Сокур, 1961; Загороднюк, 2002 а).
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Таблиця 7. Таксономічне багатство унгулят (Ungulata) східної частини України за всією сумою даних
щодо сучасних місцевих, вимерлих, інтродукованих та свійських форм*
Ряд

Родина

Рід та (у дужках) кількість видів

Cerviformes

Suidae
Cervidae
Bovidae
Equidae
Phocoenidae
5 родин

Sus (1)
Cervus (3), Capreolus (2), Alces (1)
Bos (1), Bison (1), Capra (1), Ovis (2), Saiga (1)
Equus (3)
Phocoena (1)
11 родів, 17 видів

Equiformes
Delphiniformes
Разом

ext

rbu

adv

–
1
2
2
–
5

–
–
–
–
1
1

–
2
4
1
–
7

* Статус видів: ext — вимерлий, rbu — занесений до Червоної книги, adv — адвентивний.

Ряд Cerviformes — оленеподібні
В масштабі регіону ряд включає три родини, представлені у дикій фауні шістьма сучасними видами. Це одна з найбільш експлуатованих людиною груп, всі види якої належать до
числа «мисливських». У окремі періоди сучасної історії більшість видів зникало з території
регіону, зокрема, у період громадянської війни (Мигулін, 1938). Сарна майже не зустрічалася
(Чернай, 1853; Загороднюк, 2002 а), а про лося і зовсім не чули. Тепер, ці оленеподібні є невід’ємною частиною теріофауни дослідженого регіону. Всі види цього ряду облікують відповідно до вимог мисливської статистики (Кошель, 2000).
Родина Suidae Gray, 1821 — кабанячі. Представлена у Європі єдиним видом, поширеним по всьому регіону. Свійська і дика форма добре відмінні між собою, проте формують
єдиний біологічний вид, а при першій нагоді легко утворюють плодючі гібридні форми (Князев, Никитин, 2004). У деяких регіонах (напр., на Дунаї) здичавіла свійська форма грає значну роль у формуванні генотипу дикого кабана (Волох, 2001; особ. повідомл.).
Sus scrofa Linnaeus, 1758 — кабан дикий
Мисливський вид, що у окремі періоди зазнавав надпотужного антропогенного тиску (Чернай,
1853; Мигулін, 1938). Завдяки охороні та біотехнічним заходам протягом II половини XX ст. відновив свою чисельність і став звичайним на Харківщині (Зоря, 2005) і по всій заплаві Дінця (дані
автора). Останнім часом загальна чисельність знизилася на 60–65 % (табл. 8). У деяких частинах
регіону (насамперед, у більшості степових районів) винищений.

Родина Cervidae Goldfuss, 1820 — оленячі. Загалом у фауні регіону рахується шість
видів, у тому числі один зниклий (сарна сибірська: Мигулін, 1938; Загороднюк, 2002 а) і два
види, що інтродуковані у XX ст. і мають обмежене поширення — олень плямистий і лань.
Більшість видів відновлено завдяки розвитку лісомисливських господарств і державних програм, у тому числі заборони полювання та розселення видів з інших місць. Сумарна чисельність оленячих протягом останнього часу суттєво знизилася (в середньому на 64 % за 25 років), і частина видів (зокрема, лось) опинилася на межі зникнення (табл. 8).
○ Cervus nippon Temminck, 1838 — олень плямистий
Адвентист, інтродукований з Далекого Сходу у багатьох місцях України (Загороднюк, 2006). Нечисленний у регіоні, відомий з Кремінної (Оберто, 1970), Великоанадольського лісу (Мельниченко
та ін., 2002 а) та інших лісництв Приазов’я (Мельниченко, Пилипенко, 2006). Для Харківщини (Зоря, 2005) і Луганщини («2тп-мисливство» за 1978–2005 рр.) вид не згадують.

Cervus elaphus Linnaeus, 1758 — олень благородний
Аборигенний вид, якого в окремі періоди розвитку мисливства винищували в регіоні повністю.
Наразі рідкісний на Харківщині (Зоря, 2005). На Луганщині чисельність виду тримається на рівні
близько 300–400 особин і має стійку тенденцію до скорочення (табл. 8). На Донеччині в місцях
можливого поширення цього виду підтримують популяцію адвентивних C. nippon (Мельниченко
та ін., 2002 а). Сучасне поширення обмежене, головним чином, територіями мисливських господарств, розташованих по долині Дінця (зокрема, у Кремінському ДЛМГ).
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Таблиця 8. Зміни чисельності копитних на території Луганщини впродовж останніх 25 років за даними
Статистичного бюлетеню про ведення мисливського господарства (форма 2тп–мисливство)
Вид

1980

1985

1990

1995

2000

2005

1990...2005

Sus scrofa
Cervus elaphus
Cervus dama
Capreolus capreolus
Alces alces
Разом

2910
200
—
5000
832
8942

1984
501
13
5390
663
8538

2571
481
—
5509
797
9357

1987
419
—
3825
417
6648

735
215
—
1863
44
2857

930
262
—
2146
47
3385

– 63,8 %
– 45,5 %
—
– 61,0 %
– 94,1 %
– 63,8 %

○ Cervus dama Linnaeus, 1758 — олень лань
Адвентивний, інтродукований у багатьох господарствах України (Загороднюк, 2006). У регіоні
поширений обмежено: рідкісний на Харківщині (Зоря, 2005), на Луганщині був на обліку лише у
1985–1989 роках у кількості 10–19 особин. Останнім часом вид в літературі та мисливській статистиці (2тп-мисливство) згадують рідко (Кошель, 2000; табл. 8). Очевидно, що вид, попри інтерес
мисливців до його інтродукції у місцеву фауну, не прижився в регіоні.

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) — сарна європейська
Найбільш чисельний і поширений вид унгулят, загальна чисельність якого складає в регіоні понад
10 тис. особин. Найбільша популяція мешкає на Харківщині (Зоря, 2005) і у Кремінських лісах
(Оберто, 1970). У степових районах концентрується у байрачних лісах. Чисельність в регіоні протягом останніх 10–15 років невпинно зменшується: має місце падіння близько 4–5 % популяції
щороку (табл. 8). Найбільш популярний об’єкт полювання та браконьєрства.

† Capreolus pygargus (Pallas, 1771) — сарна сибірська
Вид зі складною таксономічною історією (Данилкин та ін., 1992). Довгий час розглядався у складі
C. capreolus (s. l.), проте у основних зведеннях щодо фауни регіону є визнаним видом (Шарлемань,
1920; Мигулін, 1938; Корнєєв, 1965), хоча наразі її не згадують (Зоря, 2005). Аналіз доступних колекційних зразків та описів в літературі засвідчує, що вид був у фауні регіону, проте наразі зник і
заміщений сарною європейською (Загороднюк, 2002 а).

Alces alces (Linnaeus, 1758) — лось європейський
Нечисленний вид по всьому регіону, в тому числі на Харківщині (Зоря, 2005) та Луганщині (табл.
8). Останніми роками чисельність катастрофічно падає: на Луганщині впродовж останніх 25 років
вона знизилася у 25 разів (!), від 1205 особин у 1982 р. до 47 — у 2005 р. Вид зберігся, насамперед,
у великих лісових масивах вздовж річкових долин, переважно у басейні Дінця. При збереженні
темпів скорочення чисельності вид зникне в регіоні найближчим часом.

Родина Bovidae Gray, 1821 — бикові. Представлена шістьма видами п’яти родів, при
цьому всі види не відповідають статусу сучасних аборигенів: три види вимерлі, три є адвентивними (два з них — свійські форми). У зв’язку з крихітними розмірами заповідних ділянок
та традиційно великим значенням бикових (як об’єктів полювання) перспектив для відновлення диких популяцій немає (Загороднюк, 1999 д). Натомість, свійські форми є високо чисельними: загалом їх лише на Луганщині майже 1 млн. особин (табл. 9).
○(†) Bos taurus Linnaeus, 1758 — бик свійський
Нерідко розглядають у складі єдиного виду з биком первісним, Bos primigenius Bojanus, 1827 (напр., Павлинов, Россолимо, 1998) або виділяють в окремий вид (Громов, Баранова, 1981). У дикому
стані зник в історичні часи (Сокур, 1961), проте викопні рештки з території регіону невідомі. В
одомашненому стані поширений по всьому регіону. Відома здичавіла група безстійлових корів (до
50 екз. у 2002–2004 рр.) у Сватівському районі Луганщини.

† Bison bonasus (Linnaeus, 1758) — бізон європейський
У дикому стані зник в історичні часи (Сокур, 1961). Хоча зубра нерідко вважають лісовим видом,
вони, за Підоплічко (1951) жили і кочували у степах і лісах з полянами, по луках та інших трав'янистих угіддях. Всі місця реакліматизації зубрів в Україні знаходяться поза регіоном дослідження:
п’ять в межах Полісся, два — у лісах Карпат (Герус, Крижанівський, 2005).
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Таблиця 9. Поголів’я свійських тварин на Луганщині (за даними на 1996 р.: Зборщенко та ін., 1997)
Вид ссавця
(свійські форми)
Sus scrofa (свині)
Bos taurus (ВРХ)
Ovis aries (вівці)
Equus caballus (коні)
Разом унгулят *

Тисяч
особин

Приватний
сектор

Виробництво

269,2
454,7
106,9
5,5
836,3

55 %
21 %
54 %
45 %
36 %

45 %
79 %
46 %
55 %
64 %

Зміни чисельності порівняно
з 1990 р.
скорочення за 5 років на 60 %
скорочення за 5 років на 36 %
скорочення за 5 років на 61 %
планується зростання до 8 тис.
загальне скорочення на 39 %

* Дані щодо кіз та інших свійських форм унгулят недоступні.

○ Capra hircus Linnaeus, 1758 — козел свійський
Одомашнена форма, не виключено гібридогенного походження від різних форм (видів) козлів
(див.: Павлинов, Россолимо, 1998), у дикому стані не відома. Широко поширена по всьому регіону
як свійська тварина, переважно у приватних господарствах. Даних щодо чисельності немає (оцінюється у щонайменше 10–15 тис.). Здичавілі форми в межах регіону не відомі.

○ Ovis musimon Pallas, 1811 — баран муфлон
При широкому трактуванні поняття «вид» входить до складу O. orientalis Gmelin, 1774 (Павлинов,
Россолимо, 1998). Адвентивний вид, що має точкове поширення по всій Україні, переважно на територіях лісомисливських господарств (Woloch, 2003; Загороднюк, 1999 д, 2006). Рідкісний на Харківщині (Зоря, 2005); з інших регіонів сходу України даних немає.

○ Ovis aries Linnaeus, 1758 — баран свійський
Одомашнена форма, яку при широкому трактуванні видів включають у склад виду O. orientalis
(див. Павлинов, Россолимо, 1998). Дика форма невідома, у культурі поширені повсюдно, у тому
числі по всьому регіону досліджень. Чисельність (поголів’я) в регіоні протягом останніх 10–15 років помітно скоротилася (табл. 9; О. Трунов, особ. повідомл.).

† Saiga tatarica Linnaeus, 1758 — сайгак
У давні часи сайгак у великій кількості населяв степові і лісостепові райони України, проте був
винищений мисливцями приблизно на межі 18–19 століть (Сокур, 1961), чому сприяло поширення
вогнепальної зброї. Найближчі збережені від знищення популяції сайгака мешкають у Калмикії та
Казахстані. Перспектив для відновлення виду в регіоні немає.

Ряд Equiformes — конеподібні
Розглядається як високо спеціалізована до життя в степах група ссавців (Кэрролл, 1993;
Кузьмина, 1997). У літописні часи цей ряд був представлений у місцевій фауні двома видами,
що зникли у дикому стані (Сокур, 1961). За Беллом (Bell, 1969; цит. за: Керролл, 1993), «лошади, питаясь грубоволокнистыми травами, делают остальные типы корма более доступными для парнокопытных» (с. 105). Зникнення диких коней стало одним із стартових механізмів редукції степових угруповань (Пучков, 1992 а-б; Загороднюк, 1999 д).
Родина Equidae Gray, 1821 — коневі. Представлена трьома видами однієї родини. Історія диких форм загалом є трагічною: всі вони були винищені людиною і тільки зараз починаються роботи з відновлення природних популяцій, проте вся така активність обмежена наявними (фактично відсутніми!) великими ділянками для формування таких популяцій. Окрім
того, взаємини вихідних аборигенних, віддалених родинних і сучасних одомашнених форм
коней трактуються вкрай суперечливо, що гальмує досягнення ясності у визначенні їхнього
статусу. У складі місцевої фауни всі дикі види втрачено.
† Equus hemionus Pallas, 1775 — кінь кулан
У дикому стані зник: вид широко згадують в літописних документах (Сокур, 1961), і він був характерним для нашої фауни до XII–XVI ст. (Підоплічко, 1951). Протягом ХХ ст. проведено роботи з
відновлення популяцій в Україні в місцях, де можливо організувати напіввільне утримання (Ясинецкая, Жарких, 2003), проте в усіх випадках це зроблено за межами регіону.
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† Equus gmelini Antonius, 1912 — кінь тарпан
Систематика неоднозначна (Кузьміна, 1997; Павлинов, Россолимо, 1998): тарпана розглядають то
як здичавілу форму Equus caballus, яку протиставляють виду Equus przewalskii (Кузьміна, 1997), то
як внутрішньовидову форму Equus przewalskii Poljakov, 1881 в широкому розумінні (вкл. caballus,
sylvestris, tarpan, etc.) (Гептнер, 1955; Гептнер та ін., 1961; Загороднюк, 1999 д), або як окремий
вид (Громов, Баранова, 1981). У дикому стані знищений в історичні часи (Сокур, 1961; Загороднюк, 1999 д), наразі популяції відновлюють за рахунок збережених в культурі особин типової форми przewalski, проте за межами регіону, що розглядається (Жарких, Ясинецкая, 2003).

○ Equus caballus Linnaeus, 1758 — кінь свійський
В широкому розумінні включає більшість форм коня (Громов, Баранова, 1981; Кузьміна, 1997), у
тому числі тарпана, E. gmelini, хоча останнього нерідко розглядають як окремий вид (Гептнер,
1955; Загороднюк, 1999 д). Останнім часом набуває поширення широка концепція виду коней, за
якою під назвою «Equus caballus» розуміють більшість форм коня — від диких коней типу тарпана
і коня Пржевальського до свійських (див.: Павлинов, Россолимо, 1998). В одомашненому стані
поширені повсюдно, лише на Луганщині їх близько 5,5 тис. (табл. 9). Експеримент з напіввільного
утримання коней йде у заповідниках Приазов’я (Гелюта та ін., 2002).

Ряд Delphiniformes — дельфіноподібні
Одна з найбільш спеціалізованих груп унгулят, що включає виключно водні форми (кити, дельфіни) і представлена у фауні регіону лише одним видом родини Phocoenidae — фоценою, або дельфіном-азовкою (Клейненберг, 1956; Корнєєв, 1965).
Родина Phocoenidae Gray, 1825 — фоценові. Представлена одним видом.
Phocoena phocoena Linnaeus, 1758 — фоцена звичайна
Відомий також як «морська свиня». Єдиний вид китоподібних у фауні Азовського моря, представлений тут особливою підвидовою формою P. p. relicta Abel, 1905 (Клейненберг, 1956; Біркун,
1999). Азовська популяцій фоцени є ізольованою від чорноморської і знаходиться у стані депресії
через загибель тварин у риболовецьких тенетах (Гольдін, 2004).

Обговорення
Загалом список теріофауни східної України включає 109 видів 25 родин, що були відмічені на теренах цього регіону протягом останніх двох століть (табл. 10). При цьому «базова
частина» фауни, до якої тут віднесено аборигенні види, що не мають статусу рідкісних, вразливих або фантомних, включає лише половину цього списку — 53 види (група «bas»). Тобто,
лише половина загального списку видів представляє типову для регіону теріофауну. Всі інші
види віднесені до груп, присутність яких не визначає сучасне фауністичне обличчя регіону.
Навіть якщо цей список доповнити 14-ма видами групи «basrbu» (аборигени зі статусом рідкісних і зникаючих), то маємо у списку разом 67 видів, тобто лише 61 % формально зареєстрованої для регіону фауни. Значну частку складають види з групи фантомних (11 видів), вимерлих в регіоні (13 видів) і адвентивних (18 видів) (див. табл. 10).
Зміни у природі й на папері
Особливістю будь-якої фауни є те, що вона (фауна) знаходиться у неперервній динаміці,
включаючи кормові чи репродуктивні переміщення, сезонні міграції, пульсації меж ареалів,
інвазії тощо (Загороднюк, 2001 д, 2003 б; Панов, 2002; Лобков, 2004). Все це розгортається у
просторі й часі і закономірно веде до історичних змін фауни, чому сприяє і зміна ландшафтів
(Волчанецкий, 1952). Звісно, зміни фауни продовжуються і у наш час, проте особливістю сучасних змін є надпотужний антропогенний чинник. Людина знищила багато тварин прямо
(переслідування) або опосередковано (знищення біотопів), і значна кількість видів перейшла
у ранг формально присутніх у списках, проте фактично відсутніх у природі. Для значної кількості видів маємо ситуацію, коли вид формально присутній у фауні, проте de facto його
життєздатні популяції на більшій частині території відсутні.
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Таблиця 10. Структура теріофауни східної України за статусом присутності і раритетності видів *
Родина
Erinaceiformes (1 fam.)
Soriciformes (2 fam.)
Vespertilioniformes (2 fam.)
Leporiformes (1 fam.)
Muriformes non-Muroidea (6 fam.)
Muriformes Muroidea (4 fam.)
Caniformes (4 fam.)
Cerviformes (3 fam.)
Equiformes (1 fam.)
Delphiniformes (1 fam.)
Разом (25 родин)

Видів

bas

basrbu

fan

2
9
18
3
15
25
20
13
3
1
109

1
6
10
1
8
17
6
4
0
0
53

1
1
3
0
2
0
6
0
0
1
14

0
1
1
0
4
3
0
0
0
0
9

fanrbu
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2

ext
0
0
0
0
0
2
0
3
2
0
7

extrbu
0
1
1
1
0
0
2
1
0
0
6

adv
0
0
0
1
1
3
6
5
1
0
17

advrbu
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

* Статус видів: у графі «видів» вказано загальну кількість видів у повному списку; bas — аборигенний
сучасний, fan — фантомний (неперевірені або помилкові вказівки), ext — аборигенний вимерлий (принаймні в регіоні), adv — адвентивний; індекс «rbu» — занесений до Червоної книги.

Власне, таку ситуацію (принаймні у першому наближенні) дає розрізнення двох вище
зазначених груп: «bas» та «basrbu» (див. табл. 10). Оцінки ці не повні, і друга група має бути
найближчим часом (вже за рік, у 3-му виданні ЧКУ) помітно поповнена видами з першої
групи (напр., білозубка Crocidura leucodon, строкатка Lagurus lagurus). Більшість таких видів
давно стали раритетами, а в окремих випадках і фантомними, інформація про фактичні знахідки яких не надходила довгий час. Особливо яскравою є ситуація з вечірницею Nyctalus lasiopterus, яка формально рахується у фауні регіону (напр.: Денщик, Сулик, 2000; Зоря, 2005),
проте не відома навіть у місцях останніх її реєстрацій (Влащенко, 2005).
Результат порівняння списків теріофауни Харківщини нещодавно навів О. Зоря (2005),
який показав, що фауна цієї області за 100 років збідніла на 11 видів і збагатилася на 18 видів. На жаль, автор змішував деякі незрівняні процеси: як зміни внаслідок природних і антропогенних процесів у природі, так і зміни наших поглядів на склад фауни (неперевірені вказівки, фантомні види тощо)1. Також ми часто маємо ситуацію, коли вид формально присутній
(напр., у напіввільних умовах), а природні життєздатні популяції фактично зникли. Це, зокрема, можна сказати про більшість видів унгулят: зубрів, оленів, муфлонів, коней (Загороднюк, 2006). Проте особливо яскравою є ситуація з фантомними видами.
«Фантомне різноманіття»
До фантомних автор відносить ті види, згадки про які не стверджені фактичними матеріалами, докладними описами або публікаціями авторитетних зоологів, які можуть впевнено
визначати види. Так, у першому виданні «Червоної книги» (1980) ми мали два види (щоправда не з фауни східної України, а з Криму і Закарпаття), що були відомі за невпевненими реєстраціями. Як «дуже рідкісні», вони були включені у червоні списки, проте подальші дослідження показали, що такі види відсутні в України взагалі (Suncus etruscus вказували для
Криму, Myotis ikonnikovi — із Закарпаття). При цьому обґрунтування і видові нариси писали
також фахівці, що не застерегло від помилки (Загороднюк, 1996 г).
Врахування «фантомного різноманіття» веде до невиправданих переоцінок видового багатства фауни. Можна розрізняти три складові: 1) види, що вказувалися помилково і напевно
відсутні в регіоні, 2) види, що давно скоротили свої ареали за межі регіону, проте дотепер
рахуються (і їх час від часу «спостерігають»), 3) види, що давно визнані відсутніми у фауні
регіону і «заміщені» їхніми двійниками. Останнє розглянуто нижче окремо.
1

Про потребу розрізнення фактичних змін і змін на папері автор писав неодноразово раніше (Загороднюк, 1996 г, 1997, 1999 ж, 2003 в; Загороднюк, Грищенко, 1999).
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Помилкові вказівки є однією з найбільш поширених проблем формування регіональних
систематичних списків. Найчастіше такі вказівки виявляються неправильними ідентифікаціями більш звичайних видів, проте довести це можна лише на колекційних зразках (Загороднюк, 1996 г). Серед таких фантомів у регіональній фауні є мідиця Sorex caecutiens, до них же
автор відносить і «знахідки» кажана Eptesicus nilssonii, вовчка Eliomys quercinus, нориці Microtus agrestis, миші Sylvaemus falzfeini (докладніше див. вище). Годі казати про кажана Rhinolophus hipposideros та Barbastella barbastellus, вовчків Glis glis та Muscardinus avellanarius
тощо, яких важко сплутати з іншими видами, хоча для когось це є проблемою. Цікаво, що всі
такі повідомлення надходять від «універсальних зоологів» або від фахівців із суміжних спеціальностей (ентомологів, орнітологів, герпетологів).
Другий фактор — скорочення ареалів — також є важливим при оцінках статусу видів.
Частина перелічених вище видів може бути віднесена саме до цієї ситуації, проте довести це
без колекційних зразків також майже неможливо. Чи були на Харківщині біляк, степова мишівка, два згадані щойно вовчки, інші види дрібних ссавців, яких згадує О. Зоря (2005), тепер
довести не можливо. Пульсації ареалів (щоправда всі антропогенні) для того ж регіону докладно показані лише для великих видів — байбака, бобра, кабана, лося, сарни тощо, проте
для дрібних видів ссавців вони не відомі або лише припускаються. Врешті, довести відсутність завжди важче, ніж присутність, про що красномовно свідчить нещодавнє «розширення»
(або без лапок?) ареалу нориці сибірської на територію Харківщини та відомого ареалу сліпушка (Ellobius talpinus) на Луганщині (див. вище).
Третій фактор — збереження у списках «старих» видів — є також поширеним явищем.
Суть цієї суто онтологічної задачі, яка не має відношення до оцінок біорізноманіття та його
охорони, полягає у збереженні на папері видів, що ревізовані на предмет пошуку двійників.
Загалом у фауні України відомо щонайменше 15 двійникових груп (колишніх політипних видів), більшість з яких представлена у східних областях далеко не номінативними формами, а
«новими» для нашої фауни видами (Загороднюк, 1993 б, 1998 б, 2005; Загороднюк, Кондратенко, 1999, 2000 та ін.). У більшості випадків, принаймні на рівні регіональних фаун, це вимагає формальної заміни «старої» назви на «нову», що легко робити на основі карт поширення «малих» видів. Проте нерідко, а навіть дуже часто, дослідники продовжують включати до
видових списків «старі» види, або навіть «старі» та «нові» одночасно. Особливо яскраво ця
історія продовжується із «звичайною полівкою» (Microtus arvalis s. lato) та «звичайним їжаком» (Erinaceus europaeus s. lato)1. А найбільш показовою є одна знахідка мишівки у Зачепилівському районі Харківщини, яку (одну і ту саму особину!) протягом одного року згадали в
літературі як три різні (усі наявні в Україні) види: Sicista betulina (Шевченко, Золотухіна,
2005), S. severtzovi (Зоря, 2005), S. strandi (ця робота; див. вище).
Врешті, тема фантомних видів і потреб їхньої охорони має бути скорегована через очевидний брак ресурсів для охорони всього одночасно. У тезах щодо впорядкування червоних
списків автор зазначав наступне: «Ставлення до фантомних видів. Таксони, ідентифікація та
наявність яких у складі фауни регіону сумнівна та популяції яких не можуть бути охоплені
моніторингом, до Червоного списку не включаються, однак можуть бути наведені у Додатку
до списку з відповідним коментарем...» (Загороднюк, Грищенко, 1999). Не варто охороняти
те, чого найімовірніше немає у природі, і що існує лише на папері.
1

Ще одним прикладом, який вимагає докладного вивчення на фактичному матеріалі, є «лісова миша».
Виходячи з відомих ареалів видів групи Sylvaemus “sylvaticus” (Загороднюк, 1993 б), власне лісова миша (S. sylvaticus s. str.) поширена на схід не далі середньої течії Дінця. Її знахідки в інших місцях, у тому числі у Провальському степу, згадані у дисертації Олександра Кондратенка (2003) і враховані у наших з ним спільних публікаціях (напр., Кондратенко, Загороднюк, 2004) базуються виключно на
польових визначеннях і, на жаль, не стверджені ловами у ті сезони, коли ми працювали там разом. Отже, погляди на наявність у одних і тих самих місцезнаходженнях (і в одних і тих самих списках фауни)
одночасно трьох видів можуть виявитися помилковими. Подібне дослідження нещодавно проведено
автором спільно з М. Русіним (неопубл.): всі визначенні ним як S. sylvaticus мишаки у зборах із «Провалля» перевизначено за метричними показниками як дорослих самців S. uralensis.
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Збагачення фауни
Існує чотири складові збільшення списку видів, тобто фауністичного багатства: 1) виявлення нових дотепер невідомих видів за рахунок вивчення раніше не досліджених груп і раніше не досліджених місцезнаходжень, 2) інтродукція нових видів у склад місцевих угруповань, 3) виявлення криптичного різноманіття при ревізії «звичайних» видів, які виявляються
складеними з двох-трьох видів-двійників або аловидів, 4) інвазії із суміжних біомів, що йдуть
природним шляхом, проте у кожному разі за сприяння людини. До цього переліку можна додати такий фактор, як пульсації ареалів, завдяки яким окремі види на довгий час зникають, а
потім знов з’являються у складі окремих регіональних фаун.
Загалом всі ці фактори ведуть до постійного збільшення списку видів, при цьому темпи
зростання списку значно випереджають темпи зникнення видів та темпи вирішення питань з
фантомними видами. Окрім того, цей процес посилюється повною або частковою натуралізацією свійських ссавців, які стають закономірним компонентом природних екосистем в
окремих районах та в окремі сезони. Нерідко їхня участь у функціонуванні природних комплексів значно перевищує участь місцевих видів (Загороднюк, 2006). Так, на території однієї
заповідної ділянки площею до 1 тис. га (наприклад, у «Провальському степу») і типовій
щільності популяцій хижих до 1–2 екз./1000 га (Колесніков, Кондратенко, 2004 в) може одночасно мешкати (перебувати) лише 10–20 особин аборигенних видів хижих ссавців, а в літній час тут же буде полювати подібна кількість бродячих псів і котів1.
Власне тому не виглядає дивним відповідність кількості адвентивних видів (таких 18)2
та аборигенних, що внесені до «Червоної книги України» (таких 14), при цьому остання цифра (14) вже протягом найближчого року (з виданням нової версії «Червоної книги України»)
збільшиться на 5–7 видів. Прислів’я «око за око» отримує нову редакцію: «вид за вид». Очевидно, що «рідкісні аборигени» ще деякий час будуть співіснувати тут з адвентистами, як це
було в історії тарпана, проте розміри їхніх популяцій і межі поширення порівнювати дедалі
складніше. В кожному разі існує формальне зростання кількості видів за рахунок того, що
раритетна частина дикої (місцевої) фауни ще животіє на теренах регіону.
Принципово важливим і з дуже помітними наслідками став процес збагачення фауни
шляхом інтродукції чужорідних видів. В усіх випадках це йшло під гаслами покращення
(збагачення) мисливських угідь і стосувалося переважно хижих і ратичних (Сокур, 1961; Загороднюк, 2006). Проте результат виявився не таким красивим, як очікувалося на початку
цих акцій (Оберто, 1970): формальне збільшення списків йшло на тлі загального зниження
абсолютної чисельності популяцій більшості видів. До успішних інтродукцій необхідно віднести єнота уссурійського, норку американську, ондатру, оленя плямистого. Отже, зростання
кількості видів йшло кількома ешелонами: первинне — внаслідок зростання кількості виявлених видів, вторинне — за рахунок акліматизацій, третинне — за рахунок ревізії таксономії
політипних видів, четвертинне — за рахунок інвазій і зростання участі свійських тварин у
природних угрупованнях. Приклади збагачення фауни подано у табл. 11.
Таблиця 11. Приклади збагачення місцевої фауни новими видами ссавців*
Маловідомі види

Інтродуковані види

Виявлені двійники

Інвазійні види

нориця підземна
мишівка степова
лис степовий
полівка сибірська
нічниця війчаста

пес свійський
тхір американський
єнот уссурійський
ондатра звичайна
олень плямистий

миша курганцева
мишак уральський
нетопир пігмей
мишівка донська
нічниця північна

миша хатня
куниця кам’яна
нориця руда
нетопир середземний
шакал звичайний

* Для кожної групи наведено п’ять видів, у порядку їхньої появи у списках фауни.
1
Ця тема залишається в Україні майже не вивченою, проте певні доробки та ідеї вже сформовано та
опубліковано (Полищук, 2003; Загороднюк, 2006, ця праця).
2
Аналогічну кількість (збагачення на 18 видів) наводить О. Зоря (2005) для Харківщини.
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Великого значення для змін фауни набуло розселення лісових видів мережею лісосмуг
(Лисецкий, Хаскин 1952; Писарева, 1955 а; Лисецкий, 1965; Кондратенко, Загороднюк, 2006 б).
Приблизно ті самі фактори визначає О. Зоря (2005) (формулювання подано зі скороченнями): «а) привнесення адвентивних видів; б) реакліматизація та розширення ареалів; в) застосування генетичних методів у діагностуванні видів-двійників; г) підключення спеціалістів
різних регіонів і галузей, що давало можливість ретельного вивчення теріофауни».
Криптичне різноманіття
Коментуючи чотири наведені вище групи факторів збільшення списку і чотири відповідні їм групи видів, необхідно зазначити, що найбільший внесок у зміни списку внесла ревізія
двійникових комплексів. Лише за останні 20 років, чому автор цієї статті приділяв велику
увагу у своїх дослідженнях, список фауни суттєво зріс і оновився. Загалом по Україні темпи
зростання списку теріофауни складають близько 50 % за століття, тобто один «новий» вид за
кожні два роки (Загороднюк, 1998 а-б, 2001 а). Загалом цей темп визначається кількістю наявних полівидових комплексів (колишніх політипних видів), яких у складі теріофауни України є щонайменше 19, завдяки чому ссавці значно випереджають інші групи хребетних, у тому числі нижчих тетрапод за абсолютним числом політипних комплексів (Загороднюк,
2003 в) і птахів — за відносною їх часткою (Загороднюк, Фесенко, 2004).
На рівні регіональної фауни такі зміни почасти закінчуються лише формальною заміною
видової назви, що буває і при звичайних номенклатурних ревізіях, хоча насправді найчастіше
визначається процесами роздрібнення таксонів. В усіх таких випадках номінативні форми
поширені за межами регіону, що розглядається, що формально означає лише зміну назви. У
межах регіону такі зміни сталися при ревізії складу трьох груп:


«звичайних» їжаків (колишні Erinaceus europaeus у регіональних списках), що представлені видом Erinaceus concolor (Загороднюк, Мишта, 1995);
 «лісових» мишівок (колишні Sicista betulina у регіональних списках), що представлені видом S. strandi (Загороднюк, 1999 е; Загороднюк, Кондратенко, 2000);
 «звичайних» нориць (колишні Microtus arvalis у регіональних списках), що представлені видом Microtus levis (Загороднюк, Тесленко, 1986).
Ще у двох групах такі зміни на рівні регіону не відбулися, проте таксономічний обсяг і
межі поширення видів виявилися значно вужчими. А це обов’язково необхідно враховувати
при порівнянні даних щодо особливостей біології чи екології місцевих видів з географічно
віддаленими формами, яких раніше розглядали у межах цих же видів (напр., суміжних європейських, кавказьких чи азійських популяцій):









«звичайних» мідиць (надвид Sorex araneus), представлених у регіоні номінативною
формою Sorex araneus s. str. (Searle, Wójcik, 1998; Загороднюк, 2005);
«війчастих» нічниць (надвид Myotis nattereri), представлених у фауні регіону номінативною формою Myotis nattereri s. str. (Horáček et al., 2000);
«вусатих» нічниць (надвид Myotis mystacinus), представлених у фауні регіону номінативною формою Myotis mystacinus s. str. (Загороднюк, 1999 а);
«водяних» нічниць (надвид Myotis daubentonii), представлених у фауні регіону номінативною формою Myotis daubentonii s. str. (Matveev et al., 2005);
«звичайних» вуханів (надвид Plecotus auritus), представлених у фауні регіону номінативною формою Plecotus auritus s. str. (Загороднюк, 1999 б);
«рябих» ховрахів (надвид Spermophilus suslicus), представлених у регіоні номінативною формою Spermophilus suslicus s. str. (Загороднюк, Федорченко, 1995);
«звичайних» борсуків (надвид Meles meles), представлених у регіоні номінативною
формою Meles meles s. str. (Sumiński, 1989; Барышников, Потапова, 1990);
«звичайних» сарн (надвид Capreolus capreolus), представлених у сучасній фауні регіону номінативною формою Capreolus capreolus s. str. (Загороднюк, 2002 а).
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Окрім всього цього часто не врахованого таксономічного різноманіття, в регіоні існує
кілька двійникових пар (колишніх видів), які представлені морфологічно дуже подібними або
й не відмінними за морфологічними ознаками видами. Серед них, переважно, найдрібніші
ссавців нашої фауни, що нерідко формують широкі зони симпатрії:


група «вусатих» нічниць представлена у фауні регіону, окрім Myotis mystacinus, видом-двійником Myotis brandtii (Vlaschenko, Naglov, 2005);
 група «звичайних» вуханів імовірно представлена в регіоні, окрім Plecotus auritus,
видом Plecotus austriacus (Загороднюк, 1999 б; Zagorodniuk, 2001);
 група «звичайних» нетопирів, окрім Pipistrellus pipistrellus, представлена тут видом
Pipistrellus pygmaeus (Петрушенко та ін., 2002; Загороднюк та ін., 2002 г);
 група «степових» мишівок, яка, окрім Sicista subtilis, представлена тут аловидом Sicista severtzovi (Загороднюк, Кондратенко, 1999, 2000);
 група «звичайних» нориць, яка, окрім виду Microtus levis, представлена тут його видом-двійником Microtus obscurus (Загороднюк, 2002 б, 2007);
 група «лісових» мишей, окрім Sylvaemus sylvaticus, представлена тут більш поширеним видом Sylvaemus uralensis (Кондратенко, Загороднюк, 2004).
Отже, фауна регіону містить доволі значну частку видів, таксономія яких на рівні регіону або загалом по ареалу була переглянута. На рівні регіонального списку видів 3 види формально лише змінили свої назви, принаймні 8 видів розглядаються наразі у значно вужчих
межах, 6 видів мають у складі регіональної фауни своїх двійників. Загалом це 15 проблемних
груп і 23 види (3+8+6х2), при тому усі аборигенні, що складає більше третини (23/68) основного списку аборигенної фауни (група «bas» у вище поданих викладах).
Зникнення видів
За літописний період фауна регіону втратила 13 видів, у тому числі 6 видів, що внесені в
останнє видання «Червоної книги України», проте давно скоротили межі свого поширення
настільки, що зникли на теренах східної частини України. Це торкнулося більшості систематичних груп (див. табл. 10), у тому числі мідицеподібних (1 вид), кажанів (1), зайцеподібних
(1), гризунів (2), хижих (2), оленеподібних (3), конеподібних (2). Загалом це становить 12 %
від повного контрольного списку фауни (від 109 видів), а якщо не рахувати фантомні та адвентивні види (109–11–18 = 80) — то це складатиме 16,3 %, тобто майже шосту частину (!)
загального реконструйованого списку аборигенної фауни1.
Причини зникнення видів в регіоні мають переважно антропогенний характер. Особливо
значні зміни відбулися у тих групах, які увійшли у прямий конфлікт з людиною (хижаки, дикі коні), або мали велике значення як об’єкти полювання (усі копитні та великі гризуни), або
мешкали у місцезнаходженнях, які найбільш інтенсивно освоювала людина, у тому числі в
заплавах (напр., хохуля) або у цілинних степах (більшість гризунів). Не менш вагомими стали зміни структури екосистем. Тут необхідно розглядати чотири найбільш суттєвих фактори,
які слідують один за одним: 1) знищення видів із середовищетвірною функцією, 2) фрагментація і втрата біотопів, 3) втрата кормової бази, 4) конфлікт з адвентистами.
1

Варто зазначити, що будь-який аналіз причин зникнення видів, наявність яких перед тим не доведена,
є хибним кроком при аналізі змін фауни. Так, запропоновані О. Зорею (2005) пояснення причин зникнення аборигенних і особливо фантомних видів є дуже довільними: «хохуля руська, очевидно, не «витримала» перепромислу...; підковик малий, ... пергач північний, очевидно, були ... чутливими до різних
факторів: втрата поселень, зменшення кормових запасів, пряме винищення...; заєць білий, очевидно, не
зміг пристосуватися в регіоні досліджень після активного зведення лісів...; вовчки сірий і ліскулька ...,
очевидно, не витримали антропогенного навантаження». Змішуючи фантомні, аборигенні та адвентивні
види, а також фактичні зміни фауни (зникнення, інтродукції) зі змінами наших поглядів на її склад (виявлення рідкісних видів і двійників), цей автор робить висновок про те, що «результати проведених нами досліджень показують зміни видового складу теріофауни у бік зростання видового багатства ссавців
... в регіоні досліджень майже на 30 %». Краще не стало, і пишатися нам немає чим!
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Знищ ення вид ів є закономірним результатом розвитку мисливства. Особливо яскраво
це проявлялося у періоди воєн, коли значна частина населення, голодного і озброєного, використовувала ресурси «мисливської фаун» за прямим призначенням. Проте і останнім часом
ситуація не змінилася у зв’язку з розвитком спортивного та трофейного полювання, яке наразі є фактично некерованим (див. табл. 8). В усіх випадках об’єктами полювання стають види
із с е р е до в ищ етв ір но ю функцією , до яких необхідно віднести, насамперед всі види «копитних» (коні, тури, олені, свині) та великих гризунів (байбаки, бобри), окрім власне втрати
цієї частини фауни, призвело до втрати їхніх екосистемних функцій. Часткове відновлення
популяцій деяких мисливських видів (всі місцеві види оленеподібних) має тимчасовий характер (див., напр., вище про нову редукцію популяцій лося) і у більшості випадків є точковим
(переважно території лісомисливських господарств та природних заповідників, площа яких у
кожному разі не більша 5 % території регіону).
Фр агм е нт ація і в тр а та б іо то пів торкнулися більшості груп, а найбільше — видів
зі степового фауністичного ядра (Загороднюк, 1999 е; Кондратенко, Загороднюк, 2006 б).
Зникнення макрофауни призвело до вторинних вимирань видів, залежних від життєдіяльності «товстошкірих» (Пучков, 1992 а-б). Одним із видимих наслідків цього стали «резерватогенні сукцесії» (Тимошенков, 2006; Русин, 2006 та ін.), тобто докорінна зміна рослинності
навіть за умов заповідання внаслідок зникнення ключових фітофагів. Формальне збільшення
кількості знахідок деяких рідкісних видів у всіх докладно проаналізованих випадках має місце лише внаслідок посилення активності у пошуках таких видів та відноситься до ділянок з
помірним випасом свійських копитних (див. вище). Окрім того, фрагментація веде до старту
не тільки таких процесів, як порушення просторової структури популяцій, але й зростання
інбридингу. Катастрофічне скорочення ареалів і чисельності ховрахів (Кондратенко, Загороднюк, 1999; Загороднюк, Кондратенко, 2006 б) визначається обома цими факторами.
Втр ата кормово ї ба з и стала загальною проблемою всіх консументів. Наразі особливо потерпають від цього фактора ті групи тварин, які є консументами II порядку, як комахоїдні, так і м’ясоїдні. Тут варто нагадати графічну модель, зображену на обкладинці монографії Є. Шварца (2004): звуження основи піраміди веде до автоматичного зростання частки
вразливих видів на вершині піраміди. Закономірним результатом цього стало те, що у списках Червоної книги опинилися 4 з 10 аборигенних видів надряду комахоїдних (1 зник), 7 з 18
видів кажанів (1 зник), 8 з 14 аборигенних хижих ссавців (2 зникли), а також комахоїдні види
гризунів (напр., мишівки) та єдиний вид дельфінів. Ситуація з рослиноїдними краща, проте й
вони зазнають значних впливів. Так, однією з причин згасання чисельності лосів в Україні,
окрім пресу мисливців, є зміна вікової структури деревостанів і очевидне зменшення частки
молодих шпилькових дерев (В. Межжерін, особ. повідомл.).
Ко нф лікт з а дв е нт и ста м и. Суть його полягає у тому, що адвентивні види претендують на ті самі і з кожним роком все менші ресурси (і просторові, і трофічні), що й аборигени (Загороднюк, 2006). Адвентивні види дуже легко і швидко завойовують усі синантропні і
квазіприродні місцезнаходження, звідки так само легко проникають у природні комплекси.
Зважаючи, що площа власне природних територій вже давно досягла (зверху вниз) законодавчо відведених їм 3 % території країни, можна бути абсолютно впевненими у тому, що адвентисти мають переваги, даровані людиною. Варто сказати, що ті самі фактори, які для аборигенів виступають факторами фрагментації (дороги, лісосмуги, канали), для адвентистів є
екологічними руслами розселення, а їхня нерідко добре виразна схильність до синантропії
дозволяє їм переживати в тіні людини різні несприятливі умови. Наприклад, пацюки і хатні
миші формують сезонні екзантропні популяції (Громов, 1995; Загороднюк, 1996 а), а зиму
переживають далеко не у зимовому лісі та поза пресом куниць і сов.
Врешті, нагадаю думку, сформовану у працях П. Пучкова (1992 а-б): загальна взаємопов’язаність видів як компонентів фауністичних угруповань веде до закономірних процесів:
первинні вимирання макрофауни, індуковані людиною, завершуються вторинними і третинними вимираннями. Те, що були знищені коні, вже тоді означало, що через яких-небудь сто
років у Червону книгу потраплять ховрахи і нориці, а за ними їхні хижаки.
245

Охоронний статус видів
Це дослідження дозволяє впорядкувати список аборигенної теріофауни із зазначенням
потреб охорони окремих видів (табл. 12). Таблицю доповнено двома видами з точно не визначеним статусом (адвентивність куни кам’яної і нетопира Куля в межах регіону лише припускається, хоча загалом має місце очевидна експансія обох цих видів на терени Східної Європи загалом). Для усіх видів вказано охоронні відзнаки згідно із «червоними книгами»
МСОП та України, додатками до Бернської конвенції та регіональними червоними списками
Харківської (Х) і Луганської (Л) областей. Для кожного виду вказано бальні оцінки чисельності на три періоди дослідження, у тому числі прогноз на майбутнє.
Таблиця 12. Аборигенні види ссавців східної України, їхній охоронний статус та оцінки змін чисельності протягом трьох століть (на середину XIX, XX та XXI ст. за всією сумою даних)
Таксони

Червоні списки *

Століття**

IUCN Bern ЧКУ Рег.

19 20 21

Ряд

Родина

Вид

Erinaceiformes

Erinaceidae

Erinaceus concolor
Hemiechinus auritus

–
–

3
рек.

–
3

Л
–

2
2

3
1

2
0

Soriciformes

Talpidae

Desmana moschata
Talpa europaea
Crocidura suaveolens
Crocidura leucodon
Sorex minutus
Sorex araneus
Neomys anomalus
Neomys fodiens

VU
–
–
–
–
–
–
–

2
–
2
2
2
2
2
2

1
–
–
–
–
–
3
–

–
Л
Л
Л
Л
–
–
ХЛ

2
3
3
2
2
3
2
2

0
2
2
1
2
2
1
1

0
2
1
0
1
2
0
1

Myotis nattereri
Myotis mystacinus
Myotis brandtii
Myotis daubentonii
Myotis dasycneme
Plecotus auritus
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhlii
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus

–
–
–
–
VU
–
LR
LR
–
–
–
–
–
–
–

2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2

3
–
–
–
3
3
3
–
–
–
–
3
–
–

–
Л
Х
ХЛ
Х
ХЛ
–
–
Х
Л
Л
ХЛ
–
Х
ХЛ

1
1
1
3
2
2
1
2
3
1
2
3
0
1
1

1
1
1
2
1
1
0
1
2
2
2
2
2
2
1

1
1
0
1
0
1
0
1
2
2
2
2
3
2
1

–
–

3
3

–
1

–
–

3
1

2
0

1
0

–
–
–
–
NT
–
–
–
–

3
2
–
–
3
3
рек.
2
рек.

–
–
–
–
–
–
(3)
3
–

–
Л
–
ХЛ
ХЛ
Л
Л
–
Л

2
3
3
2
2
2
1
2
2

2
2
2
3
2
2
1
1
1

2
1
1
1
1
2
0
1
1

Soricidae

Vespertilioniformes Vespertilionidae

Leporiformes

Leporidae

Lepus europaeus
Lepus timidus

Muriformes

Sciuridae

Sciurus vulgaris
Spermophilus suslicus
Spermophilus pygmaeus
Marmota bobak
Castor fiber
Dryomys nitedula
Sicista severtzovi
Sicista subtilis
Sicista strandi

Castoridae
Gliridae
Sminthidae
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Таксони
Ряд

Родина
Allactagidae
Spalacidae
Cricetidae
Arvicolidae

Muridae

Caniformes

Canidae

Ursidae
Mustelidae

Felidae
Cerviformes

Suidae
Cervidae

Bovidae

Вид
Allactaga major
Spalax microphtalmus
Cricetulus migratorius
Cricetus cricetus
Ellobius talpinus
Lagurus lagurus
Myodes glareolus
Arvicola amphibius
Terricola subterraneus
Microtus socialis
Microtus levis
Microtus obscurus
Microtus oeconomus
Micromys minutus
Apodemus agrarius
Sylvaemus sylvaticus
Sylvaemus uralensis
Sylvaemus tauricus
Mus spicilegus
Rattus rattus

Червоні списки *

Століття**

IUCN Bern ЧКУ Рег.
–
рек.
2
–
–
–
–
–
–
–
–
Х
–
2
–
ХЛ
–
рек.
–
Л
–
–
–
Л
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–
–
–
–
–
Л
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

19 20 21
2 1 1
3 2 2
2 1 1
2 1 1
2 1 1
3 1 0
1 2 3
3 2 1
1 1 1
1 0 0
2 2 2
2 2 2
1 1 1
2 2 1
2 3 3
2 2 2
3 3 3
2 2 2
2 3 3
1 0 0

Canis lupus
Vulpes corsac
Vulpes vulpes
Ursus arctos
Martes foina
Martes martes
Mustela nivalis
Mustela erminea
Mustela lutreola
Mustela putorius
Mustela eversmanni
Vormela peregusna
Meles meles
Lutra lutra
Lynx lynx

–
–
–
–
–
–
–
–
EN
–
–
–
–
NT
NT

2
–
–
2
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
3

–
–
–
+
–
–
–
4
2
–
3
2
2
2
2

–
Л
–
–
–
Л
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
3
1
1

2
1
3
0
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0

1
0
3
0
2
1
1
1
0
1
1
1
2
1
0

Sus scrofa
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Capreolus pygargus
Alces alces
Bos taurus
Bison bonasus
Saiga tatarica

–
–
–
–
–
–
EN
–

3
3
3
–
3
–
3
–

–
–
–
–
–
–
5
–

–
–
–
–
Л
–
–
–

2
2
3
2
2
1
1
0

2
1
2
0
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0

–
–

–
–

–
–

–
–

1
2

0
0

0
0

VU

2

1

–

2

2

1

Equiformes

Equidae

Equus hemionus
Equus gmelini

Delphiniformes

Phocoenidae

Phocoena phocoena

* У колонці щодо Бернської конвенції («Bern») позначено: «2» — Додаток II, «3» — Додаток III, «рек.»
— вид рекомендовано у бернські списки згідно із виданням «Ссавці України під охороною Бернської
конвенції» ** Відносна чисельність: 1 — рідкісний, 2 — нечисельний, 3 — звичайний вид.
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Подяки
Я щиро вдячний О. Кондратенкові за численні спільні експедиції і камеральні дослідження ссавців. Дякую усім колегам, які допомагали на різних етапах підготовки цього зведення, у тому числі: А. Вєрбіну, О. Годлевській, О. Зорі, М. Коробченко, М. Колеснікову,
В. Наглову, Є. Писанцю, А. Сагайдаку, О. Трунову. Численні особисті повідомлення мені надали В. Артющенко, А. Волох, І. Ємельянов, С. Литвиненко, В. Мартинов, В. Межжерін,
В. Наглов, О. Пасічник, Д. Пилипенко, В. Сіренко, Є. Скоробогатов, В. Тимошенков, М. Товпинець, О. Трунов, Б. Шефтель, що також сприяло успіху підготовки цього зведення. Моя
велика подяка за постійну підтримку цих досліджень проф. І. Ємельянову.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599:591.531.22/29:598.279(477.61)

ɋɫɚɜɰɿ ɜ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ:
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɞɚɧɢɯ 1
ɇɚɬɚɥɿɹ Ⱥɬɚɦɚɫɶ, Ɇɢɤɨɥɚ Ɍɨɜɩɿɧɟɰɶ
ɋɫɚɜɰɿ ɜ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ: ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɞɚɧɢɯ. — Ⱥɬɚɦɚɫɶ ɇ., Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ Ɇ. — Ɂɜɟɞɟɧɨ ɭɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɡɚɥɢɲɤɚɯ
ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɬɚ ɩɬɚɯɿɜ-ɟɜɪɢɮɚɝɿɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚɹɜɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɚɰɿ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɚɜɬɨɪɿɜ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɫɫɚɜɰɿɜ (1280 ɨɫɨɛɢɧ), ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 34 ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɝɪɭɩ ɜɢɞɿɜ, ɭ 814
ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɩɪɨɛɚɯ 7 ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɬɚɯɿɜ ɡɚ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɫɫɚɜɰɿɜ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɫɚɜɰɿ, ɠɟɪɬɜɢ, ɯɢɠɿ ɩɬɚɯɢ, ɩɟɥɟɬɤɢ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ.

ȼɫɬɭɩ
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɪɿɛɧɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɦɿɫɬɭ ɩɟɥɟɬɨɤ ɩɬɚɯɿɜ-ɦɿɨɮɚɝɿɜ ɩɨɫɿɞɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ (Ʉɭɱɟɪɭɤ, 1952). Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɟɥɟɬɨɤ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ
ɫɫɚɜɰɿɜ, ʀɯ ɪɹɫɧɨɬɭ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ. ɋɚɦɟ ɰɟ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɭ ɪɹɞɿ ɩɪɚɰɶ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɢɪɚɜɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ȱ. ɉɿɞɨɩɥɿɱɤɚ (1932, 1937). Ɍɚɤɢɣ
ɩɿɞɯɿɞ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɨɥɶ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɩɬɚɯɿɜɟɜɪɢɮɚɝɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɬɪɨɮɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 2001).
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ
Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɿ ɫɬɚɬɟɣ Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɥɟɝ: «Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɝɚɞɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ» (Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999) «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɲɚɫɬɨɣ ɫɨɜɵ (Asio otus) ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ» (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., 2001), «Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ» (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 2001),
«Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɮɢɥɢɧɚ (Bubo bubo) ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ)» (ȼɟɬɪɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002), «ɉɢɬɚɧɢɟ ɨɪɥɚɧɚ-ɛɟɥɨɯɜɨɫɬɚ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɪɨɥɶ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɩɟɤɬɪɟ ɟɝɨ ɠɟɪɬɜ» (Ɋɟɡɧɢɤ, 2006).
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɿɛɪɚɧɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 1998–2006 ɪɨɤɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɞɿɥɹɧɨɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ. ȼɫɶɨɝɨ ɡɿɛɪɚɧɨ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 813 ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɩɪɨɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɥɟɬɨɤ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɪɟɲɬɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɿ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ ɦɚɪɬɢɧɚ. ɋɟɪɟɞ
ɧɢɯ 50 ɩɟɥɟɬɨɤ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɢɱɭ ɯɚɬɧɶɨɦɭ (Athene noctua), 200 — ɜɭɯɚɬɿɣ ɫɨɜɿ (Asio otus), 8 —
ɫɨɜɿ ɫɿɪɿɣ (Stix aluco), 385 ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɩɪɨɛ — ɩɭɝɚɱɭ (Bubo bubo), 5 — ɫɨɜɿ ɛɨɥɨɬɹɧɿɣ (Asio
flammeus), 27 ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɩɪɨɛ — ɨɪɥɚɧɭ-ɛɿɥɨɯɜɨɫɬɭ (Haliaeetus albicilla) ɬɚ 141 — ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɦɭ ɦɚɪɬɢɧɭ (Larus cachinnans). ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɭɞɨɜɢ ɱɟɪɟɩɚ, ɳɟɥɟɩ, ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɡɭɛɿɜ ɿ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɨɫɬɤɪɚɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɟɥɟɬɭ.
1

ȱɞɟɹ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɿ ɜɫɶɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɨɥɿ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ,
ɹɤɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɩɪɨɜɨɞɢɜ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɉɝɥɹɞ ɦɚɫɢɜɭ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɯɢɠɚɤɿɜ
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ 7 ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ 1280 ɨɫɨɛɢɧ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 35 ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɝɪɭɩ ɜɢɞɿɜ. ȼɫɿ ɧɚɹɜɧɿ
ɞɚɧɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɳɨɞɨ ɞɚɧɢɯ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɞɟɹɤɿ ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ. ɐɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ,
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɭɝɚɱɚ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɿ 1998 ɪɨɤɭ (Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ,1998), ɚ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɿ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ ɿ Ɇ. Ɍɨɜɩɢɧɰɹ (2001), ɚ ɩɨɬɿɦ ɭ ɩɪɚɰɿ ȼ. ȼɽɬɪɨɜɚ ɬɚ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ (2002). ɉɨ-ɞɪɭɝɟ,
ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɦɿɧɹɥɚɫɹ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ.
Ɍɚɤ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɬɨɱɧɿɫɬɶ «ɡɧɢɠɟɧɚ», ɳɨ ɛɭɥɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɿɜ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɚɰɿ Ɉ. Ʉɨɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ Ɇ. Ɍɨɜɩɢɧɰɹ (2001), ɭ ɹɤɿɣ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɨɸ ɩɪɚɰɟɸ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ ɿɡ ɫɩɿɜɚɜɬ. (2001) ɭ ɦɟɠɚɯ ɝɪɭɩ ɜɢɞɿɜ Sylvaemus "sylvaticus" ɬɚ Mus sp. ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ1. Ɍɭɬ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɿ (ɞɨ ɜɢɞɭ, ɚ
ɧɟ ɝɪɭɩɢ ɜɢɞɿɜ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. ɍ ɩɪɚɰɿ 1998 ɪɨɤɭ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢɫɶ ɬɚɤɨɠ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ
20-ɬɢ ɩɟɥɟɬɨɤ ɥɭɱɧɨɝɨ ɥɭɧɹ (Circus pygargus), ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿɣ ɜɢɛɨɪɰɿ ɡ ɜɭɯɚɬɨɸ ɫɨɜɨɸ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡ ɩɿɡɧɿɲɢɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɢɯ ɩɟɥɟɬɨɤ, ɬɨɦɭ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɥɭɧɹ ɧɟ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ. ɍ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 2001, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., 2001) ɡ ɰɿɽʀ ɜɢɛɿɪɤɢ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 18 ɨɫɨɛɢɧ ɦɢɲɿɜɤɢ ɹɤ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɠɟɪɬɜ ɜɭɯɚɬɨʀ ɫɨɜɢ.
Ɉɬɠɟ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɯɢɠɚɤɿɜ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɥɟɬɨɤ ɬɚ ɩɨʀɞɟɣ, ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɡɝɚɞɚɧɢɦɢ ɜɢɳɟ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ, ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɬɚɤ.
ɋɢɱ ɯɚɬɧɿɣ (Athene noctua). ɉɟɥɟɬɤɢ ɡɢɦɨɜɨ-ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɿɛɪɚɧɨ ɧɚ ɫɬɟɩɨɜɨɦɭ
ɩɚɫɨɜɢɳɿ ɭ ɤɜɿɬɧɿ–ɬɪɚɜɧɿ 1998 ɪ. ɧɚ ɨɤɨɥɢɰɿ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ. Ȼɭɥɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɟɲɬɤɢ 85 ɨɫɨɛɢɧ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 7 ɜɢɞɿɜ.
ɋɨɜɚ ɜɭɯɚɬɚ (Asio otus). Ɂ 200 ɩɟɥɟɬɨɤ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ 65 ɡɿɛɪɚɧɨ ɜɥɿɬɤɭ 1997–1999 ɪɪ. ɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ «ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» ɭ ɝɧɿɡɞɿ ɬɚ ɧɚ ɝɧɿɡɞɨɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɩɿɞ ɩɪɢɫɚɞɚɦɢ, 125
ɩɟɥɟɬɨɤ — ɜɡɢɦɤɭ ɭ 1997–1999 ɪɪ. ɭ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ ɧɚ
ɦɿɫɰɹɯ ɡɢɦɨɜɢɯ ɫɤɭɩɱɟɧɶ ɜɭɯɚɬɢɯ ɫɨɜ ɿ 10 ɩɟɥɟɬɨɤ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɳɨ ɡɿɛɪɚɧɨ ɭ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɦ.
Ʌɭɝɚɧɫɶɤ ɭ 2000 ɪɨɰɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɟɲɬɤɢ 505 ɨɫɨɛɢɧ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 9 ɜɢɞɿɜ.
ɋɨɜɚ ɫɿɪɚ (Stix aluco). ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɦɿɫɬ 8 ɩɟɥɟɬɨɤ, ɳɨ ɡɿɛɪɚɧɨ ɭ ɝɧɿɡɞɿ ɫɨɜɢ ɭ ɛɚɣɪɚɱɧɿɣ ɞɿɛɪɨɜɿ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» ɭ ɫɟɪɩɧɿ 1998 ɪ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɡɚɥɢɲɤɢ 39
ɨɫɨɛɢɧ ɫɫɚɜɰɿɜ 8 ɜɢɞɿɜ.
ɉɭɝɚɱ (Bubo bubo). ɍ 1999–2001 ɪɪ. ɡɚ ɝɧɿɡɞɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ
ʀʀ ɫɯɿɞɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɤɨɥɨ ɝɧɿɡɞ ɬɚ ɩɪɢɫɚɞ ɩɭɝɚɱɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 56 ɝɧɿɡɞɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɛɭɥɨ ɡɿɛɪɚɧɨ 240 ɩɟɥɟɬɨɤ ɬɚ 145 ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɪɟɲɬɨɤ. ɍɫɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɨɝɥɹɧɭɬɨ 80 ɝɧɿɡɞ ɰɶɨɝɨ ɪɿɞɤɿɫɧɨɝɨ ɩɬɚɯɚ. ɍ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɡɚɥɢɲɤɢ 465 ɨɫɨɛɢɧ ɫɫɚɜɰɿɜ 22 ɜɢɞɿɜ, ɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɪɟɲɬɤɚɯ
ɜɢɹɜɥɟɧɨ 15 ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿ 26 ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ.
ɋɨɜɚ ɛɨɥɨɬɹɧɚ (Asio flammeus). 5 ɩɟɥɟɬɨɤ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡɿɛɪɚɧɨ ɜɥɿɬɤɭ 2000 ɪ. ɭ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɶɤɨɦɭ ɪ-ɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ». ɍ ɰɢɯ ɩɟɥɟɬɤɚɯ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 12 ɨɫɨɛɢɧ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 3 ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ.
Ɉɪɥɚɧ-ɛɿɥɨɯɜɿɫɬ (Haliaeetus albicilla). Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ Ɉ. Ɋɽɡɧɿɤɚ (2006), 20 ɩɟɥɟɬɨɤ ɬɚ 7
ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɡɿɛɪɚɧɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞ ɝɧɿɡɞɨɦ ɬɚ ɞɜɨɦɚ ɩɪɢɫɚɞɚɦɢ ɩɬɚɯɚ ɭ ɬɪɚɜɧɿɫɟɪɩɧɿ 2003 ɪ. ɧɚ ɝɧɿɡɞɨɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɳɨ ɩɪɢɥɹɝɚɽ ɞɨ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɛɝɨɫɩɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɍ 11 ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɩɪɨɛɚɯ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 3 ɜɢɞɢ ɫɫɚɜɰɿɜ.
Ɇɚɪɬɢɧ ɠɨɜɬɨɧɨɝɢɣ (Larus cachinnans). ɍ ɤɜɿɬɧɿ ɬɚ ɥɢɩɧɿ 2003–2006 ɪɪ. 141 ɤɨɪɦɨɜɭ
ɩɪɨɛɭ ɡɿɛɪɚɧɨ ɧɚ ɤɨɥɨɧɿʀ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɛɝɨɫɩɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ 25 ɨɫɨɛɢɧ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 6 ɜɢɞɿɜ.
1

ɐɟ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɦɭɲɟɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿɲɧɿɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɭ ɜɢɹɜɢɜ ɫɭɦɧɿɜ ɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɩɨɥɿɝ ɧɚ «ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɿ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɬɚɯɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɩɪɨɛ (ɰɢɮɪɢ — ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜ)
ȼɢɞ
(ɚɛɨ ɝɪɭɩɚ ɜɢɞɿɜ) **

Athene
noctua
[1, 3]*

Asio
otus

Stix
aluco

[1, 2, 3] [1, 3]

Bubo
bubo
[1, 3, 4]

Asio
Haliaeetus
Larus
Ɋɚɡɨɦ
flammeus albicilla cachinnans
[3]

[5]

[6]

[1–6]

Insectivora
Erinaceus concolor
Sorex araneus
Sorex minutus
Crocidura suaveolens

–
–
–
2

–
–
–
1

–
1
–
18

109
–
1
–

–
–
–
1

–
–
–
–

–
–
–
–

109
1
1
22

Ferae
Mustelidae (gen. sp.)
Martes foina
Mustela sp.
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela eversmanni
Vulpes vulpes

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

2
2
4
1
5
1
2

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

2
2
4
1
5
1
2

Glires: non-Muroidea
Lepus europaeus
Marmota bobak
Spermophilus sp.
Spermophilus pygmaeus
Dryomys nitedula
Allactaga major
Sicista sp.

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
18

–
–
–
–
–
–
–

13
16
4
–
2
14
1

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
1
–
–
–

13
16
4
1
2
14
19

Glires: Muroidea
Spalax microphthalmus
Cricetus cricetus
Cricetulus migratorius
Myodes glareolus
Lagurus lagurus
Ondatra zibethicus
Arvicola amphibius
Microtus "arvalis"
Microtus levis
Rattus norvegicus
Mus sp.
Mus musculus
Mus spicilegus
Sylvaemus tauricus
Sylvaemus "sylvaticus"
Sylvaemus uralensis

–
–
1
1
4
–
–
–
44
–
32
–
–
1
–
–

–
–
23
30
7
–
1
–
339
–
6
40
32
–
3
5

–
–
3
–
–
–
–
–
6
–
5
–
–
4
–
2

23
1
190
–
9
2
12
1
87
10
–
22
72
4
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
8
–
–
–
–
–
3
–

–
–
–
–
–
1
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9
–
6
–
–
2
–
6
–
–
1
–
–
–
–
–

32
1
223
31
20
5
15
7
484
10
44
62
104
9
6
7

Ungulata
Sus scrofa
Ɋɚɡɨɦ

–

–

–

–

–

1

–

1

85

505

39

609

12

4

25

1280

* Ⱦɚɧɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ: [1] — Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999; [2] — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.,
2001; [3] — Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 2001; [4] — ȼɟɬɪɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002; [5] — Ɋɟɡɧɿɤ, 2006; [6] —
ɧɚɲɿ ɞɚɧɿ. ** — ɧɚɡɜɢ ɪɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɨɞɚɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɜɢɞɚɧɧɹɦ «ɇɚɡɟɦɧɿ ɯɪɟɛɟɬɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀɯ
ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ» (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2004).
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Ɉɝɥɹɞ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ
ɇɚɞɪɹɞ ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɢɯ (Insectivora) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɩɢɫɤɭ ɠɟɪɬɜ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ 4-ɦɚ ɜɢɞɚɦɢ: Erinaceus concolor, Sorex araneus, S. minutus, Crocidura suaveolens. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡ ɧɢɯ
ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ʀɠɚɤ ɛɿɥɨɱɟɪɟɜɢɣ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ — ɛɿɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚ. Ɇɿɞɢɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ
ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɥɢɲɟ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɡɧɚɯɿɞɤɚɦɢ.
Erinaceus concolor — ʀɠɚɤ ɛɿɥɨɱɟɪɟɜɢɣ — ɬɢɩɨɜɢɣ ɜɢɞ ɠɟɪɬɜ ɩɭɝɚɱɚ ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ: ɜɢɹɜɥɟɧɨ 109 ɨɫɨɛɢɧ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 18 % ɭɫɿɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɩɭɝɚɱɚ.
Sorex araneus — ɦɿɞɢɰɹ ɡɜɢɱɚɣɧɚ. ȯɞɢɧɚ ɨɫɨɛɢɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ.
Sorex minutus — ɦɿɞɢɰɹ ɦɚɥɚ. Ɍɚɤɨɠ ɜɤɪɚɣ ɪɿɞɤɿɫɧɚ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ. ȯɞɢɧɢɣ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɩɭɝɚɱɚ.
Crocidura suaveolens — ɛɿɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɞɿɜ, ɧɚɹɜɧɚ ɭ ɪɚɰɿɨɧɚɯ ɭɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɨɜ, ɨɤɪɿɦ ɩɭɝɚɱɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɰɟɣ ɜɢɞ ɩɨɫɿɞɚɽ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ
ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ. Ƀɨɝɨ ɞɨɥɹ ɡɧɚɱɧɚ ɭ ɧɚɹɜɧɿɣ ɜɢɛɨɪɰɿ ɩɟɥɟɬɨɤ ɫɿɪɨʀ ɫɨɜɢ (46,2 %).
ɇɚɞɪɹɞ ɏɢɠɿ (Ferae). ɍɫɿ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɤɪɭɩɧɿ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ. ɐɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɞɢ ɡ ɪɨɞɢɧɢ Mustelidae, ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɢɫɢɰɹ — ɽɞɢɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɪɨɞɢɧɢ Canidae ɫɟɪɟɞ ɠɟɪɬɜ.
Martes foina — ɤɭɧɢɰɹ ɤɚɦ’ɹɧɚ. ɐɟɣ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɣ ɜɢɞ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɩɨ ɜɫɿɣ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɧɚɫɟɥɹɽ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ. Ⱦɜɿ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɧɢ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ
ɩɭɝɚɱɚ.
Mustela erminea — ɝɨɪɧɨɫɬɚɣ. ȯɞɢɧɢɣ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɰɶɨɝɨ ɪɿɞɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɹɤɨɝɨ ɡɚɧɟɫɟɧɨ
ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (4 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ), ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ.
Mustela nivalis — ɥɚɫɤɚ. Ɂ ɭɫɿɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɞɢɧɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ
ɩɭɝɚɱɚ (33,3 % ɭɫɿɯ ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɪɟɲɬɨɤ Mustelidae ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ), ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɠ ʀʀ ɱɚɫɬɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽ
0,8 % ɭɫɿɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɣɨɝɨ ɠɟɪɬɜɚɦɢ.
Mustela eversmanni — ɬɯɿɪ ɫɬɟɩɨɜɢɣ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɑɟɪɜɨɧɨɸ ɤɧɢɝɨɸ
ɍɤɪɚʀɧɢ (3 ɤɚɬ.) ɿ ɽ ɬɢɩɨɜɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ,
1999). Ƀɨɝɨ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ.
Vulpes vulpes — ɥɢɫɢɰɹ ɡɜɢɱɚɣɧɚ. Ɂɚɥɢɲɤɢ ɞɜɨɯ ɥɢɫɟɧɹɬ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɩɭɝɚɱɚ.
ɇɚɞɪɹɞ Ƚɪɢɡɭɧɢ (Glires). ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɧɚɞɪɹɞɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɠɢɜɥɟɧɧɹ
ɩ’ɹɬɢ ɿɡ ɫɟɦɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɬɭɬ ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ.
Lepus europaeus — ɡɚɽɰɶ ɫɿɪɢɣ. ȯɞɢɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɪɹɞɭ Ɂɚɣɰɟɩɨɞɿɛɧɿ (Leporiformes) ɭ
ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ. Ɂɚɽɰɶ ɱɟɪɟɡ ɱɢɦɚɥɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ
ɩɭɝɚɱɚ — 2,1 % ɭɫɿɯ ɫɫɚɜɰɿɜ.
Ɋɹɞ Muriformes: ɝɪɭɩɚ ɪɨɞɢɧ ɧɟɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɢɯ (non-Muroidea). ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɰɿɽʀ
ɝɪɭɩɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɟɥɢɤɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ. ȼɢɧɹɬɨɤ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɦɢɲɿɜɤɢ, ɳɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɜɭɯɚɬɨʀ ɫɨɜɢ.
Marmota bobak — ɫɭɪɨɤ ɫɬɟɩɨɜɢɣ (ɛɚɣɛɚɤ). Ɍɢɩɨɜɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ. Ɂɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ 16 ɨɫɨɛɢɧ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 2,6 %
ɭɫɿɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɩɭɝɚɱɚ.
Spermophilus sp. — ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ.
Spermophilus pygmaeus — ɯɨɜɪɚɯ ɫɿɪɢɣ ɭ ɽɞɢɧɨɦɭ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ ɦɚɪɬɢɧɚ; 4 ɨɫɨɛɢɧɢ (ɿɦɨɜɿɪɧɨ, ɬɚɤɨɠ S. pygmaeus) ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɩɭɝɚɱɚ.
Dryomys nitedula — ɫɨɧɹ ɥɿɫɨɜɚ. Ɇɟɲɤɚɧɟɰɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɛɚɣɪɚɱɧɢɯ ɥɿɫɿɜ. ɍ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ (2 ɟɤɡ.) ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ.
Allactaga major — ɬɭɲɤɚɧ ɜɟɥɢɤɢɣ. Ɋɿɞɤɿɫɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ, ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» (2 ɤɚɬ.). ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɜɢɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ ɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɧɚɱɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ — 2,3 % ɭɫɿɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɚɹɜɧɿ ɭ ɣɨɝɨ ɤɨɪɦɨɜɢɯ
ɩɪɨɛɚɯ. ɍ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ ɬɭɲɤɚɧɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɧɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ.
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Sicista sp. — ɦɢɲɿɜɤɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɹɞɪɚ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɯɨɱɚ ɛ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɿɞɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɨɤɪɿɦ ɥɢɲɟ ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2000). ɍ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɦɢɲɿɜɤɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ (3,6 % ɭɫɿɯ ɫɫɚɜɰɿɜ). ɐɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɭ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɰɶɨɝɨ ɪɨɞɭ ɭ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɥɹ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɦɨɠɥɢɜɨ,
ɩɪɨ ɧɟɫɬɚɱɭ ɭ ɰɟɣ ɠɟ ɩɟɪɿɨɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɦɭ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɨɜ — ɧɨɪɢɰɶ. Ɉɤɪɿɦ ɪɚɰɿɨɧɭ ɫɨɜɢ
ɜɭɯɚɬɨʀ, ɨɞɧɭ ɦɢɲɿɜɤɭ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɩɭɝɚɱɚ.
Ɋɹɞ Muriformes: ɧɚɞɪɨɞɢɧɚ ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɢɯ (Muroidea). ɍ ɪɚɰɿɨɧɿ ɭɫɿɯ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɬɭɬ
ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ 81,4 % ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɚɦɟ ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɿ ɝɪɢɡɭɧɢ. ȼɨɧɢ ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɤɨɪɦɨɜɨɸ ɛɚɡɨɸ
ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɫɨɜ, ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɰɿɨɧɚɯ ɤɨɥɨɜɨɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ — ɨɪɥɚɧɚ-ɛɿɥɨɯɜɨɫɬɚ ɿ ɦɚɪɬɢɧɚ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ.
Spalax microphthalmus — ɫɥɿɩɚɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ. ɐɟɣ ɡɧɚɱɧɢɣ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɜɢɞ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɭ
ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ ɬɚ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ ɦɚɪɬɢɧɚ. ɍ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɜɿɧ ɫɤɥɚɞɚɽ 36 % ɭɫɿɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɦɚɪɬɢɧɚ. ɐɟɣ ɮɚɤɬ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɤɚɜɢɦ, ɬɚɤ ɹɤ ɠɨɜɬɨɧɨɝɢɣ ɦɚɪɬɢɧ
ɽ ɬɢɩɨɜɢɦ ɤɨɥɨɜɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɫɥɿɩɚɤ — ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ. ɍ ɪɚɰɿɨɧɿ ɩɭɝɚɱɚ ɫɥɿɩɚɤ ɫɤɥɚɞɚɽ 3,8 % ɭɫɿɯ ɠɟɪɬɜ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ.
Cricetus cricetus — ɯɨɦ’ɹɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɬɚɯɿɜ ɭ ɜɤɪɚɣ ɧɟɡɧɚɱɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. ȯɞɢɧɢɣ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɩɭɝɚɱɚ.
Cricetulus migratorius — ɯɨɦ’ɹɱɨɤ ɫɿɪɢɣ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɯɨɦ’ɹɱɨɤ
ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., 2003), ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɭ ɡɧɚɱɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɹɤ ɩɭɝɚɱ, ɜɭɯɚɬɚ ɫɨɜɚ ɬɚ ɠɨɜɬɨɧɨɝɢɣ ɦɚɪɬɢɧ. ɍ ɪɚɰɿɨɧɚɯ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɯɨɦ’ɹɱɨɤ ɫɤɥɚɞɚɽ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 31,2 %,
4,6 % ɬɚ 24 % ɭɫɿɯ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. ɍ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɧ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɢɱɚ
ɯɚɬɧɶɨɝɨ ɬɚ ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ, ɚɥɟ ɰɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɨɛ’ɽɦɚɦɢ ɜɢɛɿɪɨɤ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɨɸ ɪɨɥɥɸ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜ ɪɚɰɿɨɧɿ ɰɢɯ ɫɨɜ.
Myodes glareolus — ɧɨɪɢɰɹ ɪɭɞɚ. Ɍɢɩɨɜɢɣ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ ɫɨɜ — ɫɢɱɚ ɯɚɬɧɶɨɝɨ (1 ɟɤɡ.) ɿ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ (30). ɍ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɥɢɲɤɢ ɧɨɪɢɰɿ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɤɨɥɢ ɫɚɦɟ ɜ ɥɿɫɨɜɢɯ
ɦɚɫɢɜɚɯ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ (ɬɚ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɜɝɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) ɡɢɦɨɜɿ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɜɭɯɚɬɢɯ ɫɨɜ.
ɑɚɫɬɤɚ ɰɿɽʀ ɧɨɪɢɰɿ ɫɤɥɚɞɚɽ 5,9 % ɭɫɿɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɰɿɽʀ ɫɨɜɢ.
Lagurus lagurus — ɫɬɪɨɤɚɬɤɚ ɫɬɟɩɨɜɚ. ɐɟɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜɢɞ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.,
2003) ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ 10 ɪɨɤɿɜ ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɯɢɠɚɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ
(7 ɟɤɡ.), ɫɢɱɚ ɯɚɬɧɶɨɝɨ (4 ɟɤɡ.) ɬɚ ɩɭɝɚɱɚ (9 ɟɤɡ.).
Ondatra zibethicus — ɨɧɞɚɬɪɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ. Ɇɟɲɤɚɽ ɭ ɤɨɥɨɜɨɞɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ; ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɬɿɥɚ. Ɂɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɰɿɨɧɚɯ ɤɨɥɨɜɨɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ — ɨɪɥɚɧɚ-ɛɿɥɨɯɜɨɫɬɚ (1 ɟɤɡ.) ɬɚ
ɦɚɪɬɢɧɚ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ (2 ɟɤɡ.). ɉɪɢɫɭɬɧɿɣ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɩɭɝɚɱɚ (2 ɟɤɡ.).
Arvicola amphibius — ɧɨɪɢɰɹ ɜɨɞɹɧɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɤɨɥɨɜɨɞɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ,
ɨɬɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɨɪɥɚɧɚ-ɛɿɥɨɯɜɨɫɬɚ (2 ɟɤɡ.). Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, 12 ɨɫɨɛɢɧ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ
ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ, ɬɚ 1 ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ — ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ.
Microtus "arvalis" — ɰɟɣ ɞɜɿɣɧɢɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɜɨɦɚ
ɜɢɞɚɦɢ: Microtus levis — ɩɨɥɿɜɤɚ ɥɭɝɨɜɚ ɬɚ Microtus obscurus — ɩɨɥɿɜɤɚ ȿɜɟɪɫɦɚɧɚ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2002). ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɧɚɞɜɢɞɭ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɭɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ, ɨɤɪɿɦ ɨɪɥɚɧɚ-ɛɿɥɨɯɜɨɫɬɚ: ʀɯɧɹ ɱɚɫɬɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽ 37,8 % ɭɫɿɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ
ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɩɪɨɛɚɯ ɩɬɚɯɿɜ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ: ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɫɢɱɚ ɯɚɬɧɶɨɝɨ ɰɿ ɧɨɪɢɰɿ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 51,8 % ɭɫɿɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɭ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ — 67,1 %, ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ — 15,4 %, ɩɭɝɚɱɚ —
14,3 %, ɫɨɜɢ ɛɨɥɨɬɹɧɨʀ — 66,7 %. ɍ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ ɦɚɪɬɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɞɜɿɣɧɢɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 24 % ɭɫɿɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɫɚɜɰɿɜ.
Rattus norvegicus — ɩɚɰɸɤ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɣ. ɐɟɣ ɜɟɥɢɤɢɣ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɚ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɜɢɞ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɟɪɟɞ ɠɟɪɬɜ ɩɭɝɚɱɚ (10 ɟɤɡ.).
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Mus sp. Ⱦɜɚ ɜɢɞɢ ɰɶɨɝɨ ɪɨɞɭ — Mus musculus (ɦɢɲɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ) ɬɚ Mus spicilegus (ɦɢɲɚ
ɤɭɪɝɚɧɰɟɜɚ) ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɫɨɜ — ɫɢɱɚ ɯɚɬɧɶɨɝɨ, ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ ɬɚ ɩɭɝɚɱɚ. ɑɚɫɬɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɞɭ Mus ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
37,6 %, 15,4 % ɬɚ 16,1 % ɭɫɿɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ. ȼɨɧɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɰɿɨɧɚɯ ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ (5 ɟɤɡ.) ɬɚ ɦɚɪɬɢɧɚ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ (1 ɟɤɡ.). Ɋɚɡɨɦ ɡ ɧɨɪɢɰɟɸ ɪɭɞɨɸ ɬɚ ɧɨɪɢɰɹɦɢ
ɝɪɭɩɢ Microtus “arvalis”, ɦɢɲɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ (Mus musculus) ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɫɨɜɢ
ɜɭɯɚɬɨʀ ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ.
Sylvaemus tauricus — ɦɢɲɚɤ ɠɨɜɬɨɝɪɭɞɢɣ. Ɍɢɩɨɜɢɣ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ.
ɍ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɬɚɯɿɜ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ — ɩɨ 4 ɨɫɨɛɢɧɢ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɩɭɝɚɱɚ ɬɚ
ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɫɢɱɚ ɯɚɬɧɶɨɝɨ.
Sylvaemus uralensis — ɦɢɲɚɤ ɭɪɚɥɶɫɶɤɢɣ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ (2 ɟɤɡ.) ɬɚ
ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ (5 ɟɤɡ.) ɍ ɪɚɰɿɨɧɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɬɚɤɨɠ 3 ɨɫɨɛɢɧɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ
ɜɢɞɭ ɪɨɞɭ Sylvaemus. Ɍɪɢ ɨɫɨɛɢɧɢ ɰɶɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɩɭɝɚɱɚ.
ɇɚɞɪɹɞ Ɋɚɬɢɱɧɿ (Ungulata) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɽɞɢɧɢɦ ɜɢɞɨɦ — ɫɜɢɧɹ ɞɢɤɚ (Sus scrofa), ɳɨ
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɞɥɚ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɯɢɠɚɤɚ — ɨɪɥɚɧɚ-ɛɿɥɨɯɜɨɫɬɚ.
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 1. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ
ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ, ɽ ɞɪɿɛɧɿ ɝɪɢɡɭɧɢ ɡ ɪɨɞɿɜ Microtus, Cricetulus ɬɚ Mus. Ȳɠɚɤ Erinaceus concolor
ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ, ɣɨɝɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɚ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɣɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɬɚɯɚ ɬɚ ɡɧɚɱɧɿɣ ɜɢɛɿɪɰɿ ɩɟɥɟɬɨɤ ɩɭɝɚɱɚ. Ɋɿɞ Spalax ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɩɭɝɚɱɚ ɿ ɦɚɪɬɢɧɚ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ, ɚ ɪɿɞ Myodes — ɭ ɡɢɦɨɜɨɦɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɿ ɫɨɜɢ
ɜɭɯɚɬɨʀ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɬɢɯ ɝɪɭɩ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɠɟɪɬɜ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 5 ɨɫɨɛɢɧɚɦɢ,
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɫɬɚɥɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɩɬɚɯɿɜ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ.
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ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɬɚɯɿɜ
Ɉɫɧɨɜɭ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɿ ɬɚ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ
ɜɢɞɢ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɧɚɫɟɥɹɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ ɬɚ ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɢ: ɧɨɪɢɰɹ ɥɭɝɨɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɨɞɭ Mus ɬɚ ɯɨɦ’ɹɱɨɤ ɫɿɪɢɣ. Ȳɯɧɹ ɱɚɫɬɤɚ ɭ
ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɬɚɯɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 37,8 %, 16,4 % ɬɚ 17,4 %. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɬɚɯɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɠɟɪɬɜɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ʀɯ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ. Ⱦɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɰɿ ɜɢɞɢ ɜɡɢɦɤɭ.
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Ɋɢɫ. 1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚ ɪɹɫɧɨɬɨɸ ɪɨɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɩɬɚɯɿɜ-ɦɿɨɮɚɝɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.
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ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɢɯ, ɛɿɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ ɭ ɡɧɚɱɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ ɱɟɪɟɡ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɰɿɽʀ ɫɨɜɢ.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɥɭɱɧɿ ɬɚ ɤɨɥɨɜɨɞɧɿ ɜɢɞɢ — ɡɟɦɥɟɪɢɣɤɢ, ɨɧɞɚɬɪɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɿ ɧɨɪɢɰɹ ɜɨɞɹɧɚ —
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɟɜɪɢɮɚɝɚ, ɹɤ ɩɭɝɚɱ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɬɚɯɿɜ, ɳɨ ɩɨɥɸɸɬɶ
ɤɨɥɨ ɜɨɞɢ, — ɨɪɥɚɧɚ-ɛɿɥɨɯɜɨɫɬɚ ɿ ɦɚɪɬɢɧɚ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ.
Ʌɿɫɨɜɿ ɜɢɞɢ — ɦɢɲɚɤ ɥɿɫɨɜɢɣ (Sylvaemus tauricus) ɬɚ ɧɨɪɢɰɹ ɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ
ɛɚɣɪɚɱɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɫɨɧɹ ɥɿɫɨɜɚ — ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɩɬɚɯɿɜ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽ ɧɨɪɢɰɹ ɪɭɞɚ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ.
ȼɟɥɢɤɿ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ — ɬɯɿɪ ɫɬɟɩɨɜɢɣ, ɬɭɲɤɚɧ ɜɟɥɢɤɢɣ, ɛɚɣɛɚɤ, ɯɨɜɪɚɯ — ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɥɢɲɟ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ
ɜɢɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɨɦ’ɹɱɨɤ ɫɿɪɢɣ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ (64 % ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ) ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɤɨɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɩɬɚɯɚ — ɦɚɪɬɢɧɚ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ, ɳɨ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɤɚɜɢɦ.
Ⱦɪɿɛɧɿ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɜɢɞɢ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ, ɚ ɫɚɦɟ ɦɢɲɿɜɤɢ, ɯɨɦ’ɹɱɨɤ ɫɿɪɢɣ,
ɦɢɲɚ ɤɭɪɝɚɧɰɟɜɚ, ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ ɬɚ ɩɭɝɚɱɚ.
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɫɢɱɚ ɯɚɬɧɶɨɝɨ ɬɚ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɫɬɪɨɤɚɬɤɚ ɫɬɟɩɨɜɚ.
Ɍɚɤɢɣ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɢɞ-ɟɜɪɢɮɚɝ, ɹɤ ɩɭɝɚɱ, ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɡɞɨɛɢɱɿ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɚ
ʀʀ ɜɟɥɢɤɿ ɪɨɡɦɿɪɢ (ɯɢɠɚɤɢ ɬɚ ɜɟɥɢɤɿ ɝɪɢɡɭɧɢ) ɚɛɨ ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ (ɞɪɿɛɧɿ ɝɪɢɡɭɧɢ ɪɨɞɿɜ Mus
ɬɚ Microtus). ɋɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɠɟɪɬɜ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɹɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ (ʀɠɚɤ
ɛɿɥɨɱɟɪɟɜɢɣ, ɤɚɦ’ɹɧɚ ɤɭɧɢɰɹ, ɥɢɫɢɰɹ, ɦɢɲɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ, ɩɚɰɸɤ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɣ, ɫɥɿɩɚɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ),
ɬɚɤ ɿ ɫɬɟɩɿɜ (ɯɨɦ’ɹɱɨɤ ɫɿɪɢɣ, ɬɭɲɤɚɧ ɜɟɥɢɤɢɣ, ɛɚɣɛɚɤ), ɤɨɥɨɜɨɞɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɿɜ (ɨɧɞɚɬɪɚ, ɧɨɪɢɰɹ
ɜɨɞɹɧɚ) ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ (ɦɢɲɚɤ ɠɨɜɬɨɝɪɭɞɢɣ).
ɍ ɪɚɰɿɨɧɿ ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ ɬɚ ɫɢɱɚ ɯɚɬɧɶɨɝɨ ɫɫɚɜɰɿ, ɚ ɫɚɦɟ ɞɪɿɛɧɿ ɝɪɢɡɭɧɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɯ ʀɯ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ. Ɍɨɦɭ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɞɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ: ɧɨɪɢɰɹ ɥɭɝɨɜɚ; ɦɢɲɿ ɯɚɬɧɹ ɿ ɤɭɪɝɚɧɰɟɜɚ, ɯɨɦ’ɹɱɨɤ ɫɿɪɢɣ.
ɓɨɞɨ ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ ɬɚ ɫɨɜɢ ɛɨɥɨɬɧɨʀ, ɬɨ ɜɢɛɿɪɤɢ ʀɯɧɿɯ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɩɪɨɛ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɿ, ɳɨɛ
ɪɨɛɢɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɪɚɰɿɨɧɭ. Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ
ɞɟɹɤɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ, ɨɤɪɿɦ ɡɟɦɥɟɪɢɣɨɤ ɿ ɧɨɪɢɰɶ, ɥɿɫɨɜɿ ɝɪɢɡɭɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɢɲɚɤ ɠɨɜɬɨɝɪɭɞɢɣ, Sylvaemus tauricus.
ɍ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɤɨɥɨɜɨɞɧɢɯ ɩɬɚɯɿɜ — ɨɪɥɚɧɚ-ɛɿɥɨɯɜɨɫɬɚ ɬɚ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ ɦɚɪɬɢɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿ
ɤɨɥɨɜɨɞɧɿ ɜɢɞɢ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɟɩɨɜɿ ɜɢɞɢ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɞɥɹ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ ɦɚɪɬɢɧɚ. ɐɟɣ ɬɢɩɨɜɢɣ ɜɢɞ-ɟɜɪɢɮɚɝ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɦɚɫɨɜɿ ɤɨɪɦɢ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ
ɧɚ ʀɯ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɦ ɛɿɨɬɨɩɚɦ.
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɪɨɥɶ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɿ ɡɟɪɧɨ- ɬɚ ɡɟɥɟɧɨʀɞɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ
— ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ɂɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɨɸ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ ɽ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɿ, ɨɬɠɟ, ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ ɬɚ ɞɪɿɛɧɿ ɯɢɠɚɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɟɧɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɪɚɰɿɨɧɚɯ ɩɬɚɯɿɜ — ɯɢɠɚɤɿɜ ɬɚ ɟɜɪɢɮɚɝɿɜ. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɢɞɢ, ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɡɞɨɛɭɜɚɧɧɿ ɩɟɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɭ ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ. ɐɟ — ʀɠɚɤ ɛɿɥɨɱɟɪɟɜɢɣ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɩɭɝɚɱɚ, ɦɢɲɿɜɤɢ — ɭ
ɪɚɰɿɨɧɿ ɜɭɯɚɬɨʀ ɫɨɜɢ, ɛɿɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚ — ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
1. ɍ ɪɚɰɿɨɧɿ ɫɟɦɢ ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ — ɫɢɱ ɯɚɬɧɿɣ, ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɚ, ɫɿɪɚ ɬɚ ɛɨɥɨɬɹɧɚ, ɩɭɝɚɱ,
ɨɪɥɚɧ-ɛɿɥɨɯɜɿɫɬ, ɦɚɪɬɢɧ ɠɨɜɬɨɧɨɝɢɣ — ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 34 ɜɢɞɢ ɬɚ ɝɪɭɩɢ
ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 6 ɪɹɞɿɜ ɬɚ 4 ɧɚɞɪɹɞɿɜ.
2. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɪɨɥɶ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɬɚɯɿɜ ɜ ɭɫɿ ɫɟɡɨɧɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ 22 ɜɢɞɢ ɬɚ ɝɪɭɩɢ ɜɢɞɿɜ
ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡ ɪɹɞɭ ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɢɯ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɨɥɿɜɤɚ
ɥɭɱɧɚ, ɜɢɞɢ ɪɨɞɭ Mus ɬɚ ɯɨɦ’ɹɱɨɤ ɫɿɪɢɣ. Ʉɨɦɚɯɨʀɞɧɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɫɨɜ ɿ ɩɪɢ ɬɨɦɭ
ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɜɢɧɹɬɤɚɦɢ: ɛɿɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɫɿɪɨʀ ɫɨɜɢ, ɚ ʀɠɚɤ ɛɿɥɨɱɟɪɟɜɢɣ — ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ.
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3. ɋɫɚɜɰɿ ɡ ɧɚɞɪɹɞɭ Ferae, ɚ ɫɚɦɟ 6 ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɝɪɭɩ ɜɢɞɿɜ ɡ ɪɨɞɢɧ Mustelidae ɬɚ Canidae, ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɩɭɝɚɱɚ ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɱɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɫɜɨʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ. ȯɞɢɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚɞɪɹɞɭ Ungulata — ɫɜɢɧɸ ɞɢɤɭ — ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɭ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɨɪɥɚɧɚ.
4. Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɛɿɨɬɨɩɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɭ ɪɚɰɿɨɧɚɯ ɩɬɚɯɿɜ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ. ɇɚ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ — ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɬɟɩɨɜɨʀ
ɮɚɭɧɢ, ɳɨ ɧɚɣɲɢɪɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ. Ʉɨɥɨɜɨɞɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ
ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɨɪɥɚɧɚ-ɛɿɥɨɯɜɨɫɬɚ ɬɚ ɦɚɪɬɢɧɚ ɠɨɜɬɨɧɨɝɨɝɨ. ɋɫɚɜɰɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɹɜɧɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ ɫɨɜ.
5. ɇɚɣɲɢɪɲɟ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɬɚɯɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ — ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɢ ɞɪɭɝɨɝɨ (ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ) ɬɚ ɬɪɟɬɶɨɝɨ (ɯɢɠɚɤɢ) ɩɨɪɹɞɤɿɜ.
ɉɨɞɹɤɚ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɳɢɪɭ ɩɨɞɹɤɭ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɡɚ ɿɞɟɸ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɭ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɧɢɦ ɭɫɿ ɬɚɛɥɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɫɬɚɬɬɿ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ.
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ɍȾɄ 502.5 (255)

ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ
ɬɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ 1
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɋɽɡɧɿɤ
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ. — Ɋɽɡɧɿɤ Ɉ. — ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 18 ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɡ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ, ɳɨ
ɛɭɥɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡ ɧɢɦ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɬɚɯɿɜ ɡɚ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɜɿɞ ɦɿɫɰɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɯɢɠɿ ɩɬɚɯɢ, ɫɫɚɜɰɿ, ɬɪɨɮɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɩɟɥɟɬɤɢ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ.
Observations of birds of prey in the Luhansk province and problems of faunal communities protection. — Reznik O. — Original data about distribution of birds of prey in the Luhansk province are
summarized. Data from Alexander Kondratenko’s notebooks as well as results of expeditions together
with him were based on this review. Distributions of mammals among victims of birds of pray according to their systematical position. Dependence of the distribution of birds of prey from distribution of
sites with high abundance of small mammals was analyzed.
Key words: birds of prey, mammals, food chains, pellets, Luhansk province.

ȼɫɬɭɩ
ɏɢɠɿ ɩɬɚɯɢ ɽ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɥɸɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɝɪɭɩɢ
ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɫɫɚɜɰɿɜ. Ⱦɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ ɫɫɚɜɰɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɨ ɞɥɹ ɫɨɜ ɬɚ ɤɚɧɸɤɿɜ. ɉɪɨɬɟ ɣ ɿɧɲɿ ɝɪɭɩɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɫɫɚɜɰɿɜ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɠɟɪɬɜ. ɐɹ ɫɬɚɬɬɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚɯ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡ ɧɢɦ ɬɟɪɟɧɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɞɨɥɢɧɿ
ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ. Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɨɪɧɿɬɨɥɨɝɿɽɸ ɩɪɢɜɢɬɚ ɣɨɦɭ ɣɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɟɦ
ȼ. ȼ. ȼɽɬɪɨɜɢɦ. ɐɢɦɢ ɫɜɨʀɦɢ ɨɪɧɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɳɟɞɪɨ ɞɿɥɢɜɫɹ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɭɱɧɹɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ,
ɩɟɪɲɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɭ ɜɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ, ɛɭɥɢ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɫɚɦɟ
ɩɪɨ ɩɬɚɯɿɜ (ɧɚɩɪ., ɩɪɨ ɤɨɥɨɧɿɸ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɯ ɦɚɪɬɢɧɿɜ: Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȼɟɬɪɨɜ, 1996).
ȼɟɥɢɤɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɦɢ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɥɟɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɢɞɿɥɹɥɨɫɶ ɯɢɠɢɦ ɩɬɚɯɚɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɹ
ɝɪɭɩɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɪɧɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɚɥɟ ɣ ɧɟɦɚɥɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɹɤ ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɢ, ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɹɤɢɯ ɽ ɫɫɚɜɰɿ. Ɇɿɫɰɹ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɥɟɬɨɤ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɥɟɬɨɤ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɤɥɚɞ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ ɱɢ
ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɫɚɜɰɿɜ. ɐɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɧɚɲɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 2001;
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., 2001; ȼɟɬɪɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002; Ɋɽɡɧɢɤ, 2006ɚ ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜ ɨɝɥɹɞɿ ɇ. Ⱥɬɚɦɚɫɶ ɬɚ Ɇ. Ɍɨɜɩɢɧɰɹ (2006).

1
ȱɞɟɹ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɩɪɢ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɦɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɡ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɥɟɝɚɦɢ
ɩɨɬɪɟɛ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɫɫɚɜɰɿɜ-ɮɿɬɨɮɚɝɿɜ ɬɚ ɩɬɚɯɿɜ-ɦɿɨɮɚɝɿɜ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɭɦɿɠɧɿ ɥɚɧɤɢ ɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɩɿɪɚɦɿɞ, ɚ ɩɨɬɿɦ — ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ.
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Ɇɚɬɟɪɿɚɥ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 2000 ɞɨ 2005 ɪɨɤɭ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ɞɨɥɢɧɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ, ɿ ɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɯɢɠɢɯ
ɩɬɚɯɿɜ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɭ 7 ɳɨɞɟɧɧɢɤɚɯ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ. Ɍɚɤɨɠ ɫɩɿɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɫɿɧɿɯ ɬɚ ɜɟɫɿɧɧɿɯ ɨɛɥɿɤɿɜ ɧɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ–Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɛɝɨɫɩɿ ɣ ɣɨɝɨ ɨɤɨɥɢɰɹɯ.
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɬɚɤɿ ɬɪɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ: ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ «ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɢɣ ɫɬɟɩ»
ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɤɨɥɢɰɿ (Ɇɿɥɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ), ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ» ɣ ɨɤɨɥɢɰɿ (ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ), «ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» ɣ ɨɤɨɥɢɰɿ (ɋɜɽɪɞɥɨɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ). Ɏɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɨ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɚɥɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɫɚɦɟ ɭ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɋɩɿɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ ɡ
Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ (ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɪɢɛɝɨɫɩ ɬɚ ɨɤɨɥɢɰɿ ɛɿɨɫɬɚɧɰɿʀ ɇɨɜɨ-ȱɥɶɽɧɤɨ).
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɨɝɥɹɞɨɦ Ƚ. Ɏɟɫɟɧɤɚ ɬɚ Ⱥ. Ȼɨɤɨɬɟɹ (2002); ɨɩɢɫɢ ɮɚɭɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ — ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɧɚɡɜɚɧɢɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ.
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ
ȼɫɶɨɝɨ ɡɚ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 17 ɜɢɞɿɜ ɡ 4 ɪɨɞɢɧ. Ɇɚɣɠɟ ɜɫɿ
ɜɢɞɢ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɡɚɧɟɫɟɧɨ ɞɨ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» (1994). ȱ ɰɟ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɿɫɧɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɛɪɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɜɢɞɿɜɠɟɪɬɜ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɜɢɞɿɜ-ɠɟɪɬɜ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɜɟɞɟ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɯɢɠɚɤɿɜ (ɒɜɚɪɰ, 2004; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2006).
Ɋɨɞɢɧɚ ɫɤɨɩɨɜɿ (Pandionidae)
ɋɤɨɩɚ — ɽɞɢɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɪɨɞɢɧɢ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ; ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɥɶɨɬɿ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɢ
ɿ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ. ȼɡɚɽɦɢɧɢ ɡ ɫɫɚɜɰɹɦɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɦɢ ɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ, ɩɪɨɬɟ ɜɨɧɢ
ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɣ ɜɢɞ ɽ ɬɢɩɨɜɢɦ ɪɢɛɨʀɞɨɦ. ɇɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɜɞɚɥɟ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ
ɋɤɨɩɚ (Pandion haliaetus). Ɍɢɩɨɜɢɣ ɪɢɛɨʀɞ, ɮɚɤɬɢ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚɦɢ ɧɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ. ɇɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɜɞɚɥɟ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɜɤɚɯ ɪɢɛɝɨɫɩɭ ɬɚ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɿ
ɅɉɁ ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ. ȼɿɞɨɦɨ ɞɜɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭ 2001 ɪɨɰɿ. ȼɡɚɝɚɥɿ ɜɢɞ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɿɝɪɚɰɿʀ.
@ (ɛɟɡ ɞɚɬɢ ɬɚ ɦɿɫɰɹ, ɩɿɫɥɹ 11-04-2001): ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 1 ɟɤɡ. @ 13-04-2001. ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ,
Ƚɪɭɲɿɜɫɶɤɚ ɞɿɥɹɧɤɚ, ɫ 8:15 ɞɨ 8:35 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ ɫɤɨɩɢ, ɹɤɟ ɫɤɿɧɱɢɥɨɫɹ ɭɫɩɿɲɧɨ; ɩɿɡɧɿɲɟ ɨ 9:20 ɰɶɨɝɨ ɩɬɚɯɚ «ɩɿɞɧɹɥɢ» ɛɿɥɹ «ɛɚɧɞɢɬɫɶɤɨʀ ɞɨɪɨɝɢ», ɬɚɦ ɜɿɧ ʀɜ ɪɢɛɭ.

Ɋɨɞɢɧɚ ɹɫɬɪɭɛɨɜɿ (Accipitridae)
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɩɨ ɜɫɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɍ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ 8 ɜɢɞɿɜ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɿɛɪɚɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɳɨɞɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ —
ɥɭɧɹ ɥɭɱɧɨɝɨ (Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999) ɬɚ ɨɪɥɚɧɚ (Ɋɽɡɧɿɤ, 2006ɚ).
ɒɭɥɿɤɚ ɱɨɪɧɢɣ (Milvus migrans). ɇɟɱɢɫɟɥɶɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɞ, ɝɧɿɡɞɢɬɶɫɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɚɞɥɿ, ɡɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɿɧɨɞɿ ɩɨɥɸɽ ɧɚ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɿ ɩɬɚɯɿɜ (Ⱦɟɦɹɧɱɢɤ,
2003). Ɉɯɨɪɨɧɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟ ɦɚɽ. ȯ ɬɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɞɭ, ɛɟɡ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɫɚɜɰɿɜ.
@ 29-07-2000: ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ, ɨɡɟɪɨ ɋɬɚɜ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 29-07-2000: Ⱦɨɧɟɰɶ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɯɭɬɨɪɚ ɉɿɳɚɧɢɣ, ɨɯɨɪɨɧɧɚ ɡɨɧɚ, ɩɥɹɠ, 3 ɨɫɨɛɢɧɢ. @ 14-04-2001: Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ, ɩɪɨɥɿɬ ɱɨɪɧɨɝɨ ɲɭɥɿɤɢ, ɡ
15:00 ɞɨ 15:30, ɬɪɢ ɨɫɨɛɢɧɢ.

Ʌɭɧɶ ɩɨɥɶɨɜɢɣ (Circus cyaneus). ȼɢɞ ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɑɄɍ. Ɇɿɝɪɭɸɱɢɣ ɩɬɚɯ. əɤ ɿ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɥɭɧɿɜ, ɩɨɥɸɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɦɢɲɟɣ. ȯ ɬɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɞɭ: ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɭ Ɇɿɥɨɜɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ.
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@ 08-02-2001: Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚɜɤɨɥɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ (ɜɿɞ ȼɟɥɢɤɨɰɶɤɚ ɱɟɪɟɡ əɪɫɶɤɟ ɿ
ɧɚɡɚɞ) ɩɨ ɹɪɚɦ ɿ ɹɪɭɝɚɦ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 3 ɫɚɦɰɿɜ. @ 11-02-2001: ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚɜɤɨɥɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ (ɤɿɥɶɰɟ ɜɿɞ ȼɟɥɢɤɨɰɶɤɚ ɛɥ. 50 ɤɦ), 1 ɫɚɦɟɰɶ ɿ 2 ɫɚɦɤɢ. @ 30-10-2004: ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɪɢɛɝɨɫɩ,
2 ɨɫɨɛɢɧɢ. @ 22-03-2002: ɉɪɨɜɚɥɥɹ, ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɹɤ «Circus pygargus – cyaneus», 2 ɟɤɡ.

Ʌɭɧɶ ɥɭɱɧɢɣ (Circus pygargus). ȼɢɞ ɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɢɣ, ɿɧɨɞɿ ɝɧɿɡɞɢɬɶɫɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɡɢɦɤɭ. Ɉɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟ ɦɚɽ. ɉɨɥɸɽ ɧɚ ɦɢɲɟɣ, ɹɳɿɪɨɤ, ɡɟɦɧɨɜɨɞɧɢɯ ɿ ɤɨɦɚɯ. Ⱦɜɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡɿɛɪɚɧɨ ɩɟɥɟɬɤɢ (Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999).
@ 15-07-2003: ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ: ɩɟɥɟɬɤɢ ɥɭɧɹ ɥɭɱɧɨɝɨ, ɡɚɥɢɲɤɢ ɹɳɿɪɤɢ ɩɪɭɞɤɨʀ ɬɚ ɤɨɦɚɯ (ɩɪɹɦɨɤɪɢɥɿ ɬɚ ɠɭɤɢ). @ 19-05-2002: ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ, 4 ɩɚɪɢ (ɦɨɠɥɢɜɨ 5 ɩɚɪ).

Ʌɭɧɶ ɨɱɟɪɟɬɹɧɢɣ (Circus aeruginosus). Ⱦɨɫɢɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ, ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɛɿɥɹ ɜɨɞɨɣɦ ɿ ɭ
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɯ. Ɉɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟ ɦɚɽ. ɉɨɥɸɽ ɧɚ ɤɨɥɨɜɨɞɧɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɿ ɫɫɚɜɰɿɜ.
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɛɝɨɫɩɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ.
@ 23-10-2004: ɨɛɥɿɤɢ ɧɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɛɝɨɫɩɿ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 04-05-2002: ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ, ɪɚɣɨɧ ɫɬɚɪɨʀ ɞɚɦɛɢ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ.

əɫɬɪɭɛ ɦɚɥɢɣ (Accipiter nisus). ɉɨɲɢɪɟɧɢɣ ɜɢɞ, ɝɧɿɡɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɨɫɿɥɢɣ, ɩɨɥɸɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɬɚɯɿɜ, ɿɧɨɞɿ ɧɚ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. Ɉɯɨɪɨɧɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟ ɦɚɽ. Ⱥɜɬɨɪɚɦ ɜɿɞɨɦɨ 6 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ.
@ 09-02-2001: ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɨɧɚɞ 110 ɤɦ ɧɚɜɤɨɥɨ ȼɟɥɢɤɨɰɶɤɚ ɱɟɪɟɡ Ɇɿɥɨɜɟ, Ⱦɿɛɪɨɜɭ, ɒɟɥɟɫɬɨɜɤɭ, 1
ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 10-02-2001: ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚɜɤɨɥɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ (ɩɨɧɚɞ 50 ɤɦ) 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 11-02-2001: ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚɜɤɨɥɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ (ɩɨɧɚɞ 50 ɤɦ), 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 23-03-2002: ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ, Ƚɪɭɲɿɜɫɶɤɚ ɞɿɥɹɧɤɚ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ (ɫɚɦɤɚ). @ 23-10-2004: ɨɛɥɿɤ ɧɚ ɪɢɛɝɨɫɩɿ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 02-10-2004: ɪɢɛɝɨɫɩ, ɦɚɪɲɪɭɬ 12 ɤɦ (8:45–15:10), 2 ɨɫɨɛɢɧɢ.

əɫɬɪɭɛ ɜɟɥɢɤɢɣ (Accipiter gentilis). ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡɪɨɫɬɚɽ.
Ɉɯɨɪɨɧɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟ ɦɚɽ. Ɉɫɿɥɢɣ ɜɢɞ, ɩɨɥɸɽ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɩɬɚɯɿɜ, ɭ ɬ.ɱ. ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɯɢɠɢɯ
ɩɬɚɯɿɜ (ɭ ɩɨʀɞɹɯ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɞɜɿ ɫɨɜɢ), ɫɫɚɜɰɿ ɫɟɪɟɞ ɠɟɪɬɜ ɧɚɦ ɧɟ ɜɿɞɨɦɿ. ɍ ɡɚɩɢɫɚɯ ɽ 6 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ.
@ 03-01-2001: ɨɤɨɥ. ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 09-02-2001: ɤɿɥɶɰɟɜɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɜɿɞ ȼɟɥɢɤɨɰɶɤɚ ɱɟɪɟɡ Ɇɿɥɨɜɟ, Ⱦɿɛɪɨɜɭ, ɒɟɥɟɫɬɨɜɤɭ (ɩɨɧɚɞ 110 ɤɦ), 2 ɨɫɨɛɢɧɢ. @ 30-10-2004:
ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɪɢɛɝɨɫɩ, ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɩɬɚɯɿɜ, 2ɨɫɨɛɢɧɢ. @ 10-02-2001: ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚɜɤɨɥɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ, ɩɨɧɚɞ 50 ɤɦ, ɧɚ ɪɿɱɤɿ Ɇɿɥɨɜɚ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ ɥɸɬɢɣ (ȱȱ ɞɟɤɚɞɚ) 2001,
ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɤɚ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 11-02-2001: ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚɜɤɨɥɨ ȼɟɥɢɤɨɰɶɤɚ (ɩɨɧɚɞ 50 ɤɦ), 2 ɨɫɨɛɢɧɢ.
@ 22-05-2002: ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɤɚ, ɞɭɛɨɜɚ ɩɨɫɚɞɤɚ ɭ ɜɟɪɯɿɜ’ɹɯ Ʉɪɟɣɞɹɧɨɝɨ ɹɪɭ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ ɿ ɝɧɿɡɞɨ. @ 0210-2004: ɪɢɛɝɨɫɩ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ.

Ɂɢɦɧɹɤ (Buteo lagopus). Ɍɢɩɨɜɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɡɢɦɨɜɨʀ ɨɪɧɿɬɨɮɚɭɧɢ. Ɉɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟ ɦɚɽ. ɉɨɥɸɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɝɪɢɡɭɧɿɜ. ɇɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚ ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɧɚ ɥɭɤɚɯ, ɩɨɥɹɯ ɿ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ. ɉɟɪɲɿ ɨɫɿɧɧɿ ɪɽɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɢɥɶɨɬɭ ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɥɢɫɬɨɩɚɞ, ɜɟɫɧɨɸ ɨɫɬɚɧɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɤɿɧɰɿ ɤɜɿɬɧɹ.
@ 09-02-2001: Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ (ɛɿɥɶɲ 110 ɤɦ), 19 ɨɫɨɛɢɧ. @ 29.12.2000. ɨɤɨɥ. ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ,
ɤɿɥɶɰɟɜɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚɜɤɨɥɨ Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɢ (ɩɨɥɹ, ɛɚɥɤɚ ȱɜɚɧɢɯɿɧɟ, ɡɚɩɥɚɜɚ Ⱦɟɪɤɭɥɭ), ɡ 10 ɞɨ 15:00, 2
ɨɫɨɛɢɧɢ. @ 08-02-2001: Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɦɚɪɲɪɭɬ, 2 ɨɫɨɛɢɧɢ. @ 11-02-2001: ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚɜɤɨɥɨ
ȼɟɥɢɤɨɰɶɤɚ (ɩɨɧɚɞ 50 ɤɦ), 1 ɨɫɨɛɢɧɚ.

Ʉɚɧɸɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ (Buteo buteo). ɇɚɣɬɢɩɨɜɿɲɢɣ ɿ ɧɚɣɱɢɫɟɥɶɧɿɲɢɣ ɜɢɞ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ; ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟ ɦɚɽ. Ƚɧɿɡɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. ɏɚɪɱɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɢɲɚɦɢ. Ⱥɜɬɨɪɚɦ ɜɿɞɨɦɨ 11 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɭ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. Ɉɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɦɚɫɨɜɢɣ
ɩɪɨɥɿɬ (1.09.2000) ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɫɚɞɢɛɢ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ.
@ 29.03.2000: Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ, ɩɟɪɲɚ ɜ ɫɟɡɨɧɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɡɚ ɝɨɥɨɫɨɦ. @ 01-09-2000: ɋɚɞɢɛɚ ɅɉɁ, ɛɿɥɹ
8:40 ɞɨ 9:20, ɩɪɨɥɿɬ ɩɨɧɚɞ 40 ɨɫɨɛɢɧ (ɱɚɫɬɨ ɤɪɭɠɥɹɸɬɶ). @ 03-04-2001: ɋɚɞɢɛɚ ɅɉɁ, ɩɪɢɥɟɬɿɥɢ
«ɦɿɫɰɟɜɿ» ɤɚɧɸɤɢ. @ 11.04.2001: ɥɿɫ ɡɚ ɨɡ. Ƚɥɢɛɨɤɢɦ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ 1 ɨɫɨɛɢɧɭ. @ 20-03-2002: ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ, ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɪɨɥɶɨɬɭ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 03-06-2001: ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɤɚ, 4 ɨɫɨɛɢɧɢ. @ 13-042001: ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ, Ƚɪɭɲɿɜɫɶɤɚ ɞɿɥɹɧɤɚ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 19-05-2002: ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɤɚ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ.
@ 04-05-2002: ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɤɚ, ɪɚɣɨɧ ɫɬɚɪɨʀ ɞɚɦɛɢ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. @ 02-10-2004: ɋɬɚɧɢɱɚɧɫɶɤɢɣ ɪɢɛɝɨɫɩ,
ɦɚɪɲɪɭɬ 12 ɤɦ, ɡ 8:45 ɞɨ 15:10, 10 ɨɫɨɛɢɧ.
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Ɉɪɥɚɧ-ɛɿɥɨɯɜɿɫɬ (Haliaeetus albicilla). Ɋɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ, ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɑɄɍ. Ƚɧɿɡɞɢɬɶɫɹ ɛɿɥɹ
ɜɨɞɨɣɦ, ɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɪɢɛɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɥɨɜɨɞɧɿ ɫɫɚɜɰɿ ɿ ɩɬɚɯɢ. ɋɟɪɟɞ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɧɨɪɢɰɹ ɜɨɞɹɧɚ (Arvicola amphibius) ɿ ɨɧɞɚɬɪɚ (Ondatra zibethicus), ɱɚɫɬɤɚ ɹɤɢɯ ɫɹɝɚɽ
7,4 ɬɚ 3,8 % (Ɋɽɡɧɿɤ, 2006ɚ). ɍ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɡɚɥɢɲɤɢ ɤɚɛɚɧɚ (ɞɨʀɞɚɧɧɹ ɩɚɞɥɚ). ɍ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚɯ ɽ 7 ɡɚɩɢɫɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɪɥɚɧɚ, ɩɪɨɬɟ ʀɯ ɦɨɝɥɨ ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ: ɨɪɥɚɧɚ ɦɢ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢʀɡɞɿɜ ɧɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿ ɫɬɚɜɤɢ (Ɋɟɡɧɿɤ, 2006ɛ).
@ 29-07-2000: ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ, ɨɡɟɪɨ ɋɬɚɜ, 3 ɨɫɨɛɢɧɢ. @ 23.01.2000: ɬɚɦ ɫɚɦɨ, ɦɚɪɲɪɭɬ ɜɿɞ
ɨɡ. ɋɬɚɜ ɞɨ ɨɡ. ɋɨɥɞɚɬɫɶɤɨɝɨ: ɩɚɪɚ ɨɪɥɚɧɿɜ (ɤɪɢɤɢ). @ 30-07-2000: ɬɚɦ ɫɚɦɨ, ɨɡ. ɋɬɚɜ, 2 ɨɫɨɛɢɧɢ
(ɩɚɪɚ). @ 02-08-2000: ɨɡ. ɋɬɚɜ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ. 03-01-2001: ɦɚɪɲɪɭɬ ɜɿɞ ɨɡ. ɋɬɚɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɡ. Ƚɪɭɡɶɤɨɝɨ, 2 ɨɫɨɛɢɧɢ. @ 20-02-2001: ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɤɚ, ɨɪɥɚɧ ɧɚ ɝɧɿɡɞɿ. @ 23-10-2004: ɨɛɥɿɤ ɧɚ ɋɬɚɧɢɱɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɛɝɨɫɩɿ, 12 ɨɫɨɛɢɧ. @ 30-10-2004: ɬɚɦ ɫɚɦɨ, 20 ɨɫɨɛɢɧ. @ 02-10-2004: ɬɚɦ ɫɚɦɨ, ɦɚɪɲɪɭɬ
ɛɥɢɡɶɤɨ 12 ɤɦ (ɡ 8:45–15:10), 6 ɨɫɨɛɢɧ.

Ɋɨɞɢɧɚ ɋɨɤɨɥɨɜɿ (Falconidae)
ɍ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɨɞɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 7 ɜɢɞɚɦɢ. ɋɫɚɜɰɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ, ɩɪɨɬɟ ɽ ɜɢɞɢ ɹɤɿ ɩɨɥɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɦɢɲɟɣ (ɛɨɪɢɜɿɬɟɪ). ɍ ɡɚɩɢɫɚɯ Ɉ.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ ɽ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ.
ɉɿɞɫɨɤɨɥɢɤ ɜɟɥɢɤɢɣ (Falco subbuteo). ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɜɢɞ, ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɱɚɫɬɨ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɭ, ɝɧɿɡɞɢɬɶɫɹ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɚɯ. Ɉɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ
ɧɟ ɦɚɽ. ɉɨɥɸɽ ɧɚ ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɿ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɿɞɨɦɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɤɚɠɚɧɚɦɢ.
@ 02-10-2004: ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɪɢɛɝɨɫɩ, ɦɚɪɲɪɭɬ ɛɥɢɡɶɤɨ 12 ɤɦ (8:45–15:10), 1 ɨɫɨɛɢɧɚ.

Ȼɨɪɢɜɿɬɟɪ (Falco naumanni – tinnunculus). Ɋɿɞɤɿɫɧɿ ɨɫɿɥɿ ɜɢɞɢ, ɛɨɪɢɜɿɬɟɪɚ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɡɚɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɑɄɍ. ɉɨɥɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɦɢɲɟɣ, ɿɧɨɞɿ ɧɚ ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɬɚɯɿɜ. ɍ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɨɛɢɞɜɚ ɜɢɞɢ, ɚɥɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɛɨɪɢɜɿɬɟɪ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ (Falco tinnunculus).
@ 13-04-2001. ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ, Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɚ ɞɿɥɹɧɤɚ, ɣɞɟ ɩɪɨɥɿɬ ɛɨɪɢɜɿɬɪɚ, ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ
ɮɟɪɦɢ ɨ 10:30, ɳɟ 2 ɨɫɨɛɢɧɢ (ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ) ɧɚɞ ɫɚɞɢɛɨɸ ɨ 6:30.

Ɋɨɞɢɧɚ ɋɨɜɨɜɿ (Strigidae)
Ɋɨɞɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 7–8 ɜɢɞɚɦɢ. ɋɨɜɢ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɢɫɥɢɜɰɹɦɢ ɡɚ
ɦɢɲɨɜɢɞɧɢɦɢ ɝɪɢɡɭɧɚɦɢ, ɿ ɚɧɚɥɿɡ ʀɯɧɿɯ ɩɟɥɟɬɨɤ ɞɚɽ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɠɟɪɬɜ,
ʀɯɧɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɿɛɪɚɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɳɨɞɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ 5
ɜɢɞɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɿɛɪɚɧɨ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɟɥɟɬɤɢ ɿ ɩɨʀɞɿ ɜɿɞ ɫɢɱɚ ɯɚɬɧɶɨɝɨ (Athene noctua),
ɫɨɜɢ ɜɭɯɚɬɨʀ (Asio otus), ɫɨɜɢ ɫɿɪɨʀ (Stix aluco), ɩɭɝɚɱɚ (Bubo bubo) ɿ ɫɨɜɢ ɛɨɥɨɬɹɧɨʀ (Asio
flammeus) (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1998; Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɢ ɞɪ., 2001; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, 2001; ȼɟɬɪɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2002). Ⱥɧɚɥɿɡ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɩɪɨ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡ ɪɨɞɢɧ ɦɿɞɢɰɟɜɢɯ (Soricidae), ɧɨɪɢɰɟɜɢɯ (ARvicolidae) ɬɚ ɦɢɲɚɱɢɯ (Muridae) ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɫɨɜ (ɬɚɛɥ. 2).
ɋɨɜɚ ɜɭɯɚɬɚ (Asio otus). Ɍɢɩɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɞ. Ɉɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟ ɦɚɽ. ɇɟɪɿɞɤɨ
ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ ɧɚ ɡɢɦɿɜɥɿ ɭ ɦɿɫɬɿ. ɏɚɪɱɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɢɲɚɦɢ ɿ ɧɨɪɢɰɹɦ, ɿɧɨɞɿ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. ɉɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɡɢɦɿɜɥɟɸ ɩɬɚɯɿɜ ɬɚ ɡɛɿɪ ɩɟɥɟɬɨɤ.
@ 01-02-1998 ɨɤɨɥ. ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɢ, ɩɟɥɟɬɤɢ — 101 ɲɬ. @ 29.01.2000: ɛɿɥɹ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɬɚɯɿɜ, 15 ɨɫɨɛɢɧ. @ 08-02-2001: Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚɜɤɨɥɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɱɟɪɟɡ ɹɪɢ ɬɚ ɹɪɭɝɢ, ɭ ɩɨɝɨɪɿɥɿɣ ɩɨɫɚɞɰɿ ɫɨɫɧɢ ɤɪɢɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 12–15 ɨɫɨɛɢɧ (ɞɧɶɨɜɤɚ,
ɡɿɛɪɚɧɨ ɩɟɥɟɬɤɢ). @ 02-06-2001: ɡɚɩɥɚɜɚ Ⱦɿɧɰɹ, ɧɿɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ (22:00–23:00), ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ 1–2 ɨɫɨɛɢɧɢ.
@ 18-05-2002: ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɤɚ, 2 ɟɤɡ. ɜ ɩɨʀɞɹɯ ɹɫɬɪɭɛɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ («Asio otus ɢɥɢ Asio flammeus»).

ɋɨɜɚ ɛɨɥɨɬɹɧɚ (Asio flammeus). Ɍɢɩɨɜɢɣ, ɩɪɨɬɟ ɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɞ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɞɜɿɱɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ. Ɉɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟ
ɦɚɽ. ɉɨɥɸɽ ɧɚ ɦɢɲɟɣ ɬɚ ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɬɚɯɿɜ.
@ 04-05-2002: ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɤɚ, Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ, ɭɪɨɱ. «ȼɟɥɢɤɿ Ɍɟɪɧɢ», 1 ɟɤɡ.; @ 19-05-2002 (ɪɿɤ ɧɟ ɬɨɱɧɨ): ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɤɚ, ɬɚɦ ɫɚɦɨ, 1 ɨɫɨɛɢɧɚ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ȼɢɞ
ɋɤɨɩɚ
(Pandion haliaetus)
ɒɭɥɿɤɚ ɱɨɪɧɢɣ
(Milvus migrans)
Ʌɭɧɶ ɩɨɥɶɨɜɢɣ
(Circus cyaneus)
Ʌɭɧɶ ɥɭɝɨɜɢɣ
(Circus pygargus)
Ʌɭɧɶ ɨɱɟɪɟɬɹɧɢɣ
(Circus aeruginosus)
əɫɬɪɭɛ ɦɚɥɢɣ
(Accipiter nisus)
əɫɬɪɭɛ ɜɟɥɢɤɢɣ
(Accipiter gentilis)
Ɂɢɦɧɹɤ
(Buteo lagohus)
Ʉɚɧɸɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ
(Buteo buteo)
Ɉɪɥɚɧ-ɛɿɥɨɯɜɿɫɬ
(Haliaeetus albicilla)
ɉɿɞɫɨɤɨɥɢɤ ɦɚɥɢɣ
(Falco subbuteo)
13. Ȼɨɪɢɜɿɬɟɪ (Falco
naumanni-tinnunculus)
ɋɨɜɚ ɜɭɯɚɬɚ
(Asio otus)

ɋɨɜɚ ɛɨɥɨɬɹɧɚ
(Asio flammeus)
ɉɭɝɚɱ
(Bubo bubo)
ɋɨɜɤɚ
(Otus scops)
ɋɢɱ ɯɚɬɧɿɣ
(Athene noctua)
ɋɨɜɚ ɫɿɪɚ
(Strix aluco)
Ɋɚɡɨɦ ɜɢɞɿɜ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɫɫɚɜɰɹɦɢ**

ɉɿɜɧɿɱ, ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɢɣ ɫɬɟɩ

ɐɟɧɬɪ, ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɉɿɜɞɟɧɶ, ɉɪɨ- Ɋɢɛɝɨɫɩ,
ɡɚɩɥɚɜɚ
ɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ
1ɟɤɡ. (ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ)
1 ɟɤɡ.; 3 ɟɤɡ.

3 ɟɤɡ. (ɩɪɨɥɿɬ)
2 ɟɤɡ.1

3 ɟɤɡ. (ƃ); 3 ɟɤɡ.
(1 ƃ ɿ 2 Ƃ)
4-5 ɩɚɪ; ɩɟɥɟɬɤɢ

2 ɟɤɡ.

1ɟɤɡ.

1 ɟɤɡ.

1 ɟɤɡ. (Ƃ)
1 ɟɤɡ.; 1 ɟɤɡ.;
1 ɟɤɡ.
1 ɟɤɡ.
1 ɟɤɡ.; 2 ɟɤɡ.;
1 ɟɤɡ.; 2 ɟɤɡ.;
1 ɟɤɡ. (Ƃ, ɝɧɿɡɞɨ)
19 ɟɤɡ.; 2 ɟɤɡ.;
1 ɟɤɡ.
1 ɟɤɡ., 1 ɟɤɡ.,
1 ɟɤɡ., 1 ɟɤɡ.
ɩɨɧɚɞ 40 ɟɤɡ. (ɩɪɨɥɿɬ); 1 ɟɤɡ., 1 ɟɤɡ.;
4 ɟɤɡ.;
3 ɟɤɡ.; 2 ɟɤɡ. (ɩɚɪɚ); 2
ɟɤɡ.; 1 ɟɤɡ.; 2 ɟɤɡ., 1
ɟɤɡ. (ɧɚ ɝɧɿɡɞɿ)

1 ɟɤɡ., 2 ɟɤɡ.
2 ɟɤɡ., 1 ɟɤɡ.

2 ɟɤɡ.
1 ɟɤɡ.; 10 ɟɤɡ.

12 ɟɤɡ., 20 ɟɤɡ.,
6 ɟɤɡ.
1 ɟɤɡ.

ɩɪɨɥɿɬ; 2 ɟɤɡ.
12-15 ɟɤɡ. (+ɩɟɥɟɬɤɢ); 2 ɟɤɡ. ɜ
ɩɨʀɞɹɯ ɹɫɬɪɭɛɚ
ɜɟɥɢɤɨɝɨ2
1 ɟɤɡ.; 1 ɟɤɡ.

1–2 ɟɤɡ.

15 ɟɤɡ.; ɩɟɥɟɬɤɢ
— 101 ɲɬ.)

ɩɟɥɟɬɤɢ: 2; 10; ɩɟɥɟɬɤɢ: 6 ɲɬ.
5 ɲɬ.
1 ɟɤɡ.
50 ɩɟɥɟɬɨɤ
4 ɡɥɶɨɬɤɚ; 1-2 ɟɤɡ.
10
2 ɜɢɞɢ

6
—

ɩɟɥɟɬɤɢ
6
2 ɜɢɞɢ

11
3 ɜɢɞɢ

* — ɩɪɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɨɫɨɛɢɧ, ɹɤɳɨ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟ ɛɭɥɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɬɨɱɧɨ (ɜɿɞ ... ɞɨ), ɨɛɪɚɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ** — ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɞɢɜ. ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɬɬɸ ɇ. Ⱥɬɚɦɚɫɶ ɬɚ Ɇ. Ɍɨɜɩɢɧɰɹ (2006) ɭ ɰɿɣ ɤɧɢɡɿ.

1
2

ȼɢɞ ɬɨɱɧɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ; ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɹɤ «Circus pygargus – cyaneus».
ȼɢɞ ɬɨɱɧɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ; ɭ ɨɛɨɯ ɡɚɩɢɫɚɯ ɜɤɚɡɚɧɨ «Asio otus ɢɥɢ Asio flammeus».
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ɉɭɝɚɱ (Bubo bubo). Ɋɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ, ɡɚɧɟɫɫɟɧɢɣ ɞɨ ɑɄɍ. ɉɨɲɢɪɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɨɛɥɚɫɬɿ,
ɩɨɥɸɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɿ ɩɬɚɯɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ (ɩɨɧɚɞ 10 % ɫɟɪɟɞ
ɠɟɪɬɜ) ɽ ɬɚɤɿ ɫɫɚɜɰɿ, ɹɤ ʀɠɚɤ, ɡɚɽɰɶ, ɨɧɞɚɬɪɚ. ȼɚɪɬɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɩɭɝɚɱɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɨɜ, ɹɜɧɨ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɨɡɦɿɪɧɿ ɫɫɚɜɰɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɟɥɢɤɿ ɝɪɢɡɭɧɢ ɿ ɞɪɿɛɧɿ ɯɢɠɚɤɢ, ɜɢɫɨɤɨɸ ɽ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɤɚ ɯɨɦ’ɹɱɤɿɜ ɬɚ ʀɠɚɤɿɜ.
@ 06-1998: Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ, ɩɟɥɟɬɤɢ — 6 ɲɬ. @ 22-03-(2002?): ɩɚɫɨɜɢɳɟ ɛɿɥɹ ɫɟɥɚ (ɞɨ «ɛɚɣɛɚɤɨɜɨɝɨ
ɫɬɚɜɤɚ»), ɭ ɛɚɥɰɿ «Ʉɨɡɹɱɚ» ɡɿɛɪɚɧɨ 2 ɩɟɥɟɬɤɢ (ɧɚ ɤɚɦɿɧɧɿ ɭ ɥɿɫɿ); ɧɚ ɫɤɟɥɹɯ ɜ ɛɚɥɰɿ «Ʌɟɝɤɚ» 10 ɩɟɥɟɬɨɤ. @ 23-03-2002: Ƚɪɭɲɿɜɫɶɤɚ ɞɿɥɹɧɤɚ, ɝɪɹɞɚ ɛɿɥɹ ɛɚɣɪɚɤɭ (ɤɜ. 8), ɡɿɛɪɚɧɨ 5 ɩɟɥɟɬɨɤ (ɡ ʀɠɚɤɨɦ).

ɋɨɜɤɚ (Otus scops). Ƚɧɿɡɞɨɜɢɣ ɜɢɞ. Ɉɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟ ɦɚɽ. ɏɚɪɱɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɤɨɦɚɯɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɢɦɢ, ɪɿɞɤɨ ɩɨɥɸɽ ɧɚ ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɿ ɫɫɚɜɰɿɜ. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɜɿɞɦɿɱɟɧɚ ɨɞɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɨɛɥɚɫɬɿ.
@ 19-05-2002 (ɪɿɤ ɧɟ ɬɨɱɧɨ): ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ, ɪɚɣɨɧ «21 ɫɬɚɜɤɚ», 1 ɨɫɨɛɢɧɚ.

ɋɢɱ ɯɚɬɧɿɣ (Athene noctua). Ɍɢɩɨɜɢɣ ɨɫɿɞɥɢɣ ɜɢɞ. Ɉɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟ ɦɚɽ. ȼɢɞ ɜ ɡɚɩɢɫɚɯ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ, ɩɪɨɬɟ ɛɭɜ ɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɜɱɟɧɨ ɜɦɿɫɬ ɩɟɥɟɬɨɤ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɜɟɫɧɨɸ 1998 ɪ. ɛɿɥɹ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɫɟɪɟɞ ɠɟɪɬɜ
ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɢ ɩɨɥɿɜɤɢ ɿ ɯɚɬɧɿ ɦɢɲɿ (Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1999).
@ ɡɢɦɚ-ɜɟɫɧɚ 1998 ɪ., ɫɬɟɩɨɜɟ ɩɚɫɨɜɢɳɟ ɜ ɨɤɨɥ. ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ (ɡɿɛɪɚɧɨ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 50 ɩɟɥɟɬɨɤ).

ɋɨɜɚ ɫɿɪɚ (Strix aluco). Ɉɫɿɥɢɣ ɜɢɞ. Ɉɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟ ɦɚɽ. ɉɨɥɸɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ
ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɿ ɩɬɚɯɿɜ, ɬɚɤɨɠ ɥɨɜɢɬɶ ɠɚɛ ɿ ɤɨɦɚɯ. ȼɢɞ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɋɬɚɧɢɱɧɨɅɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɩɪɨɬɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɩɟɜɧɨ ɲɢɪɲɟ. ȼɿɞɨɦɿ ɞɜɿ ɪɽɽɫɬɪɚɰɿʀ.
@ 03-06-2001: ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ, ɯɭɬɿɪ ɉɿɳɚɧɢɣ, ɛɿɥɹ. ɨɡ. ɉɿɳɚɧɟ, ɛɥɢɡɶɤɨ 00:00–00:30, ɡɭɫɬɪɿɥɢ 4 ɡɥɶɨɬɤɢ. @ 02-06-2001: ɡɚɩɥɚɜɚ Ⱦɿɧɰɹ, ɡ 22:00 ɞɨ 23:00, 1–2 ɨɫɨɛɢɧɢ (ɨɛɥɿɤ ɡɚ ɝɨɥɨɫɨɦ). @
08-1998, ɉɪɨɜɚɥɥɹ, ɡɿɛɪɚɧɨ ɩɟɥɟɬɤɢ (8 ɲɬ.).

Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɚɭɧɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɟɣ
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɞɚɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪɨɡɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɣɨɧɿɜ: 1) ɩɿɜɧɿɱ ɨɛɥɚɫɬɿ — ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ; 2) ɰɟɧɬɪ — ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ; 3) ɩɿɜɞɟɧɶ — ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ; 4) ɪɢɛɝɨɫɩ ɿ ɨɤɨɥɢɰɿ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ. ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 1, ɨɤɪɿɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɞɿɜ ɡɚ ɪɚɣɨɧɚɦɢ, ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɧ, ɳɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ (ɧɚ ɩɪɨɥɶɨɬɿ, ɝɧɿɡɞɭɜɚɧɧɿ ɬɨɳɨ).
ɉɿɜɧɿɱ, ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ. ɇɚ ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 13 ɜɢɞɿɜ,
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɽ Buteo lagopus (22 ɟɤɡ.), Circus pygargus (14 ɟɤɡ.).
ɐɟɧɬɪ, ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɚ ɡɚɩɥɚɜɚ. Ȼɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɚɧɢɯ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ ɨɝɥɹɞɿ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɦɭ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɡ ɋ. ɉ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ (2005). ɇɚ ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 6 ɜɢɞɿɜ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɽ Buteo buteo ɬɚ Haliaeetus albicilla (ɩɨ 8–10 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ).
ɉɿɜɞɟɧɶ, ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ. ɇɚ ɞɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 8 ɜɢɞɿɜ,
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦ ɛɭɜ Buteo buteo (51 ɨɫɨɛɢɧɚ). Ⱦɨɤɥɚɞɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɩɪɚɰɿ
Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɿ ȼ. Ɇɨɪɨɡɚ (2002).
Ɋɢɛɝɨɫɩ, ɨɤɨɥɢɰɿ ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ. ɇɚ ɞɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ 8 ɜɢɞɿɜ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɨɪɥɚɧ-ɛɿɥɨɯɜɿɫɬ (Haliaeetus albicilla) — 32 ɨɫɨɛɢ, Ɂɢɦɧɹɤ (Buteo lagopus), ɹɫɬɪɭɛ
ɜɟɥɢɤɢɣ (Accipiter gentilis), Ʌɭɧɶ ɩɨɥɶɨɜɨɣ (Circus cyaneus) — 2 ɨɫɨɛɢɧɢ.
Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
ɏɢɠɿ ɩɬɚɯɢ — ɨɞɧɿ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɦɢɲɨɜɢɞɧɢɯ ɝɪɢɡɭɧɿɜ. ȼɨɧɢ
ɡɧɢɳɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɢɲɟɣ, ɹɤɿ ɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɜɨɝɧɢɳɟɜɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ (Ʉɨɪɨɛɱɟɧɤɨ, 2006). Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ ɹɤ ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɫɚɜɰɹɦ, ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɦɚɸɬɶ ɤɚɧɸɤɢ (ɨɛɢɞɜɚ ɜɢɞɢ) ɿ ɫɨɜɚ ɜɭɯɚɬɚ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɹɤ ɡ ʀɯɧɶɨɸ ɬɪɨɮɿɱɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɢɫɨɤɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ
ɰɢɯ ɩɬɚɯɿɜ. ɋɩɟɤɬɪɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ, ɚɥɟ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ (ɿɡ
ɫɫɚɜɰɿɜ) ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɬɚɯɿɜ ɽ ɦɢɲɨɜɢɞɧɿ ɝɪɢɡɭɧɢ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɨɪɢɰɿ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2).
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* ɬɚɤɫɨɧɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡɚ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2006; ** ɞɥɹ ɦɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɝɪɭɩ ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɿ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɥɹ ɪɨɞɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɞɭɠɤɚɯ.

ɍ ɪɨɤɢ, ɤɨɥɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɦɢɲɟɣ ɦɚɥɚ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ.
ɍ ɧɨɪɦɿ ɬɚɤɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɬɚɯɿɜ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɩɪɨɬɟ ɩɬɚɯɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɰɟ ɪɨɛɢɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɯ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɿ ʀɯɧɿ ɛɿɨɬɨɩɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿ
ɡɪɭɱɧɿ ɩɪɢɫɚɞɢ, ɧɢɡɶɤɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɠɟɪɬɜ ɬɨɳɨ. ɑɟɪɟɡ ɰɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɬɚɯɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɞɭɠɟ
ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ, ɩɪɨɬɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɬɚɤɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɫɟɡɨɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɡɢɦɧɹɤɚ (Buteo lagopus) ɬɚ ɤɚɧɸɤɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ (Buteo buteo). ɋɟɡɨɧɧɿ ɩɟɪɟɥɶɨɬɢ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɧɚɦɢ ɿ ɞɥɹ ɲɭɥɿɤɢ. ɋɟɡɨɧɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɨɪɥɚɧɚ, ɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ
ɹɤɨɝɨ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɫɟɡɨɧɢ ɩɨɦɿɬɧɭ ɪɨɥɶ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɫɫɚɜɰɿ (Ɋɽɡɧɿɤ, 2006ɛ).
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɢɞɢ. ɑɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ, ɡ ɹɤɨʀɫɶ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɧɢɤɚɽ
ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɯɢɠɢɯ, ɩɬɚɯɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɭ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɣ ɫɬɚɧ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɡɝɚɫɚɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɠɟɪɬɜ ɽ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɬɚ
ɞɟɹɤɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɢ, ɿ ɬɨɞɿ ɩɬɚɯ ɫɬɚɽ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ Ʉɧɢɝɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɤɨɥɢ ɬɚɤɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɞɿɸɬɶ ɧɟ ɨɞɢɧ ɪɿɤ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɚ ɪɟɞɭɤɰɿɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɯɨɜɪɚɯɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨɬɟɩɟɪ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2006), ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ
ɨɪɟɥ-ɦɨɝɢɥɶɧɢɤ (Aquila heliaca), ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɟ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɯɨɱɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ
ɣɨɝɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɭ (Ɏɟɫɟɧɤɨ, Ȼɨɤɨɬɟɣ, 2002).
Ɉɬɠɟ, ɫɫɚɜɰɿ — ɰɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ. əɤɳɨ ɜɿɞɨɦɨ ɩɪɨ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ (ɱɢ ɝɪɭɩɢ) ɫɫɚɜɰɿɜ, ɬɨ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɞɢ ɩɬɚɯɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɭ ɰɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɬɚɯɿɜ, ɳɨ
ɩɨɥɸɸɬɶ ɧɚ ɯɨɜɪɚɯɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɿ ɦɚɸɬɶ ɱɿɬɤɭ ɤɨɪɦɨɜɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɚɛɨ ɧɟ
ɦɚɸɬɶ «ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ» ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɠɟɪɬɜ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɠɟ ɜɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɯɢɠɿ ɩɬɚɯɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɬɿɫɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɫɚɜɰɹɦɢ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɯɢɠɿ ɩɬɚɯɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɡɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɝɪɭɩ ɫɫɚɜɰɿɜ ɫɯɨɞɢɧɤɭ ɬɪɨɮɿɱɧɨʀ ɩɿɪɚɦɿɞɢ, ɚ ɤɨɠɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɫɯɨɞɢɧɤɚ ɜɪɚɡɥɢɜɚ ɡɧɚɱɧɨ
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ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ (ɒɜɚɪɰ, 2004). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɫɫɚɜɰɿɜ — ɚ
ɦɚɣɠɟ 20 ʀɯɧɿɯ ɜɢɞɿɜ ɡ ɱɢɫɥɚ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɜɠɟ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɞɨ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ» (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2004), — ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɳɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ,
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɱɢ ɧɟ ɝɨɥɨɜɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɯɢɠɿ ɩɬɚɯɢ.
ɉɨɞɹɤɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɳɢɪɭ ɩɨɞɹɤɭ ȱ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɡɚ ɿɞɟɸ ɫɬɚɬɬɿ, ʀʀ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ,
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ. Ⱦɹɤɭɸ ɦɚɬɟɪɿ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ, Ʌɸɞɦɢɥɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɿ, ɡɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚɦɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ȼ. ȼɽɬɪɨɜɭ, ɋ Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ, ȼ. Ⱥɪɬɸɳɟɧɤɨ, Ⱦ. ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ, ȼ. Ɇɨɪɨɡɭ, Ɇ. Ʉɨɥɽɫɧɿɤɨɜɭ ɡɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɬɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
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ȿɤɨɥɨɝɿɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɨɝɧɢɳɟɜɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ
ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ
Ɇɚɪɢɧɚ Ʉɨɪɨɛɱɟɧɤɨ
ȿɤɨɥɨɝɿɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɨɝɧɢɳɟɜɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ. — Ʉɨɪɨɛɱɟɧɤɨ
Ɇ. — Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɨɨɧɨɡɿɜ (ɫɤɚɡ, ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ, ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ) ɜ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɞɢɤɢɯ ɿ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɨɨɧɨɡɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɬɨɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɣɨɝɨ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿ ɱɚɫɿ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɟɩɿɡɨɨɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɲɥɹɯɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ʀɯ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɡɨɨɧɨɡɢ, ɫɤɚɡ, ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ, ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ, ɟɩɿɡɨɨɬɿɹ, ɫɫɚɜɰɿ, Ʌɭɝɚɧɳɢɧɚ.
Ecology of feral herd infections with participation of mammals in the Luhansk province. —
Korobchenko M. — Distribution and dynamics of rabies, tularemia and leptospirosis in populations of
wild and domestic mammals are investigated. Current situation with distribution and dynamics of each
zoonosis in a space and in a time are given. Analysis of involving of different systematical and ecological groups of mammals in epizootic process is carried out. Ways of agent circulations in natural populations of mammals and their penetration in populations of domestic animals are analyzed.
Key words: zoonosis, rabies, tularemia, leptospirosis, epizootic, mammals, Luhansk province.

ȼɫɬɭɩ1
ɐɟɣ ɨɝɥɹɞ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ, ɩɪɨɬɟ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿʀ — ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɭɱɚɫɬɶ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɨɝɧɢɳɟɜɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ. ȼɢɫɨɤɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɹɤ ɡ ɜɥɚɫɧɟ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɦɟɞɢɤɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿʀ (Ʉɭɱɟɪɭɤ, 1972, 1990).
ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɉȼȱ ɬɚ
ʀɯ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɪɢ: ɫɤɚɡ, ɬɭɥɹɪɟɦɿɸ, ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɟɞɢɱɧɚ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿ ɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɽ ɥɢɲɟ ɞɜɚ ɨɫɟɪɟɞɤɢ: ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɿ ɤɪɢɦɫɶɤɢɣ. Ȳɯɧɿ ɩɪɚɰɿ ɜɧɨɫɹɬɶ
ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɡɨɨɧɨɡɿɜ (ɧɚɩɪ., Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ ɬɚ ɿɧ., 1996, 1998;
ɇɚɝɥɨɜ, Ɂɨɪɹ, 1996; ɇɚɝɥɨɜ, Ɍɤɚɱ, 1997; Ɂɨɪɹ, 2002; Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003; ɇɚɝɥɨɜ, Ɉɛɨɫɤɚɥɨɜɚ, 2005; ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ ɬɚ ɿɧ., 2006; ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 2006), ɩɪɨɬɟ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɦɚɥɨ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɭ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ (ɧɚɩɪ., Ȼɥɢɡɧɸɤ, Ʉɭɡɧɟɰɨɜ, 1997).
Ɉɝɥɹɞ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɨɨɧɨɡɿɜ
ɉɟɪɟɣɞɟɦɨ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɨɝɧɢɳɟɜɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɡɚ
ɭɱɚɫɬɸ ɫɫɚɜɰɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ — ɫɤɚɡɭ, ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ ɬɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ. ȱɧɲɿ ɡɨɨɧɨɡɢ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɽɪɫɢɧɿɨɡ, ɥɿɫɬɟɪɿɨɡ, ɛɪɭɰɟɥɶɨɡ ɿ ɝɟɦɨɪɚɝɿɱɧɚ ɥɢɯɨɦɚɧɤɚ ɡ ɧɢɪɤɨɜɢɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ,
ɜɿɞɨɦɿ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɦɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɿ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ʉɨɠɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢɧɢ: ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɨɩɢɫ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ.
1

ȱɞɟɹ ɨɝɥɹɞɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɩɚɦ’ɹɬɿ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ,
ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɜ ɿɡ ɡɨɨɥɨɝɚɦɢ ɋȿɋ ɿ ɩɪɨɜɿɜ ɡ ɧɢɦɢ ɱɢɦɚɥɨ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.
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ɋɤɚɡ
Ɂ ɚ ɝɚ ɥ ɶ ɧ ɿ ɜ ɿɞɨ ɦ ɨ ɫ ɬ ɿ. Ƚɨɫɬɪɟ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɡɨɨɧɨɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ, ɜɿɪɭɫɧɨʀ ɟɬɿɨɥɨɝɿʀ, ɡ ɪɚɧɨɜɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɭɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɐɇɋ ɿ ɹɤɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɥɟɬɚɥɶɧɨ. Ɂɛɭɞɧɢɤɨɦ ɫɤɚɡɭ ɽ ɜɿɪɭɫ ɪɨɞɭ Lyssavirus, ɳɨ
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɞɢɧɢ ɪɚɛɞɨɜɿɪɭɫɿɜ. ȼɿɞɨɦɨ ɱɨɬɢɪɢ ɫɟɪɨɬɢɩɢ (Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɢɣ, 1997). ȱɧɮɟɤɰɿɹ
ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ (ɒɟɫɬɨɩɚɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 2001), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ
Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. Ɏɨɪɦɭɽ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɿ ɜɨɝɧɢɳɚ ɩɨ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɞɢɤɢɯ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɚ ɡ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ — ɞɨ ɫɨɛɚɤ ɿ
ɤɨɬɿɜ. ɋɤɚɡ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɬɚɤɨɠ ɫɟɪɟɞ ɤɚɠɚɧɿɜ, ɿ ɞɥɹ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɜɿɞɨɦɨ 2 ɿɡ 4-ɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɫɤɚɡɨɦ ɥɸɞɟɣ ɜɿɞ ɤɚɠɚɧɿɜ: ɭ 1977 ɬɚ 2002 ɪɪ. (Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɢɣ, 2005;
Botvinkin et al., 2005). ɍ ȯɜɪɨɩɿ ɩɨɲɢɪɟɧɨ 3 ɝɟɧɨɬɢɩɢ ɫɤɚɡɭ ɡ 7 ɜɿɞɨɦɢɯ (Racey et al., 2004), ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɜɚ (EBLV–1, EBLV–2) — ɭ ɤɚɠɚɧɿɜ ɬɚ ɨɞɢɧ (RABV) — ɭ ɿɧɲɢɯ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɜɿɪɭɫɭ ɜɿɞ ɤɚɠɚɧɿɜ ɿɧɲɢɦ ɧɚɡɟɦɧɢɦ ɬɜɚɪɢɧɚɦ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɞɤɨ.
ȿɩɿɡɨɨɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɞɧɚ ɿ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚɣɦɚɽ ɨɞɧɟ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɫɤɚɡɭ (Ȼɭɫɨɥ ɬɚ ɿɧ., 2002). ȼɢɩɚɞɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɫɤɚɡɨɦ ɫɫɚɜɰɿɜ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɭɫɿɯ ɪɚɣɨɧɿɜ. Ɍɚɤ, 2005 ɪ. ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 82
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɯ ɡɚ ɫɤɚɡɨɦ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɚ ɡɚ ɩɟɪɲɟ ɩɿɜɪɿɱɱɹ 2006 ɪ. — 49.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɫɤɚɡɭ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɪɨɤɚɦɢ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Rabies Bulletin Europe (2000–2005; ɡ ɞɨɩɨɜɧ. ɡɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɥɢɫɬɚɦɢ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɋȿɋ)
ɉɟɪɿɨɞ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ɋɚɡɨɦ

Ⱦɢɤɿ
ɥɢɫɢ
23
36
19
43
46
40
16
223

ɜɨɜɤɢ
0
3
1
6
2
3
1
16

ɋɜɿɣɫɶɤɿ
ɿɧɲɿ ɞɢɤɿ ɫɨɛɚɤɢ
7
25
4
35
4
23
2
35
2
10
1
30
2
12
22
170

ɤɨɬɢ
24
47
21
16
12
17
11
148

Ɋɚɡɨɦ
ɫ.ɝ. ɬɜɚɪ.
52
49
36
21
13
20
9
200

ɞɢɤɢɯ
30
39
24
51
50
44
19
261

ɫɜɿɣɫɶɤ.
101
131
80
72
35
67
32
518

ɭɫɿɯ
131
174
104
123
85
111
51
779

ɫ.-ɝ.
ɬɜ ɚɪɢɧɢ
26%

ɤɨɬɢ
20%

ɥɢɫɢ
27%

ɫɨɛɚɤɢ
22%

ɿɧɲɿ ɞɢɤɿ
3%

ɜ ɨɜ ɤɢ
2%

Ɋɢɫ. 1 (ɥɿɜɨɪɭɱ). Ʉɚɪɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɤɚɡɭ ɡɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɭ 2000–2006 ɪɪ. (ɛɟɡ ɞɚɧɢɯ
ɡɚ 2002 ɪ.). ɐɢɮɪɚɦɢ ɜɤɚɡɚɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɫɤɚɡɭ ɡɚ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ.
Ɋɢɫ. 2 (ɩɪɚɜɨɪɭɱ). Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɱɢɫɥɚ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɫɤɚɡ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2000–2006 ɪɪ. (ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥ. 1)
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Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɋȿɋ (ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ..., 2006), ɡɚ ɩɿɜɬɨɪɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɪɨɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ ɽ Ȼɿɥɨɤɭɪɚɤɢɧɫɶɤɢɣ (6 ɜɢɩɚɞɤɿɜ), ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤɢɣ
(5) ɬɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ (4). ɋɤɥɚɞɧɚ ɟɩɿɡɨɨɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ: ɭ 2005–2006
ɪ. ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 4 ɜɢɩɚɞɤɢ ɭ Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɿ, ɩɨ ɞɜɚ — ɭ ɋɬɚɯɚɧɨɜɿ ɬɚ Ⱥɧɬɪɚɰɢɬɿ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 6 ɪɨɤɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɫɤɚɡɭ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɦɚɣɠɟ ɭɞɜɿɱɿ (ɬɚɛɥ.
1). Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɰɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤ: ɥɢɫɢɰɿ — 29 %, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɜɚɪɢɧɢ
— 26 %, ɫɨɛɚɤɢ — 22 %, ɤɨɬɢ — 19 % ɬɨɳɨ (ɪɢɫ. 1).
ɋɩɟɰɿɚɥɶ ɧɿ ɡ ɚɯ ɨ ɞɢ ɳɨɞɨ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɝɧɢɳ ɫɤɚɡɭ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɜɿɞɫɬɪɿɥɭ ɥɢɫɢɰɶ. Ɉɫɬɚɧɧɽ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɟɡɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɪɿɥɭ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɜɿɞ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɨɝɧɢɳ ɫɤɚɡɭ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɬɚ ɩɪɢɦɿɫɶɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɽ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɫɤɚɡɭ ɜɿɞ
ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɥɢɫɢɰɶ) ɞɨ ɛɪɨɞɹɱɢɯ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ (ɇɚɝɥɨɜ, Ɉɛɨɫɤɚɥɨɜɚ, 2005).
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ ɬɚ ɡɞɢɱɚɜɿɥɢɯ ɤɨɬɿɜ ɿ ɫɨɛɚɤ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɩɪɢɦɿɫɶɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɽ ɞɭɠɟ
ɜɢɫɨɤɨɸ. Ɍɨɦɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɫɤɚɡɭ ɜ ɦɿɫɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɩɪɹɦɟ ɜɢɧɢɳɟɧɧɹ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ ɫɨɛɚɤ ɿ ɤɨɬɿɜ. Ɍɚɤ, ɥɢɲɟ ɭ Ʌɭɬɭɝɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2005 ɪ.
ɡɧɢɳɟɧɨ 208 ɩɫɿɜ ɿ 128 ɤɨɬɿɜ. ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ ɜɟɬɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ
ɳɟɩɥɟɧɧɹ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɫɨɛɚɤ ɿ ɤɨɬɿɜ, ɹɤɟ ɨɯɨɩɥɸɽ ɞɨ 40 % ɬɜɚɪɢɧ. Ɉɪɚɥɶɧɚ ɿɦɭɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɤɢɯ
ɬɜɚɪɢɧ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɿɦɭɧɧɢɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ ɫɟɪɟɞ ʀɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɿ ɹɤɭ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ
ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɜɿɞ 1997 ɪɨɤɭ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ (Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɢɣ, 2005), ɯɨɱɚ ɜ ȯɜɪɨɩɿ
ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɤɚɡɚɜ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ (ɧɚɩɪ., Matouch, Vitasek, 2005). ɇɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ
ɜɿɞɨɦɿ ɬɿɥɶɤɢ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɨɪɚɥɶɧɨʀ ɚɧɬɢɪɚɛɿɱɧɨʀ ɿɦɭɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ (ɧɚɩɪ., ɜ ɨɤɨɥ.
ɫ. Ɇɭɫɿʀɜɤɚ Ɇɿɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ, 2006 ɪ.: Ɉ. ɉɚɫɿɱɧɢɤ, ɨɫɨɛ. ɩɨɜɿɞɨɦɥ.).
Ʌɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ
Ɂ ɚ ɝɚ ɥ ɶ ɧ ɿ ɜ ɿɞɨ ɦ ɨ ɫ ɬ ɿ. Ɂɛɭɞɧɢɤɨɦ ɽ ɛɚɤɬɟɪɿɹ ɪɨɞɭ Leptospira, ɿ ɜɫɿɯ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɭ ɨɞɢɧ ɜɢɞ, Leptospira interrogans, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɟɪɨɝɪɭɩɚɦɢ
(Ʉɚɡɚɧɰɟɜ, Ɇɚɬɤɨɜɫɤɢɣ, 1986). ɍ ɟɬɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɿɽʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɟɪɟɞ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɪɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɫɟɪɨɝɪɭɩɢ: Icterohaemorrhagiae (33,4 %), Pomona (20,1 %), Hebdomadis (18,8 %), Grippotyphosa (17 %); ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɫɟɪɨɝɪɭɩɢ Canicola ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 4,1 %, Tarassovi — 0,5 %, ɿɧɲɿ ɫɟɪɨɝɪɭɩɢ — 6,1 % (Ɉɛ
ɷɩɢɡɨɨɬɢɱɟɫɤɨɣ..., 2006). Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɟɤɰɿʀ, ɡɚ ɬɢɦɢ ɠ ɞɚɧɢɦɢ, ɽ ɝɪɢɡɭɧɢ (80,4 %),
ɱɚɫɬɤɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ — 1,9 %. Ƚɪɢɡɭɧɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɪɨɥɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɫɟɪɨɝɪɭɩ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɯ; ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ — ɦɢɲɿ ɯɚɬɧɹ, ɥɿɫɨɜɚ ɿ ɩɨɥɶɨɜɚ, ɦɢɲɤɚ ɥɭɝɨɜɚ, ɩɚɰɸɤ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɣ, ɧɨɪɢɰɹ ɪɭɞɚ ɬɚ ɩɨɥɿɜɤɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ; ɧɨɫɿɹɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿ ɦɿɞɢɰɿ (Ʉɭɱɟɪɭɤ, 1990 ɬɚ ɿɧ.). ȱɫɧɭɽ ɩɟɜɧɚ
ɜɢɞɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ: ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɨɫɿɽɦ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪ Grippotyphosa ɽ ɩɨɥɿɜɤɚ «ɡɜɢɱɚɣɧɚ», ɚ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪ Pomona — ɦɢɲɚ ɩɨɥɶɨɜɚ. ȿɬɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɶ ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɧɨɫɿʀɜ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɟɪɨɝɪɭɩɢ (ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 2001). ɋɫɚɜɰɿ ɯɜɨɪɿɸɬɶ ɧɚ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ
ɯɪɨɧɿɱɧɨ, ɜɢɞɿɥɹɸɱɢ ɡɛɭɞɧɢɤɚ ɡ ɫɟɱɟɸ. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɟɩɿɡɨɨɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɚ ɫɜɿɣɫɶɤɿ ɬɜɚɪɢɧɢ — ɫɜɢɧɿ, ɜɿɜɰɿ, ɤɨɡɢ, ɤɨɧɿ, ɫɨɛɚɤɢ (Ɍɚɥɵɡɢɧ ɬɚ ɿɧ.,
1969; Ȼɟɪɧɚɫɨɜɫɤɚɹ ɬɚ ɿɧ., 1989). Ɂɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ (Ɉɛ ɷɩɢɡɨɨɬɢɱɟɫɤɨɣ..., 2006)
ɡɚɝɚɥɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ ɥɸɞɟɣ ɭ 2005 ɪɨɰɿ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2004 ɪ. ɧɚ 6,7 % ɿ ɫɤɥɚɥɚ 679 ɜɢɩɚɞɤɿɜ (1,43 ɧɚ 100 ɬɢɫ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɩɪɨɬɟ
ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɡɪɨɫɥɚ ɿ ɞɨɫɹɝɥɚ 0,15 ɧɚ 100 ɬɢɫ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɥɟɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɹɝɚɽ 15 %.1. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɜɨɝɧɢɳ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɰɿɽɸ ɠ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ, ɜɢɩɚɞɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤ: 257 ɱɨɥ. ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɿɧɮɟɤɰɿɸ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ, 297 ɱɨɥ. — ɡ ɚɧɬɪɨɩɭɪɝɿɱɧɢɯ, 93 ɱɨɥ. — ɡɿ ɡɦɿɲɚɧɢɯ.
1

ɇɚ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɩɚɞɚɽ 58,3 % ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ ɩɪɢ ɱɚɫɬɰɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɥɢɲɟ 28 %. ɉɪɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ, ɳɨ ɪɢɡɢɤ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɭ 3,6 ɪɚɡɢ ɜɢɳɢɣ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɽ ɧɟɡɪɿɜɧɹɧɧɨ ɱɚɫɬɿɲɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɞɠɟɪɟɥ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ) ɡ ɯɜɨɪɢɦɢ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ.
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ȿɩɿɡɨɨɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɓɟ 1–2 ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɬɨɦɭ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ
ɛɭɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɡɨɨɧɨɡɨɦ, ɿ ɡ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɿɞɨɦɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɦɚɫɨɜɢɯ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɫɟɪɟɞ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɟɪɟɞ ɲɚɯɬɚɪɿɜ ɬɚ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. ɇɚɪɚɡɿ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ ɧɟ ɽ ɱɚɫɬɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, ɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 5 ɪɨɤɿɜ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɥɢɲɟ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɣɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɢ. Ɍɚɤ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2005–
2006 ɪɪ. ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɞɜɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ: ɨɞɢɧ (ɡ ɬɢɬɪɨɦ 1:20 ɞɨ ɫɟɪɨɝɪɭɩɢ Canicola) ɭ ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɡɥɨɜɥɟɧɢɯ ɭ ɫɦɬ. ɋɜɚɬɨɜɟ ɬɚ ɨɞɢɧ — ɡ Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ.
ɓɨɞɨ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɚɽɦɨ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɤɚ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɰɢɮɪ (ɬɚɛɥ. 2), ɹɤɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɜɫɸ ɨɛɥɚɫɬɶ — ɩɟɪɲɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ (0,5 %), ɩɪɨɬɟ
ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɜɨɝɧɢɳɟ — ɩɟɪɲɿ ɞɟɫɹɬɤɢ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ (20–25 %).
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡ ɚɯɨɞɢ . Ʌɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɡɨɨɧɨɡɿɜ, ɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɨɥɨɝɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɿ ɜ ɹɤɿ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɜɨɥɨɝɨɥɸɛɧɿ ɫɫɚɜɰɿ (ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 2001). ɉɪɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɢɯ ɟɤɨɬɨɩɿɜ ɰɟɣ ɡɨɨɧɨɡ ɥɟɝɤɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɭɪɛɨɰɟɧɨɡɚɯ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɞɿɽɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɽ ɞɟɪɚɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɿ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɡɚɫɟɥɟɧɧɹ ɝɪɢɡɭɧɚɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɟɩɿɞɪɢɡɢɤɭ — ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɮɟɪɦ,
ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɯɨɞɨɦ ɽ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɩɿɡɨɨɬɿɣ ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɦɭɧɿɡɚɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧ ɜ ɭɫɿɯ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɯ ɡɚ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ. ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɤɚɪɚɧɬɢɧɭ ɭɫɿɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɱɢ ɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ,
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪ ɫɟɦɢ ɝɪɭɩ: Pomona, Tarassovi, Hebdomadis, Seiro, Grippotyphosa, Ikterohaemorrhagia, Canicola (ɇɿɤɿɬɿɧ, 1994). ȼ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɨɩɨʀɜ ɞɥɹ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ ɿ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɋȿɋ)
Ɂɨɨɧɨɡ

Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ

ɨɛɥɚɫɬɶ ɜ ɰɿɥɨɦɭ
ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ (2003) Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ. (ɜɫɿ ɪɚɣɨɧɢ)*,
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɩɪɨɛɢ ɡ ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɿ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ
ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ (2003)
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ. (ɜɫɿ ɪɚɣɨɧɢ)*,
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɩɪɨɛɢ ɡ ɇɨɜɨɩɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɿɜ
ɨɤɪɟɦɿ ɜɨɝɧɢɳɚ
ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ (2006) ɋɜɚɬɿɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
(ɨɤɨɥ. ɫɦɬ. ɋɜɚɬɨɜɟ), ɫɟɪɨɝɪɭɩɚ Canicola
ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ (2005)
ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
(ɨɤɨɥ. ɫ. ɇɨɜɨ-Ⱥɯɬɢɪɤɚ, ɥɿɫɨɫɦɭɝɚ)
ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ (2005)
Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
(ɨɤɨɥ. ɫ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ, ɥɿɫɨɫɦɭɝɚ)
ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ (2005) Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
(ɨɤɨɥ. ɫ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ, ɜɨɥɨɝɚ ɫɬɚɰɿɹ)
ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ (2006)
Ɍɪɨʀɰɶɤɢɣ ɪ-ɧ (ɦɿɠ ɫ. Ƚɪɚɤɿɜɤɚ ɿ ȾɟɦɢɧɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɤɚ, ɛɨɥɨɬɨ ɜɡɞɨɜɠ ɪɿɱɤɢ)
ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ (2006)
ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ
(ɨɤɨɥ. ɫ. Ƚɟɪɚɫɢɦɿɜɤɚ)
ɞɚɧɿ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
Ɋɚɡɨɦ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ
Ɋɚɡɨɦ ɧɚ ɜɨɝɧɢɳɟ ɞɚɧɿ ɩɨ 6 ɩɭɧɤɬɚɦ

Ɉɛɫɹɝ
ɜɢɛɿɪɤɢ

ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɯ
ɬɢɬɪɿɜ

ɑɚɫɬɤɚ
(%)

422

2

0,5

422
(ɬɚ ɫɚɦɚ
ɜɢɛɿɪɤɚ)

12

2,8

5

1

20,0

7

1

14,3

3

1

33,3

4

1

25,0

24

2

8,33

11

1

9,09

422
54

14
7

3,3
13,0

* 2003 ɪɨɤɭ ɩɪɢ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ
ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɬɚ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ, ɩɪɨɬɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɢɬɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɿ
ɬɭɬ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɬɭɬ ɫɚɦɟ ɳɨɞɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɬɢɬɪɿɜ (ɡɚ: ɉɪɨ ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɭ..., 2004).
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Ɍɭɥɹɪɟɦɿɹ
Ɂ ɚ ɝɚ ɥ ɶ ɧ ɿ ɜ ɿɞɨ ɦ ɨ ɫ ɬ ɿ. Ɂɛɭɞɧɢɤɨɦ ɽ ɬɭɥɹɪɟɦɿɱɧɚ ɩɚɥɢɱɤɚ Francisella tularensis. Ɍɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ (ɞɨ 3 ɦɿɫɹɰɿɜ) ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɿ ɩɪɢ t +13...15ɨ. ȼ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɫɫɚɜɰɿɜ (ɭ ɬ. ɱ. ɥɸɞɢɧɢ)
ɡɛɭɞɧɢɤ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɬɪɶɨɦɚ ɲɥɹɯɚɦɢ: ɱɟɪɟɡ ɲɤɿɪɭ ɬɚ ɫɥɢɡɨɜɿ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɨɱɟɣ, ɱɟɪɟɡ
ɜɟɪɯɧɿ ɞɢɯɚɥɶɧɿ ɲɥɹɯɢ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɲɥɭɧɤɨɜɨ-ɤɢɲɤɨɜɢɣ ɬɪɚɤɬ1. Ɇɿɤɪɨɛ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɞɨ ɥɿɦɮɚɬɢɱɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɜ ɧɢɯ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ, ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɭɥɹɪɟɦɿɱɧɢɯ ɛɭɛɨɧɿɜ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɦ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɽ ɝɪɢɡɭɧɢ
(Ʉɭɱɟɪɭɤ, 2006). Ɂɛɭɞɧɢɤ ɪɨɡɦɧɨɠɭɽɬɶɫɹ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɤɪɨɜɿ, ɩɟɱɿɧɰɿ ɬɚ ɫɟɥɟɡɿɧɰɿ ɿ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡ ɫɟɱɟɸ ɿ ɮɟɤɚɥɿɹɦɢ. ȱɧɮɿɤɭɸɱɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦɢ ɜɨɞɭ, ɩɨɛɭɬɨɜɿ
ɪɟɱɿ, ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɝɪɢɡɭɧɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɟɩɿɡɨɨɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿɸ ɯɜɨɪɿɸɬɶ ɦɢɲɿ ɯɚɬɧɹ, ɠɨɜɬɨɝɪɭɞɚ ɬɚ ɥɿɫɨɜɚ, ɩɨɥɿɜɤɚ «ɡɜɢɱɚɣɧɚ», ɧɨɪɢɰɹ ɜɨɞɹɧɚ, ɨɧɞɚɬɪɚ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɭɥɹɪɟɦɿɱɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɽ ɩɨɥɿɜɤɢ ɝɪɭɩɢ Microtus «arvalis» ɬɚ
ɡɚɣɰɿ (Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003). ɉɨɥɿɜɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɱɚɫɬɨ ɯɜɨɪɿɸɬɶ ɧɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿɸ ɜ ɦɿɫɰɹɯ
ʀɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɤɭɩɱɟɧɶ, ɞɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɟɥɢɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ; ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɡɢɦɨɜɿ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜɨɤ ɭ ɫɤɢɪɬɚɯ (ɇɚɝɥɨɜ, Ɍɤɚɱ, 1998). ɏɚɬɧɿ ɦɢɲɿ
ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨ ɯɜɨɪɿɸɬɶ ɧɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿɸ ɜɨɫɟɧɢ ɿ ɜɡɢɦɤɭ, ɤɨɥɢ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ
ɞɨ ɠɢɬɥɚ ɥɸɞɢɧɢ (Ɍɚɥɵɡɢɧ ɬɚ ɿɧ., 1969). Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɩɿɡɨɨɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɬɚ
ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ (ɧɚɩɪ., Ɏɟɞɨɪɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1990, 1993). Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɲɜɢɞɤɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɜɨɝɧɢɳ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɥɟɬɨɤ ɦɢɲɨʀɞɧɢɯ ɩɬɚɯɿɜ (Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ ɬɚ ɿɧ., 1987).
ȿɩɿɡɨɨɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɂ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ
ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɿɫɬɶ ɞɪɿɛɧɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɨ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɛɥɢɡɶɤɨ 10–15 ɨɫɨɛɢɧ ɧɚ 100
ɩɚɫɬɤɨ-ɞɿɛ, ɚ ɜɡɢɦɤɭ ɬɚ ɜɟɫɧɨɸ — 2–5 ɨɫ./100 ɩ.ɞ. (Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȼ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, ɨɫɨɛ. ɩɨɜɿɞɨɦɥ.). Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ ɜɨɥɨɝɢɯ ɫɬɚɰɿɹɯ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭɞɜɿɱɿ ɜɢɳɚ (18–24 ɨɫɨɛɢɧ ɧɚ 100 ɩɚɫɬɤɨ-ɞɿɛ) ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɫɭɯɢɦɢ ɫɬɚɰɿɹɦɢ (4–10 ɨɫ./100 ɩ.ɞ.) (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2006), ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɚ ɰɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɡɛɭɞɧɢɤɚ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɜɨɝɧɢɳɚ. ɓɨɪɿɱɧɟ ɩɨɦɿɬɧɟ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɤɪɨɦɚɦɦɚɥɿɣ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɟɩɿɡɨɨɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɍɚɤ, 2005–2006
ɪɪ. ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿɸ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɧɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɟɧɡɨɨɬɢɱɧɢɦɢ
ɩɨ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɛɭɥɢ 6 ɪɚɣɨɧɿɜ — Ȼɿɥɨɜɨɞɫɶɤɢɣ, Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɢɣ, Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ, ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɢɣ,
ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɿ Ɍɪɨʀɰɶɤɢɣ (Ɉɛ ɷɩɢɡɨɨɬɢɱɟɫɤɨɣ..., 2006).

Ɋɢɫ. 3. Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ, ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɯ ɡɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿɽɸ ɭ 2005–2006 ɪɪ., ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ
ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɭ ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɫɨɛɢɧ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ
ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɡ ɬɚɛɥ. 2). Ȼɿɥɢɦɢ
ɤɨɥɚɦɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ ɪɚɣɨɧɢ, ɳɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɋȿɋ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɦɢ ɡɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿɽɸ, ɩɪɨɬɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜ ɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɧɟ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ.

1

Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɲɥɹɯ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɪɢɡɢɤ ɞɥɹ ɦɢɫɥɢɜɰɿɜ,
ɪɢɛɚɥɨɤ, ɥɿɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɨɨɥɨɝɿɜ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɜɨɞɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ.
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Ɉɛɥɿɤɢ ɭ ɰɿ ɪɨɤɢ ɞɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 13
ɞɨ 33 % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ (ɬɚɛɥ. 2). Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ
ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɜ ɭɫɿɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɡ ɜɢɪɚɡɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɜ
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɢɣ ɫɯɿɞ (ɪɢɫ. 3). ɍ ɫɭɫɿɞɧɿɯ Ɋɨɫɬɨɜɫɶɤɿɣ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɳɨɪɿɱɧɨ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɜɢɩɚɞɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥ. ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 3 ɜɢɩɚɞɤɢ ɭ 2004 ɪ. ɬɚ 1 ɜɢɩɚɞɨɤ ɭ 2005 ɪ., ɡ ɧɢɯ 2 — ɥɟɝɟɧɟɜɚ ɮɨɪɦɚ, 2 — ɚɧɝɿɧɨɡɧɨ-ɛɭɛɨɧɧɚ (Ɉɛ ɷɩɢɡɨɨɬɢɱɟɫɤɨɣ..., 2006).
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡ ɚɯɨɞɢ . Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɯɨɞɨɦ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɽ ɜɢɧɢɳɟɧɧɹ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɬɪɭɽɧɢɯ ɩɪɢɧɚɞ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. Ɍɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɿ
ɦɿɫɶɤɢɯ ɋȿɋ. Ɇɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ ɧɨɫɿɣɫɬɜɚ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɫɚɜɰɿɜ.
Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞ ɡɟɦɥɟɪɢɣɨɤ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɨɫɿɽɦ ɽ ɜɨɥɨɝɨɥɸɛɧɚ ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ Sorex araneus
(ɜɢɹɜɥɟɧɨ 3,4 % ɫɟɪɨɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɧɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿɸ ɨɫɨɛɢɧ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ), ɬɨɞɿ, ɹɤ ɫɭɯɨɥɸɛɧɚ Crocidura suaveolens (ɛɿɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚ) ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɫɟɪɟɞɤɚɦɢ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɿ ɽ ɦɚɥɨɱɭɬɥɢɜɨɸ ɞɨ ɰɿɽʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ (ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 2006). Ɍɟ ɫɚɦɟ ɜɿɞɨɦɨ ɞɥɹ ɜɢɞɿɜ-ɞɜɿɣɧɢɤɿɜ ɧɨɪɢɰɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ, ɡ ɹɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɨɫɿɽɦ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɽ ɨɞɢɧ ɡ ɞɜɨɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɮɚɭɧɿ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɜɢɞɿɜ —
Microtus levis, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɩɥɚɜ ɬɚ ɭɡɥɿɫɶ. ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɨɫɩɟɰɿɮɿɱɧɨɫɬɿ ɧɨɫɿɣɫɬɜɚ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɭ ɟɩɿɡɨɨɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ (ɞɢɜ. ɬɚɤɨɠ ɧɢɠɱɟ ɪɨɡɞɿɥ «ɝɪɢɡɭɧɢ»).
ɋɫɚɜɰɿ ɹɤ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɡɨɨɧɨɡɿɜ
ɍɱɚɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɢɞɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɸ
ɚɛɨ ɝɪɭɩɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɸ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ, ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿɦ ɦɿɫɰɟɦ ɭ ɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɚɯ. ɇɟɪɿɞɤɨ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɨɝɧɢɳɟɜɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɜɿɞɪɚɡɭ ɤɿɥɶɤɚ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ ɜ ɟɩɿɡɨɨɬɿɹɯ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɝɪɢɡɭɧɢ, ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ ɬɚ
ɡɚɣɰɟɩɨɞɿɛɧɿ (Ɂɨɪɹ ɬɚ ɿɧ. 1999ɛ). ɉɪɨɬɟ, ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɨɝɧɢɳɿ ɽ ɩɟɜɧɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɜɢɞɢ ɫɫɚɜɰɿɜ
ɬɚ ɜɢɞɢ, ɳɨ ɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ (ɿ ɯɜɨɪɢɦɢ) ɩɟɜɧɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ (Ʉɭɱɟɪɭɤ, 2006). ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɰɿɽʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɝɥɹɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ,
ɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɞɚɧɿ ɤɨɥɟɝ ɡ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɋȿɋ).
Ʉɨɦɚɯɨʀɞɧɿ (Soriciformes). Ɋɹɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɮɚɭɧɿ ɫɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ 10 ɜɢɞɚɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɜɨɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ʀɠɚɤɨɜɢɯ, ɞɜɨɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ɤɪɨɬɨɜɢɯ ɬɚ 6 ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ɦɿɞɢɰɟɜɢɯ. ɍɱɚɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɰɶɨɝɨ ɪɹɞɭ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɜɨɝɧɢɳ Ɉɇȱ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɟɜɟɥɢɤɚ, ɩɪɨɬɟ ɩɨɫɬɿɣɧɚ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɜɢɩɚɞɨɤ ɫɤɚɡɭ ɭ ʀɠɚɤɚ, ɚ ɡɚ
ɦɟɠɚɦɢ ɨɛɥɚɫɬɿ — ɭ ɤɪɨɬɚ ɬɚ ɡɟɦɥɟɪɢɣɨɤ, ɚɥɟ ɜɿɪɭɫ, ɩɪɨɯɨɞɹɱɢ ɱɟɪɟɡ ɦɨɡɨɤ ɧɟɬɢɩɨɜɨɝɨ ɣɨɦɭ
ɯɚɡɹʀɧɚ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɬɪɚɱɚɽ ɜɿɪɭɥɟɧɬɧɿɫɬɶ (Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɢɣ, 1997). Ⱦɨɤɥɚɞɧɿɲɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɜɢɞɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɫɬɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɧɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ (ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ.,
2006). Ɍɚɤ, ɦɿɞɢɰɹ ɡɜɢɱɚɣɧɚ (Sorex araneus) ɡɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɟɩɿɡɨɨɬɿʀ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ (3,4 % ɫɟɪɨɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ), ɥɿɫɬɟɪɿɨɡɭ (ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɪɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ), ɿɽɪɫɢɧɿɨɡɭ (ɜɢɞɿɥɟɧɨ 19 ɤɭɥɶɬɭɪ). Ɉɫɨɛɥɢɜɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɪɨɥɶ ɜ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪ: ɜɨɧɚ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɯɚɡɹʀɧɨɦ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪ ɫɟɪɨɝɪɭɩɢ
Javanica ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ — ɫɟɪɨɝɪɭɩ Hebdomadis, Pomona, Grippotyphosa. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ
ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɡɨɨɧɨɡɚɯ ɦɚɽ ɿ ɦɿɞɢɰɹ ɦɚɥɚ (Sorex minutus). Ȼɿɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚ (Crocidura suaveolens)
ɩɪɢɣɦɚɽ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɟɩɿɡɨɨɬɿɹɯ ɤɢɲɤɨɜɨɝɨ ɿɽɪɫɢɧɿɨɡɭ, ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ, ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ. Ɋɹɫɨɧɿɠɤɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ (Neomys fodiens) ɜɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɭɱɚɫɧɢɤ ɟɩɿɡɨɨɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ, ɥɿɫɬɟɪɿɨɡɭ,
ɝɟɦɨɪɚɝɿɱɧɨʀ ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ ɡ ɧɢɪɤɨɜɢɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ, ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ Ʉɪɢɦɭ,
ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ ɬɭɥɹɪɟɦɿɱɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɝɪɢɡɭɧɚɦɢ ɜɿɞɿɝɪɚɽ
ɛɿɥɨɡɭɛɤɚ Crocidura suaveolens (Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003); ɭɱɚɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɜɨɝɧɢɳ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɜɿɞɦɿɱɟɧɚ ɿ ɧɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ (Ɂɨɪɹ ɬɚ ɿɧ., 1998).
ɏɢɠɿ ɫɫɚɜɰɿ (Caniformes) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɮɚɭɧɿ ɫɫɚɜɰɿɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ 14 ɜɢɞɚɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ 4 ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ɫɨɛɚɱɢɯ (Canidae) ɬɚ 11 ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ɬɯɨɪɟɜɢɯ (Mustelidae), ɚ ɬɚɤɨɠ
ɡɞɢɱɚɜɿɥɢɦɢ ɬɚ ɛɪɨɞɹɱɢɦɢ ɩɫɚɦɢ ɿ ɤɨɬɚɦɢ. ȱɡ ɜɫɶɨɝɨ ɰɶɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦɢ ɧɨɫɿɹ281

ɦɢ ɫɤɚɡɭ ɽ ɥɢɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɨɞɢɧɢ ɫɨɛɚɱɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɥɢɫɢ ɬɚ ɜɨɜɤɢ, ɚ ɜ ɚɧɬɪɨɩɭɪɝɿɱɧɢɯ
ɨɫɟɪɟɞɤɚɯ — ɫɨɛɚɤɢ ɬɚ ɤɨɬɢ. ɇɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ, ɧɚ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɜɢɩɚɞɚɽ 72 % ɭɫɿɯ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɫɤɚɡɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 53 % ɧɚ ɜɢɞɢ ɪɨɞɢɧɢ ɫɨɛɚɱɢɯ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɧɚɣɜɢɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɥɢɫɢɰɶ (29 %) ɿ ɛɪɨɞɹɱɢɯ ɫɨɛɚɤ (22 % ɭɫɿɯ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɫɤɚɡɭ)
(ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɿɧɲɿ ɝɪɭɩɢ ɯɢɠɢɯ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɭ ɪɚɛɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɪɨɬɟ ɦɚɥɢɣ
ɜɿɞɫɨɬɨɤ ʀɯ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ʀɯɧɶɨɸ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ. Ɍɚɤ, ɳɨɞɨ ɜɨɜɤɿɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɽ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɤɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 2 ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɤɚɡɭ ɭ 2001 ɪɨɰɿ, 6 — ɭ
2003, 2 — ɭ 2004, 3 — ɭ 2005, 1 — ɭ 2006 ɪ.1. Ɍɚɤɿ ɞɚɧɿ ɽ ɿ ɞɥɹ ɫɭɦɿɠɧɨʀ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɢ: ɭ 1999–
2000 ɬɚɦ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 5 ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɤɚɡɭ ɭ ɜɨɜɤɚ (Ⱥɜɞɟɟɜ, Ɍɨɤɚɪɫɤɢɣ, 2001). ɋɨɛɚɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ ɫɟɪɨɝɪɭɩɢ Canicola; ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɨɝɧɢɳɚ ɦɚɪɫɟɥɶɫɶɤɨʀ ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ ɜ Ʉɪɢɦɭ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɡ ɫɜɿɣɫɶɤɢɦɢ ɿ ɛɪɨɞɹɱɢɦɢ ɫɨɛɚɤɚɦɢ (ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ ɬɚ ɿɧ., 2006). ȼɚɪɬɨ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ ɤɨɬɢ ɿ ɫɨɛɚɤɢ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɨɫɿɹɦɢ ɿ
ɜɢɞɿɥɹɬɢ (ɡ ɮɟɤɚɥɿɹɦɢ) ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɣ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫɟɪɨɬɢɩ ɿɽɪɫɢɧɿɨɡɭ Iersinia pseudotuberculosis
ɬɚ ɛɭɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɬɨɤɫɨɩɥɚɡɦɨɡɭ (Ʉɚɡɚɧɰɟɜ, Ɇɚɬɤɨɜɫɤɢɣ, 1986).
Ʉɚɠɚɧɢ (Vespertilioniformes) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɮɚɭɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ 14 ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ɥɢɥɢɤɨɜɢɯ
(Vespertilionidae), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 4 ɜɢɞɚɦɢ ɧɿɱɧɢɰɶ (Myotis), 4 ɜɢɞɚɦɢ ɧɟɬɨɩɢɪɿɜ (Pipistrellus), 3
ɜɢɞɚɦɢ ɜɟɱɿɪɧɢɰɶ (Nyctalus) ɬɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɜɭɯɚɧɿɜ (Plecotus), ɥɢɥɢɤɿɜ (Vespertilio) ɿ ɩɟɪɝɚɱɿɜ (Eptesicus) (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 2002). Ʉɚɠɚɧɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɜɨɝɧɢɳ ɫɤɚɡɭ ɩɨ ɜɫɿɣ ȯɜɪɨɩɿ (Amengual et al., 1997) ɿ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɞɠɟɪɟɥɨɦ
ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɫɤɚɡɨɦ ɥɸɞɟɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɒɚɛɥɨɜɫɤɚɹ ɬɚ ɿɧ., 1987). Ɂ ɜɿɞɨɦɢɯ ɭ ȯɜɪɨɩɿ 4-ɯ ɝɟɧɨɬɢɩɿɜ (ELBV-1a,b, ELBV-2a,b) ɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ, ɉɿɜɧɿɱɧɿɣ ɬɚ ɋɯɿɞɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɥɢɲɟ
EBLV1ɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɯɚɡɹʀɧɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɜɢɞ Eptesicus serotinus (Amengual et al., 1997), ɳɨ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɿ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 1998; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 2002). ɍ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥ. ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1995–2005 ɪɪ. ɨɛɫɬɟɠɟɧɨ 7 ɨɫɨɛɢɧ ɤɚɠɚɧɿɜ ɿ ɡ ɧɢɯ ɬɪɢ ɩɪɨɛɢ ɞɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚ ɫɤɚɡ (Ƚ. Ɍɤɚɱ, ɨɫɨɛ. ɩɨɜɿɞɨɦɥ.). Ⱥɧɚɥɿɡ 8 ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɤɚɡɭ ɧɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1989–2001 ɪɪ. ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ɉ. Ɂɨɪɿ (Ɂɨɪɹ, 2001, 2002): ɬɪɢɱɿ ɭ Nyctalus
noctula (1989, 1994, 2001), ɞɜɿɱɿ ɭ Pipistrellus pipistrellus (1989, 1991), ɬɪɢɱɿ ɭ Eptesicus serotinus (ɞɜɿɱɿ 1993, 2001)2. ɍ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɫɤɚɡɭ (Rabies..., 2000–2005) ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ
ɞɜɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɫɤɚɡɭ ɭ ɤɚɠɚɧɿɜ ɡ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ, ɭ 1977 ɬɚ 2002 ɪɨɤɚɯ. ɉɟɪɲɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɦɚɜ ɦɿɫɰɟ
ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɭ ɡ ɿɧɤɭɛɚɰɿɽɸ 30 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɭɤɭɫɭ ɞɢɬɢɧɢ ɤɚɠɚɧɨɦ, ɳɨ ɡɚɥɟɬɿɜ ɭ ɤɿɦɧɚɬɭ ɭ ɫɜɿɬɥɢɣ
ɱɚɫ ɞɧɹ (Ɇɨɝɢɥɟɜɫɶɤɢɣ, 1997). Ⱦɪɭɝɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɦɚɜ ɦɿɫɰɟ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 2002 ɪɨɤɭ: ɦɨɥɨɞɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ ɩɿɫɥɹ ɛɥɢɡɶɤɨ ɦɿɫɹɰɹ ɜɿɞ ɭɤɭɫɭ ɤɚɠɚɧɨɦ, ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɜɢɩɭɫɬɢɜ, ɡɚɯɜɨɪɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɝɟɧɨɬɢɩ
ɡɛɭɞɧɢɤɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ (Ɉ ɫɥɭɱɚɟ..., 2002; Botvinkin et al., 2005). ɋɩɿɥɶɧɢɦ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɨɦ ɭɫɿɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɭɤɭɫɢ ɤɚɠɚɧɿɜ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɩɿɫɥɹ ɡɚɥɶɨɬɭ ɬɜɚɪɢɧ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ. ɍɱɚɫɬɶ ɤɚɠɚɧɿɜ ɭ ɿɧɲɢɯ ɡɨɨɧɨɡɚɯ ɭɤɪɚɣ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ʀɯ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ: ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɥɶɨɬɭ, ɜɢɫɨɤɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɶ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɝɿɩɨɬɟɪɦɿʀ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɬɚ ɿɧ., 2002). Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɤɚɠɚɧɿɜ
ɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɩɚɪɚɡɢɬɨɮɚɭɧɚ, ɹɤɚ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɞɨɜɨɥɿ ɫɢɥɶɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɚ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ (Ȼɨɛɤɨɜɚ,
2001). ȼɫɟ ɰɟ ɫɭɬɬɽɜɨ ɨɛɦɟɠɭɽ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɤɚɠɚɧɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɨɨɧɨɡɿɜ ɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɤɚɠɚɧɿɜ.
Ƚɪɢɡɭɧɢ ɬɚ ɡɚɣɰɟɩɨɞɿɛɧɿ (Muriformes ɬɚ Leporiformes). ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɚ ɡɚ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɽɸ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɝɪɭɩɚ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɮɚɭɧɿ ɪɟɝɿɨɧɭ 27 ɜɢɞɚɦɢ ɡ 8 ɪɨɞɢɧ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɪɨɞɢɧɢ ɛɨɛɪɨɜɢɯ (Castoridae), 4 ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ɜɢɜɿɪɤɨɜɢɯ (Sciuridae: ɛɚɣɛɚɤ, ɜɢɜɿɪɤɚ, ɯɨɜɪɚɯɢ), ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɪɨɞɢɧɢ ɜɨɜɱɤɨɜɢɯ (Gliridae), 3 ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ɦɢɲɿɜɤɨɜɢɯ (Sminthidae), ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɪɨɞɢɧɢ ɬɭɲɤɚɧɨɜɢɯ (Dipodidae), ɨɞɧɢɦ
ɜɢɞɨɦ ɪɨɞɢɧɢ ɫɥɿɩɚɤɨɜɢɯ (Spalacidae), 8 ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ɦɢɲɚɱɢɯ (Muridae) ɬɚ 8 ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ɧɨɪɢɰɟɜɢɯ (Arvicolidae) (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2002).
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Ⱦɚɧɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɋȿɋ.
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɩɪɚɰɿ Ɉ. Ɂɨɪɿ (2002) ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɤɚɡɭ ɭ ɜɟɱɿɪɧɢɰɶ (Nyctalus noctula) ɬɚ ɧɟɬɨɩɢɪɿɜ (Pipistrellus pipistrellus) ɧɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ ɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ȯɜɪɨɩɢ ɿ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɜɢɞɿɜ (Ʌ. Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ, ɨɫɨɛ. ɩɨɜɿɞɨɦɥ.).
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Ƚɪɢɡɭɧɢ ɿ ɡɚɣɰɟɩɨɞɿɛɧɿ ɽ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɹɤ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ (ɬɚɛɥ. 2), ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ (Ɂɨɪɹ ɬɚ ɿɧ., 1999ɚ,ɛ) ɬɚ ɜ
Ʉɪɢɦɭ (Ƚɨɥɤɨɜɫɤɢɣ ɬɚ ɿɧ., 1981; ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ ɬɚ ɿɧ., 2006). Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɭ ɜɫɿɯ ɬɢɩɚɯ ɜɨɝɧɢɳ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɚɣɰɿ
(Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003), ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞ ɡɚɣɰɿɜ ɿ ɛɚɣɛɚɤɿɜ ɧɚɞɚɸɬɶ ɿ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ (Ɂɨɪɹ ɬɚ ɿɧ., 1997ɛ; Ɂɨɪɹ, 1999ɛ). Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɝɧɢɳ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɜɧɨɫɹɬɶ ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɥɟɬɨɤ ɦɢɲɨʀɞɧɢɯ ɩɬɚɯɿɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɨɜ. ȼɢɝɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɫɨɤɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ
ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɹɦɢɯ ɥɨɜɿɜ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɿ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɡɛɭɞɧɢɤɚ ɭ ɫɭɯɢɯ ɩɟɥɟɬɤɚɯ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɧɬɢɬɿɥ (ɊɇȺɬ). Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɥɟɬɨɤ ɰɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɚɛɭɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ Ʉɪɢɦɭ (Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ ɬɚ ɿɧ., 1987), ɧɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ (Ɂɨɪɹ ɬɚ ɿɧ., 1997ɚ, 1998) ɬɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ (Ɉɛ ɷɩɢɡɨɨɬɢɱɟɫɤɨɣ..., 2006; ȼ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, ɨɫɨɛ. ɩɨɜɿɞɨɦɥ.). ɇɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɥɟɬɨɤ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɩɿɡɨɨɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ,
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨ ɟɩɿɡɨɨɬɿʀ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɩɨɥɿɜɤɢ ɥɭɝɨɜɨʀ (Microtus
levis) ɬɚ ɦɢɲɿ ɯɚɬɧɶɨʀ (Mus musculus) (Ɂɨɪɹ ɬɚ ɿɧ., 1998). ɇɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɞɨɫɩɟɰɿɮɿɱɧɨɫɬɿ ɧɨɫɿɣɫɬɜɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɫɟɪɟɞ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ (ɬɚɛɥ. 2).
ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɢɡɭɧɢ ɦɚɸɬɶ ɹɤ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɨɝɧɢɳ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ (Ⱥɥɶɹɧɚɤɢ ɬɚ ɿɧ.,
1983; ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1991; Ɏɟɞɨɪɨɜ ɬɚ ɿɧ., 1990, 1993). Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɨɝɧɢɳɚɯ
ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ ɦɚɸɬɶ ɤɨɥɨɜɨɞɧɿ ɫɫɚɜɰɿ ɬɚ ɫɫɚɜɰɿ, ɳɨ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɭ ɜɨɥɨɝɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ (Ʉɚɪɚɫɟɜɚ,
1971; Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003). ɉɨɞɿɛɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɿ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ (ɬɚɛɥ. 2).
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɨɥɟɝ (ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 2001), ɭ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɬɟɪɿɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ Ⱦɿɧɰɹ, ɞɟ
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɦɢɲɚ ɩɨɥɶɨɜɚ, ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɢ ɫɟɪɨɝɪɭɩɢ Pomona, ɚ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ Ʉɪɢɦɭ (Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003), ɨɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɜɿɥɶɧɨɠɢɜɭɱɿ ɯɚɬɧɿ ɦɢɲɿ (Mus musculus hortulanus), ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɸ ɫɟɪɨɝɪɭɩɨɸ ɥɟɫɬɨɫɩɿɪ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɬɚɽ Hebdomadis. ɋɤɚɡ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɫɟɪɟɞ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɧɟ ɱɚɫɬɨ: ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ
ɜɢɩɚɞɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɤɚɡ ɤɪɨɥɢɤɚ, ɡɚɣɰɹ, ɜɢɜɿɪɤɢ, ɩɚɰɸɤɚ, ɯɨɦ’ɹɤɚ, ɨɧɞɚɬɪɢ ɬɚ ɦɢɲɿ, ɚ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɨɦɿ ɥɢɲɟ ɞɜɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɫɤɚɡɭ ɫɟɪɟɞ ɝɪɢɡɭɧɿɜ: ɜɢɜɿɪɤɢ ɭ Ʉɪɢɦɭ ɿ ɦɢɲɿ (ɜɢɞ ɧɟɜɿɞɨɦɢɣ) ɧɚ ɋɭɦɳɢɧɿ (Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɢɣ, 1997). Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɞɨɞɚɬɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɫɤɚɡɭ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɭ ɯɨɦ’ɹɤɚ (ȼ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, ɨɫɨɛ. ɩɨɜɿɞɨɦɥ.), ɚɥɟ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɧɚ ɫɤɚɡ
ɜɤɪɚɣ ɪɿɞɤɨ. ɐɹ ɝɪɭɩɚ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚɤɨɠ ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɭ ɪɨɥɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɩɫɟɜɞɨɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ, ɤɢɲɤɨɜɨɝɨ ɿɽɪɫɢɧɿɨɡɭ ɿ ɝɟɦɨɪɚɝɿɱɧɨʀ ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ (Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ ɬɚ ɿɧ., 1996 ɬɚ ɿɧ.).
ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɨɨɧɨɡɿɜ ɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɟɤɬɨɩɚɪɚɡɢɬɚɦɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɿɠ ɨɫɨɛɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ,
ɚɥɟ ɣ ɩɪɢ ɦɿɠɜɢɞɨɜɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ: ɧɚɩɪ., ɛɥɨɯɢ ɯɨɜɪɚɯɿɜ ɱɚɫɬɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɢɲɟɣ, ɚ
ɧɚ ɯɚɬɧɿɯ ɦɢɲɚɯ ɱɚɫɬɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɟɤɬɨɩɚɪɚɡɢɬɿɜ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɢɲɟɣ (ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, 1999).
Ɋɚɬɢɱɧɿ (Cerviformes). ɐɟɣ ɪɹɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɪɨɞɢɧɢ ɫɜɢɧɹɱɢɯ ɿ 4 ɜɢɞɚɦɢ ɨɥɟɧɹɱɢɯ. Ⱦɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɞɢɤɢɯ ɤɨɩɢɬɧɢɯ ɜ ɡɨɨɧɨɡɚɯ ɧɟ ɛɚɝɚɬɨ. ȼɿɞɨɦɨ,
ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɛɪɭɰɟɥɶɨɡɭ ɿ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ, ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ
ɧɨɫɿɹɦɢ ɿɽɪɫɢɧɿɨɡɭ ɬɚ ɫɢɛɿɪɫɶɤɨʀ ɹɡɜɢ ɿ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɟɩɿɡɨɨɬɿɣ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ; ɦɨɠɭɬɶ
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɪɨɦɿɠɧɢɦɢ ɯɚɡɹɹɦɢ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɬɨɤɫɨɩɥɚɡɦɨɡɭ (Ʉɚɡɚɧɰɟɜ, Ɇɚɬɤɨɜɫɤɢɣ, 1986; Ɂɚɜɿɪɸɯɚ, Ɂɚɜɿɪɸɯɚ, 2005). ȼɿɞɨɦɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɞɢɤɢɯ ɪɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚ ɫɤɚɡ (Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɢɣ,
1997). Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ «Ɋɚɛɿɱɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɸ ȯɜɪɨɩɢ» (Rabies...., 2002–2005), ɜɢɩɚɞɤɢ ɫɤɚɡɭ ɡɚ
ɨɫɬɚɧɧɿ 5 ɪɨɤɿɜ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɭ ɫɚɪɧ (32 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɭ ɬ. ɱ. 2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ),
ɪɿɞɲɟ ɭ ɞɢɤɢɯ ɤɚɛɚɧɿɜ (8/0) ɬɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɯ ɨɥɟɧɿɜ (7/0). ɇɚ ɰɿ ɮɚɤɬɢ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɿ ɜɢɞɢ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɚɪɧɢ) ɽ ɱɚɫɬɢɦɢ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɦɢ ɬɪɨɮɟɹɦɢ. ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
ɮɨɪɦɢ ɪɚɬɢɱɧɢɯ (ɤɨɪɨɜɢ, ɜɿɜɰɿ, ɤɨɡɢ) ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɡɨɨɧɨɡɿɜ: ɳɨɪɨɤɭ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥ. ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 10–20 ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɤɚɡɭ (ɬɚɛɥ. 1). Ɋɚɣɨɧɢ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ
ɪɢɡɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɫɟɪɟɞ ɪɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɿ ɫɚɦɿ, ɳɨ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɭɥɹɪɟɦɿɱɧɢɯ
ɜɨɝɧɢɳ ɭ ɝɪɢɡɭɧɿɜ. ȼɢɩɚɞɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɨɦ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɤɨɩɢɬɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2 % ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɰɶɨɝɨ ɡɨɨɧɨɡɭ.
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Ɋɟɣɬɢɧɝ ɝɪɭɩ
Ⱦɚɧɿ ɳɨɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɬɪɶɨɯ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɨɨɧɨɡɿɜ (ɫɤɚɡ, ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ, ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ) ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 3. əɤ ɜɢɞɧɨ, ɪɿɡɧɿ ɝɪɭɩɢ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɝɪɚɸɬɶ ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɨɝɧɢɳ: ɜɿɞ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɯɢɠɢɯ ɜ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ
ɫɤɚɡɭ ɞɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɭ ɤɚɠɚɧɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɰɿ ɞɚɧɿ, ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ (ɪɢɫ. 4). ɉɿɞ «ɪɿɜɧɟɦ ɭɱɚɫɬɿ», ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɦ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɢɫɭɧɤɭ, ɪɨɡɭɦɿɬɢɦɟɦɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɡɨɨɧɨɡɭ, ɬɨɛɬɨ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɨɨɧɨɡɭ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɚ ɱɚɫɬɤɭ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɨɨɧɨɡɭ. Ⱦɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɨɫɬɿ ɡɨɨɧɨɡɿɜ ɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɞɢɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɦɚɥɨ, ɬɨɦɭ ɩɪɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɚɧɿ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɧɚɩɪ., Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003; Ʉɭɱɟɪɭɤ, 2006 ɬɚ ɿɧ.).
ɇɨɫɿɣɫɬɜɨ ɫɤɚɡɭ. Ɉɱɟɜɢɞɧɢɦ ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɦ ɽ ɯɢɠɿ ɫɫɚɜɰɿ ɬɚ ɤɚɠɚɧɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɜɢɳɨɸ
ɽ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɯɢɠɢɯ. ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɝɪɭɩ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɝɟɧɨɬɢɩɢ ɫɤɚɡɭ ɬɚ ɞɥɹ ɯɢɠɢɯ ɿ
ɤɚɠɚɧɿɜ ɽ ɪɿɡɧɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ʀɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɯɢɠɢɯ ɽ ɬɟ, ɳɨ ʀɯɧɹ ɯɚɪɱɨɞɨɛɭɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɤɭɫɿɜ ɡɭɛɚɦɢ. ɋɚɦɟ ɭɤɭɫɢ
ɿ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɛɭɞɧɢɤɚ (ɡɿ ɫɥɢɧɨɸ) ɜɿɞ ɨɞɧɿɽʀ ɬɜɚɪɢɧɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ. Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɤɚɡɭ ɛɭɞɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɜɢɞɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ
ɬɚ ɧɟɜɢɪɚɡɧɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɱɚɫɬɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɦɿɠ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ. ȼɥɚɫɧɟ ɬɚɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɦɢ ɿ ɦɚɽɦɨ ɫɟɪɟɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɯɢɠɢɯ ɿ ɤɚɠɚɧɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɞɨ
29 % ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɤɚɡɭ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɭ ɥɢɫɢɰɶ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 2), ɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɥɢɲɟ ɞɢɤɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ ɰɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɽ ɞɨ 87 % (178 ɡ 204 ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɫɤɚɡɭ ɭ ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2001–2006 ɪɪ.: ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1). Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ (Ʉɨɲɟɥɶ, 2000), ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɥɢɫɢɰɿ ɭ ɪɿɡɧɿ ɪɨɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 4–5 ɬɢɫɹɱ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 80–82 % ɜɿɞ ɭɫɿɯ
ɨɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɦɢɫɥɢɜɰɹɦɢ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. Ɍɨɛɬɨ, ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɥɢɫɢɰɶ
ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɯ ɡɜɿɪɿɜ ɬɚ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɤɚɡɭ ɫɟɪɟɞ ɥɢɫɢɰɶ
ɡɚɝɚɥɨɦ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɧɬɪɨɩɭɪɝɿɱɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɫɤɚɡɭ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɪɚɡɧɭ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ, ɽ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɥɢɫɢɰɶ (Ʉɨɪɨɛɱɟɧɤɨ, 2006).
ɇɨɫɿɣɫɬɜɨ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ. Ⱥɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɡɨɨɧɨɡɭ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭɫɿɯ ɝɪɭɩ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɨɫɟɪɟɞɤɨɦ ɣɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɽ ɝɪɢɡɭɧɢ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3).
ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɞɪɨɞɢɧɢ ɦɢɲɚɱɢɯ, Muroidea (Apodemus agrarius, Mus musculus, Rattus norvegicus, Microtus “arvalis”). ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɟɪɨɝɪɭɩ ɦɚɽ ɜɢɪɚɡɧɭ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɭ ɹɤ ɞɨ ɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɬɚɤ ɿ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɟɪɨɝɪɭɩɚ Grippotyphosa, ɭ ɥɿɫɨɫɬɟɩɭ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɫɬɟɩɭ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ Pomona (ɞɨ 70 %), ɚ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ
ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ — Hebdomadis ɬɚ Ikterohaemorrhagia (ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 2001)1. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɧɨɫɿɣ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɨʀ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ Ⱦɿɧɰɹ ɫɟɪɨɝɪɭɩɢ Pomona — ɦɢɲɚ ɩɨɥɶɨɜɚ — ɦɚɽ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɩɿɜɞɟɧɧɭ ɦɟɠɭ ɚɪɟɚɥɭ (ɩɪɨɧɢɤɚɽ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ ɥɢɲɟ ɞɨ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɢɯ ɥɿɫɿɜ: Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ,
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2006), ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɧɢ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ-ɧɨɫɿʀɜ, ɬɚɤ ɿ ɦɟɠ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɟɪɨɝɪɭɩ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɡɦɿɧɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥ. ɱɚɫɬɤɚ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ
ɉɨɦɨɧɚ ɩɚɞɚɽ ɞɨ 7,5 % (Ȼɥɢɡɧɸɤ, Ʉɭɡɧɟɰɨɜ, 1997). ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɝɪɭɩ ɩɨɦɿɬɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɟɦɥɟɪɢɣɤɢ ɪɨɞɿɜ Sorex ɬɚ Neomys (ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 2006); ɜ Ʉɪɢɦɭ
ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɚɧɬɪɨɩɭɪɝɿɱɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ (Icterohaemorrhahiae) ɽ ɩɚɰɸɤɢ
ɜɢɞɭ Rattus norvegicus (Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003), ɩɪɨɬɟ ɞɥɹ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɩɨɞɿɛɧɟ ɹɜɢɳɟ ɧɟ
ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɤɚɡɭ, ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ (ɹɤ ɿ
ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ) ɦɚɽ ɦɟɧɲ ɨɞɧɨɪɿɞɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ: ɹɤɳɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɚɠɟɧɨɫɬɿ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1 %, ɬɨ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɜɨɝɧɢɳ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ ɣɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɭ 20–25 % ɫɫɚɜɰɿɜ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2), ɩɪɨɬɟ ɰɹ ɪɿɡɧɢɰɹ
(ɦɚɣɠɟ ɭ 50 ɪɚɡɿɜ!) ɦɨɠɟ ɡɦɟɧɲɢɬɢɫɹ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.
1

Ⱦɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɩɪɨ ɰɟ ɞɢɜ. ɰɢɬɨɜɚɧɭ ɫɬɚɬɬɸ, ɹɤɭ ɩɟɪɟɜɢɞɚɧɨ ɭ ɰɿɣ ɡɛɿɪɰɿ. — ɉɪɢɦ. ɪɟɞ.
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ɇɨɫɿɣɫɬɜɨ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ. Ʉɚɪɬɢɧɚ ɡ ɬɭɥɹɪɟɦɿɽɸ ɡɚɝɚɥɨɦ ɨɛɟɪɧɟɧɚ ɞɨ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɫɤɚɡɭ ɿ
ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɨɦ: ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ ɽ ɝɪɢɡɭɧɢ (ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ,
ɜɤɥ. ɡɚɣɰɿɜ ɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɝɪɢɡɭɧɿɜ) ɿ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɦɿɪɢ ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɯɢɠɿ ɿ ɤɨɩɢɬɧɿ ɽ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɭɥɹɪɟɦɿɱɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ, ɚ ɤɚɠɚɧɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɫɟɪɟɞ ɧɨɫɿʀɜ ɰɿɽʀ
ɯɜɨɪɨɛɢ (ɬɚɛɥ. 3). Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɜ ɰɟɣ ɡɨɨɧɨɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4), ɚ ɫɚɦɚ ɿɧɮɟɤɰɿɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɚɽ ɜɢɪɚɡɧɭ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɭ ɿ ɫɟɡɨɧɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʉɪɢɦɭ (Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003). Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɫɟɪɟɞ ɧɨɫɿʀɜ
ɽ ɝɪɢɡɭɧɢ (ɜɤɥ. ɡɚɣɰɟɩɨɞɿɛɧɢɯ), ɚ ɞɪɭɝɨɸ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɝɪɭɩɨɸ ɽ ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ. Ɍɭɥɹɪɟɦɿɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɡɚɣɰɿɜ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɚ ɫɟɪɟɞ ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ʀʀ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Arvicolidae (ɧɨɪɢɰɿ, ɨɧɞɚɬɪɢ, ɩɨɥɿɜɤɢ) Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɨɥɟɝ (Ɂɨɪɹ ɬɚ ɿɧ., 1998), ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɫɟɪɟɞ ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɽ ɧɨɪɢɰɹ Microtus levis ɬɚ ɦɢɲɚ Mus musculus, ɪɿɞɲɟ ɧɨɪɢɰɿ ɜɨɞɹɧɿ, ɥɿɫɨɜɿ ɦɢɲɿ ɬɚ ɦɚɥɸɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɿɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚ. Ɂɜɢɱɚɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɨɨɧɨɡɭ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥ. ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɿɥɹ 3 %, ɩɪɨɬɟ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɨɝɧɢɳ ɬɭɥɹɪɟɦɿɸ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɭ 10–15 % ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɨɛɢɧ (ɬɚɛɥ. 2). ɐɟ ɡɚɝɚɥɨɦ ɽ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ: ɭ 2002–2003 ɪɪ. ɜ Ʉɪɢɦɭ
ɥɢɲɟ ɜ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɢɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɯ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɨ 877 ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɡ 19 ɪɚɣɨɧɿɜ) ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɧɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿɸ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɫɹɝɚɥɚ 17 % (Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003).
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɿɧɮɟɤɰɿɣ ɡɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɞɢɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ
Ƚɪɭɩɚ ɜɢɞɿɜ

ɋɤɚɡ

Ʉɨɦɚɯɨʀɞɧɿ
(ʀɠɚɤɢ, ɤɪɨɬɢ, ɡɟɦɥɟɪɢɣɤɢ)

ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ; ɜɿɞɨɦɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɭ ʀɠɚɤɚ
(Erinaceus concolor)

Ʌɟɩɬɨɫɩɿɪɚ

ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ: ɱɚɫɬɨ
ɭ ɛɭɪɨɡɭɛɨɤ (Sorex araneus) ɬɚ ɪɹɫɨɧɿɠɨɤ
(Neomys fodiens)
Ʉɚɠɚɧɢ
ɱɚɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɨɨɞɢ(ɧɿɱɧɢɰɿ, ɜɟɱɿɪɧɢɰɿ,
ɪɟɝɿɨɧɿ ɦɚɥɨ ɜɢɜɱɟɧɿ; ɽ 2 ɧɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢɧɢ.
ɧɟɬɨɩɢɪɿ, ɥɢɥɢɤɢ,
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɩɟɪɝɚɱɿ)
ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞ ɭɤɭɫɭ ɤɚɠɚɧɚ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ
ɏɢɠɿ
ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɭɫɿɯ
ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɱɢɫ(ɜɨɜɤɢ, ɩɫɢ, ɥɢɫɢɰɿ,
ɜɨɝɧɢɳ ɫɤɚɡɭ; ɧɚɣɱɚɫɬɿ- ɥɟɧɧɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɹɤ ɨɫɤɭɧɢɰɿ, ɤɨɬɢ ɬɚ ɿɧ.)
ɲɟ ɭ ɥɢɫɢɰɶ (Vulpes
ɧɨɜɧɢɯ ɯɚɡɹʀɜ (ɞɚɧɿ ɡɚ
vulpes) ɬɚ ɛɪɨɞɹɱɢɯ ɩɫɿɜ ɦɟɠɚɦɢ ɪɟɝɿɨɧɭ)
(Canis familiaris)
Ɂɚɣɰɿ ɬɚ ɧɟɦɢɲɨɩɨɜɢɩɚɞɤɢ ɪɿɞɤɿɫɧɿ, ɩɪɨɬɟ ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɨɝɞɿɛɧɿ ɝɪɢɡɭɧɢ (ɯɨɜɪɚ- ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿ ɝɪɭɩɢ ɧɟ
ɧɢɳ ɜ ɦɟɠɚɯ ɿ ɡɚ ɦɟɯɢ, ɫɭɪɤɢ, ɛɨɛɪɢ,
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɧɚ ɫɤɚɡ
ɠɚɦɢ ɪɟɝɿɨɧɭ
ɜɨɜɱɤɢ ɬɨɳɨ)
Ƚɪɢɡɭɧɢ ɦɢɲɨɩɨɞɿɛɧɿ (ɦɢɲɿ, ɳɭɪɿ,
ɯɨɦ’ɹɤɢ, ɨɧɞɚɬɪɢ,
ɧɨɪɢɰɿ, ɩɨɥɿɜɤɢ)

ɜɢɩɚɞɤɢ ɪɿɞɤɿɫɧɿ, ɩɪɨɬɟ
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿ ɝɪɭɩɢ ɧɟ
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɧɚ ɫɤɚɡ; ɜɿɞɨɦɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɭ ɯɨɦ’ɹɤɚ (Cricetus cricetus) ɡ
Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ

Ʉɨɩɢɬɧɿ
(ɫɜɢɧɿ, ɫɚɪɧɢ, ɨɥɟɧɿ,
ɥɨɫɿ)

ɜɢɩɚɞɤɢ ɪɿɞɤɿɫɧɿ, ɩɪɨɬɟ
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɸ ɝɪɭɩɭ ɧɟ
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɧɚ ɫɤɚɡ**

ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɢɲɿ
ɩɨɥɶɨɜɿ (Apodemus
agrarius) ɬɚ ɯɚɬɧɿ (Mus
musculus), ɳɭɪɿ (Rattus
norvegicus) ɿ ɧɨɪɢɰɿ
ɝɪɭɩɢ Microtus “arvalis”
ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ

Ɍɭɥɹɪɟɦɿɹ
ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɬɭɥɹɪɟɦɿɱɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ

ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɧɟɦɚɽ, ɿɦɨɜɿɪɧɨ
ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ

ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ ɩɿɞɜɥɚɞɧɿ ɰɶɨɦɭ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɸ

ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɨɝɧɢɳ ɜ
ɦɟɠɚɯ ɿ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɪɟɝɿɨɧɭ,
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɣɰɿ (Lepus
europaeus) ɿ ɫɭɪɤɢ (Marmota bobak)
ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɱɚɫɬɨ
ɧɨɪɢɰɿ ɜɨɞɹɧɿ (Arvicola
amphibius), ɨɧɞɚɬɪɢ (Ondatra zibethica), ɩɨɥɿɜɤɢ
ɝɪɭɩɢ Microtus “arvalis”*;
ɧɟɪɿɞɤɨ ɦɢɲɿ ɯɚɬɧɿ (Mus
musculus) ɬɚ ɥɿɫɨɜɿ (Sylvaemus “sylvaticus”)
ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ

* ȼɥɚɫɧɟ ɜɢɞ Microtus arvalis ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɬɚ ɭ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ, ɿ ɬɭɬ ɰɹ ɝɪɭɩɚ ɝɪɢɡɭɧɿɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɢɞɚɦɢ-ɞɜɿɣɧɢɤɚɦɢ Microtus levis ɬɚ M. obscurus (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2004); ɡ ɧɢɯ M. levis
(=rossiaemeridionalis) ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ ɩɨ ɜɫɿɣ ɋɯɿɞɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ.
** ȯ ɱɚɫɬɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɫɤɚɡɭ ɫɟɪɟɞ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ (ɞɨ 20% ɭɫɿɯ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɫɤɚɡɭ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ).

285

ɯɢɠɿ
ɤɚɠɚɧɢ

ɤɨɩɢɬɧɿ

ɝɪɢɡɭɧɢ

ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ

ɤɨɩɢɬɧɿ

ɝɪɢɡɭɧɢ
ɯɢɠɿ

ɤɨɩɢɬɧɿ

ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ
ɤɚɠɚɧɢ

1

ɝɪɢɡɭɧɢ

2

ɯɢɠɿ

ɤɚɠɚɧɢ

3
ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ

ɪɿɜɟɧɶ ɭɱɚɫɬɿ

4

0
ɫɤɚɡ

ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡ

ɬɭɥɹɪɟɦɿɹ

Ɋɢɫ. 4. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ
ɫɤɚɡɭ, ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ ɿ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥ. 3). Ɋɿɜɟɧɶ ɭɱɚɫɬɿ: 3 — ɚɤɬɢɜɧɿ, 2 — ɩɨɦɿɪɧɿ, 1 —
ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, 0 — ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɧɟɦɚɽ. (Ƚɪɢɡɭɧɿɜ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ, Glires).

ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɉȼȱ
Ɋɨ ɡɩɨɞɿɥ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪ ɿ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɭ ɰɿɣ ɩɪɚɰɿ ɡɨɨɧɨɡɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɟɹɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɜɟɤɬɨɪɨɦ ɰɢɯ ɡɦɿɧ
ɽ ɡɦɿɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡ ɩɿɜɧɨɱɿ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ: ɹɤ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ
ɡɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɬɚɤ ɿ ɡɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ. Ɍɚɤ, ɫɬɿɣɤɿ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨ
ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɨɝɧɢɳɚ ɉȼȱ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɬɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɯɨɞɿ
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ
ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɰɟɧɨɡɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɟɩɿɡɨɨɬɢɱɧɿ ɩɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɨɨɧɨɡɚɦ
ɪɚɣɨɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɞɨɥɢɧ, ɞɟ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜɨɥɨɝɨɥɸɛɧɿ ɝɪɢɡɭɧɢ ɿ
ɞɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɬɶɫɹ ɯɢɠɿ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɥɢɫɢɰɿ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ ɜɿɞɞɚɥɿ ɞɨ 50 ɦ ɜɿɞ ɜɨɞɢ (Ʌɟɝɟɣɞɚ, 2002), ɚ ɥɢɫɢɰɹ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜɢɳɟ, ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɧɨɫɿɽɦ ɫɤɚɡɭ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɫɟɪɟɞ ɞɢɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɧɚ
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ (ɇɚɝɥɨɜ, Ɂɨɪɹ, 1996) ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɜɨɝɧɢɳɚ ɫɢɥɶɜɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɤɚɡɭ, ɿ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɹ ɡɛɭɞɧɢɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɜ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ.
ɇɚ ɩɿɜɞɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ
ɡɦɿɧ ɫɤɥɚɞɭ ɮɚɭɧɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɡɨɨɧɨɡɿɜ. Ɂɜɿɞɫɢ ɜɿɞɨɦɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɬɿɣɤɿ
ɚɧɬɪɨɩɭɪɝɿɱɧɿ ɜɨɝɧɢɳɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɝɪɚɸɬɶ ɛɪɨɞɹɱɿ ɩɫɢ ɿ ɤɨɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɨ ɿ ɞɥɹ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɢ (ɇɚɝɥɨɜ, Ɉɛɨɫɤɚɥɨɜɚ, 2005). Ɍɚɤ, ɫɤɥɚɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɩɨ ɫɤɚɡɭ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɿɫɬɚɯ, ɹɤ Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧ, ɋɬɚɯɚɧɨɜ, Ⱥɧɬɪɚɰɢɬ, ɞɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɜɢɩɚɞɤɢ ɫɤɚɡɭ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1), ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. ɐɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɣ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɿ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɶ ɞɢɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɿɜ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ:
ɫɚɦɟ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ
ɞɥɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɮɚɭɧɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ (ɀɢɥɚ, 2002) ɬɚ, ɡɜɿɫɧɨ, ʀɯɧɿɯ ɠɟɪɬɜ. ȼɥɚɫɧɟ,
ɭ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɨɝɧɢɳɚ ɡɨɨɧɨɡɿɜ.
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɦɿɧɭ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɡɨɨɧɨɡɿɜ, ɳɨ
ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɧɚɲɢɦɢ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɟɪɨɬɢɩɿɜ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɢ (ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ.,
1991; ɇɚɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧ., 2005, ɰɹ ɤɧɢɝɚ): ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɟɱɿʀ Ⱦɿɧɰɹ ɩɨɥɶɨɜɨʀ
ɦɢɲɿ (Apodemus agrarius)1 ɪɿɡɤɨ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɫɟɪɨɬɢɩɭ ɉɨɦɨɧɚ. Ɂɜɟɪɬɚɽ
ɭɜɚɝɭ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɟɧɶ ɡɛɿɝɭ ɪɚɣɨɧɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɨɨɧɨɡɿɜ. Ɍɚɤ, ɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ ɫɤɚɡɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɋɜɚɬɨɜɫɶɤɨɦɭ, Ȼɿɥɨɤɭɪɚɤɿɧɫɶɤɨɦɭ, ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤɨɦɭ,
ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɿ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿɱɧɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ Ȼɿɥɨɜɨɞɫɶɤɢɣ,
Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɢɣ, Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ, ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɢɣ, ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɿ Ɍɪɨʀɰɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɦɚɽɦɨ ɡɛɿɝ ɡɚ ɜɫɿɽɸ ɫɦɭɝɨɸ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱ ɜɿɞ Ⱦɿɧɰɹ.
1

ɐɟɣ ɜɢɞ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ ɧɟ ɞɚɥɿ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɢɯ ɥɿɫɿɜ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2006).
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Ɋɢɫ. 5. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ
ɫɤɚɡɭ ɭ ɞɢɤɢɯ ɿ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥ. ɡɚ 2001–2006 ɪɨɤɢ (ɡɚ ɬɚɛɥ. 1;
ɞɚɧɿ ɡɚ 2005 ɬɚ 2006 ɪɨɤɢ ɧɟɩɨɜɧɿ).

Ɂɦɿɧɢ ɭ ɱɚɫɿ. əɤ ɿ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɩɪɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɨɨɧɨɡɿɜ ɭ ɱɚɫɿ, ɹɤ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɫɟɡɨɧɚɦɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɪɨɤɿɜ ɟɩɿɡɨɨɬɿʀ ɫɟɪɟɞ ɞɢɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.
ɐɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɫɤɚɡ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɹɤɨɝɨ ɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɛɥɢɡɶɤɨ
100 ɧɚ ɪɿɤ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɤɚɡ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ
ɫɫɚɜɰɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɤɚɡɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɛɥɢɡɶɤɨ 40–50 ɧɚ ɪɿɤ (ɪɢɫ. 5), Ɂɨɨɧɨɡɢ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɪɚɡɧɨɸ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɸ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɤɚɡ ɫɟɪɟɞ ɞɢɤɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɨɫɿɧɧɶɨ-ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ,
ɳɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɭ ɫɟɡɨɧ ɩɨɥɸɜɚɧɶ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɯɜɨɪɢɯ ɯɢɠɢɯ, ɹɤɿ ɫɬɚɸɬɶ ɬɪɨɮɟɹɦɢ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡɪɨɫɬɚɽ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɯ ɩɫɿɜ ɡ ɞɢɤɢɦɢ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ. Ɂɚ
ɧɚɲɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɤɚɡɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 4-ɯ
ɪɨɤɿɜ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦɢ ɬɚɤ: ɤɜ1 — 21,5, ɤɜ2 — 16,0, ɤɜ3 — 18,8, ɤɜ4
— 54,3 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɜɨɦɚ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɭɬɪɢɱɿ (Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ʉɨɪɨɛɱɟɧɤɨ, ɭ ɞɪɭɰɿ). Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ ɡɨɨɧɨɡɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɜɨɝɧɢɳɚ ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ ɜ ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶɫɹ
ɜ ɨɫɿɧɧɶɨ-ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɧɧɿ
ɡɧɚɱɧɨʀ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭ ɫɤɢɪɬɚɯ ɬɚ ɛɭɞɿɜɥɹɯ (ɇɚɝɥɨɜ, Ɍɤɚɱ 1998).
ɒɥɹɯ ɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. ɒɥɹɯɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɨɨɧɨɡɿɜ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɟɤɰɿʀ. ɉɟɪɜɢɧɧɨ ɜɫɿ ɰɿ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɮɚɭɧɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ
ɡɦɿɧɢ ɿ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɡɨɨɧɨɡɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ-ɧɨɫɿɹɦɢ, ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ. Ɍɚɤ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡɧɢɤɥɨ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 13
ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɿ ɞɨɞɚɥɨɫɹ 18, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɚɞɜɟɧɬɢɜɧɿ ɜɢɞɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ, ɧɿɠ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɿ, ɿ ɹɤ ɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɦɿɧɢɥɢ ɦɟɠɿ ɫɜɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ (Ɂɨɪɹ
2005; Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, 2006ɚ-ɛ). ȼɫɟ ɰɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɦɿɧ ɧɨɫɿʀɜ ɬɚ ɬɢɩɿɜ ɜɨɝɧɢɳ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɭɪɝɿɱɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ. Ⱥɤɬɢɜɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɫɢɥɶɜɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɭɪɝɿɱɧɢɯ
ɜɨɝɧɢɳ ɫɤɚɡɭ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɫɨɛɚɤ ɿ ɤɨɬɿɜ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ (Ɇɚɥɶɤɨɜ, 1982;
ɇɚɝɥɨɜ, Ɍɤɚɱ, 1997; ɇɚɝɥɨɜ, Ɉɛɨɫɤɚɥɨɜɚ, 2005).
ɇɚɪɚɡɿ ɫɤɚɡ ɫɬɚɜ ɞɨɜɨɥɿ «ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɦ»: ɦɚɣɠɟ 2/3 ɣɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɟ ɧɚ ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɚ ɧɚ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɚɛɨ ɛɪɨɞɹɱɢɯ. Ɂɚ 5 ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ (2001–2006) ɧɚ
ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɜɢɩɚɥɨ 35 % ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ (ɡ ɧɢɯ 30 % — ɥɢɫɢ), ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɧɚ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ — 65 %,
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɨɛɚɤɢ, ɤɨɬɢ ɿ ɫ.-ɝ. ɬɜɚɪɢɧɢ ɞɿɥɹɬɶ ɰɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɦɚɣɠɟ ɩɨɪɿɜɧɭ (ɛɥ. 23, 20 ɬɚ 23 %,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). ɉɨɞɿɛɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ «ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɿɡɚɰɿʀ» ɡɨɨɧɨɡɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɬɭɥɹɪɟɦɿɽɸ ɬɚ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɨɦ. Ɂɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ʀɯɧɶɨɦɭ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɸ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɨɡɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɬɚɤɿ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɹɤ, ɫɟɡɨɧɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɝɪɢɡɭɧɿɜ ɧɚ ɮɟɪɦɢ, ɭ ɫɚɞɢɛɢ, ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɤɨɪɦɿɜ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɡ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɦɢ ɬɪɨɮɟɹɦɢ, ɳɨ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɿ ɞɥɹ Ʉɪɢɦɭ (Ɍɨɜɩɢɧɟɰ, ȿɜɫɬɚɮɶɟɜ, 2003). ȼɫɿ ɬɚɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɨɨɧɨɡɿɜ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɚ ɱɚɫɿ.
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Ⱥɜɬɨɪ ɳɢɪɨ ɞɹɤɭɽ ɭɫɿɦ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɫɩɪɢɹɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɰɿɽʀ ɩɪɚɰɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ Ɇ. Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜɭ (ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ȼ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜɭ
(Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɋȿɋ) ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ, Ʌ. Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɿɣ (ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇ
ɍɤɪɚʀɧɢ) ɡɚ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɡɨɨɧɨɡɚɯ ɤɚɠɚɧɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɩɨɞɹɤɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ.
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Статистический анализ приуроченности видов
и структуры сообществ
Владимир Наглов, Игорь Загороднюк
Статистичний аналіз приуроченості видів і структури угруповань. — Наглов В., Загороднюк І. — Розглянуто статистичні підходи для опису екологічних особливостей видів та угруповань і дозволяють порівнювати сукупності за об’єктивними кількісними оцінками. Серед інших
розглянуто такі оцінки, як «ступінь біотопної приуроченості», показники вірності біотопу, індекси спільності фаун, оцінки статистичної структури угруповань, метод тріад домінантів, аналіз
структури методом кластерного аналізу та багатовимірного шкалювання.
Ключові слова: угруповання, структура, схожість, біотопна приуроченість.

Введение
Методы статистического анализа данных находят все более широкое применение в эколого-фаунистических исследованиях, в том числе при анализе биотопической приуроченности видов, описании структуры сообществ и локальных фаун. Однако, отсутствие единого
методологического подхода сильно затрудняет сравнения данных, приводимых разными
авторами, а отсутствие практики использования статистических подходов для анализа экологии видов и структуры сообществ при в целом хорошей разработке этой темы в специальной
литературе ведет к снижению качества исследований и сведению их результатов к простым
описаниям состава фауны и уровней численности разных видов.
Всем известно, что распределение вида по биотопам зависит от многих факторов, в частности от обеспеченности пищей, которая отвечает требованиям вида, наличия укрытий,
экологической пластичности вида, т. е. способности существовать в различных условиях
среды, взаимоотношения с другими видами, входящими в сообщества данного биотопа и т.д.
Внутри ареала характер связи вида с теми или иными биотопами может меняться в значительных пределах. Так, рыжая полевка, обитающая преимущественно в суходольных лесах,
на юге ареала встречается почти исключительно в поймах рек (Щепотьев, Спицин, 1965).
Полевая мышь в Харьковской области является преобладающим видом в поймах рек и обитает здесь постоянно (Наглов, 2006), в то время как в среднем течении Оби она в пойме редка
и заселяет ее только после спада воды (Максимов и др., 1981) и т.п. Выяснение характера
использования видом территории, предпочтения им тех или иных биотопов важно не только
для познания особенностей его биологии, но и для оценки роли этого вида в природных очагах тех или иных инфекций и инвазий, пространственного распределения возбудителей тех
из них, основным носителем которых он является.
Для выяснения особенностей биотопической приуроченности вида, его места в сообществах в разных частях его ареала, а также особенностей структуры изучаемого сообщества
видов в целом на разных территориях, в том числе и зональных отличий, необходимо иметь
единый критерий, выраженный определенной величиной. Показатель относительного обилия, применяемый обычно в качестве характеристики уровня численности вида, вряд ли отвечает поставленному выше условию, так как не определяет ни степени привязанности вида
к определенному местообитанию, ни его места в сообществе. В этом отношении лучше использовать не показатель относительного обилия вида, а его долю в общем населении той
или иной рассматриваемой группы животных.
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Степень биотопической приуроченности
Для оценки избирательности вида при выборе им местообитаний, на наш взгляд, лучше
всего подходит показатель степени биотопической приуроченности, предложенный Ю. Песенко (1982). Этот показатель учитывает долю вида в структуре сообществ разных мест обитания и не требует равного объема исследований в разных местообитаниях, что немаловажно
при проведении фаунистических исследований. Формула показателя следующая:
Fij = (nij × N – ni× Nj) / (nij× N + ni× Nj – 2nij× Nj),
где nij — число особей i-го вида в j-ой выборке (биотопе) объемом Nj, ni — число особей этого вида во всех сборах общим объемом N.

Величина показателя Fij изменяется от «–1», когда вид отсутствует в данном местообитании, до «+1», когда вид встречается только здесь. Нулевой показатель свидетельствует о
безразличии вида к данному биотопу (т. е. вид не предпочитает, но и не избегает его). Соответственно, значение показателя Fij меньше нуля говорит об избегании видом данного биотопа, а больше нуля — о предпочтении видом данного биотопа, и, чем ближе показатель к единице, тем более вид приурочен к данному биотопу.
Этот показатель позволяет более точно определить понятие эври- или стенотопности вида. Если вид встречается только в одном биотопе («+1»), или отдает явное предпочтение одному биотопу (больше «+0,7») при отрицательном или безразличном (близком к нулю) отношении к другим биотопам, то это стенотопный вид. Если показатели приуроченности во
всех исследованных выделах1 равны нулю или незначительно (±0,3) отклоняются от него в ту
или иную сторону, то вид следует отнести к эвритопным. Промежуточное положение занимают виды, обладающие достаточной экологической валентностью (пластичностью), чтобы
освоить несколько биотопов.
Для определения показателя степени относительной биотопической приуроченности
предварительно составляется суммарная таблица (в абсолютных цифрах) за весь период исследований. Естественно, что чем больший объем и длительность исследований, тем более
точны (и достоверны) показатели приуроченности, характеризующие данный вид или сообщество видов данного биотопа. Таблица для расчетов должна выглядеть примерно так, как
показано ниже (табл. 1). Как следует из формулы, для оценки показателя ОБП вида i1 оперируют числами из клеток n11 [B3], Nj1 [B7], ni1 [E3] и Nij [E7]. В дальнейшем первые два числа
изменяются на n21 и Nj2 и т.д. до конца ряда, в результате чего получаем серию показателей
ОБП первого вида ко всему набору исследованных биотопов. Затем в том же порядке, смещаясь по второму ряду, вычисляются показатели ОБП для второго вида и т.д. При переходе
на следующий ряд необходимо изменять и число ni соответствующего ряда.
Таблица 1. Схема расчета показателя относительной биотопической приуроченности вида (ОБП). Для
примера составлена матрица с результатами отловов четырех видов (i1 ... i4) в трех биотопах (j1 ... 13)*
Виды (i)
вид1, i1
вид2, i2
вид3, i3
вид4, i4
сумма

j1
n11 [B3]
n21
n31
n41
Nj1 [B7]

j2
n12
...
...
...
Nj2

Биотопы (j)
j3
n13
...
...
...
Nj3

сумма
ni1 [E3]
ni2
ni3
ni4
Nij [E7]

Приуроченность (Fij)
j1
j2
j3
F11

* Серым фоном выделены ячейки, используемые для расчета показателя ОБП первого вида к первому
биотопу, т.е. необходимые для расчета величины F11. Коды ячеек обозначены в формате, принятом в
электронных таблицах типа MS Excel (напр., [B7]).
1

Под «выделом» подразумеваем любой объект, выбранный для анализа: биотоп, группа биотопов, локальное местонахождение в целом, природная зона и т.п.
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Техника расчетов может быть автоматизирована при использовании электронных таблиц
типа MS Excel. Применительно к рассмотренной таблице (табл. 1) функциональная ячейка
для вывода значения F11 будет выглядеть в Excel так:
=(B3*E7–E3*B7)/(B3*E7+E3*B7–2*B3*B7).
В результате таких расчетов в правой части таблицы в горизонтальных рядах будет характеристика приуроченности каждого вида к различным биотопам, а в вертикальных —
отношение разных видов к данному биотопу, определяющее структуру рассматриваемой
группы видов этого биотопа. Для примера таких расчетов приведем таблицу с результатами
учетов мелких млекопитающих в основных биотопах заповедника «Провальская степь», заимствованную из нашей совместной публикации с А. Кондратенко (табл. 2).
Такие расчеты позволяют говорить о степени привязанности вида к тому или иному
биотопу. Наиболее стенотопным видом оказалась мышь желтогорлая: Fij = 0,9 для предпочитаемого ею байрачного леса и Fij = –0,8...–1,0 для различных участков степи. Несколько
меньшую привязанность к байрачным лесам (Fij = 0,8) проявила лесная соня. Полевка восточноевропейская, напротив, демонстрирует явное предпочтение степных участков (Fij
=0,6...0,8) и т.д. Важным сопутствующим результатом является то, что 5 из 6 рассмотренных
видов демонстрируют положительное отношение к виргильным степным участкам, тогда как
Fij > 0 в косимой степи имеет лишь один — Microtus levis, для которого обитание в нарушенных экосистемах, в том числе в агроценозах, садах, приусадебных участках является известным фактом (Загороднюк, Тесленко, 1986; Тихонов и др., 1998).
Показатели «верности» вида биотопу
Дополнительными показателями приуроченности вида к тому или иному биотопу могут
служить частота встречаемости вида в данном биотопе в течение ряда лет и коэффициент
вариации его численности.
Первый показатель характеризует постоянство обитания (выявления) вида в данном
биотопе и выражается отношением количества лет, когда этот вид присутствовал в уловах, к
общему числу лет исследований (в %).
Второй показатель — коэффициент вариации численности — оценивает уровень устойчивости численности вида в данном местообитании. В общем виде, чем более устойчива численность вида в данном биотопе (т.е. чем меньше величина C.V.), тем благоприятней (стабильнее) условия существования вида в данном биотопе.
Таблица 2. Пример анализа степени биотопической приуроченности видов на примере учетов мелких
млекопитающих в различных биотопах заповедника «Провальская степь (по данным из статьи: Загороднюк, Кондратенко, 2002). Список видов и набор биотопов сокращены*
Вид (ni > 10)
Sorex araneus
Dryomys nitedula
Mus musculus
Sylvaemus tauricus
Sylvaemus uralensis
Microtus levis
Всего особей
Всего видов

Отловлено экземпляров (nij)
ZS
3
1
6
1
12
36
59
6

KS
0
0
3
1
30
194
228
4

BL
9
8
21
162
113
10
323
6

ZL
13
2
16
50
102
21
204
6

сума
25
11
46
214
257
261
814
6

Биотопическая приуроченность (Fij)
Вид
S. araneus
D. nitedula
M. musculus
S. tauricus
S. uralensis
M. levis
среднее Fij
видов с F>0

ZS
0,5
0,4
0,6
–0,8
0,1
0,6
0,2
5

KS
–1,0
–1,0
–0,7
–1,0
–0,4
0,8
–0,6
1

BL
0,4
0,8
0,5
0,9
0,5
–0,7
0,4
5

ZL
0,6
–0,2
0,3
0,0
0,4
–0,6
0,1
3

* Приведены виды, представленные в отловах более 10 экземплярами, и биотопы, в которых отловлено
более 50 особей. Биотопы: ZS — заповедная степь (объединены данные по AZS+СhS = абсолютно заповедная + кустарниковая степь), KS — косимая степь, BL — (объединены данные по BLS+BLV =
байрачный лес сухой + влажный), ZL — пойменные луга.
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Таблица 3. Коэффициенты вариации численности четырех видов мелких млекопитающих в лесных
экосистемах степной и лесостепной зон Харьковщины (по данным из: Наглов, 1997) *
Природная зона

мышь желтогорлая

мышь полевая

хомячок серый

белозубка малая

84,0 %
159,4 %

111,5 %
198,5 %

443,8 %
207,3 %

607,4 %
321,7 %

Лесостепь
Степь

* Очевидно, что здесь имеются ассиметричные распределения (CV>100!), но для попарных сравнений
такие (однозначно более простые) расчеты являются возможными и показательными.

К примеру, в суходольных дубравах Харьковщины коэффициент вариации численности
у многих видов заметно отличается (табл. 3). У желтогорлой и полевой мышей значения C.V.
в лесостепи в два раза ниже, чем в степи, что говорит о более стабильных популяциях в лесостепных дубравах. Напротив, у хомячка и белозубки в лесных сообществах степной зоны
коэффициенты вариации гораздо ниже, чем в лесостепных дубравах, что говорит о более
частой (регулярной) встречаемости обоих видов в лесах байрачного типа. При этом вариация
их численности заметно бóльшая, чем у первых двух видов, что свидетельствует о меньшей
пригодности для них лесов (Наглов, 1997). Такой анализ эффективен и при сравнении численности одного вида в разных биотопах: так, в «Провальской степи» у стенотопных видов
C.V.>100 %, у эвритопных C.V.=17–20 % (Загороднюк, Кондратенко, 2002).
Коэффициент вариации рассчитывают по общепринятой формуле: C.V. = σ × 100 / Xср,
где σ — среднее квадратичное отклонение, Xср — средняя арифметическая численности,

σ = √ ∑(Xi – Xср)2 / (n – 1).
Здесь Xi — численность вида в конкретном году, n — количество лет наблюдений. Эта формула
есть в любой компьютерной программе по статистике и в электронных таблицах типа Excel.

Индексы общности фаун
К показателям, отражающим степень сходства или различия сообществ, относятся индексы общности фаун, показатели соответствия, основанные на мерах разнообразия и т.д.
Довольно часто в практике зоологических исследований используют индексы сходства списков по качественным данным, суть которых сводится к оценке доли общих видов в двух
сравниваемых сообществах к общему (объединенному) списку. Однако такая оценка не точна, поскольку сообщества могут иметь подобные формальные списки, но заметно отличаться
по показателям обилия отдельных видов.
Из множества показателей, предложенных для определения сходства и различия коллекций по количественным данным, Ю. Песенко предлагает использовать индекс ЧекановскогоСъеренсена в форме b, поскольку он «прямо измеряет мощность пересечения множеств, соответствующих структурам сравниваемых коллекций и не зависит от различий в объеме последних» (Песенко, 1982: 199). Формула этого индекса следующая:
Ics = ∑min (Pij, Pik),
Как видно из формулы, суммируются минимальные из долей каждого вида (Pij или Pik)
из коллекций j или k. Величина индекса изменяется от нуля при отсутствии общих видов до
единицы, когда доли каждого вида в обеих коллекциях равны. Чем больше величина Ics, тем
больше сходство сравниваемых коллекций и тем меньше их различие (1 – Ics).
В качестве примера сравним сообщества мышевидных грызунов в пойме Северского
Донца в лесостепи Харьковской (j) и степи Луганской (k) областей (табл. 4). Таблица составлена на основе данных учетов за 1954–1999 гг., приведенных в статье авторов (Наглов и др.,
2003). Все расчеты представлены в таблице, в том числе: исходные данные (первые две колонки) и их преобразования в доли (следующие две колонки) и выбор минимальной доли в
каждой паре сравнений (пятая колонка). Сумма минимальных долей и есть искомый индекс
общности по Чекановскому-Съеренсену, в нашем случае Ics = 0,641.
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Таблица 4. Пример расчета индекса общности двух сообществ на примере учетов мышевидных грызунов в двух участках поймы Северского Донца (j — лесостепь, k — степь)
Виды

Мышь домовая
Мышь лесная
Мышь уральская
Мышь желтогорлая
Мышь полевая
Мышь малютка
Полевка рыжая
Полевка луговая
Полевка экономка
Полевка подземная
Хомячок серый
Соня лесная
Сумма

Число особей
вида в выборках
jиk
j
k
72
35
0
33
743
355
149
284
1153
24
77
3
1158
424
210
29
8
0
7
1
0
1
9
1
3586
1190

Доля вида
в каждой из
двух выборок
Pij
Pik
0,020
0,029
0,000
0,028
0,207
0,298
0,042
0,239
0,321
0,020
0,021
0,003
0,323
0,356
0,059
0,024
0,002
0,000
0,002
0,001
0,000
0,001
0,003
0,001
1,000
1,000

Минимальная
доля вида
в выборках
Pij, Pik
0,020
0,000
0,207
0,042
0,020
0,003
0,324
0,024
0,000
0,001
0,000
0,001
0,641

Ошибка
миним.
доли
mij, mik
0,0023
0,0000
0,0068
0,0033
0,0060
0,0016
0,0078
0,0044
0,0000
0,0009
0,0000
0,0009

Квадрат
ошибки
mi ×104
0,0529
0,0000
0,4624
0,1089
0,3600
0,0256
0,6084
0,1936
0,0000
0,0081
0,0000
0,0081
1,8280

Для оценки существенности различий двух сравниваемых сообществ по индексу Чекановского-Съеренсена необходимо вычислить ошибки минимальных долей:
mij = √ Pij(1 – Pij)/Nj
где Pij минимальная доля в той или другой коллекции, Nj — общее число особей в коллекции, к
которой относится минимальная доля. Полученные значения mij возводим в квадрат и суммируем,
а из полученной суммы извлекаем корень:

m∑ = √ ∑ mij 2
Существенность различий оцениваем по формуле:
t = (1 – Ics)/m∑
Если полученное значение t больше или равно критерию Стьюдента (Tst) для данного уровня значимости, то различия сравниваемых сообществ достоверны, и мы можем утверждать, что они принадлежат разным генеральным совокупностям, если меньше — говорить о различиях между ними
нельзя. Значение Tst при разных уровнях значимости и разном числе наблюдений есть во всех работах по статистике (напр., Рокицкий, 1964). Значение Tst при числе наблюдений >30 равно 1,96
для уровня значимости Р = 0,05, Tst = 2,58 для Р = 0,01, Tst = 3,29 для Р = 0,001.

Из данных таблицы следует: Ics = 0,641, 1 – Ics = 0,359, ∑mij2 = 0,0001828, m∑ = 0,01352,
t = 21,73 >> Tst при любом уровне значимости. Следовательно, сравниваемые выборки, несмотря на высокую степень общности (Ics = 0,641), различаются достоверно.
Пример с биотопами. Очевидно, что, используя этот метод сравнения, можно также
рассчитать и достоверность разницы между распределением вида по биотопам в разных частях ареала. В этом случае показатель Ics будет обозначать не общность между двумя сообществами, а общность распределения вида по биотопам.
Для пояснения таких сравнений воспользуемся данными, полученными при изучении
использования различных биотопов одним видом. Ход расчетов поясним на примере полевой
мыши, для которой, как показано ранее, относительная биотопическая приуроченность в
лесостепной и степной зоне различна (Наглов, 2006). Если в лесостепи для полевой мыши
свойственны черты эвритопности, то в степи ее приуроченность положительна только к поймам, для остальных исследованных групп биотопов она отрицательна, т.е. вид приобретает
черты стенотопности. Данные представлены в таблице 5.
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Таблица 5. Распределение полевой мыши по биотопам в лесостепи (j) и степи (k) Харьковской обл.
Биотопы

Поля
Поймы
Боры
Дубравы
Полезащитные полосы
Сумма

Число особей
вида в выборках
j
1078
2968
71
999
180
5296

k
387
2768
11
243
113
3522

Доля видов
в выборках
j
0,204
0,560
0,013
0,189
0,034
1,000

k
0,110
0,786
0,003
0,069
0,032
1,000

Миним. доля
вида в выборках
Pij, Pik
0,110
0,560
0,003
0,069
0,032
0,774

Ошибка
миним.
доли
mij, mik
0,0053
0,0068
0,0009
0,0043
0,0030

Квадрат
ошибки
mi (×104)
0,2809
0,4624
0,0810
0,1849
0,0900
1,0992

Произведя соответствующие вычисления, получаем t = 21,73, что также значительно
превышает значение критерия Стьюдента при любом уровне значимости.
Недостатком метода сравнения по индексу общности является то, что он, определяя существенность разницы между сообществами или распределением вида по биотопам, не определяет ни структуры сообществ, ни степени приуроченности вида к определенным биотопам.
Поэтому такие оценки необходимо дополнять расчетами показателей относительной биотопической приуроченности или «верности» вида биотопу.
Структура сообществ
Структуризация сообществ по относительным показателям численности проводится
двумя способами.
Метод бальной оценки предусматривает группировку видов внутри сообществ по одинаковым баллам численности. При этом баллы могут присваиваться как по равномерной
шкале (напр., 1 балл за каждые 10 % общей численности в структуре сообщества), так и по
логарифмической шкале (напр., 0,1, 1, 10 и т. д. особей в пересчете на 100 ловушек или гектар и т.д.). Такой подход позволяет преобразовать исходные оценки численности в более
сопоставимые и использовать для анализа данные, полученные разными способами учета.
Примеры анализа структуры сообществ на основе бальных оценок присутствия видов приведены в работе И. Загороднюка с соавт. (2002). При сравнении трех и более сообществ (биотопов) можно использовать также расчеты коэффициента корреляции.
Второй метод рекомендован А. Максимовым с соавт. (1981) и назван ими «статистической структурой численности». Суть его заключается в выделении групп видов в составе
сообщества по получению достоверной разницы между уровнем численности первого (наиболее многочисленного) вида с одним из последующих в списке видов (предварительно проводится ранжирование видов по убыванию численности). При выявлении достоверной разницы этот вид становится следующим в группе и т.д. Таким способом удается выделить
группы, отличающиеся по уровню численности, и статистически корректно отделить, например, группу видов-доминантов от субдоминантов.
Для методов учета, использующих в качестве показателя численности процент попадания в ловушки, ошибка альтернативной выборки определяется по формуле:
± m = √ P (100 – P)/N ,
где Р — средний процент попадания вида в ловушки, N — общее число ловушко-суток за время
исследования. Достоверность разницы определяется по формуле, приведенной выше при описании
расчетов индекса общности.

Например, применение этого метода позволило нам выявить различия в статистической
структуре численности сообществ мелких млекопитающих поймы Северского Донца в лесостепи Харьковской и степи Луганской областей. В лесостепи в первую группу численности
входят полевка рыжая и мышь полевая, во вторую — мышь уральская.
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В степи меняется состав первой группы численности: кроме полевки рыжей, в нее входит мышь уральская, в то время как мышь полевая в структуре сообщества занимает лишь
VII позицию (пятая группа численности) (Наглов и др., 2003).
При использовании этого метода надо иметь в виду, что при большом объеме исследований ошибка выборки может быть очень небольшой. Это ведет к излишнему дроблению
сообщества на группы, когда каждая группа будет состоять из одного-двух видов. Поэтому
желательно объединение групп, содержащих редкие и случайные виды. Общее число групп,
в зависимости от числа видов в сообществе, по нашему мнению, не должно превышать 4–5,
что, в общем, будет соответствовать бальной оценке численности видов.
Кроме разбивки на группы по относительной численности видов, возможен и другой
подход, когда группы выделяются по долям видов в сообществе (т. е. не относительная численность вида в пересчете, например, на 100 ловушек, а численность данного вида относительно всех отловленных особей данной учетной группы).
Сочетания видов. Структура сообществ в многолетнем аспекте не остается неизменной
из-за асинхронности подъемов численности разных видов: вид, доминировавший в предшествовавшем году, на следующий год может занимать в структуре сообщества более низкую
позицию или даже отсутствовать в уловах, а потом вновь занять доминирующее положение.
«Лицо» сообщества определяют в основном наиболее многочисленные и постоянные обитатели данного биотопа. Поэтому целесообразно выявить, какие сочетания многочисленных
видов наиболее характерны для сообщества, населяющего данный биотоп.
Для этого мы рекомендуем брать ежегодное сочетание трех наиболее многочисленных в
данном году видов («триада» видов) и подсчитывать частоту встречаемости различных «триад». Сравнение встречаемости триад в разных биотопах, зонах и пр. позволит выявить различия сообществ. Подобный анализ проведен нами на примере мелких млекопитающих, заселяющих скирды в лесостепи и степи Харьковской обл. (Наглов, Ткач, 1998).
Многомерное шкалирование. Для отражения структуры сходства видов по спектрам заселяемых ими биотопов (как и сходства биотопов по спектрам заселяемых ими видов) нередко используют кластерный анализ (напр., Шварц, Замолодчиков, 1991). Последний является
фактически графическим отражением матрицы сходства, которую рассчитывают на основе
одного из критериев подобности (напр., Евклидовой дистанции). При графическом отражении матрицы сходства путем построения дендрограммы неизбежно накапливается ошибка, и
она тем больше, чем большую мерность имеет анализируемое пространство. Поэтому авторы
часто заменяют кластерный анализ (по сути, вид дендрограммы сбоку) на многомерное шкалирование матрицы сходства (в первом приближении это вид древа с кроны).
Такая техника анализа широко использована в работах авторов и их коллег (напр., Федорченко, Загороднюк, 1994; Киселюк, 1998; Загороднюк, Кондратенко, 2002). Пример такого анализа имеется в представленной выше статье по биотопической приуроченности видов
микромаммалий в «Провальской степи» (см.: Загороднюк, Кондратенко, 2002). При этом
возможны два варианта анализа матрицы сходства: по строкам и по столбцам. В одном случае анализируется сходство видов по спектрам заселяемых ими биотопов, в другом — сходство биотопов по спектрам видов. По сути, это два способа графического отражения одной и
той же исходной таблицы учетов видов в нескольких биотопах.
Наиболее просто эта техника анализа реализуется с использованием статистического пакета “Statistica for Windows” (версии 5.0, 5.5, 6.0). Общий алгоритм анализа такой:
1) подготовить исходные данные в виде электронной таблицы, которая должна представлять собой матрицу n x m, где n — биотопы, а m — виды (или наоборот), а каждая ячейка
матрицы — оценка присутствия вида (например, число учтенных экземпляров или бал численности). Матрица может быть введена в файл «статистики» и вручную, однако обычно эта
процедура проводится через стадию импорта данных из электронной таблицы. Названия видов и биотопов также могут быть введены в матрицу и в дальнейшем импортированы в «статистику» (рекомендуем использовать краткие их обозначения на латинице);
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2) импортировать исходные данные из электронной таблицы (напр., Excel)1, используя
меню «файл», и открыть их в модуле «кластерный анализ» («cluster analysis» в подменю «статистика»; в русской версии этот модуль обозначен как «групповой анализ»);
3) выбрать расчет сходства строк (или столбцов) по одной из предлагаемых метрик сходства (например, Евклидовой дистанции) и сохранить матрицу сходства в новом файле. На
этом этапе можно просмотреть кластер-диаграмму, выбрав в меню порядок объединений
(строки или столбцы, т. е. виды или биотопы), способ объединения (наиболее часто используют метод UPGA) и набор объединяемых данных (напр., «выбрать все»);
4) сохраненную матрицу сходства открыть в модуле «многомерное шкалирование» (multidimensional scaling) и обработать ее по предложенным алгоритмам. Суть этой процедуры
заключается во вращении исходной матрицы в многомерном пространстве (мерность определяется количеством сравниваемых видов или биотопов) и подборе наименее искаженного
(в проекции на 2- или 3-мерное пространство) представления этой матрицы. После вращения
матрицы исследователь может выбрать вариант графического представления результатов
вращения матрицы и сохранить финальный граф в формате bmp.
В самом простом случае можно остановиться на анализе древа сходства (этап анализа 3),
т. е. кластер-диаграммы. Однако такая одномерная форма представления данных содержит
много искажений исходной матрицы. Двух и, тем более, трехмерное представление структуры сходства предпочтительно. Примеры расчетов показаны на рис. 1, где представлены результаты анализа структуры сообществ из трех различных регионов: дельты Дуная, высокогорья Карпат, Провальской степи. Во всех случаях мы имеем возможность анализировать
сходство видов и их место в структуре сообществ (центр, подгруппы, градиенты, пр.).

б

а

в
1

Рис. 1. Примеры графического отражения матрицы сходства видов по спектрам заселяемых ими биотопов, полученные при анализе региональных фаун:
а) данные по Нижнему Дунаю, Дунайский биосферный
заповедник и смежные участки Причерноморья (Федорченко, Загороднюк, 1994);
б) данные по горным массивам Карпат, Карпатский национальный природный парк (Киселюк, 1998);
в) данные по Провальской степи, Луганский природный
заповедник (Загороднюк, Кондратенко, 2002).
Акронимами обозначены названия видов (напр., Cmig =
Cricetulus migratorius, Mmus = Mus musculus, Sara = Sorex
araneus, Sura = Sylvaemus uralensis).

В низких версиях «статистики» (напр., v.5.0) требуется файл из столь же низких версий «Excel».
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Обсуждение
Предложенные методы можно использовать для решения многих задач, связанных с
распределением организмов по биотопам и структурой их сообществ. В частности, они позволяют выявить сезонные изменения в размещении видов и изменения, вызванные экстремальными периодами (половодье, засуха и пр.). Известны местные миграции грызунов на
незатапливаемые участки в половодье, перекочевка домовых мышей с полей в населенные
пункты и в скирды осенью, концентрация грызунов в тростниковых зарослях по берегам
пойменных озер во время засухи и т.д.
Анализ изменений приуроченности видов к определенным местам обитания в зависимости от выделенных периодов производится раздельно по каждому периоду с последующим
сравнением полученных результатов. Для этого составляются отдельные таблицы для каждого периода по примеру табл. 1. То же можно делать и при анализе географических изменений
степени биотопической приуроченности. Например, мы нередко предполагаем сужение видовой ниши на краю ареала, но такие выводы следует подкреплять расчетами.
При изучении природно-очаговых инфекций большое значение имеет выяснение характера связей между возбудителями и носителями инфекций. С этой целью важно выяснить не
только биотопическую приуроченность переносчиков инфекций, но и тесноту связи возбудителя с тем или иным элементом ландшафта. Известно, например, что выживаемость лептоспир во внешней среде во многом определяется влажностью, химизмом субстрата и микроклиматическими условиями мест, куда выводятся лептоспиры из организма хозяина (Зайцев
и др., 1983; Бернасовская и др., 1989). Этими особенностями определяется биотопическая
приуроченность природных очагов лептоспироза в целом и его отдельных серогрупп. Так, в
Харьковской обл. распределение по биотопам и интенсивность эпизоотий лептоспироза серогруппы Помона зависят от биотопического распределения и численности полевой мыши
— основного носителя лептоспир этой группы. Коэффициент корреляции между численностью полевой мыши в разных биотопах и общим уровнем инфицированности остальных обитателей равен 0,846 при Р << 0,05. При общей приуроченности этого лептоспироза к поймам
рек эпизоотии достигают наибольшей интенсивности в притеррасных ольшаниках (Наглов,
2003а). В отличие от Помона, природным очагам серогруппы Гебдомадис свойственна полигостальность. Основным носителем Гебдомадис в лесах является полевка рыжая, на лугах —
бурозубка обыкновенная, на полях — мышь уральская. При этом природные очаги приурочены к более сухим местам (Наглов, 2003б).
Предложенные методы позволяют решать подобные задачи и при изучении распределения паразитов. Для этого в таблицу для расчетов (см. табл. 1) вносят изменения: в первой
графе вместо видов млекопитающих перечисляют виды паразитов, а при изучении приуроченности паразитов к видам хозяев — в строках вместо биотопов перечисляют хозяев1.
Техника многомерного анализа также оказывается эффективной при анализе сообществ
и их структуры. Помимо взаимного расположения видов в пространстве, дающего новые
возможности для попарных сравнений, мы можем выделять группы, соответствующие градиентам среды или вариантам сообществ. Так, представленные на рис. 1а данные позволяют
говорить о закономерном распределении видов вдоль градиента гидрофильности (в целом
соответствует оси абсцисс); на рис. 1б — явное противолежание видов раритетного ядра
(снеговая полевка, татранская полевка и альпийская бурозубка в левом нижнем углу полигона) относительно синантропов и т.д.; на рис. 1в, помимо прочего, можно видеть плотный
кластер малочисленных видов степного и опушечного комплекса и расхождение широким
веером видов-доминантов, характерных для разных местообитаний.
1

Следует иметь в виду, что абсолютные цифры в таблице можно использовать лишь при полном исследовании всего добытого материала, так как в этом случае будет учитываться и численность хозяев. При
выборочном исследовании необходимо использовать относительные показатели, рассчитанные на единицу учета хозяина (Беклемишев, 1961). Этими показателями являются индекс прокормления для эктопаразитов и индекс контакта для возбудителей (детальнее см.: Федоров и др., 1986).
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Рассмотренные выше методы позволяют решать многие вопросы синэкологии разных
групп животных, эпизоотологии природно-очаговых инфекций и изучения последствий инвазий, поэтому рекомендуются нами для внедрения в практику работы различных учреждений биологического, природоохранного и санитарно-эпидемиологического профилей.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɍȾɄ 599+598 (477)

Ɏɚɭɧɚ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɩɬɢɰ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ
Ȼɨɝɞɚɧ Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ, Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ
Ɏɚɭɧɚ ɫɫɚɜɰɿɜ ɿ ɩɬɚɯɿɜ Ɏɟɞɨɪɿɜɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɤɨɥɢɰɶ. — Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ȼ., ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ⱦ. — ɉɨɞɚɽɬɶɫɹ ɨɝɥɹɞ ɜɫɿɯ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɩɬɚɯɿɜ ɿɡ ɨɩɢɫɨɦ ʀɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɤɨɥɨɝɿʀ. ɋɫɚɜɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɮɚɭɧɿ Ɏɟɞɨɪɿɜɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɤɨɥɢɰɶ 28
ɜɢɞɚɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ 5 ɪɹɞɿɜ, ɩɬɚɯɢ — 108 ɜɢɞɚɦɢ ɡ 16 ɪɹɞɿɜ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɫɚɜɰɿ, ɩɬɚɯɢ, ɮɚɭɧɚ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɟɤɨɥɨɝɿɹ, Ɏɟɞɨɪɿɜɫɶɤɢɣ ɥɿɫɨɜɢɣ ɦɚɫɫɢɜ.
Mammal and bird fauna of the Federivsky forest massive. — Melnychenko B., Pylypenko D. —
General review of the species structure of mammals and birds in terms of their geographical and ecological distribution is presented. Mammals are represented in the fauna of the Federivsky forest and its
vicinities by 28 species from 5 orders, birds – by 108 species from 16 orders.
Key words: mammal, birds, fauna, distribution, ecology, Federivsky forest massive.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɉɪɢɚɡɨɜɶɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɦɨɡɚɢɱɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɣ ɜɤɪɚɩɥɟɧɵ ɨɫɬɪɨɜɤɚɦɢ ɜ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɣ
ɮɨɧ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ. ɗɬɚ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɞɚɟɬ ɢɦ «ɨɫɬɪɨɜɧɨɣ» ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɱɟɬɤɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ — «ɨɫɬɪɨɜɨɜ» ɪɚɡɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɦɢ.
ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɟɥɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɮɚɭɧɵ ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɯ ɢɯ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. Ⱦɨɩɨɥɧɹɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɭɠɢɬ ɧɚɞɺɠɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɩɭɬɟɣ ɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ,
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɥɟɫɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɷɬɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɢɣ ɥɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ. ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɬɢɰ ɢ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɷɬɨɝɨ ɥɟɫɚ1.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ɏɺɞɨɪɨɜɫɤɢɣ ɥɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ 1950 ɝ., ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨ ɩɪɚɜɨɦɭ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ
Ʉɚɪɚɬɵɲ ɜ 2 ɤɦ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɩɨɫ. Ɏɺɞɨɪɨɜɤɚ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥ. ɢ ɢɦɟɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɤɨɥɨ 1,5 ɬɵɫ. ɝɚ.
Ʌɟɫɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɩɥɚɬɨ, ɫɢɥɶɧɨ ɢɡɪɟɡɚɧɧɨɦ ɛɚɥɤɚɦɢ. ȼ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɭɯɨɜɚɬɵɟ ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɫɭɩɟɫɢ ɢ ɳɟɛɧɟɜɚɬɵɟ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɪɧɨɡɺɦɚ. Ɇɟɫɬɚɦɢ ɩɨ ɫɤɥɨɧɚɦ ɛɚɥɨɤ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. ɋɢɥɶɧɚɹ ɪɚɫɱɥɟɧɺɧɧɨɫɬɶ ɪɟɥɶɟɮɚ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɬɢɩɨɜ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ.
1

ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ Ⱥ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɩɚɦɹɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɷɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ.

301

ɋɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɬɟɧɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɦ ɞɭɛɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɹɫɟɧɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɞɧɢɳɚɦ ɜɥɚɠɧɵɯ ɛɚɥɨɤ ɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹɦ ɪɟɥɶɟɮɚ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɹɪɭɫɟ ɩɨɦɢɦɨ ɤɥɺɧɨɜ ɢɡɪɟɞɤɚ ɩɨɩɚɞɚɟɬɫɹ ɥɢɩɚ. Ɍɪɚɜɹɧɨɣ ɩɨɤɪɨɜ ɦɟɫɬɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬ
ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ (ɞɧɢɳɚ ɛɚɥɨɤ), ɦɟɫɬɚɦɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ (ɫɤɥɨɧɵ ɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ). ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɭɬɟɧɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɡ ɞɭɛɚ ɢ ɹɫɟɧɹ.
Ɍɪɚɜɹɧɨɣ ɩɨɤɪɨɜ ɥɢɛɨ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɪɚɠɟɧ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɫɬɟɩɧɵɯ, ɥɭɝɨɜɵɯ ɢ
ɪɭɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ (ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɡɚɞɟɪɧɟɧɢɟ), ɥɢɛɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɵɱɧɨ
ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɩɨɞɫɬɢɥɤɚ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɥɟɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɜɟɬɥɺɧɧɵɟ ɞɭɛɨɜɵɟ ɢ
ɹɫɟɧɟɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɩɥɨɲɧɨɟ ɡɚɞɟɪɧɟɧɢɟ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɭɫɵɯɚɧɢɟ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɚɣɧɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ — ɦɟɪɬɜɵɣ ɥɟɫ (ɜɵɫɨɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦ 1,5–2 ɦ), ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɺɧɧɵɣ ɜɚɥɟɠɧɢɤɨɦ ɫ ɨɞɢɧɨɱɧɵɦɢ ɤɭɫɬɚɦɢ ɚɤɚɰɢɢ, ɫɤɭɦɩɢɢ ɢ
ɲɢɩɨɜɧɢɤɚ, ɬɪɚɜɹɧɨɣ ɩɨɤɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɡɥɚɤɨɜɨ-ɩɨɥɵɧɧɵɦɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ.
ɉɨ ɫɤɥɨɧɚɦ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɛɚɥɨɤ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɹɬ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ɂɞɟɫɶ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɬɪɨɮɢɬɧɨɝɨ ɢ ɤɫɟɪɨɮɢɬɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɸɠɧɨɣ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɵɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɢ. ȼɨɤɪɭɝ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɹɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɭɪɨɱɢɳ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɵ, ɫɬɟɩɧɵɟ ɰɟɥɢɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ,
ɚ ɜ ɩɨɣɦɟ ɪ. Ʉɚɪɚɬɵɲ — ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɭɝɚ. ɋɟɜɟɪɧɟɟ ɩɨɫɟɥɤɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɤɚ ɧɚ ɪɟɤɟ
Ʉɚɪɚɬɵɲ ɫɨɡɞɚɧɨ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ.
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɚɭɧɵ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
1995–2004 ɝɝ., ɚ ɩɬɢɰ — ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɧɟɡɞɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 2000–2003 ɢ ɜ 2005 ɝɝ. ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɚɯ, ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɢɹɯ, ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɣɫɹ ɥɭɝɨɜɨɣ ɢ ɫɬɟɩɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɥɢɧɟ ɪ. Ʉɚɪɚɬɵɲ. ȼ 2002 ɢ 2003 ɝɝ. ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ⱥ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ.
ȼɫɟ ɩɨɥɟɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɩɬɢɰ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɬɪɨɩɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɥɟɞɚɦ, ɩɨɢɫɤ ɢ ɨɫɦɨɬɪ ɧɨɪ, ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɝɧɟɡɞ ɢ ɤɨɥɨɧɢɣ, ɨɬɥɨɜɵ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ ɢɡɴɹɬɢɹ ɢ ɩɪ. ɍɱɟɬɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɧɚ ɭɱɟɬɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ ɢ ɭɱɟɬɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɨɜ ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɟɦɶ:
Fl-1 — ɫɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɞɭɛɨɜɨ-ɹɫɟɧɟɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɝɭɫɬɵɦ ɩɨɞɪɨɫɬɨɦ,
Fl-2 — ɫɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɞɭɛɨɜɨ-ɤɥɟɧɨɜɨ-ɹɫɟɧɟɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ,
Fl-3 — ɦɨɥɨɞɵɟ ɞɭɛɨɜɨ-ɹɫɟɧɟɜɨ-ɚɤɚɰɢɟɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɟɦ,
Fl-4 — ɩɨɣɦɟɧɧɵɣ ɥɭɝ ɫ ɤɪɚɩɢɜɨɣ,
Fl-5 — ɤɚɦɟɧɢɫɬɚɹ ɫɬɟɩɶ,
Fl-6 — ɫɭɯɢɟ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɟɩɧɵɦ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɟɦ («ɛɭɲ»),
Fl-7 — ɦɨɥɨɞɵɟ ɫɨɫɧɨɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɪɟɞɤɢɦ ɬɪɚɜɹɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ.

ȼɫɟɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɨɤɨɥɨ 40 ɞɧɟɣ ɩɨɥɟɜɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɩɪɨɣɞɟɧɨ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɛɨɥɟɟ 150 ɤɦ, ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɨ 3000
ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ, ɨɬɥɨɜɥɟɧɨ 318 ɨɫɨɛɟɣ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ.
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɹ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ ɫɜɨɞɤɟ ɂ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ (2006), ɚ
ɩɬɢɰ — ɩɨ ɫɜɨɞɤɟ Ƚ. Ɏɟɫɟɧɤɨ ɢ Ⱥ. Ȼɨɤɨɬɟɸ (2002).
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ
Ɏɚɭɧɚ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 28 ɜɢɞɚɦɢ 25 ɪɨɞɨɜ 13 ɫɟɦɟɣɫɬɜ 5 ɨɬɪɹɞɨɜ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ) ɢ ɧɨɫɢɬ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɬɚɛɥ. 1).
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ
Species

ȼɢɞɵ

Insectivora
Erinaceus concolor
Sorex araneus
Sorex minutus
Crocidura suaveolens
Lagomorpha
Lepus europaeus
Rodentia
Marmota bobak

ɇɚɫɟɤɨɦɨɹɞɧɵɟ
ɟɠ ɛɟɥɨɛɪɸɯɢɣ
ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ
ɛɟɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ
Ɂɚɣɰɟɨɛɪɚɡɧɵɟ
ɡɚɹɰ ɪɭɫɚɤ
Ƚɪɵɡɭɧɵ
ɫɭɪɨɤ ɫɬɟɩɧɨɣ

Allactaga major
ɬɭɲɤɚɧɱɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ
Spalax microphthalɫɥɟɩɵɲ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ
mus
Cricetulus migratorius ɯɨɦɹɱɨɤ ɫɟɪɵɣ
Ondatra zibethicus
Arvicola amphibius
Microtus levis

ɨɧɞɚɬɪɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɥɺɜɤɚ ɜɨɞɹɧɚɹ
ɩɨɥɺɜɤɚ ɥɭɝɨɜɚɹ

Micromys minutus
Sylvaemus uralensis

ɦɵɲɶ ɦɚɥɸɬɤɚ
ɦɵɲɶ ɭɪɚɥɶɫɤɚɹ

Mus musculus
Mus spicilegus
Rattus norvegicus
Carnivora
Nyctereutes procyonoides
Canis lupus

ɦɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ
ɦɵɲɶ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɚɹ
ɤɪɵɫɚ ɫɟɪɚɹ
ɏɢɳɧɵɟ
ɟɧɨɬ ɭɫɫɭɪɢɣɫɤɢɣ
ɜɨɥɤ

Vulpes vulpes

ɥɢɫɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ

Mustela eversmanni
Mustela nivalis

ɯɨɪɟɤ ɫɬɟɩɧɨɣ
ɥɚɫɤɚ

Martes foina

ɤɭɧɢɰɚ ɤɚɦɟɧɧɚɹ

Vormela peregusna
Meles meles

ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ
ɛɚɪɫɭɤ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ

Artiodactyla
Sus scrofa
Capreolus capreolus
Cervus nippon

ɉɚɪɧɨɤɨɩɵɬɧɵɟ
ɤɚɛɚɧ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ
ɤɨɫɭɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ
ɨɥɟɧɶ ɩɹɬɧɢɫɬɵɣ

ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ

Ȼɚɥɥɵ
ɜɫɬɪɟɱ*

Ɉɯɪɚɧɧɵɣ
ɫɬɚɬɭɫ

ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ
ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɥɭɝɚ
ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɥɭɝɚ
ɫɭɯɢɟ ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ

4
3
2
1

–
–
–
–

ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɵ ɢ ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ

5

–

3

–

2

ɄɄɍ 2

4

–

3

–

3
3

–
–

4

–

2

–

5

–

3
3
2

–
–
–

3

–

3

–

4

–

1

ɄɄɍ 3

3

–

3

–

ɩɚɫɬɛɢɳɚ, ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɢ ɫɭɯɢɟ
ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ
ɩɚɫɬɛɢɳɚ
ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ, ɥɭɝɚ, ɥɟɫɧɵɟ
ɨɩɭɲɤɢ
ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ, ɥɭɝɚ, ɨɩɭɲɤɢ,
ɩɨɣɦɚ, ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ
ɩɨɣɦɚ ɪ. Ʉɚɪɚɬɵɲ
ɩɨɣɦɚ ɪ. Ʉɚɪɚɬɵɲ
ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ, ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɥɭɝɚ,
ɫɭɯɢɟ ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ
ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɥɭɝɚ
ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ,
ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ
ɫɢɧɚɧɬɪɨɩ
ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ
ɫɢɧɚɧɬɪɨɩ
ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ, ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ ɥɭɝɚ ɢ ɬɪɨɫɬɧɢɤɢ
ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ,
ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ
ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ,
ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ
ɩɚɫɬɛɢɳɚ
ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ,
ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ
ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ,
ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ
ɩɚɫɬɛɢɳɚ
ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ,
ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ
ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ, ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɵ
ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ, ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɵ
ɥɟɫɧɵɟ ɫɬɚɰɢɢ, ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɵ

1

ɄɄɍ 2

3

ɄɄɍ 2

3
3
1

–
–
–

* ɛɚɥɥɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨ ɂ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɫ ɫɨɚɜɬ., 2002.

ɇɚɫɟɤɨɦɨɹɞɧɵɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɜɢɞɚɦɢ, ɢɡ ɧɢɯ ɺɠ ɛɟɥɨɛɪɸɯɢɣ ɜɟɫɶɦɚ ɨɛɵɱɟɧ, ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ. Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ ɢ ɛɟɥɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ ɩɨɩɚɞɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɠɟ.
Ɂɚɣɰɟɨɛɪɚɡɧɵɟ. Ɉɬɪɹɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ — ɡɚɣɰɟɦ-ɪɭɫɚɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɨɧɨɜɵɦ ɜɢɞɨɦ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ (ɷɤɡ./ɝɚ) ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɢɩɚɦ ɛɢɨɬɨɩɨɜ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ (ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚ 1999–2004 ɝɝ.)
ȼɢɞɵ
Sorex minutus
Sorex araneus
Crocidura suaveolens
Cricetulus migratorius
Microtus levis
Micromys minutus
Sylvaemus uralensis

Fl-1

Fl-2

Fl-3

Fl-4

Fl-5

Fl-6

Fl-7

—
6,6
3,3
6,7
—
—
140,0

—
—
—
—
—
—
36,6

—
6,6
—
3,3
—
—
46,6

6,6
16,6
—
13,3
23,3
6,6
80,0

—
—
—
—
36,6
—
170,0

—
—
—
—
113,3
—
20,0

—
6,6
6,6
3,3
50,0
—
46,6

Ƚɪɵɡɭɧɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 11 ɜɢɞɨɜ. ɋɭɪɤɚ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɡɞɟɫɶ ɜɵɩɭɫɤɚɥɢ ɜ 1989 (75 ɷɤɡ.), 1992 (25) ɢ 1995 ɝ. (25) ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪ. Ʉɚɪɚɬɵɲ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ.
ȼɢɞ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ, ɢ ɜ 2004 ɝ. ɟɝɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɝɥɚɜɧɨɣ ɤɨɥɨɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ
350–400 ɨɫɨɛɟɣ, ɜɫɟɝɨ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ ɛɨɥɟɟ 700 ɨɫɨɛɟɣ. ȼ 2003 ɝ. ɚɜɬɨɪɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɠɢɥɭɸ ɧɨɪɭ
ɜ 1,5 ɤɦ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɥɨɧɢɢ, ɩɨɫɪɟɞɢ ɥɟɫɚ (ɛɢɨɬɨɩ Fl-6).
Ɍɭɲɤɚɧɱɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɵɱɟɧ ɧɚ ɩɚɫɬɛɢɳɚɯ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ,
Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ, 2000): ɧɚ 1 ɤɦ2 ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 2–3 ɠɢɥɵɟ ɧɨɪɵ.
ɋɥɟɩɵɲ ɨɛɵɱɟɧ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɥɟɜɤɢ ɥɭɝɨɜɨɣ (ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ) ɢ ɯɨɦɹɱɤɚ ɫɟɪɨɝɨ ɜ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɦ ɥɟɫɧɵɯ ɫɬɚɰɢɹɯ. ɉɨɥɟɜɤɚ ɜɨɞɹɧɚɹ ɢ
ɨɧɞɚɬɪɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶ ɧɚɦɢ ɜɞɨɥɶ ɛɟɪɟɝɨɜ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ: ɷɬɢ ɞɜɚ
ɜɢɞɚ ɡɞɟɫɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɵɱɧɵ.
Ɇɵɲɶ ɭɪɚɥɶɫɤɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɦ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ
(ɬɚɛɥ. 2). Ʉɪɵɫɚ ɫɟɪɚɹ ɢ ɦɵɲɶ ɞɨɦɨɜɚɹ ɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶ ɧɚɦɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɯ; ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɵɲɢ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɸ ɤɭɪɝɚɧɱɢɤɨɜ ɜ ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹɯ. ȼ ɨɛɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɷɬɢ ɜɢɞɵ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ. Ɇɵɲɶ-ɦɚɥɸɬɤɚ ɢɡɪɟɞɤɚ ɩɨɩɚɞɚɥɚɫɶ ɜ ɭɥɨɜɚɯ ɧɚ ɜɥɚɠɧɵɯ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɥɭɝɚɯ (ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢɯ ɧɟ ɦɧɨɝɨ).
ɏɢɳɧɵɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 8 ɜɢɞɚɦɢ. ȼɨɥɤ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɝɥɚɜɧɵɦ ɟɝɟɪɟɦ ȼ. ȼ. Ȼɨɱɤɨ (ɭɫɬɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ). Ⱥɜɬɨɪɵ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɜɨɥɤɚ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɜɨɥɱɢɣ ɩɨɦɟɬ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɟɠɟɫɬɢ ɜ ɫɭɯɢɯ
ɥɟɫɧɵɯ ɫɬɚɰɢɹɯ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ «ɛɭɲɟ»). Ʌɢɫɚ, ɛɚɪɫɭɤ, ɤɭɧɢɰɚ ɤɚɦɟɧɧɚɹ, ɟɧɨɬ ɭɫɫɭɪɢɣɫɤɢɣ ɢ
ɥɚɫɤɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɵɱɧɵ ɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɭɱɬɟɧɵ ɧɚɦɢ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ.
ɏɨɪɶ ɫɬɟɩɧɨɣ ɢ ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 1985–2000 ɝɝ. ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦ ȼ. ȼ. Ȼɨɱɤɨ; ɜɫɬɪɟɱɢ ɧɨɫɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɚɹ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ,
2000; Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2004).
ɉɚɪɧɨɤɨɩɵɬɧɵɟ. ȼ ɨɛɳɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɬɪɢ ɜɢɞɚ. ɂɡ ɧɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɵɱɟɧ ɤɚɛɚɧ (ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 35–40 ɝɨɥɨɜ; ɡɢɦɧɢɟ ɭɱɟɬɵ ȼ. ȼ. Ȼɨɱɤɨ, ɭɫɬɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ), ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɪɟɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɤɨɫɭɥɹ. ɂɡɪɟɞɤɚ ɜ ɥɟɫɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɵ ɩɹɬɧɢɫɬɨɝɨ ɨɥɟɧɹ,
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚɦ ɩɨ ȼɟɥɢɤɨɚɧɚɞɨɥɶɫɤɨɣ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ (Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ ɢ ɞɪ., 2002). ȼ 1977 ɝ.
ɨɤɨɥɨ 20 ɨɫɨɛɟɣ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜɵɩɭɳɟɧɨ ɜ ɫɨɫɟɞɧɟɦ Ⱥɡɨɜɫɤɨɦ ɥɟɫɭ. ɉɪɢɠɢɥɢɫɶ ɨɧɢ ɬɚɦ ɭɫɩɟɲɧɨ, ɧɨ ɬɨɱɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɬ, ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɚ ɫɬɚɬɭɫ ɜɢɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɚɤ «ɫɥɭɱɚɣɧɵɣ» (ɢɡɪɟɞɤɚ ɡɚɯɨɞɹɳɢɣ).
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ
əɞɪɨ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ
ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ ɜɢɞɨɜ (ɪɢɫ. 1). ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɡɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɥɟɫɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ, ɥɢɛɨ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ.
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Erinaceus concolor
Crocidura suaveolens
Sylvaemus uralensis
Spalax microphthalmus
Rattus norvegicus
Mus spicilegus
Mus musculus
Microtus levis
Lepus europaeus
Nyctereutes procyonoides
Mustela nivalis
Martes foina
Meles meles
Canis lupus
Vulpes vulpes
Capreolus capreolus
Sus scrofa

ɗɜɪɢɬɨɩɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
17
ɉɨɣɦɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
5
ɋɬɟɩɧɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
5

Ʌɟɫɧɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
1

Arvicola amphibius
Ondatra zibethicus
Micromys minutus
Sorex araneus
Sorex minutus

Vormela peregusna
Mustela eversmanni
Cricetulus migratorius
Allactaga major
Marmota bobak

Cervus nippon

Ɋɢɫ. 1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɚ.

ɉɨɣɦɟɧɧɵɣ ɢ ɫɬɟɩɧɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɨ 5 ɜɢɞɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ
ɞɜɭɯɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɟ (ɜɨɞɹɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ ɢ ɨɧɞɚɬɪɚ) ɢ ɨɞɧɨɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɟ (ɛɚɣɛɚɤ) ɝɪɭɩɩɵ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ.
Ɍɢɩɢɱɧɨ ɥɟɫɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɹɬɧɢɫɬɵɦ ɨɥɟɧɟɦ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɥɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɯɨɞɹɳɢɦ ɜɢɞɨɦ.
ɉɬɢɰɵ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟɫɟɬ ɨɛɡɨɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɩɬɢɰ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ȼɫɟɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 108 ɜɢɞɨɜ ɩɬɢɰ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 16 ɨɬɪɹɞɚɦ (ɬɚɛɥ. 2). Ʉɚɤ
ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɵɲɟ, Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɟ ɤ ɧɟɦɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɛɢɨɬɨɩɵ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɬɢɰ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɟɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɪɧɢɬɨɮɚɭɧɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɞɟɫɶ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 1,5 ɬɵɫ. ɝɚ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 9 ɨɬɪɹɞɨɜ.
ɂɡ ɯɢɳɧɵɯ ɩɬɢɰ ɡɞɟɫɶ ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ ɱɟɪɧɵɣ ɤɨɪɲɭɧ (Milvus korschun), ɬɟɬɟɪɟɜɹɬɧɢɤ (Accipiter gentilis) ɢ ɤɚɧɸɤ (Buteo buteo). ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ ɩɟɪɟɩɟɥɹɬɧɢɤ (Accipiter
nisus), ɤɭɪɝɚɧɧɢɤ (Buteo rufinus), ɨɪɟɥ-ɤɚɪɥɢɤ (Hieraaetus pennatus). ȼɫɟ ɷɬɢ ɜɢɞɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶ
ɧɚɦɢ ɜ ɝɧɟɡɞɨɜɨɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɧɨ ɢɯ ɝɧɟɡɞ ɢɥɢ ɜɵɜɨɞɤɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ.
Ʉɭɪɝɚɧɧɢɤ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɫɬɪɟɱɟɧ ɜ 2002 ɝ. ɢ ɫɧɨɜɚ ɜ 2003 ɝ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɦ ɭɞɚɜɚɥɨɫɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɩɬɢɰ ɩɚɪɹɳɢɦɢ ɧɚɞ ɫɬɟɩɶɸ. ɋɭɞɹ ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ, ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɝɧɟɡɞɢɬɫɹ ɞɜɟ ɩɚɪɵ. Ɉɪɟɥ-ɤɚɪɥɢɤ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɬɦɟɱɟɧ ɜ 2003 ɝ. ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ — ɜ 2005 ɝ.
Ɉɫɨɛɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɥɨɦ ɩɨɞɨɪɥɢɤɟ (Aquila pomarina), ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ ɨɞɢɧ
ɪɚɡ ɜ 2003 ɝ., ɧɨ ɦɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦ ɭɫɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ȼ. ȼ. ȼɟɬɪɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɷɬɨɬ ɜɢɞ (ɬɚɤɠɟ ɜ ɝɧɟɡɞɨɜɨɣ ɩɟɪɢɨɞ) ɨɬɦɟɱɟɧ ɡɞɟɫɶ ɜ 2005 ɝ.1 ȼ ɩɪɢɥɟɠɚɳɢɯ ɤ ɥɟɫɭ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɚɯ ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ
ɱɟɝɥɨɤ (Falco subbuteo) (ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ, 2003) ɢ ɩɭɫɬɟɥɶɝɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Falco tinnunculus),
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɝɧɟɡɞɢɬɫɹ ɤɨɛɱɢɤ (Falco vespertinus).
1
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɩɪɨɜɟɪɟɧɧɚɹ ɩɨɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɟɝɟɪɹ ɨ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɢ ɤɪɭɩɧɨɣ ɯɢɳɧɨɣ ɩɬɢɰɵ ɜ
ɞɚɧɧɨɦ ɥɟɫɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɩɨɞɨɪɥɢɤɨɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɡɞɟɫɶ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɱɢɫɥɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɬɢɰ ɩɨ ɨɬɪɹɞɚɦ
Ɉɬɪɹɞ
Podicipediformes
Ciconiformes
Anseriformes
Falconiformes
Galliiformes
Gruiformes
Charadriiformes
Columbiformes
Cuculiformes
Strigiformes
Apodiformes
Caprimulgiformes
Upupiformes
Coraciiformes
Piciformes
Passeriformes

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɢɞɨɜ
1
6
4
13
2
4
10
3
1
1
1
1
1
2
5
53

Ƚɧɟɡɞɹɳɢɟɫɹ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɝɧɟɡɞɹɳɢɟɫɹ ɜɢɞɵ

Ɂɚɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ
Ʉɧɢɝɭ ɍɤɪɚɢɧɵ (1994)

1
1
3
12
2
4
1
3
1
1
1
1
1
2
5
52

–
1
–
3
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
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ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɵɱɟɧ ɮɚɡɚɧ (Phasianus colchicus), ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɞɟɫɶ ɪɚɡɜɨɞɹɬ
ɫ 1961 ɝ. (Ʌɢɬɭɫ, 1986). ȼɫɬɪɟɱɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ 12.06.2001 ɝ. ɜɚɥɶɞɲɧɟɩɚ (Scolopax rusticola) ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɧɟ ɜɵɹɫɧɟɧɧɨɣ. ɉɨɢɫɤɢ ɝɧɟɡɞɚ ɢɥɢ ɩɬɟɧɰɨɜ ɧɟ ɞɚɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɯɨɬɹ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɚɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɟɥɶɡɹ.
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯ ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ ɜɹɯɢɪɶ (Columba palumbus) ɢ ɝɨɪɥɢɰɚ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Streptopelia turtur), ɩɪɢɱɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɢɞ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧ. Ɍɚɤ, ɜ 2003 ɝ. ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɞɥɢɧɨɣ ɨɤɨɥɨ 5 ɤɦ ɜɫɬɪɟɱɟɧɨ 16 ɫɚɦɰɨɜ. Ʉɚɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɜ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ ɛɢɨɬɨɩɚɯ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɵɱɧɚ ɤɭɤɭɲɤɚ (Cuculus
canorus). ɂɡ ɫɨɜ ɧɚɦɢ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɫɩɥɸɲɤɚ (Otus scops). ɇɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɨɬɦɟɱɟɧ ɤɨɡɨɞɨɣ (Caprimulgus europaeus). ɍɞɨɞ (Upupa epops) ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɟɩɧɵɦ ɫɤɥɨɧɚɦ, ɯɨɬɹ ɢ ɜ
ɫɚɦɨɦ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɵɱɟɧ.
ɂɡ ɞɹɬɥɨɜ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɹɜɢɬɶ 5 ɜɢɞɨɜ. ɋɟɞɨɣ ɞɹɬɟɥ (Picus canus) ɨɬɦɟɱɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɩɨɥɟɜɧɢɤɚɯ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɡɞɟɫɶ ɝɧɟɡɞɢɬɫɹ ɜɫɟɝɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɚɪ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɵɱɧɵ — ɜɟɪɬɢɲɟɣɤɚ (Jynx torquilla) ɢ ɞɹɬɟɥ ɩɟɫɬɪɵɣ (Dendrocopos major), ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧ1. Ƚɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɪɟɠɟ (ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɢ) ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ
ɞɹɬɥɵ ɦɚɥɵɣ (Dendrocopos minor) ɢ ɫɢɪɢɣɫɤɢɣ (Dendrocopos syriacus), ɩɪɢɱɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɧɚɦɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɡɞɟɫɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɢ.
ɂɡ ɜɨɪɨɛɶɢɧɧɵɯ ɜ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯ ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ 32 ɜɢɞɚ. Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɦɟɫɬɨ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɦ ɉɪɢɚɡɨɜɶɟ, ɝɞɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɫɟɛɹ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɥɟɫɧɨɣ ɠɚɜɨɪɨɧɨɤ (Lullula arborea) ɢ ɯɨɬɹ ɨɧ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧ,
ɧɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɵɱɟɧ ɜ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹɯ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɜɭɦɹ ɬɢɩɚɦɢ:
ɦɨɥɨɞɵɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɫɨɫɧɵ ɢ ɦɨɥɨɞɵɟ, ɭɫɵɯɚɸɳɢɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɞɭɛɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɡɞɟɫɶ ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ ɥɟɫɧɨɣ
ɤɨɧɟɤ (Antus trivialis), ɠɭɥɚɧ (Lanius collurio), ɢɜɨɥɝɚ (Oriolus oriolus), ɫɤɜɨɪɟɰ (Sturnus vulgaris), ɫɨɣɤɚ (Garrulus glandarius), ɫɨɪɨɤɚ (Pica pica), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɚ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɨɛɵɱɧɚ ɜ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɚɯ; ɝɪɚɱ (Corvus frugilegus): ɤɨɥɨɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɩ. Ɏɟɞɨɪɨɜɤɚ ɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 80 ɝɧɟɡɞ; ɨɛɢɬɚɸɬ ɡɞɟɫɶ ɫɟɪɚɹ ɜɨɪɨɧɚ (Corvus
cornix) ɢ ɜɨɪɨɧ (Corvus corax). ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɝɧɟɡɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɧɢɣ; ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɝɧɟɡɞ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ, ɧɚɦɢ ɩɨɤɚ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɨ.
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ɂɡ ɫɟɦɢ ɨɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɠɢɥɵɯ ɞɭɩɟɥ, 4 ɛɵɥɢ ɜ ɚɛɪɢɤɨɫɟ, 2 ɜ ɞɭɛɟ (ɨɞɢɧ ɫɭɯɨɣ) ɢ 1 ɜ ɝɪɭɲɟ, ɜɵɫɨɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɥɟɬɤɚ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚ ɨɬ 17 ɫɦ ɞɨ 2,33 ɦ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1,1 ɦ
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Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɢ ɡɞɟɫɶ ɬɟɧɶɤɨɜɤɚ (Phylloscopus collubita) ɢ ɫɥɚɜɤɚ ɱɟɪɧɨɝɨɥɨɜɚɹ (Sylvia
atricapilla), ɛɨɥɟɟ ɨɛɵɱɧɵ ɫɥɚɜɤɢ ɹɫɬɪɟɛɢɧɚɹ (Sylvia nisoria), ɫɚɞɨɜɚɹ (Sylvia borin), ɫɟɪɚɹ
(Sylvia communis) ɢ ɡɚɜɢɪɭɲɤɚ (Sylvia curruca), ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɦɭɯɨɥɨɜɤɢ ɫɟɪɚɹ (Muscicapa striata) ɢ ɛɟɥɨɲɟɣɤɚ (Ficedula albicollis), ɡɚɪɹɧɤɚ (Erithacus rubecula), ɫɨɥɨɜɟɣ (Luscinia luscinia),
ɞɪɨɡɞɵ ɱɟɪɧɵɣ (Turdus merula) ɢ ɩɟɜɱɢɣ (Turdus philomelos), ɥɚɡɨɪɟɜɤɚ (Parus caeruleus),
ɫɢɧɢɰɚ ɛɨɥɶɲɚɹ (Parus major), ɡɹɛɥɢɤ (Fringilla coelebs), ɡɟɥɟɧɭɲɤɚ (Chloris chloris), ɳɟɝɨɥ
(Carduelis carduelis), ɤɨɧɨɩɥɹɧɤɚ (Acanthis cannabina) (ɛɨɥɟɟ ɨɛɵɱɧɚ ɜ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɭ ɛɢɨɬɨɩɚɯ), ɱɟɱɟɜɢɰɚ (Carpodacus erythrinus) (ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ), ɞɭɛɨɧɨɫ (Coccothraustes coccothraustes), ɨɜɫɹɧɤɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Emberiza citrinella) ɢ ɫɚɞɨɜɚɹ
(Emberiza hortulana), ɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɢɞ ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɥɟɠɚɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ.
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɬɢɰ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɢɩɚɦ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɣ
ȼ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɚɦɢ, ɰɟɥɢɧɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɫɬɟɩɟɣ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɭɝɚɦɢ (ɤɪɨɦɟ ɜɢɞɨɜ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ) ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɩɬɢɰ: ɥɭɝɨɜɨɣ ɥɭɧɶ (Circus pygargus), ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɧɚɦɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧ ɤɚɤ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɝɧɟɡɞɹɳɢɣɫɹ, ɩɟɪɟɩɟɥ (Coturnix coturnix), ɠɭɪɚɜɥɶ ɫɬɟɩɧɨɣ (Anthropoides
virgo), ɬɚɤɠɟ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɝɧɟɡɞɹɳɢɣɫɹ; ɤɨɪɨɫɬɟɥɶ (Crex crex),
ɳɭɪɤɚ ɡɨɥɨɬɢɫɬɚɹ (Merops apiaster), ɤɨɬɨɪɚɹ ɝɧɟɡɞɢɬɫɹ ɜ ɨɛɪɵɜɚɯ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɣɦɭ
Ʉɚɪɚɬɵɲɚ ɨɜɪɚɝɨɜ.
ɂɡ ɜɨɪɨɛɶɢɧɵɯ ɩɬɢɰ ɡɞɟɫɶ ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ ɠɚɜɨɪɨɧɤɢ ɩɨɥɟɜɨɣ (Alauda arvensis) ɢ ɯɨɯɥɚɬɵɣ
(Galerida cristata), ɤɨɧɟɤ ɩɨɥɟɜɨɣ (Antus campestris), ɬɪɹɫɨɝɭɡɤɚ ɠɟɥɬɚɹ (Motacilla flava), ɱɟɤɚɧɵ ɥɭɝɨɜɨɣ (Saxicola ruberta) ɢ ɱɟɪɧɨɝɨɥɨɜɵɣ (Saxicola torquata), ɩɪɢɱɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɢɞ ɞɨ
2002 ɝ. ɧɚɦɢ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ; ɤɚɦɟɧɤɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Oenanthe oenanthe) ɢ ɩɥɹɫɭɧɶɹ (Oenanthe isabellina), ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɯɨɬɹ ɢ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚ, ɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ; ɩɪɨɫɹɧɤɚ (Emberiza calandra) ɢ ɜɨɪɨɛɟɣ ɩɨɥɟɜɨɣ (Passer montanus), ɝɧɟɡɞɹɳɢɣɫɹ ɡɞɟɫɶ ɜ ɨɛɪɵɜɚɯ
ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɨɥɨɧɢɹɦɢ ɳɭɪɨɤ ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɯ.
ȼɨɞɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 14 ɝɧɟɡɞɹɳɢɯɫɹ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɝɧɟɡɞɹɳɢɯɫɹ ɜɢɞɨɜ. ɗɬɨ — ɱɨɦɝɚ (Podiceps cristatus), ɦɚɥɚɹ ɜɵɩɶ (Ixobrychus minutus), ɩɟɝɚɧɤɚ (Tadorna
tadorna), ɤɪɹɤɜɚ (Anas platyrhynchos), ɱɢɪɨɤ-ɬɪɟɫɤɭɧɨɤ (Anas querquedula), ɛɨɥɨɬɧɵɣ ɥɭɧɶ
(Circus aeruginosus), ɤɚɦɵɲɧɢɰɚ (Gallinula chloropus), ɥɵɫɭɯɚ (Fulica atra), ɱɢɛɢɫ (Vanellus
vanellus), ɡɢɦɨɪɨɞɨɤ (Alcedo atthis), ɛɟɪɟɝɨɜɭɲɤɚ (Riparia riparia), ɫɜɟɪɱɨɤ ɫɨɥɨɜɶɢɧɵɣ (Locustella luscinioides), ɤɚɦɵɲɟɜɤɚ ɞɪɨɡɞɨɜɢɞɧɚɹ (Acrocephalus arundinaceus), ɪɟɦɟɡ (Remiz pendulinus), ɨɜɫɹɧɤɚ ɬɪɨɫɬɧɢɤɨɜɚɹ (Emberiza schoeniclus). Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɟɝɚɧɤɟ: ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɝɧɟɡɞɢɥɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ 2002 ɝ., ɜ ɤɨɧɰɟ ɦɚɹ
ɧɚɦɢ ɨɬɦɟɱɟɧ ɜɵɜɨɞɨɤ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ 14 ɩɬɟɧɰɨɜ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɟɝɟɪɹ, ɜɟɫɧɨɣ ɡɞɟɫɶ
ɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɞɜɟ ɩɚɪɵ, ɢ ɦɵ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ ɜɵɜɨɞɤɚ.
ɋɢɧɚɧɬɪɨɩɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɝɟɪɫɤɢɦ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɩɨɫɟɥɤɨɦ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫ. Ɏɟɞɨɪɨɜɤɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɟɞɟɧ. Ɂɞɟɫɶ ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ ɝɨɪɥɢɰɚ
ɤɨɥɶɱɚɬɚɹ (Streptopelia decaocto), ɫɬɪɢɠ ɱɟɪɧɵɣ (Apus apus), ɬɪɹɫɨɝɭɡɤɚ ɛɟɥɚɹ (Motacilla alba)
(ɯɨɬɹ ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɛɢɨɬɨɩɚɯ), ɥɚɫɬɨɱɤɢ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɚɹ (Hirundo
rustica) ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ (Delichon urbica), ɝɨɪɢɯɜɨɫɬɤɚ-ɱɟɪɧɭɲɤɚ (Phoenicurus ochruros) ɢ ɜɨɪɨɛɟɣ ɞɨɦɨɜɵɣ (Passer domesticus).
Ʉɪɨɦɟ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɥɟɬɧɵɯ
ɢɥɢ ɤɨɱɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɬɚɤɠɟ: ɰɚɩɥɢ ɫɟɪɚɹ (Ardea cinerea) ɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɛɟɥɚɹ (Egretta
alba), ɤɜɚɤɜɚ (Nycticorax nycticorax), ɚɢɫɬɵ ɛɟɥɵɣ (Ciconia ciconia) ɢ ɱɟɪɧɵɣ (Ciconia nigra) (ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɫɬɪɟɱɟɧɚ ɩɚɪɚ ɩɬɢɰ 30 ɦɚɹ 2002 ɝ.), ɥɟɛɟɞɶ-ɲɢɩɭɧ (Cygnus olor), ɨɫɨɟɞ
(Pernis apivorus), ɱɚɣɤɢ ɯɨɯɨɬɭɧɶɹ (Larus cachinnans) ɢ ɨɡɟɪɧɚɹ (Larus ridibundus), ɱɟɝɪɚɜɚ
(Hydroprogne caspia) (ɩɚɪɚ ɩɬɢɰ ɤɨɪɦɢɥɚɫɶ ɧɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 12 ɢɸɧɹ 2001 ɝ.),
ɤɪɚɱɤɢ ɩɟɫɬɪɨɧɨɫɚɹ (Thalasseus sandvicensis) ɢ ɪɟɱɧɚɹ (Sterna hirundo), ɡɭɟɤ ɦɚɥɵɣ (Charadrius dubius), ɱɟɪɧɵɲ (Tringa ocropus), ɬɪɚɜɧɢɤ (Tringa totanus) ɢ ɪɨɡɨɜɵɣ ɫɤɜɨɪɟɰ (Pastor
roseus).
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Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɦɟɸɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɝɚɬɵɣ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɞɟɫɶ ɛɢɨɬɨɩɨɜ. Ɏɚɭɧɚ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɷɜɪɢɬɨɩɧɵɯ, ɢɧɬɪɚɡɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɵɯ ɜɢɞɨɜ (60,7%). Ⱦɨɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɬɟɩɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɜɢɞɨɜ ɩɨɣɦɟɧɧɨɝɨ (ɜɨɞɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɨɝɨ) ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ
— ɩɨ 17,8% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ɍɢɩɢɱɧɨ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
(ɢɡɪɟɞɤɚ ɡɚɯɨɞɹɳɟɝɨ ɫɸɞɚ) ɩɹɬɧɢɫɬɨɝɨ ɨɥɟɧɹ (3,5 %) ɧɟɬ.
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɬɢɰ ɤɚɪɬɢɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɚɹ. ɏɨɬɹ ɥɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɡɞɟɫɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɪɵɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɥɟɫɚɦɢ ɦɟɧɶɲɟ, ɧɨ ɦɨɡɚɢɱɧɨɫɬɶ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɨɫɜɨɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɟɞɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɞɥɹ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɞɧɟɜɧɵɯ ɯɢɳɧɢɤɨɜ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɧɟɡɞɹɳɢɯɫɹ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɝɧɟɡɞɹɳɢɯɫɹ ɜɢɞɨɜ ɜɵɝɨɞɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɪɚɣɨɧ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ.
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ (ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɚɦɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɟɝɨ ɭɝɨɞɶɹ) ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
Ⱥɜɬɨɪɵ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɢɫɤɪɟɧɧɸɸ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼ. ȼ. Ȼɨɱɤɨ (ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɍɈɈɊ) ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɚɯɨɞɤɚɯ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. Ɉɫɨɛɭɸ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɦɵ ɜɵɪɚɠɚɟɦ ɂ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ (Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ) ɢ Ʌ. Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ (Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ), ɩɨɞɫɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɢɞɟɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
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Теріофауна сходу України. Луганськ, 2006
(Праці Теріологічної школи, випуск 7)

Мій син 1
У кожної людини в житті є своє призначення

Саша народився 8 червня 1975 року, між державними іспитами, які складала мама. Закінчив перший свій університет у мамі, в Полтаві. «Політекономію» здав з мамою, а «науковий комунізм» здавати відмовився і вирвався на свободу. Народився. Вже у віці 20 днів приїхав з мамою у Станицю, де і зареєстрували його народження. Спека була надзвичайна. Але
Саша був спокійною дитиною.
На другий рік влітку — все в руках з землі: жаби, черв’ячки з городу («червак!, баба»).
Дитинство провів в городі, тобто біля живого. Любив бешкетувати, приносячи тітці жабу.
Бабуся — ветлікар — часто брала його на ферму. Вірила, що буде також ветеринаром. Тато
любив дивитися на машини, а Саша завжди цікавився рослинами і тваринами. Всі телевізійні
передачі про природу — як «Отче наш». Все «ковтав» і все таке любив. Щоправда, Андрія
Гапченка трохи критикував, але коли вже виріс.
Жуки, метелики, черв’ячки у руках — з пуп’янку, від народження. З садочком не склалося, за Сашею доглядала прабабуся (бабуся тата), а коли вона пішла з життя, спробували
віддати дитину в садок. Перша ж пневмонія «поставила хрест» на цій ідеї. Для догляду за сином привезли бабусю з Полтави. Ще й бабуся по матері (ветлікар) займалася Сашком і «тягала» за собою на роботу до корів. А там, на фермі, Саша (тоді йому було чотири роки) наводив порядок і про все розпитував: про квіти, корів, дерева. І далі так було: батько з Наталкою
(сестрою) ловили рибу, і він все на луці щось збирає. І мамі привезе квітку. Характерний
епізод — бабусю в селі під Полтавою завжди просив поводити околицями, подивитися на
природу, і розпитував: що за рослини, які тут є тварини. Любив ходити до річки і ставка.
Залізо, машини і все подібне дуже не любив. Батько ображався, але Саша навіть не дивився на батьківський мотоцикл, як не любив потім і шкільну «автосправу». Іграшки — тільки тварини, традиційні м’які радянські ведмедики, мавпочки і песики на колесах. Ведмедик
був не плюшевим, але кудлатим, і він був самим улюбленим. Котів і псів за хвости не тягав.
Собак любив, і вони його приймали і пащу не розкривали. Були і кури, і кролі; їхньої крові не
боявся, якщо це було потрібно.
З малих літ йому було не все одно, скільки місяців в році, які на другий тиждень уроки,
де знаходиться Париж. Вчився легко і цікаво, але не завжди на «відмінно». Мама не примушувала, знав би суть. Математику не любив, зате біологію, ботаніку — це було його. Подобалися також історичні факти, книжки. Хоча твори і фантазії не дуже давалися, але розповідав цікаво. Та й почерк: дрібний і далекий від каліграфії. Щоденники почалися в інституті.
Лірику та інше не вів, а все інше писав: записи (про спостереження у природі) відразу став
вести як спеціаліст. Коли були поїздки класом — завжди їхав. Київ, Ленінград, який пам’ятав
особливо (Петергоф, парк, фонтани, знову ж квіти!) і згадував завжди. З захватом готувався
до кожної подорожі, хотів побачити якомога більше.
У школі завжди брав участь у святкових ранках, у старших класах наш «Поль Робсон»
(тоді популярний артист з низьким голосом (але Саша не мав слуху)) — був незмінним Дідом
Морозом. Вечори любив. Вірші запам’ятовував швидко, починаючи з дитячого Чуковського
«У меня зазвонил телефон». І з дитинства демонстрував феноменальну пам’ять. Його завжди
кликали на свята у школі та палаці піонерів декламувати вірші.

1

Розповідь мами записана з її слів, після поминального вечора. — Прим. ред.
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До навчання у школі хлопці завжди товклися у нашому дворі.... Гралися в настільні картонні ігри. Приходили і старші. Але вже в школі друзів було небагато. Домосід. На танці не
ходив, хоча всі туди бігали. У Станиці мав лише двох-трьох приятелів. Сперечався, але не
бився, завжди гуманітарив, впевнити і захопити умів. Ще й як! Причому спокійно, без насильства. Його цінували шкільні викладачі за чуйність, готовність завжди допомогти. І вчителі,
і «домопіонерівці» при організації будь-якої акції чи імпрези без нього відчували себе незатишно. З ним було добре і надійно, без конфліктів.
Дуже великим акуратистом не був, але кожна річ мала своє місце. Знав, що де лежить.
Педантичності не було, але порядок — так, щоб все було зручно і під рукою — так. Іноді
щось десь забуде. Планувати все любив. Все «розкладав по поличках». Певний план мав і
при зборах у поїздку, і при варці–жарці. Якщо за щось брався, то до повної перемоги, реалізуючи весь задум. Не любив що-небудь кинути, не доводячи справу до кінця. Хоч по дому,
хоч по науці міг просидіти до ранку. Це не було якимось принципом. Може довго лежати, а
потім, наприклад, до кролів або городу і, поки все не зробить, не зайде в дім. Ділити справу
на багато шматочків не міг. Наприклад, не буде копати город за кілька підходів. Якщо брався
за справу, то волів довести до кінця одразу.
Факультет вибирав не довго, бо хотів займатися всім, що пов’язано з природою. Іти працювати у школу хотів у міру. Але знайшов себе. Сашу викладав географію і біологію. Вмів
зацікавити. З дітьми тримався на рівних, за що, напевно, його і любили. І сніданок на багатті
зготує, і каструлі почистить, і вечірку влаштує. Спілкування з ним було для них завжди радісним. Все село раділо, тусувалися на вечорах не лише школярі.... Одна з мам розповідала, що
її пустун повністю змінився дякуючи Саші. Коли Саша пішов зі школи, у заповідник, учні
плакали за ним. Його ухід зі школи був для всіх шоком. В одну мить всі зрозуміли, що втратили не тільки вчителя і цікаві уроки, але й походи, вечори і конкурси.
Почуття відповідальності і справедливості було його невід’ємною частиною. Це було від
народження, цьому його не вчили. І разом з тим, це все було і в нашій родині. Завжди обурювався несправедливістю. Що вже говорити про справу директора заповідника, якого несправедливо загнобили! Скільки переживав разом з Форощуком про долю заповідника та його
директора, Борозенця! Так само було, коли не давали добро на Сашине зарахування до інституту: декан, Віктор Федорович Дрель, тоді (і не тільки тоді) підтримав. Але скільки пережив!
Злих обходив. Жах як не любив підлих, ніколи спокійно не переносив несправедливість. Скільки нервів через те попсував!
Спеціалізація явно проявилася тільки в інституті. Знав добре географію, але більше —
біологію. Визначився в науці — як біолог — після зустрічі з Вєтровим, але залишався все
рівно загальним біологом. Знав і птахів, і риб, і рослини, і звірів. Професійний інтерес і заняття виникли після зустрічі з Вами. Захопившись теріологією, зберігав інтерес до інших
наук, що продовжував у своїх учнях. Планував їхню спеціалізацію у різних галузях (Сергій
Глотов як ентомолог, Володя Артющенко як орнітолог тощо). Казав, що потрібно уникнути
професійної «тісноти». В останні роки Сашине коло спілкування було не вдома і не в Станиці, додому приходив лише відпочивати, на вихідні. Тому не все бачила, хоча більшість новин
знала з його розповідей. Більшість друзів були в інституті та в академії. Вище всього цінував
Вас. Про Вас говорив багато і багато різного цінив, старався наслідувати. У тому числі запоєм займатися тим, у чому відчував професійність і чим хотів займатися.
До школи — Теріологічної — щоразу готувався довго, планував і готував зустрічі з усіма. Статті, передачі, дані, зразки, презенти. На Теріошколу прагнув всією душею. Це завжди
його гріло і надихало: спілкування, коло друзів, нові плани. У нього було своє призначення.
Якому не вчать і яке не втокмачують в голову. Свій світ, у який прагнув сам. В нашому домі
Сашині друзі були завжди, починаючи з інституту. Далі — в Києві, на Школі — йому зустрічалися друзі, з якими йому було цікаво: Ігор Дикий, Ярік Петрушенко, Дмитро Пилипенко,
Богдан Мельниченко. Потім — учні, і з кожним вмів говорити, зацікавлювати, знаходити
спільну мову. Скільки побувало вдома, і до скількох їздив сам!
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Йому завжди допомагали уміння спілкуватися, триматися на людях (починаючи зі шкільних свят), відмінна пам’ять, потужна внутрішня робота. Правил не вчив, вони були у підкірці: і правила граматики, і правила хорошого тону. Людина, яка любить техніку, може не
помітити, як, скажімо, на вас «сидить» сорочка. А людина, яка любить природу і квіти —
помітить завжди! Це і є прагнення до краси й ідеалу. Саші це було властиве завжди. До своїх
рідних був уважний, відносився з повагою і любов’ю. Зі своїх поїздок, а їх було багато, завжди привозив гостинці. До бабусі й дідуся в Полтаву ніколи не їздив без подарунків. Був у
них нечасто, але завжди допомагав їм по господарці.
Практичність була у всьому, але жив не цим. Гроші і витрати планував, але це було паралельною бічною лінією. Йому завжди на все вистачало. Навіть у самі бідні дні. Не любив
брати чуже, ділився своїм. Саша все, що слухав, всмоктував і залишав в собі; все в потрібний
час випливало. Але нічого особливого: геній, талант і таке інше — не його. Звичайний і небалуваний, але дуже розумний хлопчик.
Щодо пристрастей — дуже багато читав, часто до півночі. Все, не тільки біологію, любив фантастику, історичні твори і детективи. Найулюбленіші книжки — Джеральда Дарела,
зокрема «Моя сім’я та інші звірі». І все ж Дарельського фанатизму не було. Та все, що читав і
що збирав, — і фотки, й історія, і мандри, і все інше, що любив — все було пов’язано з природою. Книжки «ковтав»! Від корки до корки і схоплював все швидко: країни, латина, тварини. Цікавило все. Взявся б за орнітологію — було б все так само. Коли взявся за «летючок»
(кажанів) — теж «всмоктував» все про них, і матеріал сам йшов до нього. Міг бути і ботаніком, і географом. Став теріологом і краєзнавцем. За що його всі і цінували.
Людмила Кондратенко
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Теріофауна сходу України. Луганськ, 2006
(Праці Теріологічної школи, випуск 7)

Володар Степу
Шлях у вічність лежить через смерть…

Сашко Кондратенко палко любив свій край, свою землю, свій Степ… Він прекрасно знав
кожний заповідний куточок луганського степу. І не лише луганського. Тому що пройшов не
один кілометр у спекотний літній день під пекучими променями сонця, пролив не одну краплину поту, переносячи на своїх плечах у наплічнику важкі пастки на гризунів для своїх досліджень. Сашко був дослідником з великої букви, фаховим теріологом і загалом висококласним натуралістом. Він не лише прекрасно знав теріофауну краю, а й прекрасно орієнтувався
в орнітофауні, герпетофауні, іхтіофауні та флорі регіону. Саша нутром відчував де шукати
той чи інший, рідкісний для регіону і для науки, вид — чи це сліпачок, чи мишівка Штранда,
чи вухатий їжак, чи перегузня… Він був здатен ловити їх голими руками, задля науки, не
дивлячись на покусані гострими іклами перегузні долоні рук. Сашко знайшов себе в зоології,
він займався тим, що любив, до чого лежала його душа! Пройшов велику школу в Луганському заповіднику, де сформувався як справжній науковець, увібравши сонячну енергію Степу, з якою завжди ділився з друзями, колегами і студентами.
Саша любив спілкування, вмів організувати біля себе молодь, студентів. Мав здатність
заразити їх «вірусом біології», без чого не можна стати справжнім дослідником. Сашка Кондратенка знали скрізь — від «Дикого Заходу» до «Далекого Сходу» України, від туманних
лісів Поліського заповідника до берегів Криму. Усюди він залишив частинку свого гарячого
козацького серця. Спитаєте, чому козацького? Тому що жив і виріс у справжній козацькій
станиці — в Станично-Луганському. Гени не обманеш… Це було видно неозброєним оком,
як віддано Саша любив Степ. Він навіть за своє коротке життя так і не побував за кордоном.
Головне його туди ніколи не тягнуло. Пам'ятаю з ним одну розмову на черговій теріошколі,
коли Саша сказав мені, що його мета спочатку об'їздити і побачити усі заповідні куточки
України, «… навіщо десь далеко їхати, якщо тут ще так багато цікавого і недослідженого!». Шкода, але так йому не судилося довести свій задум до кінця…
Познайомилися ми з Сашком в 1998 році на 5-й (ювілейній) Теріологічній школі на біостанції в Гайдарах, де нас гостинно приймав Віктор Токарський. Зустріч із Сашею була однозначно подарунком Долі… Про теріошколу я взагалі випадково прочитав у «Віснику зоології». Будучи на той час аспірантом першого року навчання, мріючи стати теріологом, без
жодних вагань, з благословення і з допомогою свого керівника Євгенії Сребродольської, вирішив їхати. Через скрутне матеріальне становище, на той час відчутне для усіх, прийшлося
добиратися зі Львова до Харкова в загальному вагоні. І ось я, виснажений важкою дорогою,
стою біля воріт біостанції в Гайдарах. Першим кого я зустрів того сонячного і прохолодного
осіннього ранку, був Саша Кондратенко разом з паном Анатолієм Волохом. Вони були в
білих медичних халатах з горнятками кави на підносах. З їх розмови я зрозумів, що хлопці
йдуть когось реанімувати… Чесно кажучи, по своїй наївності, я подумав що це — медпрацівники станції, і чемно спитав їх, де тут повинна проводитися теріологічна школа-семінар.
Коли вони вчули, звідки я приїхав, дуже здивувалися і відразу обдарували мене увагою. Я
побачив, що потрапив у колектив справжніх польовиків-зоологів, які є веселими людьми і
дотепними в жартах. Саша з Анатолієм Михайловичем одразу поселили мене до себе в кімнату (її роль виконував медичний ізолятор, звідки вони і взяли свою екіпіровку). Незабаром
з'явився і батько Теріошколи, сам Ігор Володимирович Загороднюк з Вікою Слісаренко. Разом з ними до нас приєдналися Інна Зеніна, теріолог з Білорусі, та Василь Покиньчереда з
дружиною, із Карпатського Біосферного заповідника. Влаштований на свіжому повітрі сніданок експромтом ще більше зблизив усіх нас.
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Потім було багато цікавого і нового для мене. Це і цікаві доповіді теріологів з різних куточків України, і екскурсії на Сіверський Донець, і вперше побачені вольєри з живими байбаками, і нічні екскурсії під егідою «Ночі кажанів». Море інформації, цікаві методики, знайомства з новими людьми. І завжди поряд зі мною був Сашко Кондратенко. Він знайомив
мене з колегами, розповідав цікаві історії про попередні школи, був поводирем на цій першій
для мене теріошколі. Він ніби взяв наді мною шефство. Цей тиждень сильно здружив нас.
Тут же я побачив його і як фахівця-теріолога, під час демонстрації, разом Олександром Зорею і Володимиром Нагловим, відлову і розтинів мишовидних гризунів. Сашко впевнено і
швидко робив розтин і тушки гризунів. Потім, я спостерігав його витривалість і сумлінність
роботи, коли разом з Ігорем Загороднюком і Сашею залишилися ще на день в гостях у Володимира Наглова. Сашко з величезною наполегливістю разом з Ігорем передивлялися і вимірювали тушки гризунів і кажанів в Харківському природознавчому музеї. Потім незабутній
день народження Володимира Наглова і Свято пожежників Харкова, в якості «салюту» до
якого ми спостерігали велетенську пожежу на хімзаводі з вікон висотного будинку, з анекдотичною ситуацією, коли усі сприйняли випадково «вибиті» мною роликові двері (вони ж без
завіс) як наслідок вибуху на заводі і обвал будинку…
Саша був дуже вихованою людиною. Він вмів знайти час і приділити увагу старшим за
віком учасникам школи і одночасно завжди встигав бути серед молоді, як добрий організатор
і лідер. Він відчував коли потрібна його допомога на підсвідомому рівні і не чекав коли його
попросять про допомогу, а просто вмів вчасно допомогти. Його любили усі без виключення,
він свого роду був тією «родзинкою» колективу, якої тепер так не вистачає…
Час минає швидко. Школи пролітали одна за одною. Тернопільська школа — коли Саша
мав змогу перший і останній раз поспілкуватися з професором Костем Татариновим. Кость
Андріанович, колишній фронтовик, поважав справжніх зоологів-польовиків і особливо любив молодь, бо сам, не дивлячись на роки, почував себе молодим. Спочатку навіть виникла
суперечка між ними, але це ще більше імпонувало Татаринову, він любив людей з власною
точкою зору. І в кінці спілкування професор вирішив перевірити, який із Сашка польовик.
Він налив два гранчаки горілки і Сашко разом з зубром зоологічної науки, випив настоячи їх
вміст. Саша потім не раз з гордістю згадував цю зустріч. Татаринов, після цього сказав, що
Кондратенко є справжнім зоологом. Потім нас чекав маленький, як рукавичка, проте, зігрітий
теплом господарів біологічний стаціонар в ентомологічному заказнику «Голицький». Попри
його маленькі розміри, молодь була особливо задоволена, так як усі ми мешкали у напівгорищному приміщені і спали в спальниках на сіні. Це було романтично і весело. Сашкові
жарти не давали нам заснути, і ляпас, який він отримав в темноті незаслужено (то призназначалося мені) від симпатичної Еріки Вароді, ще більше розвеселив народ, до болі в животах.
Потім — цікаві підземні екскурсії в печери Поділля. Там Сашко вперше відчув себе спелеологом, завдяки фаховим провідникам і його вірним друзям Яріку Петрушенкові, Оксані Бобковій та Володі Тищенкові.
За рік нас чекала зустріч із Сашою на Поліській землі в гостях у Сергія Жили. Сашко тоді запізнився і приїхав пізно вночі. Я добре пам'ятаю, як усім його не вистачало, навіть, якихось півдоби. Кожен запитував мене: «а Кондратенко буде?» І ось він виходить із УАЗа, посоліднішав, у зимовій шапці з фредки. На цій школі я весь час його по-дружньому
підколював через його солідний вигляд. І знову цікаві зустрічі, виїзди до лісу в пошуках вовків. Вечірні ваблення виттям вовків разом з професором Єнжеєвським. На цій школі Сашко
дозріває як організатор наступної, 8-ї Міжнародної теріологічної школи у себе в рідному
сонячному Степу. Він змінює правила проведення теріошкіл, проводячи її не як завжди, восени, а весною, коли Степ цвіте у всій своїй красі. Він хотів показати усім Степ саме таким.
Сталося так, що я приїхав лише на другий день. Сашко спеціально приїхав на машині з заповідника до Луганська, щоб персонально зустріти мене. Він виглядав виснаженим. Проте, мій
приїзд відкрив в ньому друге дихання, і він почав усміхатися. Не дивлячись на обмаль часу в
нього як у організатора, він встигав приділити увагу кожному персонально. Незабутніми
були екскурсії, які він провів для нас по Степу.
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Тоді я вперше побачив, як виглядає ковиловий Степ, побував у байрачному лісі. Він був
не просто організатором теріошколи, він був Володарем Степу!!! Я це відчув на закритті
школи, коли на самому світанку після урочистого бенкету ми вдвох вийшли в Степ зустріти
сонце. Сашко в цей момент був максимально відвертий зі мною. Він поділився своїми переживаннями і житейськими проблемами, які накопичилися за цей час. Він переживав за стан
здоров'я рідних і, зокрема, мами, яку дуже любив. Проте, він завжди був оптимістом. І зустрічали схід сонця ми з козацькими піснями на устах, з надією в новий гарний сонячний
день, який принесе нам багато цікавого і нового.
Потім, я мав змогу познайомитися з батьками і сестрою Сашка, так як ще на день разом з
Ігорем Загороднюком залишився у нього в Станиці. Батьки Сашка — напрочуд щирі і прості
люди. Мати, Людмила Олександрівна, сприяла усім його починанням, розвитку як фахового
науковця-зоолога. Батько, Віктор Володимирович, справжній трудяга, що працював на благо
родини. Тоді відбулося моє знайомство з зоокутком родини Кондратенків. Це, в першу чергу,
домашній улюбленець, можна сказати член сім’ї — бабак Боба, якого Сашко любив найбільше. І мале зайченя, що поміщалося на долоні. Крім тварин, у нього були грядки з рідкісними
степовими видами квітів. І за ними він також доглядав, не менш, ніж за звірятами.
На урочистому бенкеті під час закриття Луганської теріошколи у Сашка народився тост,
який став традиційним на усіх наступних теріошколах — «За Дикий Захід і Далекий Схід
України». Сашко урочисто передав мені (Дикому) естафету. Вже за рік я зустрічав його разом з усіма колегами у рідному мені Львові, в околицях якого — у заповіднику «Розточчя»
— проходила IX теріошкола. Якщо школа у Сашка була одна з найтепліших, то у мене відбулася одна з найхолодніших теріошкіл. Проте, Кондратенко допомагав мені зігрівати усіх
теплим словом і гарячим жартом. Чого лише вартували ввечері, після доповідей, його «циганочка з виходом» з оголеним торсом при низькій температурі повітря, коли усі гуртом збиралися біля гітари. В усіх випадках, коли в організаційному процесі я щось не встигав, Сашко
вчасно підставляв своє плече і брав ініціативу на себе. Особливо це всі відчули під час екскурсії на Великий Європейський вододіл. Коли я фізично звалився з ніг, він одразу взяв усю
екскурсію на себе. Його не потрібно було просити. Все розумів без слів…
Кожна поїздка його до Львова сприяла тому, що Сашко все більше закохувався у стародавнє місто. Наш добрий колега з лісотехнічного університету Іван Васильович Делеган,
постійно жартував, чіпляючи Сашка, про те, що його потрібно терміново одружити у Львові.
Сашко був веселою і життєрадісною людиною. Він любив жартувати і завжди це робив напрочуд вдало. У кожній ситуації в нього були свої веселі приказки і поговірки.
Вже на 10 Теріошколі, в гостях у вельмишановного Альфреда Дулицького Кондратенко
буквально ожив на очах. Він був веселим і дотепним. Відразу було відчутно, що Сашко скинув тягар захисту дисертації. Всі ті випробування залишилися позаду. Погода увесь час сприяла гарному настрою. Численні екскурсії у природу надихали Сашка на грандіозні плани.
Було відчутно, що він не збирається зупинятися на досягнутому. Він задумувався про написання докторської дисертації. Було видно, що це цілком йому під силу. На той час з думкою
Сашка Кондратенка вже рахувалися відомі фахівці зоологи. Його вважали практично єдиним
фаховим теріологом і знавцем Степу східного регіону України. Приємно було бачити в Криму Сашка таким піднесеним. Як завжди, з ним було багато молодих колег з його краю, прізвища яких стали відомі для широкого загалу завдяки Кондратенку, це і Михайло Кослесніков, і Дмитро Пилипенко, і Богдан Мельниченко. На Кримську теріошколу Сашко скликав і
об’єднав довкола себе представників з усіх заповідних куточків степового регіону України.
Тут були і Володимир Тимошенков із «Хомутовського степу», і Євген Боровик із «Стрільцівського степу», і Віктор Сіренко із заповідника «Кам’яні могили».
Добре запам’яталося, як на екскурсії до Великого каньйону Криму я вирішив викупатися
у так званій «Ванні молодості». Вода в ній була не дуже тепла (близько + 9 С0). Сашко подивився на мене скептично, як я роздягаюся до плавок. Він жартував, що якщо я довго буду
сидіти у воді, то маю шанс так омолодитися, що можу перетворитися у немовля в пелюшках.
Що тоді вони будуть зі мною робити…
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Усі з цікавістю спостерігали, чим усе це скінчиться. Але коли я з криком шубовснув у
воду, Сашко не витримав і, скинувши свій одяг, приєднався до мене. Усі сміялися з нас, говорячи, що прийдеться з каньйону виносити двох немовлят, Ігоря і Сашка. На одній із святкових вечерь, коли господарі школи частували нас смачною зайчатиною, приготовленою в
рисі із барбарисом, за веселими дружніми посиденьками Сашко не переставав жартувати.
Казав, що цей заєць, судячи з усього, так швидко приготовлений, таки не встиг і нявкнути…
Взагалі, на рахунок їжі, він був гурманом і міг похвалитися серед колег, яких вже нічим не
здивуєш, смаковими якостями тих представників теріофауни, яких точно ніхто не куштував в
приготовленому вигляді.
Якщо згадувати все, що було на кожній з теріошкіл, то певно потрібно писати про кожну
школу окрему книгу спогадів. Для тих, хто не знає, скажу, що Теріологічна школа-семінар
триває майже цілий тиждень. З одного боку, цей тиждень в насиченій програмі роботи пролітає, дуже швидко, як один день. Проте, спогадів вистачає на цілий рік, коли з нетерпінням
чекаєш наступної зустрічі з колегами і друзями.
Десята теріошкола в Криму стала останньою зі шкіл, на якій ми були разом. На наступну
теріошколу, в Ландшафтному парку «Гранітно-Степове Побужжя» в Мигії, я не зміг приїхати. Сашко був там і приклав немало зусиль для її проведення. Однак, це не була остання наша з ним зустріч. Попри зустрічі на теріошколах, ми нерідко бачилися з Сашком і у мене у
Львові, і в Києві. Добре запам’ятався Сашко усій моїй родині, коли приїхав разом із Ігорем
Загороднюком на моє весілля. Сталося так, що ми розминулися на вокзалі, і я поїхав назад на
роботу. Потім дізнався, що хлопці, все таки приїхали і чекають на вокзалі. Їдучи у маршрутці
за ними на вокзал, я помітив через вікно їх лиця у вікні трамваю, який стояв на зупинці.
Швидко на вимогу зупинив маршрутку і встиг заскочити в останні двері трамваю, який вже
рушив. Сашко з Ігорем мене не бачили, і я з останніх дверей вагону швидко пробрався до
них. Вони нічого не передчуваючи, уважно розглядали пам’ятки архітектури у вікно трамваю. Розлючений біганиною за ними, напівжартома я схопив обох за плечі з вигуком — «Зараз так би і повбивав Вас обох!». Ігор одразу подумав, що вони напоролися на контролерів.
Але найкращий варіант був у Сашка: «Казали мені, що у Львові небезпечно говорити російською мовою. А тут не встигли і зупинки проїхати від вокзалу, як вже хочуть вбити…». Ох і
насміялися ми досхочу з цих Сашкових приколів. На весіллі Сашко теж був у центрі уваги,
особливо уваги дівчат. Він не пропустив жодного танцю і конкурсу, демонструючи свою
витривалість і майстерність. І запам’ятався усім своєю веселою вдачею.
Потім було ще кілька поїздок до Львова, але усі вони були ділові, пов’язані із з університетською діяльністю Сашка. Під час них він був перевантажений справами. Хоча при цьому не втрачав почуття гумору. Найбільш закарбувалася у пам’яті поїздка Сашка до Львова
під час його відпустки у серпні 2004 року. Він повертався з Ужгорода, де разом з Ігорем Загороднюком їздив в експедицію на Тису і готував нариси до Червоної книги. Приїхав у Львів
певно не лише подивитися на місто: основна його мета була «реанімувати» мене після першого не зовсім вдалого передзахисту кандидатської. Сашко і Ігор на той час вже мали стенограму цього першого передзахисту і розробили план подолання проблем. Ігор поїхав далі на
Краків, де мав роботу, а Саша залишився зі мною допомагати. Йому це вдалося. Заряджений
позитивною енергією сонячного Степу, він передав шматочок цієї енергії мені, надихнувши
на продовження і логічне завершення розпочатої мною справи.
Зроблено було багато. Він був щасливим в ці дні, бо нікуди не спішив, не мав ділових
зустрічей. За цей час Сашко встиг усе — прочитати та відредагувати всю мою дисертацію,
походити старовинними вулицями Львова і побавити моїх малих сина і доньку. Було видно,
він любить дітей (Хочу додати, що іграшки, які Саня подарував моїм малечам, є одними з їх
найулюбленіших). Навіть ввечері, коли телефонував до мами в Луганськ, то вихвалявся, що
вже вміє бавити малих дітей. На що мама, зробивши паузу, натякнула йому, що давно вже
пора йому задуматися про своїх дітей. Але Сашко, як завжди, жартома відповів, що пальму
першості у цій справі він віддає молодому подружжю, а зокрема рідній сестрі Наташі з її
чоловіком Сергієм, а він ще має багато справ.
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Справи, плани, мрії — навіть на відпочинку він залишався вірний зоології. Саша не розслабляється ні на мить. Під час екскурсії на Високий замок — звідки видно, як на долоні, усе
місто, Сашко звертає увагу по ходу в парку на велику кількість виноградних слимаків великих розмірів і одразу планує назбирати їх в день від’їзду для практичних занять із зоології в
своєму університеті. Такі великі екземпляри на сході України є рідкістю. На екскурсії у Шевченківський Гай (музей архітектури і побуту) Сашко паралельно з пам’ятками дерев’яної
архітектури розглядає і цікавиться великою кількістю кротовин та дивується великій кількості крота в нашому регіоні. Це тому, що в Степу кріт є рідкістю. Помічає кожну пташину, кожну живу істоту, яка стрічається на нашому шляху.
Його веселу вдачу запам’ятали навіть охоронці з прохідної біологічного факультету. Вони бачили Сашка всього кілька разів, але він закарбувався в їх пам’яті своєю неординарністю
і гумором. Після цієї зустрічі була ще одна поїздка Сашка до Львова, восени. Вона була короткою і наповнена біганиною по установам освіти та проблемами по роботі, які Сашко разом із своїм колегою приїхали вирішувати до Львова. Так ми і не змогли спокійно поспілкуватися, через постійну спішку, яка супроводжувала хлопців до самого від’їзду. При цьому
Саша забув у мене свою сорочку. Я ще подумав, що це привід для його приїзду, про який ми
попередньо домовилися. Однак, це була наша остання зустріч…
Щоправда, після цього ми неодноразово телефонували один одному. Він страшенно переживав за мій захист. Навіть приїхав з групою підтримки в Київ на попередній захист дисертації, що зіграло свою позитивну роль. І до останнього дня він хвилювався за це. Подзвонив
за три дні до трагедії і повідомив, що вже купив квитки на Київ. Розпитував, як мій настрій,
підбадьорював веселими жартами. Домовилися, що зустрінемося у Києві після Нового року
на моєму захисті. Хочу відмітити, що Сашко досить часто дзвонив друзям, не дивлячись на
великі відстані і не рахуючи витрат на переговори. Цікавився їх справами, їх життям, що не
завжди притаманно навіть людям, пов’язаним родинними зв’язками.
Захист відбувся, за який так переживав Сашко. Все пройшло добре, але його вже на той
час не було серед нас. Вчений секретар прочитав Сашків відгук, який Саша надіслав заздалегідь для мене, чи не з найперших. Сашкові колеги і студенти, котрі приїхали підтримати мене
на захисті, передали велику фотографію, яку він приготував мені в подарунок. Це був його
ковиловий Степ на фоні заходу сонця. В цьому було щось символічне…
Сумна звістка про загибель Саші застала мене буквально на порозі квартири, коли я з
моїм малим сином принесли додому молоду крислату ялинку на Новий рік. Настрій у нас був
піднесений, бо ми купили найкращу смереку, яка була на базарі. І в цей час задзвонив мій
мобільний. Розгублений і пригнічений голос Діми Пилипенка в слухавку сказав мені, що
Сані Кондратенка більше немає… Я до останнього не хотів вірити в це. Жевріла надія, що
можливо, він ще живий, але сильно травмований. Що можна допомогти… Але, коли я додзвонився до дому Сашка і сестра підтвердила цю трагічну новину, в мене десь всередині
зробилося порожньо. Мимоволі згадалася картина, коли ми вдвох зустрічали сонце в Степу.
Й досі не можу повірити в те, що його немає серед нас. Він був і залишиться тією невід’ємною частинкою свого сонячного Степу, його Володарем…
Ігор Дикий
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Теріофауна сходу України. Луганськ, 2006
(Праці Теріологічної школи, випуск 7)

Солнце
Есть такие люди, которые как солнце...

Есть такие люди, похожие на солнце. Рядом с ними тепло. Они дают свет потому, что
иначе не могут. Рядом с ними спокойно. Они уверены в своей светлой силе и вселяют в других ощущение радости. Рядом с ними хорошо. Они знают, что добро вряд ли победит, но
продолжают верить в людей вокруг.
Просто они наполнены солнцем и многим хочется быть с ними рядом.
Мы познакомились с Сашкой в 1999 году. Тогда я впервые поехала на Териологическую
школу. И первым человеком, с которым я там встретилась, был он. Помогал регистрировать
участников конференции. Все было новым, непонятным и мне был очень необходим человек,
который бы помог освоиться. Сашка стал им. Решал вопросы с командировкой, носил тяжелую сумку, рассказывал всякие байки, знакомил с другими участниками. Как-то сразу стал
своим. Другом он стал уже позже, когда мы стали с ним видеться на разных конференциях.
Но первое знакомство запомнилось очень ярко. Солнечный отпечаток в темных коридорах памяти… «Солнце, послушай…», «Что ты говоришь, солнце?», «Посмотри, солнце, …»
— часто можно было услышать такие слова от Сашки. И вслед — искренняя солнечная улыбка, на которую всегда хотелось ответить.
Луганские степи получили свою долю солнца и тепла. Также согревала Сашкина улыбка
и холодные зимы Полесья, и бесконечные дожди Расточья, и морозные берега Южного Буга.
Всюду люди тянуться к солнечному теплу. У меня где-то внутри застрял солнечный кусочек.
Мне есть что вспомнить, поэтому я вправе чувствовать себя счастливой.
Теперь я могу подумать о многих молодых исследователях-зоологах, вырастающих на
просторах нашей страны. Мне их очень жаль. Они имеют шансы стать великими учеными.
Но им никогда не получить в подарок его дружеской солнечной улыбки.
У природы свои законы. Когда гаснет солнце, его свет еще долгие годы продолжает освещать планеты системы. Солнечный свет дарить радость и согревает даже тогда, когда самого источника уже нет. Есть такие люди, которые как солнце...
Аня Зайцева
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Кримські та бузькі зустрічі
Познайомилися ми з Сашком Кондратенко у Криму, на Х Теріологічній Школі. Тоді я
вперше поїхала сама так далеко від Закарпаття познайомитися із людьми, які творять науку,
праці яких відомі на всю Україну і не тільки. Із розповідей Ігоря Загороднюка про Школу —
Зага, як всі «свої» його називали (з Ігорем ми разом їхали на цю незабутню зустріч), я знала,
що на конференції буде багато науковців-спеціалістів, людей, які знають що таке робота в
науці, а також — студентів і аспірантів, які лише починають. Знала, що люди, які збираються
на Теріошколі — це велика родина, у якій панує домашній затишок і тепло. Саме тому я почувалася сміливо, поринаючи в новий колектив, оскільки знала, що ці люди, ця родина рада
всім, хто хоче бути разом з ними, вчитися у них і працювати в тій же галузі.
По приїзду на біостанцію, де проходила конференція, я зустрілася лише з кількома людьми – організаторами конференції. Це були, крім Ігоря Загороднюка, славнозвісний Дулицький Альфред Ізрайлович і двоє працівників біостанції. Тільки встигла скинути речі, як
Альфред Ізрайлович посадив мене за стіл, дав в руки списки учасників конференції, сказавши: «Будеш участников поселять?». Я, звичайно, була щасливою, оскільки мене так привітно
прийняли, і була потрібна моя допомога.
Отже, я реєструвала учасників і розселяла їх по дерев’яних будиночках, записуючи адресу кожного, номер кімнати, і, разом з тим, знайомилась. Пам’ятаю як Саша, стоячи в черзі,
безперестанку шуткуючи, підганяв мене, кажучи щось на кшталт: «Пан Зоря, какой у вас
длинный адрес...». Деякі учасники також підхоплювали, щось кажучи стьобом, і всі сміялися.
У всіх був хороший настрій. Реєструючи, я вперше відчула єдність цього колективу, затишок.
Здавалося ці люди мені рідні і я вже довго їх знаю, хоч, на справді, вперше бачу.
Саша був найяскравішим із всіх, він перший мені запам’ятався, хоч до його реєстрації
вже поселилося чимало публіки. Саша вмів створити настрій, шуткуючи, своєю енергійністю. Він завжди був веселим, хоч у самого могло бути далеко не все гаразд. Пам’ятаю, як на
Школі після вечері, коли частина учасників зібралися у одному із будиночків на традиційні
вечірні відпочинки під гітару, Саша, побачивши як Заг горбиться, випрямляв його осанку,
кажучи «Заг, выпрямьтесь! Ходите, как старый дед!» і демонструючи, як Ігор ходить. А у
інший день підправляв йому сорочку, мовляв, доценти мають носити її на випуск. Після закінчення конференції, коли ми роз’їжджалися додому, всі прощалися у обіймах до наступної
Школи. Саша якось особливо, не так як інші, тепло, по-дружньому обійняв мене, поцілував і
сказав: «До встречи!». Я із радістю відповіла те саме і мені раптом стало дуже сумно, бо знову цих людей я зможу побачити лише через рік, а може й більше.
Наступного разу я зустріла Сашу на Поліссі, коли збиралися колеги на чергову зустріч
групи HELP, тобто вовчатників та інших «хижатників». Цього разу Саша ділився емоціями.
Зараз він на ходу міг зробити будь-яку доповідь, розповісти студентам на вибір тему з курсів,
які він викладає, розповісти без ускладнень яку-небудь байку, чого ще півроку тому (так казав Саша) цього зробити не міг. Звісно, все стало легким, бо він почав викладати, складати
свої програми курсів і т. ін.
Втретє моя зустріч із Сашком відбулася на Південному Бузі — наступній Теріологічній
Школі. У Первомайськ я приїхала на день раніше, як і на минулу Школу, з «десантом» Оргкомітету. Але цього разу у мене була мета — зробити доповідь за темою своєї курсової роботи і відповідної статті, а також, як один з організаторів конференції, відповідати за харчування та житло учасників, скеровувати їх.
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Саша приїхав наступного дня вранці. Такий же веселий, у відмінному настрої, яким я й
сподівалася його побачити. Він привіз із собою у трилітровій банці мишівку — новий вид
для фауни України, яку треба було везти в Ужгород для дослідів. До речі, мишівку, на пропозицію Саші, було названо «мишівка донська» (див. фотографії).
Далі все йшло за планом, як і на кожній із конференцій, аж поки у мене не виникли проблеми із куховаркою. Вона постійно вимагала оплачувати більше порцій, ніж було людей на
сніданку чи обіді. В результаті грошей, які колеги склали на харчування почало не вистачати,
і склалася ситуація, коли на два останні дні конференції грошей на їжу не залишалось. Мене
розібрала істерика. Я не могла дати ради з грошима. Колеги, що жили зі мною в кімнаті взялися допомагати, але все одно нічого не виходило. Кошти розподілили та з куховаркою знайти спільну мову знову не вдалося. Я не могла підвести колег, а виправити ситуацію була не в
силах.
Тут на допомогу прийшов Саша. Спочатку, заспокоївши мене, підняв настрій, розповівши кілька кумедних історій, а потім ми разом знову перерахували кошти, поділили на дні
конференції, що залишились. І з куховаркою все вийшло. Потрібен був сильний тон. В результаті оргкомітет Школи вирішив змінити столову. Саня дуже допоміг. Ми знайшли неподалік невеличке кафе, де хазяйка погодилася нам готувати. Все стало гаразд. Знову повернувся спокій, хороший настрій. І з господинею ми подружилися.
Сашина енергія, усмішка і підтримка дала мені надію і впевненість. Я підтвердила собі
істину вислову: безвихідного положення не буває і завжди є хоч один вихід, його потрібно
шукати. Буває, цей вихід важко знайти, але він обов’язково є.
Коли людина допомагає іншій у важкій ситуації, не розбираючись хто вона їй — друг,
знайомий чи зовсім далекий співбесідник, таку людину хочеться поважати і цінувати, бо
сильні ми разом, всі різні, але щирі і чуйні, готові виручити у самій критичній ситуації. Ми
цінуємо і любим, гуртуємо навколо себе таких людей як Сашко. Поряд із такими людьми
життя яскраве, насичене, здається легшим, і прожити його у такому колективі — справжнє
щастя.
Ще пам’ятаю Сашу з «домашнього» боку, в Ужгороді, за електроплиткою. Він приїхав у
гості до Ігоря і готував обід. Судячи з того, що не дозволив приготувати їжу Ігорю, Саша
любив куховарити. Пізніше він сказав, що часто готує сам. Тоді я дізналася також, що Саша
любить салат у великій кількості. Звичайно, тоді була велика робота: обоє працювали над
нарисами до нового видання «Червоної книги України». Тоді мені навіть не вірилося, що ось
так поруч можуть бути люди, які є авторами «Червоної книги». До того навіть не могла собі
про таке подумати. Все було цікаво: і їхні суперечки, і спільні тексти, і дружній поділ авторства, хоча частину нарисів робили разом. А ще був виїзд на Тису, в зону нещодавньої повені,
ще одна яскрава поїздка до Сашиної колекції подорожей. Фактично це була остання його
експедиція. Після Тиси всі разом їздили до Романа Кіша подивитися на його живу колекцію
цибулинних рослин. Саша обіцяв привезти йому дикі тюльпани зі Сходу. Не сталося. За рік я
передала Роману кілька рослин тюльпана дібровного з Сашиної «альпійської гірки».
Ось і майже все, що залишилося у моїй пам’яті, але кожна наша зустріч, кожне спілкування були незабутніми.
Юлія Зізда
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Спасибо, Саша!
(памяти А. В. Кондратенко)
«Хомутовская степь», где я работаю, — редко посещаемый зоологами уголок. Было это
в 2000 году. После полудня, в бухгалтерии, мне сказали, что приехал зоолог из Луганского
заповедника и хочет меня видеть. Первое чувство — раздражение. В заповедники периодически приезжают видные ученые на один-два дня, делают открытия и уезжают. Но после рабочего дня мы таки встретились. Он оказался совсем не тем человеком, которого я ожидал увидеть. Было непонимание... Первые несколько минут. Молодой научный сотрудник живо
интересовался, и не только фауной, а всем, что касалось природы заповедника и региона.
Довольно быстро стало ясно, что он очень активно участвует в оперативной работе Луганского заповедника и организации научной работы во всех трех его отделениях. Вопрос —
ответ, вопрос — ответ. Он смотрел собеседнику прямо в глаза, проверял реакцию. Карие
блестящие глаза буквально прожигали. «Да он же насквозь меня видит» — мелькнула мысль.
После того, как я сболтнул глупость, Саша тактично замолчал. На следующий день мы прошли по заповеднику. Показал ему охранную зону и мое любимое место — Тацинскую балку.
Выяснил, что Саша легко определяет птиц. Сказалась школа Ветрова.
Его командировка подходила к концу. Визит вежливости. Он у нас на кухне пьет чай и
рассказывает о своих родителях. Как его мама любит маленького непослушного сурчонка,
младшего члена семьи. Смотрел на него и думал: «Ничего-то ты не понимаешь». Появление
этого человека в своей жизни я ждал последние 15 лет. Саша обладал многими полезными
качествами: неподдельным интересом к людям, организаторскими способностями, желанием
идти на сотрудничество, способностью к анализу и быстрому обучению.
Еще в университете мы мечтали о работе у себя на родине, о создании мощной научной
школы. Но после выпуска все разъехались. Сейчас, сидя на кухне и глядя на него, понимал,
что мечты начинают приобретать реальную окраску. Мы создали в Луганском заповеднике
систему стационарных наблюдений. Кондратенко ее возобновил и расширил на три отделения. Мы мечтали о работе в регионе. Провели только несколько экспедиций. Кондратенко же
работал по всему региону. Мы мечтали сделать лес Катарал в Провалье заповедным. Кондратенко писал статьи и предпринимал реальные шаги для этого.
Не знаю, кем он был для других людей: любящим сыном, хорошим братом, другом, коллегой. За столом сидел и пил чай наследник! В такие минуты понимаешь, что ты жил не зря.
Вероятность появления ребенка, способного оценить твой труд и принять твои взгляды, по
теории вероятности, минимальна. Поэтому встреча с человеком, которым будут востребованы твой труд и твои мысли, — это подарок судьбы.
Во время первой нашей встречи, в 2000 году, он высказывал свое отношение к некоторым проблемам заповедника. Я был не согласен, но ничего ему не сказал. Люди консервативны. Позже, столкнувшись с фактами, он изменил свое мнение. Это уже было ближе к
классическим взглядам на заповедник, что приятно удивило. Звал меня на конференцию (Териошколу) в Провалье. Я не приехал...
Следующая встреча состоялась во время моей командировки в Луганский заповедник в
2002 году. Они с Форощуком «закатили» мне настоящую встречу. После фразы о каком-то
там моем вкладе в работу Луганского заповедника лихорадочно начал вспоминать, что мы
там с коллегами натворили. Что же они считают вкладом?
Организация системы стационарных наблюдений в Стрельцовской и Провальской степи
по птицам и мелким млекопитающим? Организация оперативной группы по контролю за
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соблюдением природоохранного законодательства?... Оказалось, не то. Мы с Владимиром
Леонидовичем Кочегурой — авторы первого фаунистического списка Луганского заповедника! Он заставил меня вспомнить, кто я такой.
Интересная деталь. В беседе с Сашей мне показалось, что он принимает участие в жизни
одного человека, давно знакомого мне. Позже оказалось, что у них довольно-таки натянутые
отношения... Удивительная способность понимать проблемы других людей и помогать им,
невзирая ни на что, дается не каждому.
Во время поездки в Крым (Крымская териошкола) он познакомился в поезде с одним человеком. А на обратной дороге ночью (!) на полустанке, чему я был свидетелем, этот человек
ждал его, чтобы передать часть своей библиотеки, книги по биологии. Саша бережно перекладывал их в стопки, перед тем, как сложить в сумку, рассматривал каждую в тусклом свете
вагонной лампы.
Казалось, еще чуть-чуть, освоится он на новом месте, в Луганском пединституте, и сможем организовать комплексные экологические исследования в заповедниках, начатые в свое
время В. Станчинским (ведь именно в Украине были впервые в мире проведены такие исследования, в Аскании-Нова). Но... Глупость.
Приближался новый 2005-й год. Сроки отправления открыток давно прошли. Но я все не
решался. Ведь так и не сказал ему, что он значит в моей жизни. Наконец, написал. Намекнул,
поздравил. Пусть хоть позже, но прочитает, порадуется... Саша никогда не прочитал этой
открытки. Она опоздала...
Летом 2005 года, проходя по Хомутовке, мы с женой встретили великолепный экземпляр степной гадюки. Практически на том же месте, где в 2004-м видели вместе с Кондратенко. Может, даже ту самую. Ядовитые змеи — не мой профиль. Поэтому колебался. Но тут
вспомнил, как Саша быстро наклонился и уверенно взял змею в руки. Но раз он смог... Аккуратно наступаю на змею и наклоняюсь. Валя, моя жена, коллега и полевой товарищ, помогает
произвести и записать все необходимые промеры. Гадюка возвращена в свою среду обитания
— на мягкую землю слепышовины.
Встречаясь с Сашей, а особенно потом, вспоминая наши встречи, на полевых маршрутах
и за рабочим столом не раз думал о том, как нечасто судьба дарит нам такие встречи.
Спасибо, Саша!
Владимир Тимошенков
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Кафедральні зустрічі
Він відразу з’явився як лідер...

На кафедрі ми з’явилися одночасно, 1 вересня 2003 року, на третій рік її існування. Щоправда, зійшлися не відразу, хоча навіть столи наші стояли поруч: останнім рядом біля дверей у переповненій викладацькій. Перший день неформального спілкування — День вчителя,
тобто за місяць після початку нашої викладацької історії. Це було справжнє «вливання» в
колектив, і колектив доволі влив у нас. Саша це прийняв якось просто, проте з гідністю, а я
себе вела доволі стримано. Взагалі Саня завжди тримався статечно.
Від нашого першого знайомства, що сталося на Теріологічній школі 2001 року в Провальському степу. Ми з подругою були там у відрядженні. Приїхали за своїми справами, проте і жили, і харчувалися разом з учасниками Школи. Тоді Саша як один з її організаторів, вів
вітальну вечірку, а згодом і одну з екскурсій степом, і ми були разом з усіма.
Саша був діловим, всезнаючим, в усьому видна була його висока краєзнавча і професійна підготовка. Я сприймала його як очевидно старшу і значно дорослішу людину. Вже згодом, на кафедрі, коли познайомилися вдруге, я дізналася про Санін молодший від мого вік і
відразу перейшла на «ти». Нові курси і програми, загалом нова робота, якої ми до того не
знали (хоча обидва працювали перед тим у школі, проте це зовсім інше), а так само спільні
проблеми становлення як університетських педагогів зробили нас ближчими.
Ми мешкали поруч один від одного і від університету, а тому я, Саша і Сергій Віталійович Петренко нерідко збиралися увечері разом на дружні вечірки. Обговорювали проблеми
кафедри, облаштування побуту, проте більше просто смішилися, співали, фоткалися. Ми
дуже здружилися. Можна було звертатися з будь-якими проханнями: консультації, підміни
пар, поради. Саня суперово знав не тільки зоологію, але й географію, краєзнавство, ботаніку.
Петрович (Віталій Петрович Форощук), його колега по заповіднику) так Сашу і називав: «ботаністим зоологом». До речі, свою першу курсову Саня писав з ботаніки.
На всіх кафедральних і «прилеглих» тусовках Саня був яскравим і проявлявся безсумнівним лідером. На всіх неформальних зустрічах: і тости, і анекдоти на будь-яку поточну тему,
дотепно, влучно і зі смаком! Саня утвердився швидко, що відразу доповнило його високі
ділові якості. Широкі здібності, організованість і виконавча дисципліна — все це було важливим і для нас, і для нього, і по кафедрі йому стали доручати більшість важливих справ. На
кафедрі нас було 13, ми були наймолодшими і за віком, і за педстажем. Проте це не перешкодило Саші швидко стати провідним фахівцем і організатором (звісно, разом із завідувачем) більшості важливих справ: і з проходженням акредитації, і з викладанням у відділеннях,
і з розвитком контактів кафедри, і з організацією практик.
Однією з архіважливих особливостей Сані для нас усіх було його вміння виділити головне у купі поточних справ. Це цінували всі, і це допомагало всій кафедрі. Тому і більшість
«проривів» кафедри не обходилося без Сані: хоч на поточних засіданнях, хоч при збиранні
акредитаційних підписів. Акредитація екологічної спеціальності — це було «щось». Випробування і кафедри, і людей. Саша був в центрі подій і разом з Ольгою Петрівною Губською
«витягнув» все на собі — від первинних документів до збору підписів членів комісії. Все
було вперше, і загальна безпорадність була здолана його ентузіазмом і самовідданістю. Те
саме повторилося і з «садово-парковим господарством». Весь успіх другої акредитації був
підготовлений Олександром. Тягнули всією кафедрою, проте ключові поїздки у Львів і Київ,
зустрічі, консультації були організовані ним. Шкода, сам не дожив до свята.

322

Загалом нам випало недовге і нечасте спілкування. В ту нашу першу осінь була 10 Теріологічна школа. Навантаження у нас як у новачків майже не було, і Саша без проблем поїхав
у Крим. Потому — фотки, багато вражень і цікавих розповідей. Основне його педагогічне
навантаження було в Старобільську, нашому відділенні. Саша там був весь перший семестр
щотижня, з понеділка до четверга. Спілкуватися з ним вдавалося лише після роботи в четвер
і в п’ятницю, у формі вже традиційних спільних вечірок.
Сані явно подобалося в Старобільську. Він провів там обидва осінні семестри і планував
на третій рік те саме. Це всіх влаштовувало, оскільки мало хто захоплювався постійними
відрядженнями. Що тягло? І робота спокійніша, і подібний до рідних «шкіл» і експедицій
режим. Було холодно і з перервами електропостачання, проте мав якийсь запал здолання
перешкод. І гарний одяг, і суперовий ліхтарик, який йому подарували на день народження
друзі-кияни. Там працювала заступником декана його знайома, з якою він колись вчився, і це
він також часто згадував як подарунок долі. Там був якийсь інший стиль життя. Він втомлювався, але прагнув туди знову. Звісно, це також був спокій від луганської суєти.
І все рівно яскравіше за інше згадую Стрільцівку, де ми всі проводили практику, щоправда у різних місцях. Ми багато екскурсували, вели заняття, а вечорами голівудили. Була історія з тим, як Сашина група (у тому числі Міша Колесніков) відібрали у вовка здобич: вже
загризеного вовком байбака. Якраз був наступний день по Сашиному дню народження, і ми
зібралися з візитом у їхній табір. Всі готувалися до зразково-показового розтину і такого ж
смаження, що вміло робив Саня. Байбакова містика закінчилася святом гурманів. Наш подарунок Саші на день його народження (магнітофон-радіо для експедицій) був до серця, і «вовчу вечерю» дотепер пам’ятають усі її учасники.
Практики з Сашею, як і численні виїзди з ним у ліси і степи — найкращі уроки краєзнавства і сеанси доброго настрою для всіх учасників тих подій. Рік і чотири місяці, проведені разом із Сашею — ціла епоха. Після практик сформувався зоологічно-краєзнавчий
кістяк, який оформився в клуб «Корсак», керований Сашею. Проте, це вже інша історія, в
якій мені не довелося бути учасником.
В останній наш вечір, коли всією кафедрою святкували закінчення 2004 року, було кілька містичних подій. Все було яскраво і красиво. Кав’ярня, смачна їжа, веселощі, танці, я була
Снігуркою, Сергій Віталійович — Дідом Морозом. Після карколомних «па», вже у прибиральні, я помітила, що загубилась улюблена біжутерія, яку я використовувала для таких вечірок. Це був мій талісман. А за годину загубилася і друга сережка. А ще за годину Саша загинув...
Я щаслива, що знала таку яскраву людину.
Лариса Душинова
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Умел организовать всех и все
Одним цветком земля беднее стала,
одной звездой богаче стали небеса...

Саша умел организовать всех и все. Приходилось мне вести с ним практические занятия
по радиоэкологии. Экскурсию, которую я запланировала провести с санэпидемстанцию в
лабораторию радиобиологии, Саша организовал лихо, моментально. У меня бы на это ушли
недели. И так везде, где бы мы ни были. Саша очень переживал то, что в педнагрузку получил сразу шесть дипломников. Для кого-то это благо: такая нагрузка компенсирует 2–3 лекционных курса, чем же расстраиваться? Вскоре стало понятно, насколько серьезно и требовательно Саша относился к дипломным работам. Он говорил нам: «это почти диссертация, и
так должно быть». Переживал все как истинный научный руководитель, планировал структуру работ, ездил с дипломниками в поле, искал литературу, правил их тексты.
Были на практике. Были далекие походы, отличные вечера с играми, песнями, шутками.
Его любознательность, жажда поиска проявлялись не только в зоологии, но и в ботанике. С
маршрута он всегда возвращался с цветами, растениями, насекомыми, ящерицами.
Однажды на маршруте мы со студентами исследовали обочины дороги. Он со студентами на одной стороне, я на другой. Одна студентка с его стороны, не глядя по сторонам, решила перейти дорогу. Я вижу, как она переходит, и как на нее с огромной скоростью несется
грузовик. Я ей кричу, она меня не слышит. Я закрыла в ужасе глаза в ожидании катастрофы.
От страха я присела, закрыв уши. Затем оглянулась: Саша стоит надо мною, пытаясь успокоить. Оказывается, его громкий голос спас ее2.
Однажды там же, на практике в Ново-Псковском районе, у меня так разболелась голова,
что я не могла подняться ни к завтраку, ни к обеду, ни к ужину. С погодой происходило чтото неладное. И со мной тоже. А оказалось, что не только со мной: вечером позвонила дочь с
Луганска и сообщила, что у бабушки — моей мамы — случился инсульт... Саша на это отреагировал с таким пониманием, сочувствием и заботой! Я этого никогда не забуду. Он засуетился, стал собирать мои вещи и готовить мою машину к выезду. Я приехала в Луганск
вовремя. Мама еще год прожила. А вот Саши через полгода не стало. Красивый душой и
телом, он оставил красивый след в моей душе. Хочется сказать: одним цветком земля беднее
стала, одной звездой богаче стали небеса.
Наталья Ерохина

2

Цю історію при редагуванні текстів переповіла мені Оксана Приходько, яка і була цією необережною
дівчинкою. Тоді Оксана отримала непросте завдання з маршрутом кілометрів на 60 з метою обстеження
трьох місцезнаходжень. Один з викладачів — Леонід Лесняк — запропонував організувати виконання
цього завдання з використанням автомобіля Наталії Степанівни. Однією з задач було обстеження популяції рідкісної орхідеї — зозулинця. Оксана повідала: «Ця популяція знаходилася понад дорогою на
мокрому заплавному лузі. Олександр Вікторович сам поліз вибирати рослини з заводненої лучини, а я
приймала їх і складала у гербарну папку. Далі сказав: «Йди до машини, я змию бруд». Повертаюся до
машини і уважно дивлюся на Наталю Степанівну, намагаючись зрозуміти, чого вона так інтенсивно
махає мені руками. Може, щоб я йшла швидше побачити щось цікаве. У цих думках машину не почула,
аж раптом різкий ривок повернув мене на узбіччя: Олександр Вікторович бічним зором, взуваючись,
миттєво оцінив ситуацію і вискочив на дорогу повернути мене. Все сталося в одну мить, і я лише почула суворе: «ввечері здаватимеш мені іспит з правил дорожнього руху». — Прим. ред.
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Все можно пережить, кроме смерти
Боги устроили так, что всякий может отнять у нас жизнь,
но никто не в состоянии избавить нас от смерти.
(Луций Анней Сенека)

Впервые мне посчастливилось встретить Александра Викторовича в 1998 году, когда он
только пришёл на работу в Луганский природный заповедник. Мне тогда было всего-навсего
восемь лет и меня восхищало все, что было связано с природой, понятно, что такой человек
как Александр Викторович для меня стал просто находкой. Он был очень весёлым и жизнерадостным, трудолюбивым и ответственным, и главное — мог ответить на любой мой вопрос, а у меня их было «вагон и маленькая тележка».
Наиболее яркие воспоминания остались у меня с наших совместных экспедиций с Александром Викторовичем. Стоит отметить, что совестью и законом наших экспедиций был
отец, а Александр Викторович был душой. «Душа» в экспедициях очень важна, когда ты
идёшь, весь искусанный комарами, по пойме, то ли перепрыгиваешь с камня на камень в
Провальской степи, или, мучимый жаждой и усталостью, «долбишь» очередной метр канавок
в Стрельцовке, без такого человека просто не обойтись. Самое удивительное, что Александр
Викторович мог всегда поддержать, поднять настроение, переключить на другую волну, и ты
перестаёшь думать о плохом, продолжая копать канавки.
Как-то раз нам пришлось рисовать номера пней на горельнике, который рубали лесники
на заповедной территории. Очень падает настроение и опускаются руки, когда ты на очередном пне вырисовываешь номер 2789 (!). Но постоянные шутки и истории о природе, которыми сыпал Александр Викторович, держат тебя в строю, и ты дальше рисуешь: 2790, 2791...
Но, несмотря на свой задорный и весёлый характер, Александр Викторович был очень
ответственным человеком. В память врезался случай на Донце. После очередных пройденных километров, уставшие и с огромным желанием освежиться, все мы пошли на реку; из
взрослых был только Александр Викторович, который сам не сильно умел плавать. Он всегда
говорил, что если кто-то будет тонуть, то он вылезет на берег и будет весело махать белым
платочком. В тот день не было с нами отца, который был у нас на должности спасателя, я
начал плохо чувствовать дно, кричать и барахтаться. Александр Викторович не вылез на берег, а тут же погрёб в мою сторону... К счастью, все обошлось, но в тот день я понял, насколько ответственный и надёжный этот человек, и что на него можно положиться.
Я очень рад, что судьба подарила мне шанс узнать такого прекрасного человека, как
Александр Викторович, но он ушёл слишком рано. Хотя я знаю, что Александр Викторович
остался жить в наших сердцах, так как, общаясь с любым человеком, он оставлял частичку
себя. Прав был пророк Мухаммед: «Люди спят. Когда они умирают, они просыпаются».
Пётр Форощук
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Единомышленники
Живым нужны слова, мертвым — память

Человек смертен, сколь бы неожиданно это и не случалось, а его дела остаются жить. И
со временем даже появится тот, кто их продолжит. Поэтому, это скорее рассказ не о том,
каким человеком был Викторович, а о том, как он эту жизнь прожил, оставив добрую память
о себе. К хорошему человеку быстро привыкаешь, но осознаешь это только лишь когда его
теряешь.
Человека можно довольно быстро узнать в ситуациях, когда он сталкивается с трудностями и лишениями. Полевые исследования, экспедиции, ежедневные маршруты в жару или
дождь, неблагоустроенность быта, опасные ситуации, минимум возможностей и максимум
труда, труда … и еще раз труда — это «поле», что так хорошо знают многие ученые, большинство из которых его любят особой любовью. Природа — это бог, в которого «полевики»
свято веруют и которому поклоняются. И когда рядом с тобой человек одной веры, трудолюбивый, не напрягающий окружающих, который знает и умеет делать что-то лучше, чем другие — это надежный напарник. А после такого поля напряженность, трудности, лишения и
остальной «негатив» вскоре сотрется, останется только одно — ощущение единения с природой и чувство радости от совместного общения. А это и есть счастье, которое некоторым
не дано понять.
Я благодарен судьбе, что такой человек мне встретился. Еще до того, как мы стали коллегами, полем испытания для нас обоих стала Стрельцовская степь, после чего появилось
взаимопонимание и взаимоуважение. С этого времени один стал Викторовичем, другой —
Петровичем, невзирая на заметную разность в годах. Потому что каждый знал и умел делать
что-то лучше, чем другой, а вместе получалось новое качество. Один дополнял другого, это
как классический пример единства и борьбы противоположностей. И пускай Викторович, в
соответствии со своим предыдущим полевым опытом, вышел на первый наш совместный
маршрут по степи в шортах и кедах, несмотря на все мои увещевания. А я уж постарался
провести его по таким местам, где карагана была особенно густая. После чего я его в шортах
в поле больше не видел, но сапоги, как я советовал, он так и не надел.
Было довольно трудно добиться перехода Викторовича на работу в заповедник. С одной
стороны, мешала его неуверенность в необходимости этого, а с другой — нерешительность
начальства. Герасимовка, где он тогда учительствовал и уже имел определенный авторитет,
несмотря на то, что заочно учился в аспирантуре в Институте зоологии, «не отпускала» его.
«Но упорство и труд все перетрут». Так в 1998 г. Викторович стал «научником» в заповеднике. С таким коллегой мне стало легче работать, а всему коллективу — радостнее. Благодаря своему характеру Викторович пришелся «ко двору» заповедника. Он был надежным напарником во всех заповедниковских делах, которого о помощи не надо особо просить. Было
множество полевых выездов, была наука, были новые формы работы, были рейды по поддержанию заповедного режима, было общение в коллективе и встречи с приезжими специалистами. Были и недоразумения, которые мы сумели преодолеть. Это была жизнь, о которой
теперь лишь остались приятные воспоминания.
Мы начали с того, что по-братски «поделили» весь животный мир заповедника: ему —
млекопитающие и птицы, а мне — беспозвоночные и все остальное. Материал собирали вместе, но обрабатывали — каждый свою часть. Таким образом, это была уже вторая попытка
возобновить научные исследования в заповеднике.
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Начинали не с пустого места. Ориентиром служили работы бывшего «научника» заповедника В. Г. Сулика3, судьба которого была далеко не легкой, как и смерть — скоропостижна и преждевременна. Но нам повезло, мы успели с ним пообщаться, перенять опыт в поле,
поучиться у него. Нас вдохновлял энтузиазм прекрасных специалистов, также «из бывших»,
приехавших по направлению Донецкого университета, — В. Л. Кочегуры4 и В. А. Тимошенкова. На основе их наблюдений и собранного ими материала впервые была издана фаунистическая сводка по позвоночным животным заповедника. Если с первым нас, к большому сожалению, судьба не свела, виной чему стала его преждевременная гибель, то встрече со
вторым, ныне сотрудником заповедника Хомутовская степь, мы были рады. Мы ценили и
радовались этим сподвижникам заповедного дела потому, что на своем опыте прочувствовали все превратности любых начинаний, стремления принести пользу в природоохранном
деле. Но нам повезло, поскольку удалось сохранить взаимопонимание и взаимоуважение, что
и придавало сил для плодотворной работы на протяжении семи лет. И результаты были.
Мы также, как и наши предшественники, собирали материал на переиздание фаунистической сводки. В этом преуспевал Викторович: пока я увижу, а он уже поймал, что потом
мне приходилось фиксировать на фото- или видеопленку. В качестве стимулирования проведения фаунистических исследований была учреждена премия: за каждую «доказательную»
регистрацию нового особо-охраняемого вида на заповедной территории — несовершеннолетним выдавалось мороженное, взрослым — более серьезнее. Как обычно мне доставалось
значительно меньше вознаграждений, но зато я больше тратил денег на их покупку.
Это служило почвой для постоянных шуток в мой адрес, что лишь помогало делу. Но
один раз Викторович переусердствовал в этом, и мне пришлось «молодежь» проучить. Мы
года два не могли подтвердить обитание ядовитой многоножки сколопендры в Провальской
степи. В этот раз повезло мне первому, но я не спешил огласить такую удачу. А тут Викторович, вернувшись с маршрута с радостной вестью, что подтверждено спустя тридцать лет обитание «исчезающего» вида сетчатокрылого насекомого аскалафа. Мне, конечно, пришлось
раскошелиться на внушительную емкость пива, на большее я не согласился. А когда он меня
допек шутками в адрес «старых старших научных сотрудников», я начал нагнетать обстановку по поводу возможной поимки сколопендры и вида причитающегося вознаграждения.
Ставки росли, и было объявлено, что в качестве приза будет минимум как три звездочки. Да,
конечно, Викторович вскоре ее поймал, но приоритет, по заключению большинства членов
экспедиции, остался за мной. Викторович без труда понял «козни» старого научника, поэтому сошлись на более скромной «премии» за доблестный труд. А по возвращению была написана совместная заметка по аскалафу с харьковским энтомологом А. В. Захаренко, которая
вскоре была опубликована.
Радовались общению, всячески помогали и учились у приезжавших в то время в заповедник из разных городов (Киева, Харькова, Донецка, Нежина, Москвы и др.) таких специалистов, как: А. А. Бенедиктов, А. В. Бидзиля, И. В. Загороднюк, В. В. Мартынов, О. В. Пак,
О. А. Петлеваный, Е. В. Рутьян, А. Н. Шешурак, А. Д. Штирц и других. В собранном нами
материале они не редко обнаруживали редкие находки, которые мы без особых претензий на
них с радостью отдавали. При этом наши мнения всегда совпадали: дилетантам всегда везет.
Незнание не есть недостаток, осуждению подлежит только лень. А мы с Викторовичем не
ленились собирать материал и не считали зазорным учиться у специалистов, некоторые из
которых тогда даже еще не закончили университет. Поэтому и сами с пониманием относились к таким попыткам коллег помочь нам в сборе материала как: «Викторович, на дереве
сидела хищная птица с такой наглой мордой и близко подпустила! Скажи, какой вид?».

3

Владимир Григорьевич проработал в заповеднике около 7 лет; он был признанным всеми луганскими
природоведами гением зоологии, а также таксидермии.
4
Владимир Леонидович проработал в заповеднике около 5 лет, сразу после окончания университета.
Жизнь этого зоолога оборвалась в горах Кавказа (он был инструктором).
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Были также в «Календаре природы» и дежурная стая воробьев, и вечно летающий над
заповедником ворон, и стая сидевших «утей» на воде, и стрекочущие о чем-то сороки и тому
подобное. От этого со временем приходилось отказываться. Были, конечно, и недовольные,
которые не хотели учиться и работать. Но мы с Викторовичем сами не отлынивали от работы
и набирались опыта, поэтому вправе были рассчитывать на подобное.
Возились со школьниками: выступали с лекциями и проводили экскурсии. А особенно
увлеченных, членов Малой академии, брали с собой в экспедиции. Все они сейчас уже учатся
в вузах, а некоторые из них даже избрали биологический профиль. Прошли полевую выучку
и мои оба сына. И авторитет Викторовича у них, несмотря на мой официальный статус «бати», почему-то был выше.
Не скупились тратить свою зарплату на очередную командировку на конференцию, на
следующий выезд в поле или приобретение нужных материалов. День приезда в поле и день
отъезда были неписаными праздниками. Было общение в неофициальной обстановке с сотрудниками отделений, которые нас принимали и помогали проводить исследования. Каждый участник экспедиции имел святое право принять в нем участие, включая и имевшихся
гостей. Тем самым мы показывали им, в том числе и моим сыновьям, не только как надо работать в поле, но и как надо отдыхать. Правда, по какому непонятному стечению обстоятельств день приезда в Провалье не раз заканчивался почему-то обязательным тушением
пожара в степи на Грушевском участке. После успешного тушения возвращались под утро
уставшие, грязные, злые, с полученными мелкими травмами и вовсе без праздничного настроения. Дело зашло уже так далеко, что после очередной такой чрезвычайной ситуации мы
уже готовы были упразднить приезд … еще одним отъездом.
Не боялись лишнего адреналина в крови (слава богу, что только этим и заканчивалось)
при проведении рейдов по поддержанию заповедного режима. Хорошо, когда «наших» было
больше, чем «их». Но, такое случалось довольно редко. Зачастую спину прикрывал только
Викторович. При ограниченных возможностях и несовершенстве существующего законодательства приходилось объяснять, уговаривать, просить. Если было понимание, то никаких
проблем. При выраженной же озлобленности противника, особенно при явном численном
его превосходстве — обидное отступление.
В очередном забеге «попробуй догони» за нарушителем Викторович понизил меня в должности, я стал просто старшим научным сотрудником, «старый» отныне было упразднено.
Правда иногда и большинство не помогает. В очередном рейде «наехали» — при явном численном превосходстве «наших» — на двух навороченных нарушителей при машине и всяком
таком, но худеньких и в очках. И ни у кого не вызывала сомнения неизбежность привлечения
к законной ответственности нарушителей. Но, как оказалось, они смогли уехать в тот момент
без всякого привлечения к ответственности, предложив храбрым участникам рейда … двадцатку на покраску охранных знаков. Образованного человека никакая фигура не испортит и
очки помогут. Когда они вернулись домой, то не поленились почитать законы и на следующий день приехали мириться с нами. С понимающими людьми легко, но со знающими —
трудно, мировую пришлось значительно уменьшить. Показал нам, как в подобных случаях
действовать, ставший в то время руководителем Станично-Луганского отделения подполковник в отставке А. И. Шпаков. Военный человек есть военный. Заповедный режим он сделал
строгим, путем введения трудовой повинности для нарушителей. После чего надобность в
предупредительных знаках почти отпала, сами местные предупреждали: «Туда не ходи, там
работать заставляют».
Организовали конференцию и провели VIII териологическую школу-семинар. Викторович, как всегда, был инициатором и первым помощником, а я с незаменимым упорством старался дело довести до логического конца и был на страже «регламента» конференции. Поэтому и часто слышал обвинения в чрезмерном пристрастии к занудству. Тогда не
соглашался, сейчас понял — есть грех.
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Пытались создать музей в заповеднике. Викторович из дому тащил подручный материал, разрабатывал бизнес-проекты и был дизайнером. Мне оставалось лишь это все сбить,
сколотить, привинтить и построить вовремя. Доходило даже до того, что необходимые банки
для коллекций мы собирали на мусорниках и свалках.
Не увиливали от хозработ, прикрываясь научной «неприкосновенностью»: заготовляли
дрова, тушили пожары, убирали территорию усадьбы, рыли ловчие канавки. Викторович из
уважения к моей лысине перекидал в сарай причитающуюся мне часть угля.
Открыто отстаивали свою точку зрения, а когда надо — то и в печати, даже если она не
нравилась официальным лицам. Подписывали всегда оба, если других желающих не было. А
меня местные даже прозвали крикуном, когда с «хозяином» района, начальником местного
лесхоза, позволил себе поговорить на повышенных тонах по поводу незаконных рубок в
охранной зоне. «Не на жизнь, а насмерть» отстаивали идею расширения заповедника, необходимости которой было говорено еще в 1953 г. И только в 2004 г. это «чудо» свершилось в
отношении Стрельцовской степи. А с расширением Провальской степи — «воз и ныне там»,
хотя дорога была расчищена, что не нравилось официальным лицам. Хлопот мы, конечно, им
добавили. Так, говорят, что бывшему в то время мэру г. Свердловки пришлось целый месяц
читать письмо одного из приверженцев расширения заповедника, и не потому, что оно было
таким длинным, а потому, что было написано англичанином и на соответствующем языке. А
тут еще незаконные рубки в охранной зоне Станично-Луганского отделения, о которой «зеленые» уж постарались проинформировать «всех и вся».
И при всем этом Викторович еще успевал писать научные статьи, с которыми можно познакомиться в этой книге, защитил диссертацию, стал кандидатом наук, имеющим авторитет
в научных кругах. Так долго и так хорошо не могли продолжаться дела, и как говорится в
подобных ситуациях, добрые дела безнаказанными не остаются. Первым же пострадал, конечно, бывший в то время директор заповедника В. А. Борозенец. Он не дожил до момента
расширения заповедника, сторонником которого был всегда. Плохое здоровье, сфабрикованное судебное дело и позиция невмешательства «сильных» мира сего способствовали преждевременной его смерти. А политика невмешательства была вызвана не какими-то решительными действиями, а скорее его нежеланием накидывать «узду» на беспокойных научников,
которые имели полное право на свое мнение. Да, если бы не плохое его здоровье, то было бы
другое постановление суда, и у меня не осталось бы чувства вины. А так, Викторович вскоре
перешел на преподавательскую работу в местный вуз, оставив за собой полставки в заповеднике. Затем и я был вынужден, но «вчистую», перейти в аналогичную сферу.
Вот что значит иметь надежного напарника и единомышленника. А потом — эта дикая
случайность. Но почему жизнь таких неординарных личностей, как Викторовича, — любящего сына, умного ученика, перспективного сотрудника, «солнышка», патриота степного
края, надежного напарника — так коротка? Да, яркая звезда погасла на нашем небосводе, это
реальность жизни. Но она не исчезла, а кусочки ее, я уверен, остались во многих сердцах его
друзей и близких. И в моем — тоже. Память о прекрасной совместной работе, чувство радости от единения с природой, которому он всемерно способствовал, остались и будут жить
вместе со мной.
Виталий Форощук
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Теріофауна сходу України. Луганськ, 2006
(Праці Теріологічної школи, випуск 7)

Професіонал
«Саша відкрив для всіх нас схід України»

Поява на сході України такої визначної постаті, яким дуже швидко став для всіх Олександр Вікторович, було справжнім благословенням для всього далеко не тільки теріологічного загалу. Як влучно зауважив на одній з теріологічних шкіл всіма нами шанований Ігор Дикий, «Саша відкрив для всіх нас схід України». Кого тільки не залучив до вивчення східних
степів України Саша: і теріологів, і ентомологів, і іхтіологів, і герпетологів. І приймаючи їх у
себе вдома, і привозячи їм унікальний матеріал для досліджень. Саша любив свій край і добре знав його історію і сучасність. Сприяли цьому і життя поза великим містом, і дідівська
козацька історія, і Сашина біолого-географічна освіта, і надзвичайна любов до книжок та
нових знань. Саша знав про свій край більше усіх відомих нам джерел, до того ж як жива
людина, подавав це напрочуд красиво і з любов’ю. Це було від Бога. І наші походи з ним у
краєзнавчий музей, і прогулянки старими вулицями Станиці. Всю згадувану у своїх оглядах
давню літературу ніколи не цитував «у сліпу», як цим нерідко грішить молодь: все відшуковував і читав із захватом, переживаючи разом з авторами радість першовідкривача. Це було
невід’ємною частиною його самого, не десь запозичене, а властиве йому...
На жаль, так було недовго: йому було відпущено лише 30 років. Повертаючись думками
до наших перших зустрічей і до всього накопиченого і зібраного ним за коротке, проте яскраве життя, дивуєшся щастю знати таку людину. Адже цього могло і не бути. Нам пощастило. Життя вийшло значно коротшим, ніж про це думалося, але чи думалося про це взагалі?
Стільки планів і думок. Рік по тому, перегорнувши усі написані Олександром сторінки і «переваривши» усі недописані рукописи, ясно усвідомлюєш щастя пережити все це разом. Коли
згадуємо багаторазово цитованих Сашком Сомова, Черная, Мигуліна, Сахна та інших світочів східноукраїнської зоології, знаючи Сашині доробки і знання, як не здивуватися: він встиг
зовсім не менше. А звикли говорити і писати про світочів як літніх втомлених працею науковців з бородами і вусами, зовсім не молодого і повного сил козака...
Кілька характеристичних нарисів про Олександра, якими хочу поділитися з колегами, і
які засвідчують його самобутність і яскравість. І як людини, і як науковця.
Аспірантура. Після кількох листів, обмін якими відбувся весною 1993 року за сприяння
Тетяни Шупової, Олександр з’явився в Києві у кабінеті нашого теріологічного Шефа, Ємельянова Ігоря Георгійовича. З кожним початківцем Шеф завжди веде першу розмову у стилі
екзамену: що знаєте, чому це хочете, що можете навести у доказ, що знаєте з цього приводу.
Після розмови шеф сказав: «Гаразд, сумнівів чи заперечень не маю, подавайте документи.
Буду керувати». Що б ще, але Саша, про що я невдовзі дізнався, раптом каже: «а я до Вас і не
збираюся, мене направили до Вас на бесіду. Хочу потрапити до Загороднюка» — «Тоді чого
прийшли до мене?» — «Ну, наприклад, щоб підтримали». — «Подавайте документи». Чесність і щирість на рівні з небаченою зухвалістю.... З цього все й почалося. Знання хапав на
льоту. Цінував усі поради, у тому числі й про те, з ким варто мати справу. Але насправді сам
надзвичайно добре розбирався у людях. Саша дуже ревниво ставився до моїх дипломників,
бувало і таке, що відправляв самих безталанних з них подалі, поки я, зайнятий матеріалом,
того не чув. Так само він неодноразово «благословляв» декотрих з новачків. І в цьому теж
ніколи не помилявся. Дивне вміння, яке я пояснити не міг, проте яке завжди було з Сашею і
завжди виправдовувалося з часом. Врешті, всі, кого він знайшов за час аспірантури — Ярік
Петрушенко і Лєна Годлевська, Ігор Дикий і Аня Зайцева, імена одне краще іншого — у всіх
він не помилився, і всі були разом з ним і в радісні сонячні дні, і в дні смутку. Хоча, чесно
сказати, смутку з Сашею не було. Було щиро, тепло і сонячно.
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Попри численні негаразди, які очікують кожного аспіранта в новій для нього інституції
та в новому ще не зрозумілому йому світі поважних науковців, роки аспірантури пройшли на
одному подиху: Саша жив експедиціями і спілкуваннями, матеріал йшов наче сам у руки,
кандидатські курси та екзамени були якимось зайвим і малопомітним фоном, зоологія і краєзнавство були сенсом життя. Із захватом організовував експедиції, планував маршрути, ремонтував пастки, знаходив важливих для загального успіху людей. Коли я виявляв найменшу
лінь до опрацювання нового матеріалу, Саша суворо оголошував черговий вирок шефові: 10
метрів канавок поза планом. Весело і бадьоро. Сам брався за все: і пастки, і матеріал, і їжа, і
різна побутова «поточка» — все робилося, виправлялося, долалося наче самою природою. Це
був справжній дослідницький талант: коли власних проблем практично не існує; є задачі і
мета, і вони виконуються без надриву, просто і надійно. За роки аспірантури була зібрана
унікальна колекція. І це було дуже серйозно: кожний зразок мав свою цінність, і Саша добре
усвідомлював це, дбаючи про те, щоб весь матеріал потрапив до музеїв. Він був суперовим
колектором: все цінне було помічено, і жодний здобутий Сашею зразок не пропав, не згнив і
не загубився. Чуття матеріалу було надзвичайним. Достатньо було помріяти, наприклад, про
актуальність вивчення каріотипу лісової мишівки зі Стрільцівського степу, і вже за тиждень
у моїй київській оселі весело шкреблася жива! мишівка! «лісова»! зі Стрільцівки! Неймовірно! 50 років ніхто не знаходив! Так було багато разів.
Редакція-мама. Страшна звістка про Сашину смерть застала мене у Кракові. Не маючи
можливості опинитися в Луганську, щоб попрощатися з Сашком і підтримати його родину, я
писав листи до колег, аналізував всі прикрості життя і долі талановитих людей і хотів кричати. Чому так рано пішов з життя Сашко, людина, що дарувала усім нам стільки світла і наснаги, весела і талановита, здібна у всіх справах, за які бралася... Чому стільки талантів передчасно пішло з нашого кола, тільки-но проявивши себе: Олександр Михайленко, Андрій
Ястребцов, Сергій Тесленко, Олексій Корнюшин... Ніщо не сповіщало про близьку втрату. З
редакції «Вісника зоології» мені тоді написали:
«Перша людина, про яку ми подумали, коли дізналися про страшну втрату, був ти. Бо вас
з’єднувало набагато більше, ніж пристрасний інтерес до всього живого і така ж пристрасна жага
пізнання світу і любові. Ви були спорідненими душами в цьому загубленому світові, і це щастя, що
ваші душі знайшли одна одну. Дякувати Богові, що він жив поряд з нами, що ми знали і любили його.
Ми завжди будемо пам’ятати Сашка як надзвичайно світлу, красиву і сонячну людину. Обнімаємо,
цілуємо, сумуємо по тобі. Завжди твої. Галина Андріївна, всі ми».

Ми дружили з колективом редакції. Зовсім не тому, що там друкувалися, як казали злі
язики наших опонентів. Раніше я сам, а пізніше і Саша і всі близькі колеги проходили там
справжні школи: Вісник був для нас материнською колискою: тут нас сварили і любили одночасно. Так може лише рідна матуся — навчити тому, як зробити краще і посварити за те,
як не треба робити. Саша розумів, що науковця цінують, насамперед, за якісні публікації. Він
не упирався, а вчився. Вчився добре і одночасно виробляв власний стиль. Але це не було
лише школою. Була справжня дружба. Талант, який був у Сашкові, прагнув не лише до саморозвитку, ще більше цінувалося те невелике коло, в якому є собі подібні. Тонкі жарти, веселі
історії, дотепи, розповіді про далекі мандри, дослідницькі приколи. Все це є невід’ємною
частиною академічного життя. В Академії кожний початківець зустрічає величезну спеціалізацію. Лише після спільних експедицій люди зближуються, дізнаючись щось більше, ніж про
об’єкт досліджень колеги. Саша швидко знаходив спільну мову. В редакції «Вісника» працювали і працюють надзвичайно талановиті люди, яким долею і фахом доручено правити
інколи незграбні і малозрозумілі пересічній людині тексти титулованих науковців. Вони
вміють розуміти викрутаси наукової думки і робити ці думки зрозумілими загалу. Вони мали
би були невеселими людьми, проте вони живі і веселі. Саша цінував це. Ми неодноразово
чаювали з редакцією, і щоразу, приїжджаючи до Києва, хоч з новим рукописом, хоч без нього, Саша влаштовував свято: їли кавуни, гуляли ввечері старими вулицями Києва, Саша багато розповідав про свої захоплення і експедиційні пригоди. Все як з мамою. «Дякувати Богові,
що він жив поряд з нами, що ми знали і любили його»...
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Дисертація. Цього слова бояться всі аспіранти. Можна зробити десятки таблиць і сотні
вимірів, навіть написати одну-дві статті. Проте дисертація — щось окреме, велике і недосяжне. Так склалося в нашій країні здавна. Планки зависокі, вимоги непрості, задачі надреальні.
Особливо з написанням. Вже згодом, коли все було позаду, Саша казав, що і сам би взявся
керувати дисертацією, що кандидатська — це просто; головне — правильно все спланувати і
скласти докупи. Проте це саме планування і складання докупи розтяглося на довгі чотири
роки. Розробивши блок-схему роботи, що включала задачі, відповідні їм розділи і очікувані
висновки, ми, відповідно до головних законів поперизму, багаторазово модифікували вихідну ідею і, врешті, від фауністики перейшли до аналізу структури угруповань та історичних
змін фауни. Так само головна теза роботи — про остаточну руйнацію степового фауністичного ядра як зонального утвору — врешті була сформульована лише на попередньому захисті. А шлях до нього таки був непростий. І було тому багато причин.
Талантів вистачало на все, проте писати Саша не хотів. Це означало зупинку досліджень,
що суперечило дослідницькому духові. Матеріалу було доста, але вихідні плани здавалися
вже дитячими. Врешті домовилися про зміну фауністичної ідеї на ідею аналізу угруповань.
Саме по собі рішення було простим, проте вимагало інших підходів до аналізу матеріалу і
обговорення результатів. Було б добре, щоб перша ідея складала основу кандидатської, а
друга — докторської. Матеріал був обсяжний і надійний, ідеї красиві, проте це все ще треба
було викласти на папері. Закінчилася чергова експедиція по Луганщині, і я на місяць опинився у Сашиних обіймах. Саша продумав все до дрібниць, у тому числі вирішив усі чайні питання: великі пачки високоякісного «батіка» і персональна кружка чекали мене разом з Сашиним комп’ютером, який, дякуючи Ігореві Дикому, вже був у Саші. Жодної незручності,
тільки працювати. А щоб не було переживань про те, що щось інше не устигається, кожний
ранок Саша садив мене за комп’ютер до моїх файлів (я терміново готував до друку «ссавців
Полісся») і йшов на господарку. Потому була спільна праця. Сам радів, коли кожна думка
пропускалася через подвійний — мій і його — фільтр. Так було майже місяць.
Другою «незручністю» був один наш вічний опонент, який усі роки супроводжував Сашу своїми зауваженнями. Я вже був адаптований і знав як уникати конфліктів. Саша ж
сприймав все близько до серця, і навіть думав міняти тему. Було навіть так, що опонент знімав з друку статті Олександра, заявляючи на редколегії «Вісника», що як хтось таки опублікує ці праці, то він піде з редколегії. Я примусив Сашу ті самі версії відправити у інші редакції, і за півроку з двох солідних видань — «Зоологического журнала» і «Заповідної справи в
Україні» прийшли абсолютно позитивні відгуки! Це додало впевненості у своїх силах і розставило крапки над «і». Саша повірив у успіх. До того ж, поповнення спектру видань збільшувало кількість потенційних читачів і майбутніх колег. Врешті, Олександр зрозумів те, що я
повторював йому багаторазово: опоненти — це не зло, вони роблять нас кращими і сильнішими і є охоронцями нашого успіху. Це їхня робота. Він далеко не відразу погодився з цим,
проте «на коло» дуже радів усьому, чого досягнув. Слава опонентам!
Так само сталося і на захисті Сашиної дисертації. Той самий опонент, не жалкуючи свого часу і емоцій, виступив з відгуком, повним зауважень. Саша відповів майже на всі, а з
деякими для порядку погоджувався, хоча потому сварився, що я не дозволив йому відповісти
на всі питання. Передивляючись нещодавно з Сашиною родиною відеозапис захисту, дивувався тому, як добре Олександр тримався. Спочатку він був напружений, але після теплих і
веселих, не без піддівок, слів ведучого про самого Сашу і про керівника (себто мене), став
усміхненим, і все пішло красиво і невимушено, майже по-домашньому. Навіть традиційна
для захистів суперечка про українські назви тварин пройшла без великої крові. Захист був
успішним, голосування — одностайним. Тільки Сашкові та його друзям-аспірантам не хотілося ділити стіл з такими опонентами. Накрили традиційну «галявину» для членів Ради, ще
раз усвідомили недоречність свого перебування на святі і поїхали в Теремки, на біостанцію.
Було сумно і водночас радісно. Дорогою згадувався фільм «бременські музики»: друзі були
поза парканом, проте всі разом. Так промайнув день 27 травня 2003 року. На спомин про той
день залишився мій відгук про Сашу-дисертанта:
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«До спеціалізованої вченої ради Д26.153.01 при Інституті зоології НАНУ.
Відгук наукового керівника на дисертаційні дослідження Кондратенка Олександра Вікторовича за
темою «Мікротеріофауна Донецько-донських та Донецько-приазовських степів» для здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 – зоологія
Олександр Вікторович працює у галузі теріології вже майже 10 років і добре знайомий більшості
колег з часу його появи на 3-й теріологічній школі, що не могло пройти непоміченим. Вміння чітко
сформулювати свої задачі та довести до кінця кожну почату справу, бажання знати свій фах із
запасом на пів-фаху суміжного в кожний бік, не тільки «мікротеріологічність», але й висока созологічна, екологічна та загальнозоологічна складова його повсякденних досліджень — чи не головні
якості пана Олександра як професіонала-зоолога і прекрасного краєзнавця. Це знають всі, хто мав
можливість працювати з ним безпосередньо, у тому числі в терені.
Щоб пояснити, які якості вирішили його долю як зоолога і відточували грані його професійної майстерності, варто сказати кілька неформальних речей: любить нові знання, любить землю, любить
сім’ю і роботу, проте любить і відпочивати, любить все зарання прорахувати і не любить розкидатися на дрібниці, любить своїх колег і завжди стає за них горою, любить успіх, проте і працює на
нього в поті чола, любить книгу і дуже цінує увагу до нього колег. Врешті, має добру пам’ять на
все, що відбувається навколо, хоч у терені, хоч на засіданнях, і ця пам’ять його ніколи не підводить,
хоч дещо і хотілося б забути...
Цікавість роботи з Олександром особисто для мене визначалася і визначається також тим, що він
має широкі знання і живий інтерес до всього, що цікаво і мені: окрім проблем вивчення мікротеріофауни, Олександр добре знає всі інші групи хребетних, є першокласним орнітологом, доволі добре —
як для зоолога — знає ботаніку, географію, історію. Має надзвичайно тонкі смаки як у виборі тем
дозвілля, так і виборі занять, як у виборі квітів для свого садочку, так і у виборі друзів і колег. Олександр Вікторович освоїв до найменших подробиць усі тонкощі проведення польових експедиційних
досліджень, камеральної обробки матеріалу, підготовки звітної документації про результати досліджень у вигляді наукових публікацій та звітів. Працелюбність, дослідницький талант і повсякденна клопітка робота у заповіднику впродовж десятиліття загартували Олександра і зробили його надзвичайно фаховим дослідником. Наразі ми маємо надійного колегу, з яким співпрацюють всі
зоологи, що цікавляться фауною східних теренів України.
Олександр Вікторович є активним учасником усіх наукових та природоохоронних ініціатив, які стосуються досліджень фауни, екології та охорони хребетних східної частини України. Він є членом
орнітологічного та теріологічного товариств, одним з найактивніших учасників щорічної Теріологічної школи, сам провів одну потужну (на 70 учасників) міжнародну школу-семінар, є автором близько 20 наукових публікації у різноманітних фахових виданнях.
Маючи можливість співпрацювати з Олександром Вікторовичем практично щороку продовж
останніх шести років, я мав можливість багаторазово переконатися у працелюбності та творчих
здібностях цього дослідника, його непідробній і безмежній любові до свого краю та його природи, у
безперервній напруженій роботі, яка не переривалася жодного сезону.
Сподіваюся, таку думку поділяють усі, хто мав спільні експедиційні дослідження із дисертантом,
зокрема і теріологи, орнітологи, ентомологи та акарологи нашого Інституту, наукових осередків
Донецька, Харкова, Львова, тощо. Врешті, нагадаю посвяченим, як на 6-й Теріологічній школі (а відтоді пройшло вже 4 роки) професор К. Татаринова посвячував Олександра в клуб провідних зоологів-польовиків і пророчив йому успішне майбутнє. Що і сталося. Хто тепер з українських теріологів
не знає пана Кондратенка? Хіба ті, кого теж ніхто не знає...
Дисертаційна робота Олександра Вікторовича є закінченим самостійним науковим дослідженням,
всі положення якого достовірні, науково обґрунтовані і підтверджені великим фактичним матеріалом. Результати роботи мають велике значення для колег-теріологів та природоохоронців, для розвитку теріології в Україні загалом, про що красномовно свідчать і сама дисертація, і публікації автора, і численні позитивні відгуки колег, і сьогоднішня доповідь. Олександр пройшов хорошу школу, і
життєву, і теріологічну, і поза сумнівом став визнаним фахівцем у своїй галузі.
старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук
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Заповідник. Після року роботи в Герасимівці, де Олександр викладав «майже все», від
географії до фізкультури, і де біологія займала своє невеличке місце, Саша почав страждати
від нестачі поля: всі околиці і майже всю місцеву фауну він вже знав, розібрався навіть з кажанами. Ідея працювати у заповіднику виникла від початку, проте це було не просто. Спочатку взяли на пів-ставки, потім залишався на якусь частину педнавентаження в школі і врешті
опинився в Кондрашівці. Тут було інше життя, з новими дослідницькими можливостями і
старими проблемами малих замкнених колективів. На щастя, у заповідник тоді ж прийшов
веселий і дотепний «Петрович» (Віталій Петрович Форощук), морський вовк, який після кількох рейсів Індійським океаном і захисту дисертації про камбал міцно закріпив свій якір на
Луганській цілині. Пітерська школа, вміння шукати позитиви і висока організованість відразу
і на довгі роки захопили Сашу. Цю дружбу вони пронесли через численні експедиції і наукові ради, разом викопали не одну канавку і пережили не одну спрагу і, врешті, разом пішли на
викладацьку роботу. Я провів з ними два сезони і радію цьому. Згадується, як перед черговими виборами в країні, коли кошти робили з усього і коли недружні лісники рубали «кимось»
підпалений шмат заповідника, судилися з директором, Саша і Петрович боролися за честь
заповідника, а в тому і за честь Академії, у всіх інстанціях доводячи невинність директора.
Мені довелося брати в тих подіях участь і ходити коридорами рідної Академії, організовуючи різні зустрічі. Директора врешті довели до смерті, боротьба на тому скінчилася, і з опущеними руками Саша пішов із заповідника. Це був перший великий програш, одна з найбільш
сумних сторінок у природоохоронній історії. Справа, шита білими нитками, була закрита
смертю. Саша не хотів лишатися в заповіднику. Захист дисертації все вирішив: Саша міг піти
викладати в університет. Що невдовзі і сталося.
Університет. Знаючи з власного досліду, що таке периферійний вуз, я не вітав Сашину
ідею, проте іншого вибору не було. Від переїзду в Київ Олександр відмовився: не хотів кидати ні рідний край, ні родину. Край дійсно і несамовито любив. Родину також, до того ж мати
була після складної операції, тато також з хронікою, сестра — інвалід з дитинства. В університет не брали: тут були свої розкладки, і Саша з його величезним науковим ентузіазмом міг
не вписатися. Але підтримав декан. Тепер, пропрацювавши рік на цій кафедрі, знаю набагато
більше, проте є речі, про які не хочеться говорити. Сашу шанували, і навіть дуже. Він був
лідером: сам за власною ініціативою закривав усі організаційні «дірки», його кидали на прориви, його здобутками звітувалися і кафедра, і факультет. Проте, як тільки вигорала вакансія
доцента, засідання проводили без нього, врешті все сталося так, що завідувачем кафедри
екології став зовсім не він. Мій невлучний дотеп щодо перспектив завідування, палко підтриманий і весело обіграний колегами в Києві (кому ж ще бути?), а мова йшла про очевидну
невідомість загалу можливих конкурентів, на жаль, виявився адресованим не лише Саші.
Хоча всі знали, що акредитацію організував саме він. Життя продовжувало випробовувати.
Почалася клопітка робота з організації власної школи: дипломники, магістранти, екологотуристичний клуб «Корсак», низка яскравих і працьовитих учнів. Численні публікації з ними,
нові конференції, експедиції, громадська організація «Екопарк». Помалу все пішло вгору.
Стали обговорювати деталі докторантури. Саша спішив жити, доволі жорстко підганяв мене
з закінченням дисертації, щоб разом братися за Сашину. Не судилося. На факультеті з ним
тримали щиру дружбу не тільки викладачі, але й студенти.
Він дружив з усіма, конфліктів уникав. Хто покликав його на двір після кафедральної
вечірки, і як все сталося — знає лише одна людина. Справу закрили ще до висновку медичної
експертизи... Не вірю, що смерть забирає найкращих, є таланти, які живуть довго. Не смерть
забирає найкращих, зі смертю водять дружбу найгірші. Втрата жахлива і нестерпна навіки. А
радість знати таку талановиту людину виявилася такою короткою... Рік пішов на підготовку
цієї книги. Зробив, що міг і на що вистачило коштів і часу. Шкодую, що кафедра і заповідник
нічим не допомогли. Сашкові друзі зробити багато. Хай ця книга буде частиною нашої спільної пам’яті. Дякую долі за щастя бути ці роки разом з Олександром.
Ігор Загороднюк
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ
ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɉɥɟɧɚ Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ
Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ. — Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ɉ.
— Ɂɜɟɞɟɧɨ ɭɫɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɨɩɢɫɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ. ɉɪɚɰɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 1996 ɩɨ 2006 ɪɿɤ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɡɿɛɪɚɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ 63 ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɹɤɢɯ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɭ
ɠɭɪɧɚɥɿ «ȼɿɫɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɿʀ» ɬɚ ɜɢɩɭɫɤɚɯ «ɉɪɚɰɶ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ». ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ 7
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɬɟɦɚɦ: ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ, ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɤɚɠɚɧɿɜ, ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɢɯ, ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɩɬɚɯɿɜ (ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɥɟɬɨɤ), ɿɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɝɪɭɩ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɦɚɯ). ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɞɪɿɛɧɢɦ
ɫɫɚɜɰɹɦ, ɨɝɥɹɞɚɦ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ, ɤɚɠɚɧɚɦ ɿ ɩɬɚɯɚɦ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɫɚɜɰɿ, ɯɪɟɛɟɬɧɿ, Ʌɭɝɚɧɳɢɧɚ, Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɚ.

ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ — ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ
ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. Ⱥɞɪɟɫɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ: ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ Ʌɇɉɍ, ɜɭɥ. Ɉɛɨɪɨɧɧɚ, 2, Ʌɭɝɚɧɫɶɤ–11, 91011, ɍɤɪɚʀɧɚ.
ɇɚɭɤɨɜɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɬɪɢɜɚɥɚ ɦɟɧɲɟ 10 ɪɨɤɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɡɚ ɰɟɣ ɱɚɫ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 56 ɩɪɚɰɶ; ɳɟ 8 ɩɪɚɰɶ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɦɿɳɟɧɨ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɨɩɢɫɢ ɰɢɯ ɩɪɚɰɶ
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɢɠɱɟ. ɉɪɚɰɿ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɭ 9 ɝɪɭɩ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɩɬɚɯɢ, ɝɪɢɡɭɧɢ, ɤɚɠɚɧɢ ɬɨɳɨ). ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɚɜɬɨɪ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɡ ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɨɸ ɡɚɝɚɥɨɦ (11),
ɤɚɠɚɧɚɦɢ (9 ɩɪɚɰɶ), ɨɝɥɹɞɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (9), ɝɪɢɡɭɧɚɦɢ (8). ȼɢɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ
ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɩɬɚɯɢ (8 ɩɪɚɰɶ) ɿ ɬɪɨɮɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɩɬɚɯɿɜ ɿɡ ɫɫɚɜɰɹɦɢ (5 ɩɪɚɰɶ). ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ
ɫɜɨɽʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɜɠɟ ɩɿɫɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɚɜɬɨɪ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɪɚɪɢɬɟɬɧɨʀ ɮɚɭɧɢ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ (ɤɨɦɚɯɨʀɞɧɿ, ɯɢɠɿ ɫɫɚɜɰɿ, ɩɥɚɡɭɧɢ, ɤɨɦɚɯɢ). ɐɿ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɥɭɛɭ «Ʉɨɪɫɚɤ», ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɡɚɥɭɱɚɜ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɜɨɞɢɜ ɭ ɬɿɫɧɿɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ.
ɇɚ 63 ɩɪɚɰɿ ɭ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɽ 71 ɫɩɿɜɚɜɬɨɪ, ɚ ɰɟ 31 ɿɦ’ɹ!
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɬɿɫɧɨ ɚɜɬɨɪ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɜ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ, ɹɤ: Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. (15
ɩɪɚɰɶ), Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ȼ. (6), Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ Ɇ. (5), Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ʌ. (3), Ɇɨɪɨɡ ȼ. (3), ɇɚɝɥɨɜ ȼ. (3),
ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ə. (3), Ɏɨɪɨɳɭɤ ȼ. (3), Ⱥɪɬɸɳɟɧɤɨ ȼ. (2), Ȼɨɪɨɜɢɤ ȯ. (2), ȼɟɬɪɨɜ ȼ. (2), ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ⱦ. (2), Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ. (3), Ɍɨɜɩɢɧɟɰ Ɇ. (2). ɉɨ ɨɞɧɿɣ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɩɪɚɰɿ ɚɜɬɨɪ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɜ ɡ
ɬɚɤɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ, ɹɤ: Ȼɨɪɨɡɟɧɟɰɶ ȼ., Ƚɥɨɬɨɜ ɋ., Ⱦɠɨɫ Ɉ., Ⱦɶɹɤɨɜ ȼ., ȯɜɬɭɲɟɧɤɨ Ƚ., Ɂɚɯɚɪɟɧɤɨ Ⱥ., Ɂɨɥɨɬɭɯɿɧɚ ɋ., Ʉɥɸɽɜ ȼ., Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɍ., Ʌɚɡɚɪɽɜ Ⱦ., Ʌɚɡɚɪɽɜ ȱ., Ʌɢɦɚɧɫɶɤɢɣ ɋ., Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ ɋ., Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ȼ., ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ Ɍ., ɋɪɟɛɪɨɞɨɥɶɫɶɤɚ ȯ., ɒɭɩɨɜɚ Ɍ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ ɫɩɢɫɨɤ ɩɪɚɰɶ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɞɪɭɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɜ
ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 5 ɧɚɪɢɫɿɜ (ɜɭɯɚɬɢɣ ʀɠɚɤ, ɯɨɜɪɚɯ ɦɚɥɢɣ, ɫɥɿɩɭɲɨɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ, ɦɢɲɿɜɤɢ). ɍ ɰɿɣ
ɡɛɿɪɰɿ ɜɦɿɳɟɧɨ 8 ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚ ɚɪɯɿɜɚɦɢ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɱɢɫɥɚ ɩɪɚɰɶ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ
Ɋɿɤ

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ɋɚɡɨɦ

ɉɬɚɯɢ

Ƚɪɢɡɭɧɢ

ɉɟɥɟɬɤɢ

Ʉɚɠɚɧɢ

Ʉɨɦɚɯɨʀɞɧɿ

Ɉɝɥɹɞɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ

Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ

ɏɢɠɿ
ɫɫɚɜɰɿ

ȱɧɲɿ
ɝɪɭɩɢ

1
1

1
1
2
2
1

1
1

1
1

2
1

2
4

3
1
3
9

1
8

5

1

1

3

2
2

1

1
1

9

6

1

1
2
1
2
1

3

1
3

3
9

4
11

3

4

Ɋɚɡɨɦ

1
1
4
6
3
8
12
5
9
7
8
64

Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɩɪɚɰɶ
Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɭɛɪɢɤɚɰɿʀ ɬɚɛɥɢɰɿ 1. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɿɜ — ɜɿɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ («ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɝɚɥɨɦ», 11 ɩɪɚɰɶ) ɞɨ ɧɚɣɦɟɧɲ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ («ɯɢɠɿ ɫɫɚɜɰɿ», 3 ɩɪɚɰɿ), ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɨɩɢɫɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ
ɭ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ȼɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɢɠɱɟ ɩɪɚɰɿ ɜɦɿɳɟɧɨ ɭ ɰɿɣ ɤɧɢɡɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɚɰɿ,
ɳɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɬɭɬ ɜɩɟɪɲɟ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɢɦɿɬɤɨɸ «ɰɹ ɤɧɢɝɚ».
Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɝɚɥɨɦ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ȼ. ɇɨɜɿ ɞɚɧɧɿ ɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɫɚɜɰɿɜ (Mammalia) ɭ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɚɯ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2000. — Ɍɨɦ 34, ʋ 6. — ɋ. 26.
ɇɚɝɥɨɜ ȼ. Ⱥ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ. Ʌ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ // Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɦɟɠɿ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ: Ɍɟɡɢ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. — Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ: ȱ.ȼ.ȱ., 2001. — ɋ. 162–164.
ɇɚɝɥɨɜ ȼ. Ⱥ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ. Ʌ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. Ɉ ɫɜɹɡɢ ɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ
ɥɟɩɬɨɫɩɢɪɨɡɨɜ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ // ɗɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɹ,
ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɝɢɝɢɟɧɚ (ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ 10-ɥɟɬɢɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ). — ɏɚɪɶɤɨɜ, 2001. — ȼɵɩɭɫɤ 4. —
ɋ. 60–61.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ȼɿɨɬɨɩɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɮɚɭɧɢ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ. — 2002. —
ʋ 30. — ɋ. 106–118.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ: Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɤɚɧɞ. ɛɿɨɥ. ɧɚɭɤ. — Ʉɢʀɜ: ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇɍ, 2003. — 20 ɫ.
ɇɚɝɥɨɜ ȼ. Ⱥ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ. Ʌ. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ
ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ // Ɂɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ. — 2003. — Ɍɨɦ 82, ʋ 5. — ɋ. 639–647.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ȼ. ɋɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ
ɫɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ // ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ
«Ȼɢɨɥɨɝɢɹ, ɏɢɦɢɹ». — 2004. — Ɍɨɦ 17 (56), ʋ 2. — ɋ. 82–89. (Summary: p. 238).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ., Ɏɨɪɨɳɭɤ ȼ. ɍɱɟɬ ɦɟɥɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɥɨɜɱɢɦɢ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ // Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. —
ɋ. 114–116. — (ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7). — ɰɹ ɤɧɢɝɚ.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɨɛɥɿɤɿɜ ɩɚɫɬɤɚɦɢ ɿ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ // Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — ɋ. 120–135. —
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7). — ɰɹ ɤɧɢɝɚ.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. Ɂɨɧɚɥɶɧɿ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɫɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀɯ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ // Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — ɋ. 167–173. — (ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7). — ɰɹ ɤɧɢɝɚ.
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Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ Ɇ. ɇɚɪɢɫɢ ɩɪɨ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ
ɜɢɞɚɧɧɹ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ // Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — ɋ. 204–210.
— (ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7). — ɰɹ ɤɧɢɝɚ.

Ɉɝɥɹɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɨɡɨɥɨɝɿɹ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ɉɪɨɜɚɥɶɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ // ɀɢɜɚ ɍɤɪɚʀɧɚ. — 1999. — ʋ 15–16 (ɜɟɪɟɫɟɧɶ-ɠɨɜɬɟɧɶ). — ɋ. 10–
11.
Ɏɨɪɨɳɭɤ ȼ. ɉ., Ȼɨɪɨɡɟɧɟɰɶ ȼ. Ⱥ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɬɶ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ // Ɂɛɿɪɧɢɤ ɬɟɡ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ 2001–2015 ɪɨɤɢ — ɩɨɝɥɹɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ». — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2001. — ɋ. 9–10.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ȼɨɪɨɜɢɤ ȿ. ɇ. Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»
// ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɋɟɪɿɹ
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. — 2001. — ʋ 11 (43) ɥɢɫɬɨɩɚɞ. — ɋ. 55–62.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. Ɍɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɋɟɪɿɹ Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. — 2002. — ʋ 1 (45) ɫɿɱɟɧɶ. — ɋ. 19–24.
Ʌɢɦɚɧɫɤɢɣ ɋ. ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɪɢɨɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «Ɇɟɥɨɜɚɹ ɮɥɨɪɚ» // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɋɟɪɿɹ
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. — 2002. — ʋ 1 (45) ɫɿɱɟɧɶ. — ɋ. 25–28.
Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ Ɇ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ. — 2004. — ȼɢɩ. 38.
— ɋ. 21–42.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɪɟɝɿɨɧɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ // Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — ɋ. 8–17. — (ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7). — ɰɹ ɤɧɢɝɚ.
Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɮɚɭɧɵ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «ɏɨɦɭɬɨɜɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»
// Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — ɋ. 33–37. — (ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ,
ɜɢɩɭɫɤ 7). — ɰɹ ɤɧɢɝɚ.
Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜ ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɯ ɨɯɪɚɧɵ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ // Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — ɋ. 215–216. — (ɉɪɚɰɿ
Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7). — ɰɹ ɤɧɢɝɚ.

ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɚɠɚɧɿɜ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. Ɏɚɭɧɚ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ // ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɧɿɱ ɤɚɠɚɧɿɜ '98 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ / ɉɿɞ ɪɟɞ. ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ. — Ʉɢʀɜ, 1998. — ɋ. 139–145. — (ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 1).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. ɉɟɪɲɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ ɧɟɬɨɩɢɪɚ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ (Pipistrellus kuhli) ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɿ
(ɋɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 1999. — Ɍɨɦ 33, ʋ 3. — ɋ. 96.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. Ɋɭɤɨɤɪɵɥɵɟ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɵ // Ɇɿɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɤɚɠɚɧɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ / Ɂɚ
ɪɟɞ. ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ. — Ʉɢʀɜ: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, 2001. — ɋ. 118. — (Novitates
Theriologicae. Pars 6).
Ƚɨɞɥɟɜɫɤɚɹ Ʌ. ȼ., ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ə. ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. ɇɨɜɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɧɨɱɧɢɰɵ ɇɚɬɬɟɪɟɪɚ (Myotis
nattereri) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ ɸɠɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2001. — Ɍɨɦ 35,
ʋ 6. — ɋ. 52.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ȼ., ɋɪɟɛɪɨɞɨɥɶɫɶɤɚ ȯ. Ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. ɇɿɱɧɢɰɹ ɩɿɜɧɿɱɧɚ (Myotis brandtii) ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ:
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ Ʌɶɜɨɜɚ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2002. — Ɍɨɦ 36,
ʋ 1. — ɋ. 24.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ., ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ə., Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ɉ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɤɚɠɚɧɿɜ (Chiroptera,
Mammalia) ɞɨɥɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɱɿʀ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɹɤ ɚɫɩɟɤɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ ɉɁɎ //
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɫɜɿɬɭ. ɉɨɝɥɹɞ
ɜɱɟɧɢɯ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ: Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ
(Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, ɥɸɬɢɣ 2002 ɪ.). — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ 2002. — ɋ. 20–21.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. ȼ., ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ ə. ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ., ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ⱦ. ȼ. ȼɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɤɚɠɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ «ɋɜɹɬɿ Ƚɨɪɢ» (ɫɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. —
2002. — Ɍɨɦ 36, ʋ 6. — ɋ. 60.

337

Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ Ɇ. Ⱥ., ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ Ɍ. ȼ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɮɚɭɧɵ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɋɟɪɿɹ Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. — 2002. — ʋ 7 (51) ɥɢɩɟɧɶ. — ɋ. 89–98.
Ƚɨɞɥɟɜɫɤɚɹ ȿ. ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. Ƚɢɛɟɥɶ ɪɭɤɨɤɪɵɥɵɯ ɜ ɨɤɧɚɯ-ɥɨɜɭɲɤɚɯ // Plecotus et al. — 2004. —
ʋ 7. — ɋ. 97–99.

ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɬɚɯɿɜ
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., ȼɟɬɪɨɜ ȼ. ȼ. Ɉ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɢ ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɨɣ ɱɚɣɤɢ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ // ɉɬɢɰɵ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ. Ɇɚɬɟɪ. 3-ɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɩɬɢɰ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ», 13–15 ɫɟɧɬ. 1995 ɝ. — ɏɚɪɶɤɨɜ, 1996. — ȼɵɩ. 3. — ɋ. 68–70.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., ɒɭɩɨɜɚ Ɍ. ȼ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɤɲɟɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɬɢɰ ɞɨɥɢɧɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ // ɉɬɢɰɵ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 4 ɢ 5 ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ «ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɩɬɢɰ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ». — ɏɚɪɶɤɨɜ, 1998. — ȼɵɩɭɫɤ 4.
— ɋ. 58–60.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ɇɨɪɨɡ ȼ. Ⱥ. əɫɬɪɟɛ-ɬɟɬɟɪɟɜɹɬɧɢɤ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ»
(ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ) // əɫɬɪɟɛ ɬɟɬɟɪɟɜɹɬɧɢɤ. Ɇɟɫɬɨ ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ IV
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɯɢɳɧɵɦ ɩɬɢɰɚɦ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɚɡɢɢ (ɉɟɧɡɚ, 1–3 ɮɟɜɪ., 2003). — ɉɟɧɡɚ–Ɋɨɫɬɨɜ,
2003. — ɋ. 91–93.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ɇɨɪɨɡ ȼ. Ⱥ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɚɜɢɮɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ // Ɂɚɩɨɜɿɞɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. — 2002. — Ɍɨɦ 8, ɜɢɩɭɫɤ 1. — ɋ. 57–62.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ɇɨɪɨɡ ȼ. Ⱥ. ɇɚɯɨɞɤɚ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɤɚɦɵɲɟɜɤɢ, Acrocephalus agricola, ɜ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ
«ɉɪɨɜɚɥɶɫɤɚɹ ɫɬɟɩɶ» (ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2003. — Ɍɨɦ 37, ʋ 1. —
ɋ. 24.
Ⱥɪɬɸɳɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. Ɉɪɧɿɬɨɮɚɭɧɚ ȱȼȺ-ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ «ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɟ ɪɢɛɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɫɿɧɧɿɯ ɨɛɥɿɤɿɜ 2004 ɪɨɤɭ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. — 2004.
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Ʌɚɡɚɪɟɜ Ⱦ. ȿ., Ʌɚɡɚɪɟɜ ɂ. ȿ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. ɇɨɜɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɤɬɵɪɹ ɝɢɝɚɧɬɫɤɨɝɨ (Satanas gigas) Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2004. — Ɍɨɦ 38, ʋ 6. — ɋ. 64.
Ɂɚɯɚɪɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ɏɨɪɨɳɭɤ ȼ. ɉ. ɇɨɜɵɟ ɪɟɞɤɢɟ ɢ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟ ɜɢɞɵ ɫɟɬɱɚɬɨɤɪɵɥɵɯ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ (Neuroptera, Myrmeleontidae, Ascalaphidae) Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ (ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2005. — Ɍɨɦ 39, ʋ 1. — ɋ. 62.
Ƚɥɨɬɨɜ ɋ. ȼ., ȯɜɬɭɲɟɧɤɨ Ƚ. Ɉ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. Ɋɚɪɢɬɟɬɧɿ ɜɢɞɢ ɤɨɦɚɯ ɭ ɤɜɚɡɿɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ // ɇɚɭɤɨɜɚ ɦɨɥɨɞɶ: Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2005. — ɋ. 132–
137.
Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɍ. ɂ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. Ɉ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɭɡɨɪɱɚɬɨɝɨ ɩɨɥɨɡɚ, Elaphe dione (Reptilia, Colubridae), ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2005. — Ɍɨɦ 39, ʋ 2. — ɋ. 46.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɉɚɦ’ɹɬɧɿ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɜɢɞɚɧɧɹ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ
Ɉɤɫɚɧɚ ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɋɽɡɧɿɤ
ɉɚɦ’ɹɬɧɿ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ. — ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ Ɉ., Ɋɽɡɧɿɤ Ɉ. — Ɉɝɥɹɞ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɬɚ ɜɢɞɚɧɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɿ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɰɢɤɥɭ «Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɲɤɨɥɚ» ɿ «ɉɬɚɯɢ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ»,
ɜɢɞɚɧɧɹ «Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɿ «ɉɪɚɰɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ», ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɿ
Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ. Ⱥɧɨɧɫɨɜɚɧɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɢɦ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɥɭɛɭ «Corsac»
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɚɣɬɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɪɨ ɤɨɥɟɝɭ-ɡɨɨɥɨɝɚ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɪɫɨɧɚɥɿʀ, ɿɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɨɨɥɨɝɿɹ, ɫɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ.

ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɩɪɨɠɢɜ ɧɟɞɨɜɝɟ, ɩɪɨɬɟ ɰɿɤɚɜɟ ɿ ɧɚɫɢɱɟɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɡɚɯɨɩɢɜɲɢ ɥɸɛɨɜ’ɸ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɿ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɫɩɪɚɜɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ. Ɂɚ ɧɟɞɨɜɝɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɧɚɲɨɝɨ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ ɡ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɟɦ ɦɢ ɦɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɠɢɬɬɹ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɫɜɨʀɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɟ ɡɚɯɨɩɢɬɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ. Ɍɟɩɟɪ ɦɢ ɡɧɚɽɦɨ, ɳɨ ɬɚɤ ɞɭɦɚɥɢ ɿ ɞɭɦɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɦɢ. ɉɨɞɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɡ ɧɶɨɝɨ ɩɿɲɨɜ ɧɚɲ ɜɱɢɬɟɥɶ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɫɥɿɞ ɜɿɧ ɡɚɥɢɲɢɜ ɭ ɞɨɥɹɯ ɿ ɫɟɪɰɹɯ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɨɥɟɝ. Ɂɜɿɫɧɨ, ɰɟ ɡɧɚɣɲɥɨ ɫɜɨɽ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɤɰɿɹɯ, ɩɨɞɿɹɯ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹɯ,
ɹɤɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɿ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɤɨɥɟɝɢ. ɐɢɦ ɧɚɪɢɫɨɦ ɦɢ ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɬɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢɫɹ ɧɚ ɱɟɫɬɶ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ.
Ɂɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɦɢ ɚɧɨɧɫɭɽɦɨ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ.
ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɡɝɚɞɚɽɦɨ ɬɪɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ, ɩɚɦ’ɹɬɧɿ ɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɩɨɞɿʀ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɟɦ ɟɤɨɥɨɝɨɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɤɥɭɛɿ Ʉɨɪɫɚɤ, ɿ, ɜɪɟɲɬɿ, ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ. Ɉɤɪɿɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɜɿɧ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɛɭɜ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɥɭɛɭ «CORSAC», ɫɬɜɨɪɢɜ ɩɟɪɲɭ web-ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɋɉȽ.
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ
«ɉɬɚɯɢ ɛɚɫɟɣɧɭ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɬɚ ʀɯ ɨɯɨɪɨɧɚ». 2005 ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ XIII ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɡ ɰɢɤɥɭ «ɉɬɚɯɢ ɛɚɫɟɣɧɭ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɬɚ ʀɯ ɨɯɨɪɨɧɚ», ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɜ ɫɜɿɣ ɲɥɹɯ ɜ ɧɚɭɤɭ ɹɤ ɨɪɧɿɬɨɥɨɝ ɿ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɹɜɥɹɜ ɜɟɥɢɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɣɨɝɨ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɧ ɩɪɢɣɦɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɰɶɨɝɨ ɰɢɤɥɭ (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ȼɟɬɪɨɜ, 1996; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɒɭɩɨɜɚ, 1998; Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ, 2005).
2005 ɪɨɤɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɦɚɥɚ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɩɪɢ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɞɟ
ɜɿɧ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɬɚ ɛɭɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɬɨɝɨɪɿɱɧɨʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ. ɍ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɚɤɬɢɜɧɭ
ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɱɥɟɧɢ ɤɥɭɛɭ «CORSAC» ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ.
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 30 ɨɪɧɿɬɨɥɨɝɿɜ ɬɚ ɡɨɨɥɨɝɿɜ ɡ ɭɫɿɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ
ɧɚɲɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɬɚ Ɋɨɫɬɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.) ɬɚ ɛɿɥɶɲ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ
ɦɿɫɰɶ (ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɬɚ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ).
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Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɞɨɛɪɟ
ɡɧɚɥɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡ ɧɢɦ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ. ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɬɟɧɞ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɬɚ ɫɬɟɧɞ ɡ ɨɝɥɹɞɨɦ
ɣɨɝɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɂɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɰɿɽʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɝɨɬɭɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɣɞɟ ɞɪɭɤɨɦ 2007 ɪɨɤɭ ɡɚ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ Ʌɟɨɧɿɞɚ
ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ Ɍɚɪɚɧɟɧɤɚ.
«Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɲɤɨɥɚ». Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɛɭɜ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɬɟɪɿɨɲɤɿɥ,
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1996 ɪɨɤɭ. ȼɩɟɪɲɟ ɜɿɧ ɜɡɹɜ
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɡ 21 ɩɨ 25
ɠɨɜɬɧɹ 1996 ɪɨɤɭ ɧɚ ɛɿɨɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ «əɞɭɬɢ» Ɋɢɫ. 1. Ⱥɤɬɢɜ ɤɥɭɛɭ «CORSAC» ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢʀɡɞɭ ɧɚ
ɇɿɠɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. ȼɿɧ ɫɬɚɜɤɢ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɛɝɨɫɩɭ ɭ 2004 ɪ.:
ɛɭɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ VIII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɫɬɨɹɬɶ — ɇɚɬɚɥɿɹ Ʉɟɥɶɰɿɹɧ, ɋɟɪɝɿɣ Ɂɚʀɤɚ ɬɚ Ɉɥɟɤɬɚ ɱɥɟɧɨɦ Ɋɚɞɢ ɲɤɨɥɢ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ VI ɞɨ XI ɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ; ɫɢɞɹɬɶ — Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ ɬɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ⱥɪɬɸɳɟɧɤɨ.
ɲɤɨɥɢ-ɫɟɦɿɧɚɪɢ.
XII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɲɤɨɥɚ «ɋɢɧɚɧɬɪɨɩɿɹ ɫɫɚɜɰɿɜ», ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɭ, ɛɭɥɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦɢ ɰɿɽʀ ɲɤɨɥɢ ɛɭɥɢ ȱ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ
ɬɚ ɚɤɬɢɜ ɤɥɭɛɭ «CORSAC». Ɉɫɬɚɧɧɿ ɲɤɨɥɢ ɡɿɛɪɚɥɢ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɚɤɬɢɜɿɜ ɟɤɨɤɥɭɛɿɜ, ɛɥɢɡɶɤɨ
70 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɡ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 20 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ȼɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ
ɜɟɱɿɪ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɤɨɥɟɝ, ɞɟ ɩɪɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɹɤ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɰɹ, ɤɨɥɟɝɭ, ɡɨɨɥɨɝɚ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨ ɞɪɭɝɚ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɞɨ ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɛɝɨɫɩɭ ɬɚ ɛɿɨɫɬɚɧɰɿʀ «ȱɥɶɽɧɤɨ», ɞɟ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɲɤɨɥɢ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɦɨɝɢɥɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɬɚ ɦɚɥɢ ɡɭɫɬɪɿɱ ɡ ɣɨɝɨ ɪɨɞɢɧɨɸ. ɋɚɦɟ ɬɨɞɿ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɡɛɿɪɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɒɤɨɥɢ ɧɚ ɱɟɫɬɶ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɣɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɩɥɟɧɶ ɿ ɬɭɪɛɨɬ — «Ɋɚɪɢɬɟɬɧɚ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ».
ȼɠɟ ɧɚ XIII ɲɤɨɥɿ ɭ Ʉɚɦ’ɹɧɰɿ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɦɭ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ: ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ⱥɧɹ Ɂɚɣɰɟɜɚ, Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɚɬɜɽɽɜ ɿ ɤɥɭɛ «Parus») ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɟɱɿɪ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɭɜɚɡɿ ɤɨɥɟɝ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɟɦ ɤɥɭɛɭ
«CORSAC», ɫɩɨɝɚɞɢ ɤɨɥɟɝ ɿ ɫɥɚɣɞ-ɲɨɭ ɡ ɞɨɛɿɪɤɨɸ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɩɪɨ ɧɚɲɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ.
ȼɢɞɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ
ɉɪɚɰɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ. ɇɚɜɨɞɢɦɨ ɥɢɫɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɜɧɨ: «ȼɟɥɶɦɢɲɚɧɨɜɧɿ ɤɨɥɟɝɢ! Ɂɚɩɪɨɲɭɽɦɨ ȼɚɫ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɩɪɚɰɶ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ». Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɞɚɬɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 2005 ɪ. Ɂɛɿɪɧɢɤ ɛɭɞɟ
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ — ɡɨɨɥɨɝɚ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ,
ɤɨɬɪɢɣ ɬɪɚɝɿɱɧɨ ɡɚɝɢɧɭɜ 30 ɝɪɭɞɧɹ 2004 ɪ.». Ɂɛɿɪɤɚ ɜɢɣɲɥɚ 2005 ɪɨɤɭ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Ȼɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɇȺɇɍ». ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɜɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɬɚɬɬɸ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɩɪɨ ɨɪɧɿɬɨɮɚɭɧɭ «ɉɪɢɞɿɧɰɿɜɫɶɤɨʀ ɡɚɩɥɚɜɢ» (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2005).
ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɲɤɿɥ, ɨɞɧɭ ɡ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ 1999 ɪɨɤɭ ɧɚ ɛɚɡɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ (VIII ɲɤɨɥɚ: «ɋɫɚɜɰɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ»). ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɜɢɩɭɫɤ «ɉɪɚɰɶ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɲɤɨɥɢ», ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚɡɜɭ «Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɜɢɩɭɫɤ 7), ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɤɨɥɟɝ. ȱɞɟɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɿ ɤɭɪɚɬɨɪɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɤɥɭɛɭ
ȱɝɨɪɟɦ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɟɦ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɨɦ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ ɤɥɭɛɭ.
341

ɇɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɿɲɨɜ ɪɿɤ, ɿ ɩɟɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ȱɝɨɪɟɦ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɟɦ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɲɨɝɨ ɤɥɭɛɭ: ɜɿɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɨɲɭɤɭ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɞɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ. ɐɹ ɡɛɿɪɤɚ
ɦɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɬɚ ɜɢɛɪɚɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɣɨɝɨ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ «Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ
ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ» (Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2003). ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɥɟɝ» ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɫɬɚɬɬɿ, ɞɨ ɹɤɢɯ Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ ɦɚɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ɭ
ɡɛɿɪɰɿ ɜɦɿɳɟɧɨ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɬɚ ɫɩɨɝɚɞɢ ɤɨɥɟɝ ɩɪɨ ʀɯɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɟɦ.
Ɂɿɛɪɚɧɧɹ ɬɚ ɚɤɰɿʀ ɤɥɭɛɭ «CORSAC»
ȿɤɨɥɨɝɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ Ʉɥɭɛ «CORSAC» ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ 7 ɠɨɜɬɧɹ 2003 ɪ. Ʉɥɭɛ ɨɛ'ɽɞɧɭɽ ɛɿɥɹ 30 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɡɚɥɭɱɢɜ ɱɥɟɧɿɜ ɤɥɭɛɭ ɞɨ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂɚ ɰɟɣ
ɱɚɫ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ ɤɥɭɛ ɩɪɨɜɿɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ ɤɭɬɨɱɤɢ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ. Ɂɞɨɛɭɬɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢʀɡɞɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ ɤɥɭɛɭ, ɝɨɬɭɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɩɨɜɿɞɿ, ɮɨɬɨɫɟɫɿʀ
ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. ɑɥɟɧɢ ɤɥɭɛɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɹɤɿ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɬɨɱɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɥɭɛ ɜɡɹɜ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ
12-ʀ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɿɞ ɤɥɭɛɭ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɿ ɞɨɩɨɜɿɞɿ.
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɤɥɭɛɭ. ɑɥɟɧɢ ɤɥɭɛɭ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɬɚ ɩɪɚɰɹɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡ ɧɢɯ ɛɭɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ (Ⱥɪɬɸɳɟɧɤɨ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, 2004; 2005; Ʉɥɸɽɜ ɬɚ ɿɧ., 2004; Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ, Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ,
20045ɚ,ɛ; Ʌɚɡɚɪɟɜ ɬɚ ɿɧ., 2004; Ƚɥɨɬɨɜ ɬɚ ɿɧ., 2005). ɓɨɪɨɤɭ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɞɟɤɚɞɿ ɠɨɜɬɧɹ ɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨ ɭɪɨɱɢɫɬɟ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɤɥɭɛɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɚɜɠɞɢ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ. Ɂɚɜɞɹɤɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɭ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɭ ɛɚɝɚɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ
ɡɨɨɥɨɝɿʀ, ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɠɢɬɬɹ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɜɚɪɢɧ, ɩɨɥɸɛɢɥɢ ɿ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɜɱɚɬɢ ɪɿɞɧɢɣ ɤɪɚɣ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ — ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ⱥɪɬɸɳɟɧɤɨ, ɋɟɪɝɿɣ Ƚɥɨɬɨɜ, ȱɝɨɪ ɿ Ⱦɦɢɬɪɨ Ʌɚɡɚɪɽɜɢ, ɚɜɬɨɪɢ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ ɿ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɫɬɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɱɥɟɧɢ ɤɥɭɛɭ ɿ ɡɪɨɛɢɥɢ ɫɜɨʀ ɩɟɪɲɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚɪɚɡ ɤɥɭɛ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ ɬɚ Ɇ. Ʉɨɥɽɫɧɿɤɨɜɚ.
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɜɱɚɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɩɟɪɲɢɦ ɚɜɬɨɪɨɦ
ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɋɉȽ (lnpu.edu.ua\...\kaf-spg.htm), ɞɟ ɜɿɧ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ. ɉɚɦ’ɹɬɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɪɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɤɥɭɛɭ «CORSAC»
ɬɚ «Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ». ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɫɩɨɝɚɞɢ ɩɪɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɤɨɥɟɝɚɦɢ, ɞɪɭɡɹɦɢ, ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ. Ⱥɞɪɟɫɢ ɰɢɯ ɫɚɣɬɿɜ:
corsac.lnpu.edu.ua; www.terioshkola.org.ua. ɇɚ ɫɚɣɬɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɬɚ 17 ɣɨɝɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɪɨ ɫɫɚɜɰɿɜ ɿ ɮɚɭɧɭ ɫɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɡɚɝɚɥɨɦ (ɜɫɿ ɫɬɚɬɬɿ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ pdf), ɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɬɟɣ
ɧɚɲɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɡɪɨɫɬɟ ɞɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 63 ɩɪɚɰɶ.
ɉɨɞɹɤɚ
Ⱦɹɤɭɽɦɨ ɤɭɪɚɬɨɪɭ ɧɚɲɨɝɨ ɤɥɭɛɭ «CORSAC» ȱ. ȼ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɰɿɽʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɛɿɪ ɿ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ.
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Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱥɪɬɸɳɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. Ɉɪɧɿɬɨɮɚɭɧɚ ȱȼȺ-ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ «ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɟ ɪɢɛɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɫɿɧɧɿɯ ɨɛɥɿɤɿɜ 2004 ɪɨɤɭ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. — 2004.
Ⱥɪɬɸɳɟɧɤɨ ȼ. Ⱥ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɡɟɪɧɨɣ ɱɚɣɤɢ (Larus ridibundus L., 1766) ɫ ɜɚɪɢɚɰɢɟɣ ɨɤɪɚɫɤɢ «ɮɥɚɜɢɫɬ» ɧɚ IBA-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ «ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɤɨɟ ɪɵɛɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» // ɉɬɢɰɵ
ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ. — Ⱦɨɧɟɰɤ, 2005. — ȼɵɩɭɫɤ 9. — ɋ. 126.
Ƚɥɨɬɨɜ ɋ. ȼ., ȯɜɬɭɲɟɧɤɨ Ƚ. Ɉ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. Ɋɚɪɢɬɟɬɧɿ ɜɢɞɢ ɤɨɦɚɯ ɤɜɚɡɿɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ // ɇɚɭɤɨɜɚ ɦɨɥɨɞɶ: Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2005. — ɋ. 132–
137.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ., Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ɉ. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ // Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — ɋ. 335–339. — (ɋɟɪɿɹ: ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. Ɇɿɤɪɨɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ: Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɤɚɧɞ. ɛɿɨɥ. ɧɚɭɤ. — Ʉɢʀɜ: ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇɍ, 2003. — 20 ɫ.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɪɧɢɬɨɮɚɭɧɵ ɋɬɚɧɢɱɧɨ–Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɅɉɁ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ // Ȼɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɇȺɇɍ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2005. — ɋ. 182–192. — (Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɇȺɍ, ɫɩɟɰ. ɜɢɩɭɫɤ ʋ 56 (79)).
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., ȼɟɬɪɨɜ ȼ. ȼ. Ɉ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɢ ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɨɣ ɱɚɣɤɢ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ // ɉɬɢɰɵ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ. — ɏɚɪɶɤɨɜ, 1996. — ȼɵɩɭɫɤ 3. — ɋ. 68–70.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., ɒɭɩɨɜɚ Ɍ. ȼ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɤɲɟɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɬɢɰ ɞɨɥɢɧɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ // ɉɬɢɰɵ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ. — ɏɚɪɶɤɨɜ, 1998. — ȼɵɩɭɫɤ 4. — ɋ. 58–60.
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ Ⱥ. Ɇ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. ɇɨɜɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɯɨɪɹ-ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ, Vormela peregusna, ɢ ɥɢɫɢɰɵɤɨɪɫɚɤɚ, Vulpes corsac, ɜ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2004ɚ. — Ɍɨɦ 38, ʋ 5. — ɋ. 46.
Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ Ɇ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɢɯ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɯ ɫɬɟɩɿɜ // ȼɿɫɧɢɤ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ. — 2004ɛ. — ȼɢɩ. 38.
— ɋ. 21–42.
Ʉɥɸɽɜ ȼ. ȯ., Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ Ɇ. Ɉ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. ɇɨɜɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ ɛɭɪɨɝɨ ɜɟɞɦɟɞɹ (Ursus actor) ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2004. — Ɍɨɦ 38, ʋ 6. — ɋ. 82.
Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ., Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ ɋ. ɉ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɪɧɢɬɨɮɚɭɧɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «ɉɪɢɞɨɧɰɨɜɫɤɚɹ ɩɨɣɦɚ» ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ // ɉɬɢɰɵ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɰɚ. — Ⱦɨɧɟɰɤ, 2005. — ȼɵɩɭɫɤ 9. — ɋ. 19–29.
Ʌɚɡɚɪɟɜ Ⱦ. ȿ., Ʌɚɡɚɪɟɜ ɂ. ȿ., Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ Ⱥ. ȼ. ɇɨɜɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɤɬɵɪɹ ɝɢɝɚɧɬɫɤɨɝɨ (Satanas gigas) Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɢɢ. — 2004. — Ɍɨɦ 38, ʋ 6. — ɋ. 64.

343

Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

XII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɲɤɨɥɚ-ɫɟɦɿɧɚɪ
«ɋɢɧɚɧɬɪɨɩɿɹ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɮɚɭɧɚ ɭɪɛɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ»
ɘɥɿɹ Ɂɿɡɞɚ, Ⱥɥɶɮɪɟɞ Ⱦɭɥɢɰɶɤɢɣ, Ɉɤɫɚɧɚ ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ
XII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɲɤɨɥɚ-ɫɟɦɿɧɚɪ «ɋɢɧɚɧɬɪɨɩɿɹ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɮɚɭɧɚ ɭɪɛɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ». — Ɂɿɡɞɚ
ɘ., Ⱦɭɥɢɰɶɤɢɣ Ⱥ., ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ Ɉ. — XII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɒɤɨɥɭ-ɫɟɦɿɧɚɪ «ɋɢɧɚɧɬɪɨɩɿɹ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ
ɮɚɭɧɚ ɭɪɛɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ» (Ʌɭɝɚɧɫɶɤ) ɛɭɥɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ. ɇɚ ɒɤɨɥɿ ɡɿɛɪɚɥɨɫɹ
ɛɥɢɡɶɤɨ 70 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɡ 17 ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ. ɒɤɨɥɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ 10 ɫɟɫɿɣ, ɳɨ ɬɪɢɜɚɥɢ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩ’ɹɬɢ ɞɧɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ
ɞɢɤɭ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɭ, ɪɨɥɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɯ ɬɨɳɨ. ȼɿɞɛɭɥɨɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɫɟɫɿɣ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ
ɹɪɦɚɪɨɤ, ɧɨɜɿ ɿɦɟɧɚ ɜ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿʀ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɹ ɧɚ ɛɿɨɫɬɚɧɰɿɸ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɫɚɜɰɿ, ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɿɹ, ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɹ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ.

ȼɫɬɭɩ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ Ɋɚɞɚ ɒɤɨɥɢ ɜɫɿɥɹɤɨ ɭɧɢɤɚɥɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜ. Ɂ XII
Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɒɤɨɥɨɸ-ɫɟɦɿɧɚɪɨɦ ɫɬɚɥɨ ɿɧɚɤɲɟ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɬɟɦɚ ɭɪɛɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɢɦɚɝɚɥɚ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɣ ɪɨɛɨɬɢ ɫɚɦɟ ɜ ɦɿɫɬɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɨ
ɦɚɥɨ ɛɭɬɢ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɡɦɿɝ ɛɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ.
XII ɲɤɨɥɭ-ɫɟɦɿɧɚɪ ɛɭɥɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ, ɹɤɨɝɨ ɭ ɣɨɝɨ ɧɟɩɨɜɧɿ 30 ɪɨɤɿɜ
ɡɧɚɥɢ ɤɨɥɟɝɢ-ɬɟɪɿɨɥɨɝɢ ɭɫɿɽʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ1. ȼɥɚɫɧɟ ɰɟɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿ ɫɬɚɜ ɛɚɡɨɜɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɒɤɨɥɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɬɭɬ ɡ 25 ɩɨ 29 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2005 ɪ.
ɍ ɫɤɥɚɞɿ Ɉɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ ɛɭɥɢ ɣɨɝɨ ɞɪɭɡɿ ɿ ɤɨɥɟɝɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɿɧ ɩɥɿɞɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɟ ɨɞɢɧ ɪɿɤ,
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, Ɉ. Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ, Ɇ. Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ ɬɚ ɤɨɝɨɪɬɚ ɦɨɥɨɞɢɯ ɞɚɪɭɜɚɧɶ ɡɿ
ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ ɤɥɭɛɭ Ʉɨɪɫɚɤ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɡɝɚɞɚɽɦɨ Ɉ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ, Ʌ.
Ƚɟɪɝɚɪɞ, Ɉ. Ɋɽɡɧɿɤ, Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ, ɋ. Ƚɥɨɬɨɜ, ȼ. Ʉɥɸɽɜ. ɒɤɨɥɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɡɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɜɚɝɨɦɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɞɟɤɚɧɚ Ʌɇɉɍ ȼ. Ⱦɪɟɥɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ «Ɂɟɥɟɧɚ ɉɥɚɧɟɬɚ»2.
ɍɫɬɚɧɨɜɱɚ ɫɟɫɿɹ. Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɧɚɡɜɚ XII ɒɤɨɥɢ, ɹɤ ɜɤɚɡɚɧɨ ɧɚ
ɥɨɝɨɬɢɩɿ (ɞɢɜ. ɩɪɚɜɨɪɭɱ), — «ɋɢɧɚɧɬɪɨɩɿɹ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɮɚɭɧɚ ɭɪɛɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ». ɉɿɫɥɹ ɜɿɬɚɥɶɧɨʀ ɫɟɫɿʀ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɚɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ —
ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɿɹ ɬɚ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿɹ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ; ɨɝɥɹɞ ɮɚɭɧɢ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɩɥɢɜ ɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧ ɧɚ ɫɬɚɧ ɞɢɤɨʀ
ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ; ɞɢɤɚ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɢ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬ ɭɜɚɝɢ ɫɚɧɟɩɿɞɫɥɭɠɛɢ. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɛɭɥɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ Ⱥɧɚɬɨɥɿɹ ȼɨɥɨɯɚ
ɧɚ ɬɟɦɭ «ȼɩɥɢɜ ɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧ ɧɚ ɫɬɚɧ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ».
Ȼɭɥɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ ɪɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɚ, ɨɤɪɿɦ ɫɟɫɿɣ ɡɚ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɬɟɦɨɸ, ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɬɚɤɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ
Ʌɨɝɨɬɢɩ ɏȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ
ɹɪɦɚɪɨɤ, ɧɨɜɿ ɿɦɟɧɚ ɜ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿʀ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɦɿɫɰɹɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ
(ɚɜɬɨɪ — ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ)
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.
1

ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ, ɳɨ ɜɟɫɧɨɸ 2001 ɪɨɤɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɛɥɢɫɤɭɱɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ ɿ ɩɪɨɜɿɜ VIII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɒɤɨɥɭ
«ɋɫɚɜɰɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ» ɧɚ ɛɚɡɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ.
2
«Ɂɟɥɟɧɭ ɩɥɚɧɟɬɭ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ʀʀ ɞɭɲɚ, ɧɚɪɨɞɧɚ ɰɿɥɢɬɟɥɶɤɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɂɭɛɢɰɶɤɚ ɬɚ ȼɿɤɬɨɪ ɋɿɪɟɧɤɨ, ɧɚɲ
ɤɨɥɟɝɚ-ɡɨɨɥɨɝ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɟɰɶ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝ-ɟɤɫɩɟɪɬ ɡ ɝɪɭɩɢ ɇɚɬɚɥɿʀ Ɂɭɛɢɰɶɤɨʀ.
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Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɛɨɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɥɚɧ ɪɨɛɨɬɢ ɒɤɨɥɢ ɜɤɥɸɱɚɜ 10 ɫɟɫɿɣ, ɳɨ ɦɚɥɢ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩ’ɹɬɢ ɞɧɿɜ.
Ɂɚɫɿɞɚɧɧɹ ɒɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɿ Ʌɇɉɍ, ɤɪɭɝɥɿ ɫɬɨɥɢ — ɭ ɡɚɥɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿɸ Ʌɇɉɍ. ȿɤɫɤɭɪɫɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɛɿɨɫɬɚɧɰɿʀ «ȱɥɶɽɧɤɨ». Ɇɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɒɤɨɥɢ — ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿɣ ɬɚ ɭɱɛɨɜɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ «Ƚɨɬɟɥɶ», ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɝɭɪɬɨɠɢɬɨɤ ʋ 3. Ɋɨɛɨɱɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɥɨ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ.
Ʉɨɠɟɧ ɭɱɚɫɧɢɤ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɨɬɪɢɦɚɜ ɩɚɩɤɭ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ: 1) ɥɨɝɨɬɢɩ ɒɤɨɥɢ, ɧɚɤɥɟɣɤɢ ɡ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ ɒɤɨɥɢ, ɛɥɨɤɧɨɬ, ɪɭɱɤɚ, ɨɥɿɜɟɰɶ, ɝɭɦɤɚ; 2) CD-ɞɢɫɤ ɿɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɧɨɜɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɫɚɣɬɚɦɢ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɤɥɭɛɭ Corsac, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɿ ɬ. ɞ.; 3) ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɒɤɨɥɢ, ɤɚɪɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɞɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ
ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɪɨɡɤɥɚɞ ɪɭɯɭ ɩɨɬɹɝɿɜ, ɫɩɢɫɨɤ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɫɩɢɫɨɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭ ɡɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ ɒɤɨɥɢ, 4) ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɿɜ, 5) ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɡɨɥɸɰɿʀ ɒɤɨɥɢ; 6) ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨ ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ȱ. ɉɚɪɧɿɤɨɡɢ ɧɚ ɬɟɦɭ: «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɿ» ɬɚ ɩɪɨɟɤɬ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɠɢɬɬɹ ɧɟɝɚɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɧɚɣɰɿɧɧɿɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɮɚɭɧɢ (ɤɨɧɜɿɧɟɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɍɢɳɟɧɤɨ). ɍ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɩɚɩɨɤ ɤɨɠɟɧ
ɿɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɚɜ ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɛɿɪ ɤɧɢɠɨɤ — ɩɪɚɰɶ ɒɤɨɥɢ ɿ ɧɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ.
Ɋɨɛɨɬɚ ɒɤɨɥɢ
ɉɟɪɲɢɣ ɞɟɧɶ — Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. Ɋɨɛɨɬɚ ɒɤɨɥɢ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɡ ɜɿɬɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ (ɩɟɪɲɿ ɞɜɿ ɫɟɫɿʀ). ȼɿɤɬɨɪ Ⱦɪɟɥɶ ɜɿɞɤɪɢɜ ɜɿɬɚɥɶɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɪɨɡɩɨɜɿɜɲɢ ɩɪɨ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ. ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɜɿɬɚɧɧɹ, ɡɪɨɛɢɜɲɢ ɨɝɥɹɞ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɲɤɿɥ. ɋɩɨɧɫɨɪɢ ɒɤɨɥɢ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ, ȼɿɤɬɨɪ ɋɿɪɟɧɤɨ ɬɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɂɭɛɢɰɶɤɚ, ɡɚɜɟɪɲɢɥɢ ɩɟɪɲɭ
ɫɟɫɿɸ, ɪɨɡɩɨɜɿɜɲɢ ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɭɯɢ: ɞɨɫɜɿɞ «Ɂɟɥɟɧɨʀ ɩɥɚɧɟɬɢ». Ⱦɪɭɝɚ ɫɟɫɿɹ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɪɹɞ
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɿʀ ɬɚ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɫɚɜɰɿɜ, ʀɯ ɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɢɤɨʀ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ ɭ ɦɿɫɬɚɯ. ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɝ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɞɢɫɤɭɫɿɽɸ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɭɪɛɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. ɉɟɪɲɢɣ ɞɟɧɶ ɛɭɥɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɨ ɬɪɟɬɶɨɸ ɫɟɫɿɽɸ — «Ɂɭɫɬɪɿɱ
ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ» — ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɟɥɟɝɚɰɿɣ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɝ ɩɪɨ ɧɨɜɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɚɤɰɿʀ. ȼɿɬɚɧɧɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɨ
ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ, ɹɤɢɣ ɡɚɝɢɧɭɜ ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. ɉɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɝɨɥɨɜɢ ɒɤɨɥɢ ɩɪɢɫɜɹɬɢɬɢ ɰɟ ɡɿɛɪɚɧɧɹ Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɭ ɬɚ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɡɛɿɪɤɭ ɣɨɝɨ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ ɛɭɥɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨ.
Ⱦɪɭɝɢɣ ɞɟɧɶ. ɀɢɬɬɹ ɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ɑɚɫɬɢɧɭ ɰɶɨɝɨ ɞɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɩɿɞɬɟɦ XII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ: ɀɢɬɬɹ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ɐɶɨɝɨ ɞɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɜɿ ɫɟɫɿʀ: «Ɏɚɭɧɚ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ» (ɤɨɧɜɿɧɟɪ
ɋɟɪɝɿɣ ɀɢɥɚ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɫɟɫɿɸ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɩɪɨ ɮɚɭɧɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɉɨɥɿɫɫɹ), «Ɏɚɭɧɚ ɩɿɞ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ ɩɪɟɫɨɦ» (ɤɨɧɜɿɧɟɪ Ⱥɥɶɮɪɟɞ Ⱦɭɥɢɰɶɤɢɣ). Ɍɪɟɬɹ ɫɟɫɿɹ — ɞɜɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɢ: ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɮɚɭɧɢ ɬɚ ɩɢɬɚɧɶ ɨɛɥɿɤɭ ɫɫɚɜɰɿɜ (ɜɟɞɭɱɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɍɢɳɟɧɤɨ ɬɚ Ƚɚɧɧɚ Ɂɚɣɰɟɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ).
ɇɚ ɫɟɫɿɹɯ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɬɟɦɢ: «ȼɩɥɢɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɛɚɛɚɤɚ ɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɭ ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ» (ȯɜɝɟɧ Ȼɨɪɨɜɢɤ); «ɉɪɨ ɪɨɥɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɱɚɫɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɿɥɶɧɨɠɢɜɭɱɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɡɭɛɪɿɜ» (Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɚɲɬɚɥɶɹɧ); «Ⱦɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɲɬɭɱɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɩɿɜɞɧɹ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ» (Ⱦɦɢɬɪɨ ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ ɿ Ȼɨɝɞɚɧ Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ); «ȼɩɥɢɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɿɨɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɫɬɟɩɭ»
(Ɇɢɯɚɣɥɨ Ɋɭɫɿɧ); «ȼɩɥɢɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɫɭɤɰɟɫɿɣ ɛɨɥɿɬ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɧɚ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɭ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɭ» (Ⱥɧɞɪɿɣ ɋɚɝɚɣɞɚɤ); «Ɂɦɿɳɟɧɧɹ ɬɪɨɮɿɱɧɨʀ ɧɿɲɿ ɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ» (ɇɚɬɚɥɿɹ Ⱥɬɚɦɚɫɶ); «Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ ɩɚɫɬɤɢ: ɮɚɤɬɨɪɢ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɜɬɪɚɬɢ ɮɚɭɧɢ»
(ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ); «ɉɨɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɫɜɢɧɰɟɦ» (ȼɿɬɚɥɿɣ Ʉɥɸɽɜ, Ⱦɚɧɢɥɨ
Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ); «ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɨɜɤɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡɿ ɡɞɢɱɚɜɿɥɢɦɢ ɫɨɛɚɤɚɦɢ» (Ɇɚɪɢɧɚ ɒɤɜɢɪɹ ɿ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɥɽɫɧɿɤɨɜ) ɬɨɳɨ.
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ɇɚ ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɚɯ ɰɶɨɝɨ ɞɧɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɨ ɬɪɢ ɬɟɦɢ: ɞɨɩɨɜɿɞɶ ȱɜɚɧɚ ɉɚɪɧɿɤɨɡɢ «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ», ɳɨ ɜɢɡɜɚɥɨ ɠɜɚɜɭ ɞɢɫɤɭɫɿɸ, «ɉɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɯɨɯɭɥɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» (ȯɜɝɟɧ ɋɤɨɪɨɛɨɝɚɬɨɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɯɢɠɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ» (Ɇɚɪɢɧɚ ɒɤɜɢɪɹ).
Ɍɪɟɬɿɣ ɞɟɧɶ. əɜɢɳɚ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɿɡɚɰɿʀ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɪɢ ɫɟɫɿʀ: «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ» (ɤɨɧɜɿɧɟɪ: ȱɝɨɪ ȯɜɫɬɚɮɶɽɜ), «Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɚɭɧɢ» (ɤɨɧɜɿɧɟɪ: Ɇɢɤɨɥɚ Ɍɨɜɩɢɧɟɰɶ), Ʉɪɭɝɥɢɣ ɫɬɿɥ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɤɚɠɚɧɿɜ — (ɤɨɧɜɿɧɟɪ:
Ʌɽɧɚ Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ). Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɳɨɞɨ: ɫɤɚɡɭ (Ɇɚɪɿɹ Ƚɯɚɡɚɥɿ), ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɪɭɤɨɤɪɢɥɢɯ (ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɍɢɳɟɧɤɨ); ɩɪɨ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɯɭɬɪɚ ɭ ɜɢɜɿɪɤɢ ɜ ɦɿɫɬɚɯ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (ɘɥɿɹ Ɂɿɡɞɚ); ɩɪɨ ɡɟɦɥɟɪɢɣɨɤ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɂɨɪɹ), ɩɪɨ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɳɨ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ ɤɿɲɤɢ ɜ ɦ. ɇɿɠɢɧɿ (ɉɚɜɥɢ ɒɟɲɭɪɚɤ) ɬɨɳɨ.
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɞɟɧɶ — Ɇɨɥɨɞɿɠɧɚ ɫɟɫɿɹ ɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɹ. Ɇɟɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɫɟɫɿʀ — ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɲɤɨɥɢ ɡ ɩɪɚɰɹɦɢ ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ (ɤɨɧɜɿɧɟɪ: Ɂɨɹ ɋɟɥɸɧɿɧɚ). Ⱦɨɩɨɜɿɞɚɥɢ:
Ƚɨɥɟɧɤɨ Ƚɚɧɧɚ (4 ɤɭɪɫ ɛɿɨɮɚɤɭ; Ʉɢʀɜ) — «Ɋɿɱɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɤɚɠɚɧɚ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ ɨɫɨɛɢɧ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɿɛɟɪɧɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɨɥɿ», Ɂɚɣɰɟɜ Ⱥɧɞɪɿɣ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɚ ɩɪɚɰɹ; Ʌɭɝɚɧɫɶɤ) — «ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɢɤɨʀ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɤɨɥɢɰɶ», Ɂɿɡɞɚ
ɘɥɿɹ (ɞɢɩɥɨɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ; ɍɠɝɨɪɨɞ) — «Ⱦɪɿɛɧɿ ɫɫɚɜɰɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ», Ʉɚɲɤɚɪɶɨɜɚ Ƚɚɧɧɚ (ɞɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ; Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɶ) — «Ⱦɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɦɛɪɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɨɝɨ ɲɥɹɯɟɬɧɨɝɨ ɨɥɟɧɹ», ɋɤɨɪɨɯɨɞ Ɉɤɫɚɧɚ (ɫɬɚɬɬɹ; ɏɟɪɫɨɧ) — «ɉɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦ
ɨɤɪɚɫɤɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ», ɍɥɸɪɚ ȿɜɝɟɧɿɹ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɚ ɩɪɚɰɹ; Ⱦɨɧɟɰɶɤ) — «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɫɭɪɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɟɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɬɨɳɨ ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɫɟɫɿʀ ɛɭɥɢ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɢɡɚɦɢ ɜɿɞ ɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɦɢ: «Ʉɪɚɳɚ ɞɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ» ɬɚ «Ʉɪɚɳɚ ɧɚɭɤɨɜɚ
ɞɨɩɨɜɿɞɶ».
ȿɤɫɤɭɪɫɿɹ «ɋɬɚɧɢɱɚɧɫɶɤɿ ɦɚɧɞɪɢ». Ɍɨɝɨ ɠ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɞɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɢʀɯɚɥɢ ɞɨ ɫɬɚɧɢɰɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ, ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɫɚɞɢɛɭ ɬɚ ɦɨɝɢɥɭ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ. Ⱦɚɥɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɩɨʀɯɚɥɢ ɧɚ ɋɬɚɧɢɱɚɧɫɶɤɢɣ ɪɢɛɝɨɫɩ, ɞɟ ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɮɚɭɧɨɸ. ɉɪɨɞɨɜɠɢɜɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬ ɉɿɳɚɧɢɦ ɥɿɫɧɢɰɬɜɨɦ — ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɤɚɜɢɯ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɡɧɚɯɿɞɨɤ (ɤɨɥɨɧɿʀ ɫɥɿɩɭɲɤɿɜ, ɫɥɿɞɢ ɪɿɡɧɢɯ ɡɜɿɪɿɜ, ɦɿɫɰɹ ɥɿɬɧɿɯ ɤɨɥɨɧɿɣ ɧɟɬɨɩɢɪɿɜ ɬɨɳɨ), — ɿ
ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ ɧɚ ɛɿɨɫɬɚɧɰɿʀ «ɇɨɜɨ-ȱɥɶɽɧɤɨ», ɞɟ ɧɚ ɜɫɿɯ ɱɟɤɚɥɚ ɪɨɛɨɬɚ — ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɒɤɨɥɢ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɟɡɨɥɸɰɿʀ, ɚ ɞɚɥɿ — ɭɪɨɱɢɫɬɟ ɛɚɝɚɬɬɹ. ɍɜɟɱɟɪɿ ɬɨɝɨ ɠ ɞɧɹ ɜɫɿ ɩɨɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɞɨ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ.
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɿɯ ɞɧɿɜ ɬɚ ɭ ɞɟɧɶ ɜɿɞ’ʀɡɞɭ, ɤɨɥɢ ɪɨɛɨɬɚ ɜɫɿɯ ɫɟɫɿɣ ɛɭɥɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ,
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɲɤɨɥɢ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɦɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɜɿɞɜɿɞɚɬɢ ɦɭɡɟʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ — ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ.
Ɋɟɡɨɥɸɰɿɹ XII ɒɤɨɥɢ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ
XII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɒɤɨɥɚ-ɫɟɦɿɧɚɪ, ɹɤɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɬɟɦɿ «ɋɢɧɚɧɬɪɨɩɿɹ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɮɚɭɧɚ ɭɪɛɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ» ɿ ɹɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɡ 25 ɞɨ 29 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2005 ɪ., ɡɿɛɪɚɥɚ 67 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɩɿɫɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɨʀ ɮɚɭɧɢ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɫɫɚɜɰɿɜ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɪɟɡɨɥɸɰɿɸ,
ɡɦɿɫɬ ɹɤɨʀ (ɛɟɡ ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ) ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ.
ɍɱɚɫɧɢɤɢ XII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɿ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɳɨ:
ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ — ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɪɨɛɨɬɢ
ɲɤɨɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɫɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɒɤɨɥɢ ɿ ɜɢɞɚɧɨ ɡɛɿɪɤɭ ɩɪɚɰɶ XI ɲɤɨɥɢ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨ ɿɞɟɸ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɊȽɉ «Ƚɪɚɧɿɬɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɟ ɉɨɛɭɠɠɹ»;
ɳɨɞɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ — ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɫɟɦɿɧɚɪɿ ɡɚɫɥɭɯɚɧɨ
55 ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɨʀ ɮɚɭɧɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɿɡɚɰɿʀ ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ;
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ɳɨɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ — ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɤɨɥɟɝ ɭ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ (ɡɚɝɚɥɨɦ ʀɯ ɛɭɥɨ 30); ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɬɪɟɛɚ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɟɪɧɢɯ ɫɟɫɿɣ; ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɜɫɿɦ ɤɨɥɟɝɚɦ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɹɦɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɟɪɢ: Ɉɪɝɤɨɦɿɬɟɬ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɬɚ ɩɨɫɬɟɪɿɜ;
ɳɨɞɨ ɩɪɚɰɶ XII ɲɤɨɥɢ — ɡɛɿɪɤɭ ɩɪɚɰɶ XII ɲɤɨɥɢ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ «ɉɪɚɰɶ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ» ɡ ɧɚɡɜɨɸ «Ɏɚɭɧɚ ɩɿɞ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ ɩɪɟɫɨɦ»;
ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɨɛɪɚɬɢ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɚ; ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɞɨ 1 ɝɪɭɞɧɹ 2006 ɪ.;
ɳɨɞɨ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ — ɜɿɞɿɣɬɢ ɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɪɟɧɞɢ ɜɢɞɚɧɶ ɿɧɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɩɭɫɤɢ ɜɿɫɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ) ɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɬɢ ɜɢɞɚɧɧɹ «Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɡ ɞɜɨɦɚ ɜɢɩɭɫɤɚɦɢ ɧɚ ɪɿɤ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ Ȼ5 ɬɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɞɨ 100 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɤɨɠɧɢɣ; ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ
ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɭ ɫɤɥɚɞɿ: ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ — ɩɪɨɮ. ȱ. ȯɦɟɥɶɹɧɨɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ — ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ — Ɉ. Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ;
ɳɨɞɨ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ — Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɒɤɨɥɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɠɢɬɬɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɬɚɤɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤ Ⱦɭɧɚɣɫɶɤɿ ɩɥɚɜɧɿ, Ƚɪɚɧɿɬɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɟ ɉɨɛɭɠɠɹ, Ʉɚɪɚɥɚɪɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ;
ɳɨɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ — ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ Ɋɚɞɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɍɌɌ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2006 ɪ. ɿ ɩɨɧɨɜɢɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɡ’ʀɡɞɿɜ ɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɪɚɡ ɧɚ 2 ɚɛɨ 3 ɪɨɤɢ;
ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ XII Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ — ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
XII ɲɤɨɥɢ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɩɨɞɹɤɭ Ɋɚɞɿ ɒɤɨɥɢ, ɤɥɭɛɭ «Ʉɨɪɫɚɤ» ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ʌɇɉɍ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɪɨɛɨɱɢɯ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ;
ɳɨɞɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɒɤɨɥɢ — ɩɨɞɹɤɭɜɚɬɢ ɪɭɯɨɜɿ «Ɂɟɥɟɧɚ ɉɥɚɧɟɬɚ» ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨ
ɇɚɬɚɥɿʀ Ɂɭɛɢɰɶɤɿɣ ɿ ȼɿɤɬɨɪɨɜɿ ɋɿɪɟɧɤɭ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɿɛɪɚɧɶ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɨɥɨɞɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɬɟɦ ɒɤɨɥɢ ɡɚɫɥɭɯɚɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɿ ɰɿɤɚɜɢɯ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ.
ɒɤɨɥɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɨʀ ɮɚɭɧɢ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɢɤɨʀ ɮɚɭɧɢ ɿ ɡɛɚɝɚɬɢɥɚ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɲɤɨɥɢ ɧɨɜɢɦɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ.
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɬɚ ɧɨɜɿ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɟɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɬɪɨɞɭɰɟɧɬɿɜ, ɬɟɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɩɚɫɬɨɤ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɚɬɨɝɟɧɧɢɯ
ɫɭɤɰɟɫɿɣ. ȼɫɿ ɰɿ ɬɟɦɢ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɠɜɚɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ
ɭɱɚɫɬɶ ɦɨɥɨɞɿ ɿ ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɹ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ, ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɹ, Ʉɢɽɜɚ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɬɚ ɍɠɝɨɪɨɞɚ. ɉɪɢɽɦɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɹɜɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɧɚ ɮɨɪɭɦɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɨɞɧɚ ɡ ɹɤɢɯ — ɳɨɞɨ ɬɟɦɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɲɤɨɥɢ —
ɜɠɟ ɫɤɨɪɨ ɛɭɞɟ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɚ Ɋɚɞɨɸ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡ Ʉɚɦ’ɹɧɰɹ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ
ɜɫɿ ɦɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɡɭɫɬɪɿɱ.
ɉɨɞɹɤɢ
ȼɿɞ ɿɦɟɧɿ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɏȱȱ ɲɤɨɥɢ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɦɨ ɳɢɪɭ ɩɨɞɹɤɭ Ɉɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ,
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ, ɭɫɶɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɤɥɭɛɭ «Ʉɨɪɫɚɤ» ɡɚ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ. ɇɚɲɚ ɳɢɪɚ ɩɨɞɹɤɚ ȼɿɤɬɨɪɭ ɋɿɪɟɧɤɨ ɿ ɇɚɬɚɥɿʀ Ɂɭɛɢɰɶɤɿɣ ɡɚ
ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɬɚ ɜɢɞɚɧɧɿ ɩɪɚɰɶ ɲɤɨɥɢ. Ⱦɹɤɭɽɦɨ ȱ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɡɜɿɬɭ.
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ «ɉɪɚɰɶ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ»
Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ «ɉɪɚɰɶ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ». — Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱ. — ɍ ɰɿɣ ɤɧɢɡɿ
ɜɦɿɳɟɧɨ ɩɪɚɰɿ 30 ɤɨɥɟɝ, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɭ ɪɨɥɿ ɹɤ ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɿ ɫɩɨɝɚɞɿɜ ɩɪɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ. ɇɢɠɱɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ʀɯɧɿ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɲɬɨɜɭ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɚɞɪɟɫɢ.

Ⱥɬɚɦɚɫɶ ɇɚɬɚɥɿɹ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ — ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. ȱɜɚɧɚ ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜɿɞɞɿɥ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɛɿɨɝɟɨɝɪɚɮɿʀ); ɜɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ 15, ɦ. Ʉɢʀɜ–30,
01601, ɍɤɪɚʀɧɚ. E-mail: atsd2000@yandex.ru.
Ȼɨɪɨɜɢɤ ȯɜɝɟɧ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ — Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
«ɋɬɪɿɥɶɰɿɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ»); ɜɭɥ. Ɋɭɛɿɠɧɚ 95, ɫɦɬ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɟ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ.,
93602, ɍɤɪɚʀɧɚ; ɚɞɪɟɫɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ: ɜɭɥ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 60, ɫɦɬ. ȼɟɥɢɤɨɰɶɤ, Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ,
93417, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ. E-mail: borovyk@mail.ru; s_stepb@rambler.ru.
ȼɽɬɪɨɜ ȼɿɬɚɥɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ — ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɬɚɯɿɜ «ɌɈɉ-ɍɤɪɚʀɧɚ»
(Ʌɭɝɚɧɫɶɤɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ); ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ. E-mail: alexhelietus@mail.ru (ɞɥɹ ȼɟɬɪɨɜɚ).
Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ Ɉɥɟɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ — ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. ȱɜɚɧɚ ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
(ɜɿɞɞɿɥ ɮɚɭɧɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɢ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ); ɜɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ 15, ɦ. Ʉɢʀɜ–30,
01601, ɍɤɪɚʀɧɚ. E-mail: kazhan@kazhan.org.ua.
Ⱦɠɨɫ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ — Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɤɚɮɟɞɪɚ ɋɉȽ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ); ɜɭɥ. Ɉɛɨɪɨɧɧɚ 2, ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 91011, ɍɤɪɚʀɧɚ.
E-mail: zic@unet.lg.ua.
Ⱦɢɤɢɣ ȱɝɨɪ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ — Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ (ɤɚɮɟɞɪɚ
ɡɨɨɥɨɝɿʀ); ɜɭɥ. Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɨɝɨ 4, ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 79005, ɍɤɪɚʀɧɚ. E-mail: zoomus@franko.lviv.ua.
Ⱦɭɥɢɰɶɤɢɣ Ⱥɥɶɮɪɟɞ ȱɡɪɚɣɥɨɜɢɱ — ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ Ⱥɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɉɿɜɞɟɧɧɚ ɮɿɥɿɹ
«Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣ Ⱥɝɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ»); ɚɞɪɟɫɚ ɮɿɥɿʀ: ɫ. Ⱥɝɪɚɪɧɟ, ɦ. ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ,
ȺɊ Ʉɪɢɦ, 95000, ɍɤɪɚʀɧɚ. E-mail: oblako@home.cris.net (ɞɥɹ Ⱦɭɥɢɰɶɤɨɝɨ).
Ⱦɭɲɢɧɨɜɚ Ʌɚɪɢɫɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ — Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ
Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɤɚɮɟɞɪɚ ɋɉȽ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ), ɜɭɥ. Ɉɛɨɪɨɧɧɚ 2, Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 91011, ɍɤɪɚʀɧɚ.
Ⱦ’ɹɤɨɜ ȼɿɤɬɨɪ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ — ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɚɪɤ «ɋɜɹɬɿ Ƚɨɪɢ», ɜɭɥ. 60-ɪɿɱɱɹ
ɀɨɜɬɧɹ 1, ɦ. ɋɜɹɬɨɝɿɪɫɶɤ, 84130, Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥ. E-mail: nppark@slav.dn.ua.
ȯɪɨɯɿɧɚ ɇɚɬɚɥɿɹ ɋɬɟɩɚɧɿɜɧɚ — Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ
Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɤɚɮɟɞɪɚ ɋɉȽ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ); ɜɭɥ. Ɉɛɨɪɨɧɧɚ 2, Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 91011, ɍɤɪɚʀɧɚ.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȱɝɨɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ — Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ
Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɤɚɮɟɞɪɚ ɋɉȽ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ); ɜɭɥ. Ɉɛɨɪɨɧɧɚ 2, ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 91011, ɍɤɪɚʀɧɚ. E-mail: zoozag@ukr.net.
Ɂɚɣɰɟɜɚ Ƚɚɧɧɚ — ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɥɨɝɿʀ Ʉɚɪɩɚɬ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜɿɞɞɿɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ); ɜɭɥ. Ʉɨɡɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ 7, ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 79026, ɍɤɪɚʀɧɚ. E-mail: zykm@dallans.kp.km.ua.
Ɂɿɡɞɚ ɘɥɿɹ ȿɞɜɚɪɞɿɜɧɚ — ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɥɨɝɿʀ Ʉɚɪɩɚɬ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜɿɞɞɿɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ); ɜɭɥ. Ʉɨɡɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ 7, ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 79026, ɍɤɪɚʀɧɚ. E-mail: julcha@ua.fm.
Ɂɨɥɨɬɭɯɿɧɚ ɋɜɿɬɥɚɧɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ — ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɣ ɦɭɡɟɣ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
(Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɭɡɟɣ); ɜɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ 15, ɦ. Ʉɢʀɜ–30, Ɇɋɉ, 01601, ɍɤɪɚʀɧɚ
Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ — ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. ȱɜɚɧɚ ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɜɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ 15, ɦ. Ʉɢʀɜ–30, 01601, ɍɤɪɚʀɧɚ. Ɂ 2007 ɪ. — Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɤɚɮɟɞɪɚ ɋɉȽ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ); ɜɭɥ. Ɉɛɨɪɨɧɧɚ 2, ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 91011, ɍɤɪɚʀɧɚ. E-mail: kolesnikov-81@mail.ru.
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Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɤɚɮɟɞɪɚ ɛɿɨɥɨɝɿʀ); ɜɭɥ. Ɉɛɨɪɨɧɧɚ 2, Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 91011, ɍɤɪɚʀɧɚ. E-mail:
zveryatina@rambler.ru.
ɍɩɨɪɹɞɤɭɜɚɜ ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ɉɨɞɹɤɢ
ȼɿɞ ɿɦɟɧɿ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɞɤɨɥɟɝɿʀ «ɉɪɚɰɶ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ» ɜɢɫɥɨɜɥɸɸ ɳɢɪɭ ɩɨɞɹɤɭ
ɜɫɿɦ, ɯɬɨ ɫɩɪɢɹɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ.
ȼɟɥɢɤɚ ɩɨɞɹɤɚ ɪɨɞɢɧɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ ɡɚ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɚɪɯɿɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɩɨɲɭɤɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɲɨɝɨ
ɤɨɥɟɝɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɬɭɪɛɨɬɭ ɩɪɨ ɯɿɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ. ɓɢɪɚ ɩɨɞɹɤɚ ɘɥɿʀ Ɂɿɡɞɚ, Ɉɥɟɧɿ
Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɿɣ ɬɚ ȼɿɬɚɥɿɸ Ʉɥɸɽɜɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɡɚɩɢɫɿɜ ɿɡ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ. ȼɢɫɥɨɜɥɸɸ ɩɨɞɹɤɭ ɤɨɥɟɝɚɦ, ɹɤɿ ɜɡɹɥɢɫɹ ɡɚ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ ɿ ɞɨɪɨɛɤɿɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɿ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɿ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɭ, ɇɚɬɚɥɿʀ Ⱥɬɚɦɚɫɶ, ȼɿɬɚɥɿɸ Ɏɨɪɨɳɭɤɨɜɿ, Ⱦɦɢɬɪɨɜɿ ɉɢɥɢɩɟɧɤɭ, Ȼɨɝɞɚɧɨɜɿ Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɭ. Ⱦɹɤɭɸ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɿ Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜɭ ɬɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɿ ɇɚɝɥɨɜɭ ɡɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɩɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɫɬɚɬɟɣ ɿ ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɞɨ ɧɢɯ.
Ɇɨɹ ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ ɩɨɞɹɤɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɬɚ
ɤɨɩɿʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɭ «ȼɿɫɧɢɤ ɡɨɨɥɨɝɿʀ» ɬɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɨ Ƚɚɥɢɧɿ Ƚɨɪɨɞɢɫɶɤɿɣ ɿ Ɍɟɬɹɧɿ Ʉɭɲɤɚ, ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɭ «Ɂɚɩɨɜɿɞɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»
ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ȼɿɬɚɥɿɸ Ƚɪɢɳɟɧɤɨɜɿ, ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɭ «ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ» ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨ Ɇɢɤɨɥɿ Ʉɨɧɨɩɥɿ. ɓɢɪɨ ɞɹɤɭɸ Ɉɥɟɧɿ Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɿɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɚ, ɪɚɞɿ ɤɥɭɛɭ «Ʉɨɪɫɚɤ» ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɿ Ɋɽɡɧɿɤɭ ɬɚ Ɉɤɫɚɧɿ ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɶ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɨɝɥɹɞɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɿ ɜɢɞɚɧɶ,
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɲɚɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɥɟɝɢ.
ȼɟɥɢɱɟɡɧɭ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɭɤɨɩɢɫɚɦɢ ɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɪɨɞɢɧɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ, ɚɥɟ ɣ ɜɿɞ ɭɫɶɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɢɦ ɟɤɨɤɥɭɛɭ «Ʉɨɪɫɚɤ», ɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɬɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟɧɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɛɭɥɚ ɛɢ ɧɟɫɬɟɪɩɧɨɸ — Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɋɽɡɧɿɤ, Ɉɤɫɚɧɚ ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ ɿ Ɇɚɪɢɧɚ Ʉɨɪɨɛɱɟɧɤɨ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ɳɨɞɟɧɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ: ɜɿɞ ɩɨɲɭɤɭ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɜɢɱɢɬɤɢ ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɨ ɡɜɿɪɤɢ
ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɟɥɢɤɭ ɬɭɪɛɨɬɭ ɤɨɪɟɤɬɨɪɚ ɜɡɹɥɚ ɧɚ
ɫɟɛɟ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ-ɟɤɨɥɨɝ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɇɚɪɢɧɚ Ʉɨɪɨɛɱɟɧɤɨ.
Ɉɤɪɟɦɚ ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɞɹɤɚ ɞɟɤɚɧɭ ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȼɿɤɬɨɪɨɜɿ Ⱦɪɟɥɸ, ɹɤɢɣ ɫɜɨɽɸ ɳɨɞɟɧɧɨɸ ɬɭɪɛɨɬɨɸ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɫɩɪɢɹɜ ɭɫɩɿɯɭ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ. Ⱦɹɤɭɸ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɋɉȽ ɰɶɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɿ Ɍɪɭɧɨɜɭ ɬɚ
Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɜɿ ȼɟɪɛɿɧɭ ɡɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɟɧɟ ɜɿɞ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ
ɧɚɞ ɤɧɢɝɨɸ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɩɨɲɭɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɚɠɤɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ.
ȼɪɟɲɬɿ, ɯɨɱɭ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɤɨɥɟɝ ɭ ɡɛɨɪɿ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɞɚɧɧɿ. Ɇɟɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɿ ɪɨɞɢɧɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɜɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɭɥɢ ɧɟ ɩɿɞ ɫɢɥɭ, ɿ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬ ɜɡɹɥɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɧɚɲɿ ɤɨɥɟɝɢ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ, ȱɜɚɧ ɉɚɪɧɿɤɨɡɚ, ȼɿɬɚɥɿɣ Ɏɨɪɨɳɭɤ,
Ɉɥɟɧɚ Ƚɨɞɥɟɜɫɶɤɚ, Ȼɨɝɞɚɧ ɉɢɥɹɜɫɶɤɢɣ, ɋɟɪɝɿɣ Ɂɚʀɤɚ, ɇɚɬɚɥɿɹ ȯɪɨɯɿɧɚ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ⱥɪɬɸɳɟɧɤɨ. ɍɫɿ ɬɭɪɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɞɚɜɰɹɦɢ ɿ ɳɨɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɧɢɝɢ ɜɡɹɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɘɥɿɹ Ɂɿɡɞɚ.
ȼɢɞɚɜɟɰɶ ɰɿɽʀ ɤɧɢɝɢ — Ɋɨɦɚɧ ɉɨɜɱ — ɩɿɞɿɣɲɨɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɭɜɚɠɧɨ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɞɨ ɭɫɿɯ
ɧɚɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɨɛɚɠɚɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɤɧɢɝɢ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ
ɜɟɪɫɿɣ ɞɪɭɤɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢ ɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ. ɓɢɪɚ ɩɨɞɹɤɚ ɭɫɿɦ.
ɍɩɨɪɹɞɧɢɤ ɬɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪ,
ȱɝɨɪ Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ
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Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006
(ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɩɭɫɤ 7)

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɢɩɭɫɤɢ «ɉɪɚɰɶ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ»
ɋɟɪɿɹ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ» (ISBN 966–02–0692–5) — ɝɨɥɨɜɧɚ ɫɟɪɿɹ ɜɢɞɚɧɶ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚ 1998
ɪɨɤɭ ɿ ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ V Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɲɤɨɥɿ (ɏɚɪɤɿɜ–Ƚɚɣɞɚɪɢ). ȼɫɿ ɜɢɩɭɫɤɢ ɫɟɪɿʀ ɽ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɿ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɨɞɢɧ ɜɢɩɭɫɤ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ. ɇɢɠɱɟ ɩɨɞɚɧɨ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸ ɰɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ. Ȳɯɧɿɣ ɡɦɿɫɬ ɡ ɜɢɯɨɞɨɦ ɧɚ pdf-ɜɟɪɫɿʀ ɭɫɿɯ ɫɬɚɬɟɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: www.terioshkola.org.ua.

Ɏɚɭɧɚ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
ɜɢɩɭɫɤ 8 ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ». — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — 245 ɫ.
Ɍɟɪɿɨɮɚɭɧɚ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɢɩɭɫɤ 7 ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ». — Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2006. — 352 ɫ.
Ɏɚɭɧɚ ɩɟɱɟɪ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɢɩɭɫɤ 6 ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ». — Ʉɢʀɜ, 2004. — 248 ɫ.
ɉɨɥɶɨɜɢɣ ɜɢɡɧɚɱɧɢɤ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɢɩɭɫɤ 5 ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ». — Ʉɢʀɜ, 2002. — 60 ɫ.
ɏɨɯɭɥɹ (Desmana moschata) ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ
ɜɢɩɭɫɤ 4 ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ». — Ʉɢʀɜ, 2002. — 64 ɫ.
Ʉɚɠɚɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ:
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɥɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɜɢɩɭɫɤ 3 ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ». — Ʉɢʀɜ, 2002. — 108 ɫ.
ɋɫɚɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ
ɜɢɩɭɫɤ 2 ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ». — Ʉɢʀɜ, 1999. — 222 c.
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɧɿɱ ɤɚɠɚɧɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ'98
ɜɢɩɭɫɤ 1 ɭ ɫɟɪɿʀ «ɉɪɚɰɿ Ɍɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɒɤɨɥɢ». — Ʉɢʀɜ, 1998. — 199 ɫ.
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