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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Дослідження фауни степових територій України 

традиційно викликає неабиякий інтерес. І це не випадково, оскільки Український 

Степ є західною частиною того, що називають Великим Євразійським Степом. Саме 

тут мають проявлятися крайові ефекти, насамперед різке збіднення степової фауни та 

інвазії азональних видів, викликані в першу чергу антропогенною трансформацією 

степових ландшафтів. Однак, незважаючи на значну актуальність, системні 

дослідження фауни гризунів Правобережного Степу, найбільш чисельної і 

різноманітної групи ссавців, не проводилися вже понад 50 років. Максимальні 

масиви інформації щодо видового складу, поширення й чисельності зональних 

гризунів Правобережного Степу відносяться до 1920–1960-х років (Браунер, 1923; 

Барабаш-Нікіфоров, 1928; Мілютін, 1930; Підоплічка, 1930; Крижов, 1936; Попов, 

1939; Решетник, 1941, 1948; Писарева, 1960; Издебский, 1965), тоді як публікації 

останніх десятиліть стосуються певних видів чи груп (Тесленко, Загороднюк, 1987; 

Загороднюк, Тесленко, 1987; Безродный, 1991; Лобков, 1993, 1999; Межжерин и др., 

2002), окремих ділянок Правобережного Степу (Русев и др., 2012, Русєв та ін., 2014) 

або висвітлюють узагальнювальні питання щодо особливостей видового складу 

гризунів Правобережного Степу (Загороднюк, 1999). 

Ключовий інтерес при дослідженнях фауни Правобережного Степу викликають 

зональні види, які поширені у характерних для степової зони ландшафтах і стаціях 

(на цілинних ділянках, схилах ярів, у заростях чагарників, байрачних лісах). Саме 

вони формують фауністичну особливість регіону, тим самим вигідно відрізняючись 

від видів азональних ландшафтів (річкових заплав, поселень і житла людини, 

агроценозів). До того ж більшість степових гризунів у сучасних умовах виявилися 

вразливими. До третього видання Червоної книги занесені 11 видів гризунів з 15, що 

належать до степової фауни України. Причому низку видів включено до 

природоохоронного списку за категоріями «недостатньо відомий» або «неоцінений». 

Сучасні фауністичні дослідження, основою яких залишається аналіз 

особливостей видового складу, тим не менш, знаменуються широким застосуванням 

кількісних методів у систематиці та екології. Це відноситься як до новітніх методів 

ГІС-моделювання (Титар, 2011), так і до морфометричного аналізу. Використання 

комплексу ознак дозволяє уточнити діагноз морфологічно дуже подібних видів, 

знайти нові підходи для їх ідентифікації (Лашкова и др. 2005). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

здійснене в рамках планової теми «Еволюційно-генетичні механізми змін 

біорізноманіття, актуальні для збереження й раціонального використання ресурсів 

тваринного світу» за номером 0111U000073 відділу еволюційно-генетичних основ 

систематики Інституту зоології. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в проведенні ревізії 

фауни зональних гризунів Правобережного степу України з акцентуванням на 

змінах чисельності та динаміці ареалів. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 

1. Встановити сучасний видовий склад зональних гризунів Правобережного 

Степу та його зміни за останні 100 років. 
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2. Окреслити ареали видів у регіоні та їх трансформації останніми десятиліттями. 

3. Визначити характер динаміки чисельності. 

4. Дати морфометричний опис криптичних та близьких видів мишоподібних 

гризунів за допомогою сучасних кількісних методів. 

5. Провести моделювання ареалів видів-двійників звичайних полівок і виявити 

фактори, що обмежують їх поширення. 

6. Встановити зоогеографічні особливості фауни гризунів Правобережного Степу. 

Об’єкт дослідження: гризуни Степу України. 

Предмет дослідження: видовий склад, поширення, чисельність, мінливість. 

Методи дослідження. Різноманітні способи ідентифікації гризунів в польових 

умовах, ГІС-моделювання, електрофорез білків, одновимірний та багатовимірний 

статистичний аналіз, звичайна і геометрична морфометрія, аналіз архівних даних. 

Наукова новизна роботи. Визначено видовий склад зональних гризунів 

регіону та його зміни за останні 100 років. Доведено існування інтродукованої колонії 

бабака та підтверджено присутність сліпачка звичайного в регіоні. Обґрунтовано 

зникнення тушканчика великого. Доведено катастрофічне зменшення чисельності 

ховраха одеського, хом’яка звичайного та мишівки степової. Виявлено негативні 

тенденції в змінах чисельності сліпаків. Відмічається загальна тенденція згасання 

популяцій довгоциклічних гризунів на тлі відносної стабільності короткоциклічних. 

За допомогою методів багатовимірної статистики та геометричної морфометрії 

здійснена дискримінація криптичних видів групи звичайних полівок та споріднених 

видів мишей. Встановлено, що навіть за допомогою методів геометричної морфометрії 

не можливо визначити видову належність видів-двійників звичайних полівок Microtus 

(superspecies arvalis), хоча б, на рівні 95% дискримінації, тоді як лісові миші 

визначаються на 100% навіть за допомогою стандартних морфометричних 

процедур. Моделюванням можливих змін ареалів двох видів-двійників звичайних 

полівок відповідно до біокліматичних факторів доведено, що причинами обмеження 

поширення цих видів в межах їх сумісного існування є міжвидові взаємодії. 

Показано, що Правобережний Степ, так само як і Лівобережний, характеризується 

збідненою зональною фауною, яка до того ж насичена азональними видами. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати мають значення 

при здійснені природоохоронних заходів, формуванні системи ПЗФ, зокрема при 

створенні заказників у місцях концентрації рідкісних та зникаючих видів (сліпачка 

звичайного, ховраха одеського, мишівки степової, бабака). Матеріали дисертації мають 

безпосереднє відношення до формування списку гризунів у четвертому виданні 

Червоної книги України та дають змогу перевизначити їхні охоронні категорії. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто або в спільних 

експедиційних виїздах зібрано матеріал щодо сучасного видового складу і стану 

популяцій гризунів, проведено інвентаризацію колекцій зоологічних музеїв, 

опрацьовано літературу, визначено та реконструйовано ареали. Здобувач взяв 

безпосередню участь у морфометричному аналізі та ГІС-моделюванні. При 

написанні дисертації були відсутні конфлікти інтересів з іншими дослідниками. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися на трьох 

наукових конференціях: VI Міжнародний конференції по соколоподібним і совам 

Північної Євразії; Міжнародній науковій теріологічній конференції «Ссавці України 
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й суміжних країн: минуле, сучасне, майбутнє»; VI Всеросійській конференції-школі, 

присвяченій пам’яті чл.-корр. АН СРСР Г. В. Гершуні, а також на засіданні відділу 

еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології НАН України. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 робіт, з яких 6 статей у 

фахових виданнях переліку МОН, 4 з них включено до наукометричної бази Scopus. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 8 розділів і 

списку використаної літератури, що містить 174 наукових джерел, з яких 25 наведені 

латиницею. Загальний обсяг дисертації 189 с., з яких 161 с. основного змісту роботи. 

Дисертація містить 38 графіків, карт і діаграм та 43 таблиці. 

Подяки. У першу чергу дисертант висловлює подяку науковому керівникові 

д. б. н. С. В. Межжеріну, також особлива вдячність к. б. н. М. Ю. Русіну, к. б. н. 

Ю. В. Милобогу, к. б. н. В. М. Титарю, к. б. н. О. І. Лашковій, без тісної співпраці 

з якими ця дисертація була б просто неможливою. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Дослідження фауни гризунів Правобережного степу України слід розділити на 

три історичних етапи, на кожному з яких був внесений свій вклад у вивченість 

фауни регіону відповідно з можливостями, методами та науковою ідеологією свого 

часу. Перший етап охопив період від перших фауністичних досліджень середини 

ХІХ ст., розпочатих О. Нордманом (1838, 1840), і закінчився у 1950-х роках. Завдяки 

багатьом працям (Браунер, 1923, Барабаш-Нікіфоров, 1928; Більський, 1929; 

Мілютін, 1930; Підоплічка, 1930; Крижов, 1936; Попов 1939; Решетник, 1941, 1948 

та інші) вдалось у принципі встановити видовий склад гризунів, визначити їх 

чисельність та характер поширення, що виявилося дуже важливим для наступних 

досліджень, які стосуються оцінок зміни фауни регіону. Другий етап – це 1950–

1970-ті роки. Дослідження того часу (Писарева, 1953, 1955 а, б, 1960; Сокур, 1961; 

Издебский, 1965; Лозан, 1971 а, б та інші) вже більшою мірою стосувалися 

чисельності популяцій, структури ареалів та екологічних особливостей видів 

гризунів, їх ролі в екосистемах. Третій етап розпочався наприкінці 1980-х на 

початку 1990-х років і продовжується зараз. Його відмінною рисою стало 

застосування методів генетичного маркування, що дозволило остаточно з’ясувати 

питання систематики таких видових груп, як полівки звичайні Microtus arvalis s. lato 

(Малыгин, 1983), лісові миші Apodemus (Sylvaemus) sylvaticus s. lato (Межжерин, 

1993, 1998), хатні миші Mus musculus s. lato (Межжерин, 1994) і степові мишівки 

Sicista subtilis s. lato (Соколов и др., 1986; Русин и др., 2015). Врешті, базуючись на 

генетичних маркованих серіях, вдалось визначитися з видовим складом гризунів 

регіону та закласти підвалини для проведення остаточної фауністичної ревізії. 

 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Завдяки аналізу фізико-географічних особливостей Правобережного Степу 

створене підґрунтя для фауністичного дослідження гризунів цього регіону, зокрема 

щодо чіткого визначення поняття «зональний вид». Аналіз рослинності, фізико-
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географічних, кліматичних особливостей дав можливості для попереднього 

встановлення поширення того чи іншого виду, виявлення можливих місць його 

концентрації та визначення оптимальних й песимальних для нього районів. 

Підкреслюється відсутність єдиного погляду щодо зоогеографічного районування 

Правобережного Степу. Згідно поглядів О. О. Мігуліна (1956), які базувалися на 

дослідженнях ссавців, Правобережний Степ потрібно поділити на Дністро-Дунайський 

Степ, Дністровсько-Бузький Степ та Дніпро-Бузький Степ. Система, що створена 

М. М. Щербаком (1988), прив’язана до глобального зоогеографічного районування, 

є складнішою і побудована на поширенні і інших груп тварин, зокрема амфібій 

і птахів. Крім того, вона не бере до уваги розподіл зональних ссавців в регіоні, що 

є особливо важливим саме для даної роботи. 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Фактичною основою цього дослідження стали польові спостереження і 

відлови, які були здійснені під час експедиційних виїздів; колекційні збори, що 

зберігаються у фондах відділів еволюційно-генетичних основ систематики та 

популяційної екології хребетних ІЗ НАН України, а також зоологічних музеїв 

(ННПМ НАН України, ОНУ ім. Мечникова та КНУ ім. Тараса Шевченко); архівні 

матеріали станцій захисту рослин, що стосуються обліків гризунів-шкідників; 

повідомлення колег, місцевих жителів та випадкові знахідки; літературні данні. 

Власні колекційні збори базуються на 567 упійманих особин мишоподібних гризунів 

(мишей, полівок, хом’ячків), що були відловлені за допомогою плашок Геро впродовж 

2013–2015 рр. Всього було задіяно 33 облікових майданчиків. Польові спостереження 

за сліпачками, ховрахами, бабаками, хом’яками, сліпаками проводили під час 

автомобільних експедицій без вилучення особин з природи. Усього здійснено 

16 виїздів із загальною довжиною маршрутів майже 8,7 тис. км, які рівномірно 

охопили весь Правобережний Степ. Зроблено 274 реєстрації біологічних об’єктів, 

які мають безпосереднє відношення до цієї роботи. Це обліки ховрахів та бабаків 

поза норами, виявлення жилих нір та колоній ховрахів, бабаків, викидів ґрунту у 

сліпаків та сліпачків, а також фіксації курганчиків курганцевих мишей. 

Встановлення видової належності особин більшості видів не викликало 

особливих труднощів. Виключення складали лише два види полівок групи Microtus 

(superspecies) arvalis та певною мірою лісові миші роду Sylvaemus. У першому 

випадку для діагностики використовували електрофоретичний аналіз гемоглобінів в 

поліакриламідному гелі, спектри яких чітко відрізняються у M. arvalis і M. levis 

(Малыгин, 1983).  

Проміри тіла (L, Ca, Pl, Au) робили за допомогою штангенциркуля з точністю 

до десятих міліметра. Морфометрія черепа лісових мишей базувалася на 17 промірах 

(кондилобазальна довжина, вилична ширина, міжочне звуження, ширина черепа в 

області слухових барабанів, висота роструму і черепу, довжина верхнього ряду 

молярів, слухових барабанів, носових кісток, діастеми, різцевого отвору, довжина і 

висота мандибули, довжина лицьової частини черепа і базальної частини черепа, 

висота базальної частини черепа, довжина першого верхнього моляру). При 

дослідженні полівок використовували лише 10 найбільш значущих в діагностиці 

полівок промірів (кондилобазальна довжина, вилична ширина, довжина діастеми, 
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альвеолярна довжина верхнього ряду корінних зубів, відстань між зовнішніми 

краями верхніх перших молярів, довжина та ширина різцевих отворів, висота черепа 

з мастоїдними виростами, з слуховими барабанами та без слухових барабанів). Для 

морфометричного аналізу використовували дорослих особин мишей, тоді як серії 

полівок включали різновікових особин, вік яких був визначений по ступеню 

структурованості черепа. 

Для дискримінації особин різних видів використано стандартні статистичні 

методи, зокрема дискримінантний аналіз (Лашкова, Дзеверін, 2002). Для візуалізації 

результатів використано канонічний аналіз. Методику використання класифікацій 

функцій описано раніше (Лашкова и др., 2005). Обчислення здійснено в програмах 

Statistica та PAST. 

Моделювання просторового поширення видів звичайних полівок за 

біокліматичними показниками реалізоване з використанням алгоритму, який базується 

на методі максимальної ентропії (Phillips et al., 2006; Elith et al., 2011), реалізований 

у програмі Maxent. Результатом роботи алгоритму є модель придатності середовища 

існування, яка в логістичному форматі візуально представлена ГІС-картою з прогнозними 

можливостями наявності виду в кожному осередку растру в інтервалі від 0 до 1. 

 

ВИДОВИЙ СКЛАД ГРИЗУНІВ РЕГІОНУ. ВИДІЛЕННЯ ЗОНАЛЬНОЇ ГРУПИ 

У розділі обґрунтовується визначення видового складу гризунів зональних 

ландшафтів Правобережного Степу. Упродовж досліджень у ХХ ст. в регіоні 

достовірно доведено наявність 28 видів гризунів (рис. 1), які належать до 8 родин, 

причому 15 з них слід вважати представниками зональної фауни Правобережного 

Степу. Число зареєстрованих видів за етапами досліджень різниться. Причинами цього, 

в першу чергу, є різна вивченість фауни регіону. В 1920–1970-х роках проблеми 

стосуються питань систематичних відносин між близькими видами мишоподібних, 

а наприкінці ХХ і на початку ХХІ причиною стала недостатня кількість фауністичних 

досліджень. І тільки в другу чергу – це об’єктивні зміни видового складу. 
 

15

3

6

4

Зональні

Синантропні

Лісові

Заплавні

 
Рис. 1. Співвідношення різних екологічних груп гризунів Правобережного Степу: 

синантропні (миша хатня, пацюки сірий та чорний), лісові (білка звичайна, полівки руда 

та підземна, вовчки сірий, лісовий та ліщинний), заплавні (ондатра, полівка водяна, миша польова, 

миша-крихітка). Перелік зональних видів наведено в наступній частині автореферату. 
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ВИДОВИЙ СКЛАД. ПОШИРЕННЯ 

ТА ВІДНОСНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗОНАЛЬНИХ ВИДІВ 

Spermophilus odessanus – ховрах одеський. Правобережний вид крапчастих 

ховрахів Spermophilus (superspecies suslicus) був домінуючим видом ссавців у 

степових екосистемах регіону. Поселення цього виду у Правобережному Степу ще 

до 1950-х років нараховували десятки мільйонів особин, що відображено як у 

безпосередніх підрахунках чисельності, так і в масштабі заготівлі шкурок та 

кількості винищених особин (Браунер, 1923; Решетник, 1948). У той час ховрах був 

поширений по всьому Правобережному Степу при щільності поселень від 1–5 до 

100 ос./га. Починаючи з другої половини ХХ ст., він став катастрофічно скорочувати 

чисельність (рис. 2). Аналіз обліків станцій захисту рослин доводять, що сучасні 

запаси цього виду у Правобережному Степу складають частки відсотка (табл. 1). За 

отриманими даними і зробленими під час експедицій спостереженнями, можна 

зробити висновок, що зниження чисельності ховраха в регіоні триває і зараз. 
 

 
Рис. 2. Багаторічна динаміка щільності поселень ховраха одеського (числа жилих нір на га 

території, яку обстежено) у Дніпропетровській області за даними станцій захисту рослин. 
 

Таблиця 1 

Порівняння показника середньої відносної чисельності ховрахів (нір/га дослідженої території) 

в чотирьох областях Правобережного Степу за періодами досліджень 

Періоди Кіровоградська Одеська Миколаївська Херсонська 

1948–1952 рр. 4,9 4,5 5,6 1,9 

1989–1993 рр. 1,2 0,25 0,5 0,06 

2003–2007 рр. 0,06 0,16 0,7 0,05 
 

Відповідно до зниження чисельності сталося різке скорочення ареалу. Під час 

експедиційних виїздів знахідки цього виду були нечисленними і мали місце 

переважно в задністровських районах (Ізмаїльському та Ренійському) Одеської 

області, де завжди була найвища чисельність ховрахів. Загалом під час експедицій 

знайдено 38 поселень (рис. 3), більша частина яких були ідентифіковані за 
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поодинокими жилими норами чи спостереженнями за окремими особинами. Однак 

траплялись поселення, у яких навіть у весняний період нараховували сотні особин. 

Найбільші колонії виявлені біля с. Новосільське Ізмаїльського району та с. Лиманське 

Ренійського районів. Тут щільність складала десятки особин на га. Однак сучасні 

поселення ховрахів більшою мірою були дуже дисперсні зі щільністю 1–2 ос./га. 

 

 
 

Рис. 3. Місця знахідок вразливих та зникаючих видів зональних гризунів Правобережного Степу 

за останні 10 років, вказані на підставі власних і літературних даних: 

 – ховраха одеського,  – бабака,  – сліпачка звичайного, – мишівки степової, 

 – хом’яка звичайного,  – хом’ячка сірого. 

 

Marmota bobak – бабак. Вважається, що вид вимер в регіоні ще в XVIII ст. 

Протягом 1970–1980-х років проводилися акліматизаційні заходи, що дає підстави 

вважати бабака тимчасово поширеним у Правобережному Степу і формально вносити 

його до складу фауни ХХ ст. Незважаючи на те, що заходи по акліматизації бабака в 

Україні вважалися невдалими, під час обстеження угідь Кривоозерського мисливства 

виявлено досить значну колонію цього виду на межі Врадієвського та Кривоозерського 

районів Миколаївської області (рис. 3). На схилі долини площею близько 5 га 

нараховано 240 жилих нір усіх типів. На верхній терасі – 49 нір, на нижній – 191. 

Біля деяких нір спостерігали бабаків, часто з малюками. Ще одну подібну за 

чисельністю колонію бабака описано В. А. Дацюком (2016) неподалік, у мисливських 

угіддях Іванівської сільради у Любашівському районі Одеської області. 

Sylvaemus tauricus – миша жовтогорла. На підставі власних, літературних та 

музейних матеріалів наявність цього виду доведена для 18 пунктів. Миша 

жовтогорла трапляється майже у всіх лісах північного байрачного степу, популяції 

численні, ареал сталий. 
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Sylvaemus sylvaticus – миша лісова. Традиційно один з трьох найчисельніших 

видів регіону. В межах цього виду в 1980-х роках була виділена миша мала, що 

могло поставити під сумнів надійність цих поглядів. Достовірні знахідки миші 

лісової стосуються 25 пунктів, що дає підстави вважати, що цей вид поширений на 

всій території Правобережного Степу і дійсно є одним із найчисельніших видів 

регіону; він не зазнав суттєвих змін в чисельності і поширенні за останні 100 років. 

Sylvaemus uralensis – миша мала. Особин цього виду ідентифіковано у 

14 відловах в усіх областях Правобережного Степу, як правило разом з мишею 

лісовою. З урахуванням колекцій музеїв і достовірних літературних джерел 

наявність миші малої встановлено у 22 пунктах. Вид поширений майже по всьому 

Правобережному Степу, за винятком крайнього південного заходу. Є численним, а в 

певних стаціях – навіть домінуючим. Цілком ймовірно, в останні десятиліття 

відбувається збільшення чисельності. 

Mus spicilegus – миша курганцева. Цей вид традиційно вважали дуже поширеним 

і численним у Правобережному Степу. З урахуванням отриманих та літературних 

даних, встановлено 48 пунктів знахідок курганчиків. Є всі підстави вважати, що вид 

поширений спорадично, хоча і по всьому Правобережному Степу. Очевидно, миша 

курганцева в регіоні має стабільний ареал і відносно високу чисельність. 

Microtus arvalis – полівка звичайна. Достовірних знахідок цього виду в 

сучасному розумінні того, що вважають за M. arvalis, в регіоні дуже небагато – всього 

7 з урахуванням 2 власних. Є підстави вважати, що полівка звичайна в регіоні має 

поширення, яке обмежене цілинними ділянками і агроценозами центральної та 

північної частин Правобережного Степу. 

Microtus levis – полівка східноєвропейська. Загалом, спираючись на літературні 

дані (Загороднюк, Тесленко, 1987), а також результати власних досліджень, можна 

констатувати наявність цього виду в 26 пунктах усіх п’яти областей Правобережного 

Степу. Ймовірно, саме цей вид до початку 1990-х років дослідники визначали як 

полівку звичайну (M. arvalis) і вважали одним із наймасовіших видів регіону, що 

здатен до значних спалахів чисельності. Є всі підстави вважати, що M. levis і зараз є 

одним із найчисельніших видів ссавців Правобережного Степу. 

Ellobius talpinus – сліпачок звичайний. Останнім часом висловлювалися 

думки щодо зникнення цього виду на Правобережжі. Проте протягом експедиційних 

виїздів виявлено 11 багатосімейних поселень сліпачка: одне поселення знайдено в 

Дніпропетровській області поблизу м. Нікополя, усі інші – в Херсонський (рис. 3). 

Знайти вид в Миколаївській області не вдалося, що свідчить про скорочення його 

ареалу. Слід звернути увагу на ту обставину, що більшість колоній сліпачка в 

Правобережному Степу розташовувались поблизу населених пунктів, вздовж трас, 

на звалищах і посеред сел. Осередком сучасних поселень сліпачка слід вважати 

прибережні ділянки Каховського водосховища в Бериславському районі, де раніше 

цей вид спостерігали у великій кількості. 

Cricetus cricetus — хом’як звичайний. Вид, який у Правобережному Степу 

виявляли всі дослідники, що займалися цим регіоном у 1920–1980-х роках. Більше 

того, це був промисловий вид, якого тут ще в 1950-х роках добували заради хутра. 

За період досліджень наявність цього виду не була підтверджена. З літератури 

відомі лише поодинокі випадкові знахідки виду в Татарбунарському та Кілійському 



9 

районах, а також в околицях Миколаєва (Rusin, Ghazali, 2016) (рис. 3). Очевидно, що 

чисельність виду катастрофічно впала, і є підстави вважати його зникаючим в 

регіоні. 

Cricetulus migratorius – хом’ячок сірий. Стан чисельності і поширення виду 

слід вважати найменш вивченим серед гризунів фауни України. Під час виконання 

роботи впіймано лише три особини в трьох пунктах (рис. 3) (с. Сасівка, 

Компаніївський р-н, Кіровоградська обл.; с. Жовтневе, Первомайський р-н, 

Миколаївська обл., с. Новодмитрівка, Великоолександрівський р-н, Херсонська 

обл.). З урахуванням музейних даних, а також відносно чисельних нових знахідок 

цього виду, здійснених іншими дослідниками (Русев и др., 2012, Русєв та ін., 2014), 

можна дійти висновку, що вид в регіоні достатньо поширений. Причому, 

незважаючи на спорадичність, має сталу чисельність. 

Allactaga major – тушканчик великий. У першій половині ХХ ст. вид 

достовірно траплявся щонайменш у 22 пунктах п’яти областей Правобережної 

України: Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській і 

Черкаській. Інформація про ці знахідки містяться в науковій літературі. Крім того, 

деякі екземпляри зберігаються в музеях. Вважається (Більський, 1929), що тоді вид 

був зовсім не рідкісним. Останні достовірні повідомлення щодо цього виду 

стосуються середини 1960-х років (Издебский, 1965). З тих пір достовірних 

повідомлень відносно цього виду на Правобережжі не існує. Спеціальні 

спостереження, що мали на меті виявлення цього виду, здійснювалися під час 

експедиційних виїздів, маршрути яких у місцях колишнього існування виду 

становили більше 5 тис. км, дали негативні результати. Таким чином, є всі підстави 

вважати цей вид регіонально зниклим. 

Sicista subtilis – мишівка степова. Це традиційно нечисленний вид, хоча в 

місцях, найпридатніших для його існування, якими є цілинні степові ділянки, 

постійно трапляється й зараз. За останні 10 років стабільні знахідки цього виду є 

лише на Широколанівському та Тарутинському військових полігонах (Русев и др., 

2012; Русєв та ін., 2014) (рис. 3).  

Spalax zemni – сліпак подільський. Під час експедиційних виїздів 

зареєстровано 27 точок наявності цього виду (рис. 4), зокрема в Дніпропетровській 

(16 пунктів), Миколаївській (7 пунктів) та Херсонській (4 пункти) областях. У 

більшості випадків це були односімейні поселення, які представлені однією групою 

ґрунтових викидів (14 пунктів). Максимальне число із 19 груп знайдено біля м. 

Апостолове та в одному з ярів в околицях с. Ток Апостилівського району. Отримані 

дані підтверджують сучасне широке розповсюдження цього виду на Правобережному 

Степу. Однак рідкісність багатосімейних угруповань, спорадичність виявлень дають 

підстави стверджувати про деяке зниження чисельності виду. 

Nanospalax leucodon – сліпак малий. Сліди діяльності цього виду часто 

трапляються в Одеський обл. Особливо численні колонії зосереджені в 

Татарбунарському, Ізмаїльському та Кілійському р-нах. Окремих особин 

спостерігали в Овідіопільському р-ні (рис. 4). Слід вважати, що якщо падіння 

чисельності і у цього виду спостерігається, воно має незначні масштаби. 
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Рис. 4. Місця знахідок:  – сліпака малого,  – сліпака подільського  

 

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ Й ОХОРОННИЙ СТАТУС 

ЗОНАЛЬНИХ ВИДІВ 
На підставі проведених досліджень зональних гризунів можна розділити на 

три групи видів, що відрізняються станом своєї чисельності. Перша – види, які 
знаходяться в загрозливому стані, чисельність яких падає, а ареали скорочуються. 
До цієї категорії належать види, що вже занесені до Червоної книги України: ховрах 
одеський, хом’як звичайний, сліпачок звичайний, мишівка степова і тушканчик 
великий, який зник взагалі. Друга – види у відносно стабільному стані, які є 
нечисленними, хоча і мають досить сталі характеристики популяцій. Подібна 
ситуація стосується хом’ячка сірого, сліпака малого та сліпака подільського, які теж 
занесені до Червоної книги України, а також бабака, ситуація з яким потребує 
подальших спостережень. З урахуванням того, що багатьом видам гризунів в Червоній 
книзі України надано такі категорії охорони як «недостатньо відомий» або 
«неоцінений», потрібне підвищення їх природоохоронної категорії в національному 
природоохоронному списку (табл. 2). 

Третя група – це благополучні (звичайні та масові) види, які мають високі 
показники чисельності або, можливо, її збільшують. Це дрібні мишоподібні гризуни 
(миші лісова, мала, жовтогорла та курганцева, а також полівки звичайна та 
східноєвропейська). Їх чисельність та ареали є досить сталими і вони не потребують 
спеціальних заходів охорони. 

Особливе питання – це ситуація з чисельністю дрібних мишоподібних, адже їх 
популяції схильні до значних сезонних і річних коливань. Спеціальні дослідження 
показали, що зараз щільність нір в агроценозах Правобережного Степу значно нижча 
за ту, що вказував О. О. Браунер (1923). Крім того, він відзначав значні спалахи 
чисельності, які були властиві звичайним полівкам на початку ХХ ст., тоді як під час 



11 

проведених досліджень значні річні підйоми чисельності не спостерігалися. Також 
про певне зниження чисельності популяцій мишоподібних вказує аналіз багаторічних 
обліків їх нір, що проводилися станціями захисту рослин (рис. 5). 
 

Таблиця 2 
Регіональна категорія виду та його відносна чисельність по відношенню до першої половини 

ХХ ст. (%), охоронний статус у третьому виданні ЧКУ та червоному списку МСОП 
(С – сучасний, П – що пропонується), тенденція зміни чисельності (ТЧ) згідно матеріалів МСОП 

Вид 
Регіональна 

категорія 
% 

ЧКУ МСОП 

Статус ТЧ Статус 

С П  С М 

Spermophillus odessanus*  зникаючий 0,1-0,01 НО З ↓ NT V 

Marmota bobak нечисленний 100** ---  → LC LC 

Sylvaemus tauricus  звичайний 100 ---  → LC LC 

S. sylvaticus масовий 100 ---  → LC LC 

S. uralensis звичайний 100 ---  → LC LC 

Mus spicilegus звичайний 100 ---  ↓ LC LC 

Microtus arvalis звичайний 100 ---  → LC LC 

M. levis масовий 80-100 ---  → LC LC 

Ellobius talpinus вразливий 10 З З ? LC NT 

Cricetus cricetus зникаючий 1-0,1 НО З ↓ LC V 

Cricetulus migratoruius нечисленний ? НВ ? ? LC LC 

Allactaga major зниклий 0 Р З ↓ LC NT 

Sicista subtilis зникаючий 0,1 З З ↓ LC V 

Spalax zemni нечисленний 10 НВ В ↓ V V 

Nanospalax leucodon звичайний 10 НВ В ↓ DD  NT 

Статус ЧКУ: З – зникаючий, НВ – недостатньо відомий, НО – неоцінений, В – вразливий. Статус 
МСОП: DD – дефіцит даних, LC –мінімальний інтерес з точки зору охорони, NT – близький до 
загрозливого стану, V – вразливий. Тенденції чисельності: → стала, ↓ зменшується на всьому ареалі, 
? – невідома. * У базi даних МСОП йдеться про цей вид у складі S. suslicus. ** Оцінка умовна, адже 
це вид, що нещодавно вселився. 

 
Рис. 5. Динаміка числа жилих нір мишоподібних гризунів в Дніпропетровської області 

за 70 років за даними станцій захисту рослин. 
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Рівень чисельності мишоподібних гризунів у дослідженні був визначений за 

допомогою відловів пастками Геро й охоплював всі сезони і різноманітні стації 

зонального ландшафту. Усього за період дослідження на 3117 пастко/діб було 

здобуто 567 особин дев’яти видів мишоподібних (табл. 3), більшість яких належать до 

групи зональних видів. Це склало 18,2 % від загального числа пастко/діб. Отримані 

результати потрапляння гризунів до пасток значно перевищують значення щодо 

відловів дрібних ссавців на полігонах, що були оприлюднені Русєвим зі співавторами 

(2012, 2014), і відповідають найвищим показникам чисельності, досягнутим при 

вивченні степових ділянок заповідників сходу України (Кондратенко, 2003). 

Отримані показники свідчать про досить високий методичний рівень проведених в 

межах дисертаційної роботи пасткових відловів. 
 

Таблиця 3 

Видовий склад та показники відносної чисельності (%) у відловах 

мишоподібних гризунів у Правобережному Степу під час експедиційних виїздів 

Вид 
частка виду по відношенню 

до загального числа пастко/діб 

частка виду серед 

загального числа здобутих особин 

Sylvaemus tauricus 0,3 1,4 

Apodemus agrarius 0,1 0,5 

Sylvaemus sylvaticus 6,1 33,3 

S. uralensis 3,8 20,8 

Mus musculus 1,8 9,9 

M. spicilegus 2,9 15,7 

Microtus arvalis 0,4 2,3 

M. levis 2,8 15,2 

Cricetulus migratorius 0,2 0,9 

Загалом 18,3 100 

 

ОСОБЛИВОСТІ МІНЛИВОСТІ ТА ДІАГНОСТИКА 

КРИПТИЧНИХ І БЛИЗЬКИХ ВИДІВ 

Результати морфометрії та статистичного аналізу мінливості ознак тіла і 

черепа лісових мишей, які представляють рід Sylvaemus, та групи звичайних полівок 

Microtus (superspecies arvalis), яких традиційно вважають видами-двійниками, 

показали різний ступень їх морфологічної диференцації. 

Що стосується лісових мишей, то їх визначення за чотирма промірами тіла є 

недостатньо надійним, оскільки згідно дискримінантного аналізу частка правильно 

визначених особин складає майже 80 %. За сукупністю 17 краніометричних ознак 

визначення досягає 100 % для чотирьох видів, які трапляються в степовій зоні 

України. Отримані результати мають не тільки теоретичне значення, адже доводять, 

що до лісових мишей буде не правильно застосовувати термін „види-двійники”, але 

й практичне, адже ці результати свідчать про правильність визначення видів лісових 

мишей у нашій роботі. 

Дискримінантний аналіз трьох видів Microtus (superspecies arvalis), у якому 

крім поширених у Правобережному Степу M. levis та М. arvalis у якості зовнішнього 

контролю був задіяний вид M. obscurus з Гірського Криму, дав інші результати. 

При аналізі, який був проведений для дорослих вікових груп разом, виявлено, 

що розділення особин трьох видів за сукупністю краніометричних ознак, хоча і 



13 

достатньо суттєве, проте не досягає 100 % (табл. 4), що наочно підтверджує 

канонічний аналіз (рис. 6). Подібний результат дає і аналіз окремих вікових груп. 
 

Таблиця 4 

Результати дискримінантного аналізу досліджуваної вибірки 

за найбільш значущими краніометричними ознаками для особин 3 та 5-ї вікової груп 

(рядки – реальне число визначених особин, стовпчики – прогноз) 

Вид % M. levis M. arvalis M. obscurus 

M. levis 92,4 36 2 1 

М. arvalis 72,24 0 13 5 

M. obscurus 83,34 0 3 15 

У цілому 85,34 36 18 21 

 

 
Рис. 6. Розподілення особин трьох видів в просторі двох канонічних змінних 

(схема побудована для особин всіх вікових категорій: 1 – M. levis, 2 – M. arvalis, 

3 – M. obscurus. СV1 и СV2 – перша і друга канонічні змінні. 

 

Крім стандартної морфометрії також був застосований метод геометричної 

морфометрії, заснований на використанні міток, розставлених у певних анатомічних 

точках на черепі (рис. 7), що дозволяє діагностувати форму, ігноруючи розмір. 

Канонічний аналіз відмінностей між особинами M. arvalis, M. levis, M. obscurus за 

ознаками дорсальної поверхні черепа показав, що міжгрупові відмінності 

статистично вірогідні. При цьому найбільшою є відмінність M. obscurus від двох 

інших. Менше відрізняються особини M. arvalis і M. levis. Тенденція є досить 

несподіваною, оскільки види M. arvalis і M. obscurus генетично набагато ближче 

один до одного, ніж обидва до M. levis. Середній прогноз визначення видової 

належності особин трьох видів за точками дорсальної поверхні становив 79,1 %, 

мінімальний був отриманий для М. arvalis – 65,1 %, максимальний спостерігався у 

M. obscurus – 87,6 % (табл. 5). 
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а)        б) 

Рис. 7. Розташування використаних міток на черепі: 

а) дорсальна поверхня, б) вентральна поверхня. 
  

Таблиця 5 

Прогноз належності особин до трьох видів полівок, 

заснований на моделі канонічного аналізу за ознаками дорсальної поверхні черепа 

Вид % 1 2 3 В цілому 

M . levis 1 82,6 57 8 4 69 

M. arvalis 2 65,1 10 28 5 43 

M. obscurus 3 87,8 1 4 36 41 

У цілому 79,1 68 40 45 153 
 

Щодо прогнозу видової належності особин, заснованого на моделі 

канонічного аналізу по точках вентральної поверхні черепу, то його середній рівень 

92,8 % (табл. 6) був суттєво вищий, ніж при оцінках за точками дорсальної поверхні. 

При цьому максимальний рівень точності визначення було досягнуто у M. obscurus – 

95,8 %, а мінімальний у M. levis – 91,5 %. Те що відмінності між усіма трьома 

видами набагато більшою мірою проявлялися за ознаками вентральної сторони 

черепа, є цілком очікуваним, адже розміри й розташування різцевих отворів і 

зубного ряду традиційно є основними ознаками при діагностиці цих видів. 
 

Таблиця 6 

Прогноз видової належності особин трьох видів полівок, 

заснований на моделі канонічного аналізу за ознаками вентральної поверхні черепа 

Види % 1 2 3 В цілому 

M . levis 1 91,5 65 2 4 71 

M. arvalis 2 93,3 3 42 0 45 

M. obscurus 3 95,8 0 1 23 24 

У цілому 92,8 68 45 27 140 
 

Таким чином, для видів групи Microtus (superspecies arvalis) можна вважати 

правильним твердження, що йдеться про криптичні види. Причини такого роду 

прихованої дивергенції на рівні морфологічних ознак дві: це, по-перше, відносно 

невисокий ступінь генетичної дивергенції порівняно з видами лісових мишей, у яких 

є діагностичні морфологічні відмінності; по-друге, консервативність формування 

краніометричних ознак у полівок загалом. 
 

ЗООГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Моделювання ареалів двох видів звичайних полівок показує, що зони, 

оптимальні для існування цих видів, однозначно визначаються за певними 

біокліматичними параметрами, оскільки на 90 % збігаються з реальним поширенням 
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і ніде не виходять за поріг відповідних умов, що є свідченням достовірності цієї 

моделі. Однак у випадку M. arvalis цілком придатними для існування є регіони 

Лісостепу і Степу Лівобережної України, а також Північний Кавказ (рис. 8 а), де цей 

вид однозначно відсутній (Малыгин, 1983; Тесленко, Загороднюк, 1987). Аналогічна 

ситуація проявляється і у M. levis – велика частина ареалу цього виду припадає на 

зону з оптимальними для нього умовами існування (рис. 8 б). Водночас цей вид 

відсутній на територіях Польщі, Словаччини та Угорщини, хоча поєднання 

біокліматичних факторів на територіях цих країн є цілком придатним для його 

стійкого існування. Таким чином, можна стверджувати, що для обох видів групи 

звичайних полівок існують великі незаселені території, які оптимальні для їх життя. 

Причому у випадку з M. arvalis незаселені області розташовуються на південний 

схід від ареалу, а у M. levis – виключно на захід. Це означає, що причиною такого 

обмеження розширення ареалів у цих видів є безпосередні конкурентні взаємодії 

особин цих видів між собою в зонах перекривання ареалів. 
 

а)  

б)  

Рис. 8. Результати 

моделювання можливої зони 

поширення видів полівок 

на основі біокліматичних 

факторів: 

 – місця виявлень виду, 

чорним кольором показана 

територія з оптимальними 

для цього виду 

біокліматичними умовами; 

а) модель для M. arvalis, 

б) модель для M. levis. 
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За видовим складом зональних ссавців і їх поширенням Правобережний Степ 

слід поділити на дві підділянки: Дніпро-Бузьку, де поширені такі степові види, як 

тушканчик великий, сліпачок звичайний, сліпак подільський, і на Бузько-Дунайську, 

що об’єднує Дністро-Бузький та Дністро-Дунайський Степи. Характерним для 

останньої підділянки є відсутність трьох зазначених видів і присутність сліпака 

малого. Таким чином, за видовим складом зональної групи гризунів, найбільш 

адекватним є розділення ділянки Правобережного Степу на дві підділянки: Дніпро-

Бузьку та Бузько-Дунайську, що найбільш збігається з уявленнями І. В. Загороднюка 

(1999) щодо зоогеографічного районування цього регіону за степовими видами ссавців. 

Порівняння видового складу степової фауни показує, що в Лівобережному 

Степу поширені 19 зональних видів гризунів проти 15 у Правобережному. Зокрема, 

на Лівобережжі трапляються такі види, як ховрахи звичайний (Spermophilus suslicus) 

та малий (Sp. pigmaeus), кандибка звичайна (Stylodipus telum) та сліпак звичайний 

(Spalax microphthalmus), миша степова (Sylvaemus arianus), полівка гуртова (Microtus 

socialis), строкатка звичайна (Lagurus lagurus), яких немає на Правобережжі. 

Водночас на Правобережжі є види, які в історичний час не існували на 

Лівобережному Степу, а саме: сліпак малий (Nanospalax leucodon), полівка звичайна 

(Microtus arvalis) та ховрах одеський (Sp. odessanus). Це означає, що зоогеографічний 

поділ степової зони на правобережну та лівобережну частини на рівні окремих 

зоогеографічних ділянок, зроблений на підставі видового складу гризунів, є цілком 

припустимим, а межа між ними повинна проходити по Дніпру, що суперечить уявленням 

М. М. Щербака (1988) щодо зоогеографічного районування степової зони України. 

Слід зазначити, що на Лівобережному Степу представлені 13 видів гризунів з 14, 

які належать до степового комплексу. Звідси виникає враження, що Лівобережний 

Степ є придатнішим для існування гризунів зональної степової фауни, і тут вона 

повинна краще зберегтися, однак це не так. Якщо порівнювати стан фауни гризунів 

Лівобережного і Правобережного Степу, то, як це не дивно, він однаково загрозливий. 

Так, на сході України майже вимерли популяції ховраха крапчастого, а ховрах 

малий представлений лише окремими поселеннями, тушканчик великий відомий по 

поодиноких знахідках, мишівка степова надійно збереглася лише в заповіднику 

«Хомутовський Степ», сліпачок звичайний дуже нечисленний (Русин, 2013). Строкатка 

степова, колись звичайний гризун, стала дуже рідкісним видом (Кондратенко та ін., 

2006). Майже така сама ситуація зі степовими видами спостерігається і на 

Правобережжі за однією відмінністю – там вже повністю зник тушканчик великий. 
 

ВИСНОВКИ 

1. Фауна гризунів Правобережного Степу складається з 28 видів восьми 

родин, що поділяються на чотири екологічні групи: зональні (15 видів із семи 

родин), синантропні (три види однієї родини), широколистяних лісів (шість видів із 

трьох родин) і річкових заплав (чотири види двох родин). 

2. Видовий склад зональних гризунів за останні 100 років зазнав певних змін: 

на межі 1960/1970-х років вимер тушканчик великий, а в 1980-х роках унаслідок 

вдалої реінтродукції з’явився бабак. 

3. За останні 50 років відбулися суттєве падіння чисельності популяцій 

і скорочення ареалів низки відносно довгоциклічних видів гризунів, тоді як 
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короткоциклічні дрібні види (миші жовтогорла, лісова, мала та курганцева, полівки 

звичайна на східноєвропейська) мають досить сталу чисельність і незмінні ареали. 

4. До зникаючих видів слід віднести ховраха одеського, який у першій 

половині ХХ ст. у Правобережного Степу був одним із наймасовіших видів 

гризунів, а також хом’яка звичайного і мишівку степову, чисельність яких 

скоротилася в тисячі разів, а ареали стали фрагментованими, внаслідок чого їхні 

популяції скоротилися до окремих колоній. 

5. Вразливим слід вважати стан сліпачка звичайного, ареал якого скоротився 

і фрагментувався. Відносно стабільними, хоча й нечисленними є сліпаки малий 

і подільський та хом’ячок сірий. 

6. Слід змінити природоохоронні категорії у Червоній книзі України: у ховраха 

одеського з «неоцінений» на «зникаючий», у хом’яка звичайного з «неоцінений» на 

«зникаючий», у тушканчика великого з «рідкісного» на «зникаючий», у сліпака 

малого з «невизначений» на «рідкісний», у сліпака подільського з «невизначений» 

на «рідкісний». Щодо сірого хом’ячка, то його перебування в Червоній книзі 

України потребує додаткового обґрунтування. 

7. Застосування комплексу краніометричних ознак із використанням методів 

стандартної та геометричної морфометрії не дають можливості 100 % дискримінації 

особин групи видів звичайних полівок Miсrotus (superspecies arvalis) на відміну від 

близького роду лісових мишей. 

9. ГІС-моделювання доводить, що обмеження ареалів полівки звичайної на 

схід та полівки лучної на захід викликані не біокліматичними особливостями цих 

регіонів, а міжвидовим конкурентними взаємодіями. 

10. Зоогеографічне районуванні Правобережного Степу, яке базується на 

фауні зональних гризунів, передбачає розділення Правобережної степової ділянки 

на: Дніпро-Бузьку та Бузько-Дунайську підділянки. 

11. Антропогенні зміни фауни гризунів Правобережного Степу за своєю 

масштабністю цілком порівняльні з деформаціями Лівобережного Степу. 
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АНОТАЦІЯ 

Рашевська Г. В. Гризуни зональних ландшафтів Правобережного степу 

України: видовий склад, поширення і чисельність. – на правах рукопису. Дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – 

зоологія. – Інститут зоологи ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Київ. 2018. 

В результаті польових досліджень Правобережного Степу України проведено 

ревізію видового складу і оцінено стан популяцій зональної групи гризунів. 

Встановлено, що протягом ХХ ст. на цій території перебувало 15 видів. На даний 

момент вимер тушканчик великий (Allactaga major) і доведено наявність бабака 

(Marmota bobak). Ховрах одеський (Spermophillus odessanus), сліпачок звичайний 

(Ellobius talpinus), хом'як звичайний (Cricetus cricetus) і мишівка степова (Sicista 

subtilis) скорочують свої ареали і перейшли в розряд зникаючих або дуже рідкісних 

видів. Стан популяцій сліпаків малого (Nannospalax leucodon) і подільського (Spalax 
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zemni)  стабільний, хоча для останнього існує тенденція до скорочення ареалу. Звичайна 

(Microtus arvalis) і східноєвропейська (M. levis) полівки, лісова (Sylvaemus 

sylvaticus), мала (S. uralensis), жовтогорла (S. tauricus) і курганцева (Mus spicilegus) 

миші, хом’ячок сірий (Cricetulus mіgratorius) мають стабільні ареали  і за винятком 

останнього досить високу чисельність. Рекомендується зміна статусу деяких видів у 

Червоній книзі України. Застосування комплексу краніометричних ознак із 

використанням методів стандартної та геометричної морфометрії не дають 

можливості 100 % дискримінації особин групи видів звичайних полівок Miсrotus 

(superspecies arvalis) на відміну від близьких лісових мишей, де рівень визначення 

достатнє навіть за екстер’єрними ознаками. ГІС-моделювання доводить, що 

обмеження ареалів полівки звичайної на схід та полівки східноєвропейської на захід 

викликані міжвидовими конкурентними взаємодіями в зоні спільного існування. 

Доведено, що антропогенні зміни фауни гризунів Правобережного Степу за своєю 

масштабністю цілком порівняльні з деформаціями Лівобережного Степу. 

Ключові слова: гризуни, Правобережний Степ України, видовий склад, 

чисельність, ареали, геометрична морфометрія, моделювання екологічної ніші, 

зоогеографія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рашевкая А. В. Грызуны зональных ландшафтов Правобережной Степи 

Украины: видовой состав, распространение и численность. – на правах 

рукописи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.00.08 – Зоология. – Институт зоологи им. И. И. Шмальгаузена 

НАН Украины. Киев. 2018. 

В результате полевых исследований Правобережной Степи Украины проведена 

ревизия видового состава и оценено состояние популяций зональной группы 

грызунов. Установлено, что в течение ХХ ст. на этой территории обитало 15 видов. 

На настоящий момент вымер тушканчик большой (Allactaga major) и доказано 

наличие байбака (Marmota bobak). Суслик одесский (Spermophillus odessanus), 

слепушонка обыкновенная (Ellobius talpinus), хомяк обыкновенный (Cricetus 

cricetus) и мышовка степная (Sicista subtilis) сокращают свои ареалы и перешли в 

разряд исчезающих или редких видов. Состояние популяций слепышей малого 

(Nannospalax leucodon) и подольского (Spalax zemni) достаточно стабильное, хотя 

для последнего существует тенденции к сокращению ареала. Обыкновенная 

(Microtus arvalis) и восточноевропейская (M. levis) полевки, лесная (Sylvaemus 

sylvaticus), малая (S. uralensis), желтогорлая (S. tauricus) и курганчиковая (Mus 

spicilegus) мыши, за исключением хомячка серого (Cricetulus mіgratorius), имеют 

достаточно высокую численность и стабильные ареалы. Рекомендуется изменение 

статуса некоторых видов в Красной книге Украины. Применение комплекса 

краниометрические признаков с использованием методов стандартной и геометрической 

морфометрии не дают возможности 100% дискриминации особей группы видов 

обыкновенных полевок Miсrotus (superspecies arvalis) в отличие от близких лесных 

мышей, где уровень определения достаточный даже по экстерьерным признакам. 

ГИС-моделирование показывает, что ограничение ареалов полевки обыкновенной 

на восток и полевки восточноевропейской на запад вызваны межвидовыми 
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конкурентными взаимодействиями в зоне совместного существования. Доказано, 

что антропогенные изменения фауны грызунов Правобережной Степи по своей 

масштабности вполне сравнительные с деформациями Левобережного Степи. 

Ключевые слова: грызуны, Правобережная Степь Украины, видовой состав, 

численность, ареалы, геометрическая морфометрия, моделирование экологической 

ниши, зоогеография. 

 

ABSTRACT 

Rashevska H. V. Rodents of zonal landscapes of the Right-bank Steppe of 

Ukraine: species composition, distribution and numbers. – manuscript. Thesis for 

obtaining a scientific degree of Candidate of Biological Sciences by speciality 03.00.08 – 

Zoology. – Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine. Kyiv. 2018. 

The field studies carried in the Right-bank Steppe of Ukraine have resulted in a 

revision of species composition and assessment of population statuses of a zonal group of 

rodents. It has been established that in the course of the 20
th
 century the studied area was 

inhabited by 15 species. The great jerboa (Allactaga major) is currently extinct, while the 

presence of the bobak marmot (Marmota bobak) is proved. Appearance of the latter became 

a result of successful acclimatization. It is shown that the odessian souslik (Spermophillus 

odessanus), northern mole vole (Ellobius talpinus), European hamster (Cricetus cricetus), 

and the southern birch mouse (Sicista subtilis) are shrinking their ranges and obtained 

statuses of endangered or rare species. The population statuses of the lesser mole rat 

(Nannospalax leucodon) and Balkan mole rat (Spalax zemni) are quite stable, though the 

range of the latter species shows a reduction trend. Mouse-like rodents (the common 

(Microtus arvalis) and southern (M. levis) voles, wood (Sylvaemus sylvaticus), Ural field (S. 

uralensis), yellow-necked (S. tauricus) and steppe (Mus spicilegus) mice), except for the 

grey hamster (Cricetulus mіgratorius), have rather high numbers and stable ranges. It is 

recommended to change the species statuses in the Red Book of Ukraine: for the odessian 

souslik from “not evaluated” to “endangered”, European hamster – from “not evaluated” to 

“endangered”, great jerboa -  from “rare” to “endangered”, lesser mole rat – from  “data 

deficient” to “vulnerable”, Balkan mole rat - from “data deficient” to “vulnerable”. As for 

the grey hamster, its inclusion in the Red Book of Ukraine requires additional justification.  

The use of a set of craniometric traits with the application of methods of standard and 

geometric morphometry do not allow 100 % discrimination of individuals in a species group 

of common voles Miсrotus (superspecies arvalis) in contrast to closely related  wood mice, 

where even exterior traits are sufficient for identification. The GIS-modeling proves that the 

limitation of ranges of the common vole to the east and the southern vole to the west are 

caused by interspecific competitive interactions in the shared zone of their dwelling. 

Zoogeographical zoning of the Right-bank Steppe, basing on fauna of zonal rodents, divides 

the right-bank steppe area into the Dnipro-Buh and Buh-Danube subareas. It is proved that 

the anthropogenic changes in the rodent fauna of the Right-bank Steppe are quite 

comparable in its scope with deformations of the Left-bank Steppe. 

Keywords: rodents, Right-bank steppe of Ukraine, species composition, numbers, 

ranges, geometric morphometry, modeling of an ecological niche, zoogeography. 
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