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Вступ 

Сліпаки (Spacacidae) – представники ссавців-землериїв, для яких характе-
рні висока пристосованість до підземного екотопу, обмежена рухливість, 
життя і кормодобування у створених ними підземних галереях, розміщен-
ня яких визначається місцезнаходженням кормових рослин. Все це обме-
жує просторовий розподіл сліпаків і швидкість їхнього розселення у нові 
місцезнаходження (Коробченко та ін., 2010; Begall et al., 2007). 
Попередні дослідження дозволили визначити і описати можливості 
швидкого розселення тварин, яке сліпаки часто можуть здійснювати по-
верхневим шляхом – у період розселення молодняка і дорослих у після-
репродуктивний період (Пузаченко, 1993). За узагальненими даними, пік 
наземної активності для сліпаків припадає на період з першої декади чер-
вня до початку липня (Коробченко, 2009). Завдяки можливості здійсню-
вати швидкі поверхневі переміщення сліпаки швидко формують свої нові 
поселення у місцях, де вони не були відмічені раніше або вимерли через 
несприятливі умови під час останньої зимівлі. 
Мета роботи – дослідити і описати зміни просторової структури популя-
цій Spalax microphthalmus на Луганщині упродовж року, зокрема у зв’яз-
ку з тим, що цей вид підземних гризунів часто виявляється мешканцем 
культурфітоценозів сходу України. 
 
Матеріал та методика 

Нами досліджено динаміку поселень сліпаків протягом року з огляду на  
питання, пов’язані з їх появою у агроценозах і на присадибних ділянках у 
різні періоди року. Дослідження проводили протягом 2009–2011 років у 
різних районах Луганщини. 
Загалом нами оглянуто та зібрано шляхом опитування дані щодо 120 ло-
кальних поселень сліпака з аналізом особливостей присутності тварин у 
агроценозах та динаміки змін окремих поселень у часі. 
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Результати дослідження 

На підставі великої кількості спостережень можна розрізняти кілька за-
кономірних фаз розвитку просторових структур поселень сліпаків. За ви-
хідну просторову структуру поселень сліпака прийнято післязимовий 
розподіл окремих поселень виду, який, по суті, відображає два параметри 
– ємність середовища і мінімальний розмір популяції. 
Фаза 1. У період з кінця лютого до початку березня поселення сліпаків є 
дуже розрізненими і можуть бути відокремленими одне від одного від-
станню близько 1–5 км. У цей період їх можна виявити за слідами рийної 
діяльності майже виключно на наступних ділянках: придорожні смуги, 
лісосмуги,  узлісся,  що межують з луками і ріллею,  високі лучні ділянки 
біля річок, пасовища, старі сади, перелоги, цілинні ділянки між полями. 
Цей набір місцезнаходжень можна вважати за базовий; в інших місцях 
сліпаки майже відсутні. В цей період відбувається розмноження сліпаків. 
На початку і протягом березня на полях,  ще до появи на них сходів зер-
нових культур, часто реєструють прямолінійні серії «кротовин» сліпаків. 
Можна припустити,  що поля сліпаки використовують також і для розсе-
лення з місць зимівлі на цілинних ділянках, поблизу лісосмуг на придатні 
за кормовими ресурсами інші території. 
Фаза 2. У квітні й травні починається масове розселення молодих сліпа-
ків,  і в цей час регулярно реєструють малорозмірні викиди молодих по-
руч з материнськими поселеннями. В цей же час починається регулярна 
реєстрація наземної активності тварин, які часто долають непридатні або 
складні для риття ділянки поверхнею. У цей період сліди рийної діяльно-
сті з’являються на нових, раніше не заселених (без викидів) ділянках. У 
частині випадків сліпаки заходять в агроценози, де можна зустріти пря-
молінійні серії та ізольовані групи викидів, розділені помітними (понад 
50 м) проміжками між ними. Поява в агроценозах у цей час спричинена 
не кормозапасанням тварин, а пошуком нових цілин, які останнім часом 
все більше задіяні у сільськогосподарське використання. 
Фаза 3. В останню декаду травня і протягом червня спостерігається пік 
наземної активності сліпаків, при якій не менше 60 % реєстрацій випадає 
на молодих тварин. Сліпаки закріплюються на різноманітних ділянках, 
помітно віддалених від місць зимівлі й розмноження. До кінця червня і 
початку липня формується досить рівномірний просторовий розподіл по-
селень сліпака, і ця картина помітно відрізняється від ранньовесняної. 
Протягом ІІ половини липня та І–ІІ декад серпня сліпаки продовжують 
своє розселення, проте зовнішні прояви рийної діяльності майже зника-
ють. Це пов’язано з наявністю у цей час великої кількості раніше сформо-
ваних галерей. В таких ділянках рийна діяльність майже не проявляється 
також через можливість вигортання ґрунту не на поверхню,  а у раніше 
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прориті ходи. Понад те, при зовнішній відсутності свіжих викидів, на та-
ких ділянках часто відмічається велика кількість старих підповерхневих 
порожнин (раніше створених кормових ходів). 
Фаза 4. З початку липня починається нова фаза просторової динаміки по-
селень,  протягом якої сліпаки активно заселяють агроценози.  Є всі під-
стави вважати, що у цей час може відбуватися не випадковий вибір на-
прямку та орієнтації просторових переміщень, а орієнтація на запах. Чис-
ленні дослідження як вітчизняних (Решетник, 1941) так і зарубіжних до-
слідників (Begall et al., 2007) підтверджують можливості сліпаків виявля-
ти кормові ресурси за запахом. Внаслідок такого розселення протягом 
кінця липня та серпня спостерігається значне зростання чисельності слі-
паків на присадибних ділянках та взагалі на території околиць населених 
пунктів. Особливо привабливими для сліпаків є картопляні ниви. В цей 
час сліпаки набувають статусу шкідника і активно винищуються місце-
вим населенням. За нашими розрахунками в Луганській області протягом 
фази активності здобувається близько 2000 екз. В окремих пунктах є 
професійні ловці,  які за день здобувають до 10–15 екз.  за допомогою са-
моробних пристроїв (самостріли, гачки та ін.). Протягом цієї фази чисе-
льність сліпаків у агроценозах є помітно вищою (у кілька разів), порівня-
но з природними місцезнаходженнями, в яких сліпака реєстрували навес-
ні. Через це може виникати враження, що сліпак є напівсинантропним 
видом, місцезнаходження якого сконцентровані поблизу населених пунк-
тів, дачних ділянок та городів за межами населених пунктів. 
Фаза 5. На початку вересня,  коли зібрано врожай овочевих культур,  які 
приваблюють сліпаків (картопля, морква), сліпаки починають виселятися 
з агроценозів, суттєво скорочуючи свою чисельність у межах населених 
пунктів. У цей період часто реєструють знахідки невеликих тимчасових 
комор із запасами овочевих культур, на городах і межах між ними. В базі 
даних автора є інформація про 21 реєстрацію комор сліпака на Луганщи-
ні. У 10 випадках постійні комори знаходили поза межами городу (на 
відстані 50–100 м), на глибині 1,5–3 м, із запасами картоплі та моркви об-
сягом 5–12 кг. У межах городів, на ділянках з овочевими культурами від-
мічено: тричі – постійні комори із зимовими запасами картоплі та моркви 
(на глибині 1–2 м), та 8 разів – тимчасові коморки, в усіх випадках – від 2 
до 5 коморок в одному місці (на глибині 0,3–0,5 м). У двох випадках при 
розкопуванні тимчасових коморок (на картопляній ниві й на квітнику) 
виявлено молодих сліпаків, що підтверджує можливість осіннього роз-
множення сліпаків в умовах надлишку кормових запасів. З кінця липня і 
до початку зимового періоду рийна активність суттєво зменшується. Про 
існування виду у цей час свідчать лише старі викиди, інколи поновлені, і 
до початку промерзання ґрунту (кінець листопада і грудень) просторове 
розміщення сліпаків подібне до ранньовесняного. 
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Таким чином, протягом року спостерігається надзвичайно виразна про-
сторова динаміка поселень сліпака і активне його вселення у агроценози і 
присадибні ділянки (протягом літньо-осіннього періоду) та відновлення 
вихідної просторової структури поселень (протягом осінньо-зимового 
періоду). Поширена точка зору в ареалі виду про надзвичайну шкодочин-
ність сліпаків пояснюється тим, що місцеве населення своєю господарсь-
кою діяльністю активно приваблює сліпаків в агроценози, висаджуючи 
на своїх ділянках приваблюючі тварин овочеві культури,  часто розміщу-
ючи свої ділянки на околицях та за межами населених пунктів, часто на 
природних цілинних ділянках. Шкоду для врожаю можна суттєво змен-
шувати продуманим плануванням засадження ділянки (межі та міжряддя 
обсаджувати іншими культурами) та використанням шумових пристроїв, 
як саморобних, так і промислових. Уявлення про надзвичайно високу чи-
сельність сліпаків у регіоні є перебільшенням, так як 1–2 тварини у пері-
од активного кормозапасання можуть нанести помітну шкоду відразу на  
кількох садибних ділянках. 
 
Висновки 

Результати проведеного дослідження дозволяють встановити явище се-
зонної синантропії Spalax microphthalmus. Пропонується розрізняти п’ять 
фаз просторової динаміки виду упродовж року, що сформувалися в умо-
вах існування виду на цілинах і межах з агроценозами: 1) ранньовесняна, 
репродуктивна; 2) розселення молодняка і дорослих; 3) рівномірне роз-
повсюдження і формування широкої мережі кормових ділянок;  4)  все-
лення в агроценози як сезонні кормові біотопи; 5) виселення з агроценоз-
зів та концентрація у окремих природних ділянках для зимівлі. 

____ 

Коробченко М. Наземна активність підземного гризуна Spalax microphthalmus // 
Zoocenosis–2009. Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах: V Міжнар. 
наук. конф. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 329–331. 

Коробченко М. А., Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Підземні гризуни як життєва 
форма ссавців // Вісник Національного науково-природничого музею. – Ки-
їв, 2010. – Том 8. – С. 5–32. 

Пузаченко А. Ю. Пространственная структура группировок обыкновенного сле-
пыша Spalax microphthalmus (Rodentia, Spalacidae) // Зоол. журн. – 1993. – 
Том 72, вып. 5. – С. 123–131. 

Решетник Е. Г. Матеріали до вивчення систематики, географічного поширення та 
екології сліпаків (Spalacinae) УРСР // Збірник праць Зоологічного музею. – 
Київ, 1941. – № 24. – С. 23–95. 

Begall S., Burda H., Schleich C. E. (eds.). Subterranean rodents: news from under-
ground. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. – 398 p. 


	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012







	РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
	Актуальні проблеми вивчення та збереження біорізноманіття
	Динаміка біорізноманіття як концепт (до 20-річчя Конвенції про біорізноманіття)
	Витоки
	Динаміка БР як його іманентна властивість
	Причини сучасної динаміки БР
	Конвенція про біологічне різноманіття (КБР)
	Розвиток ідей в Україні
	Проблема документації змін БР

	Слово до дослідників біорізноманіття про його динаміку, моніторинг і охорону
	Природоохранный потенциал хозяйственно-освоенных территорий
	Введение
	Военные полигоны
	Зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
	Оценка природоохранного потенциала хозяйственно-освоенных территорий

	Національний природний парк «Подільські Товтри» – скарбниця біорізноманіття Поділля
	Раритетна флора Парку
	Раритетна фауна Парку
	Фактори підтримання біорізноманіття

	Біотичне різноманіття архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика)
	Біорізноманіття, біотехнія та созологія
	Моніторинг біорізноманіття пелетковим методом
	Ротація біорізноманіття крізь призму змін знань, фаун і парадигм
	Вступ
	Тлумачення базових понять
	Таксономія в історичній ретроспекції
	Динаміка і ротація фауни як парадигма

	Мониторинг зооантропонозов и популяций мелких млекопитающих подразделениями СЭС
	Мониторинг зооантропонозов (на примере туляремии)
	Мониторинг носителей (на примере грызунов)

	Модель просторової динаміки популяцій сліпака упродовж року
	Вступ
	Матеріал та методика
	Результати дослідження
	Висновки

	Перспективы и направления исследований беспозвоночных юго-востока Украины
	Результати тестування методики інвентаризації лісів
	Роль залежей в сохранении раритетного фиторазнообразия
	Выводы

	Использование ГИС MapInfo в мониторинге флоры Стрельцовской степи
	Динаміка населення кажанів НПП «Подільські Товтри»
	Гнездящиеся хищные птицы заповедника Стрельцовская степьи прилегающих территорий
	Введение
	Материал
	Общая характеристика фауны
	Характеристика видов
	Обсуждение

	Ophioglossum vulgatum L. в долині Дніпра у Києві
	Опис місцезростань
	Висновки

	Стан і перспективи існування лопатинської субпопуляції біловезьких зубрів в угіддях ДП «МГ Стир»
	Вікові та репродуктивні особливості популяції Allium savranicum Besser заповідника «Трьохізбенський степ»
	Современное состояние популяций некоторых редких видов природной флоры Донецкого Приазовья и рекомендации для их сохранения
	Описание популяций
	Рекомендации по охране

	Особо охраняемые виды насекомых Луганской области
	Экология поликсены (Zerynthia polyxena) и перспективы сохранения вида в РЛП Краматорский
	Введение
	Результаты

	Чужорідні види тварин у синантропних місцезнаходженнях Луганщини
	Вступ
	Появи чужорідних видів безхребетних після 1990
	Появи чужорідних видів хребетних після 1990
	Очікувані інвазії, експансії та інтродукції
	Випадкові завози, неоднозначні дані
	Статус раритетності та темпи змін фауни
	Висновки

	Динаміка популяцій рудого і звичайного соснових пильщиків (Neodiprion sertifer Geoffr. et Diprion pini L.) у Луганській області
	Розповсюдження гупі (Poecilia reticulata Peters, 1859) в каналі Бортницької станції аерації м. Києва
	Інвазійний вид Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal. на території сходу України
	Об экспансии инвазивного вида божьей коровки Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) в Украине
	Особенности биологии Phloeosinus aubei (Perris, 1855), нового инвазивного вида короедов на юго-востоке Украины
	Багаторічна сезонна динаміка чисельності капустяних блішок в умовах Харківського району
	Видовий склад комплексу хрестоцвітих клопів в умовах Харківського району
	Інвазія та особливості популяцій багатоніжки Scutigera cоleoptratа на сході України
	Материалы к фауне клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Луганского природного заповедника

	Сезонная динамика полихет северо-западной части Чёрного моря
	Зональні та едафотопічні особливості підліску широколистяних лісів
	Сучасний стан популяцій мікромамалій Стрільцівського степу
	Чисельність
	Статево-вікова структура популяцій
	Висновки

	Материалы к фауне жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) заповедника «Хомутовская степь»
	Введение
	Общие сведения о заповеднике
	Материал и методы
	Результаты и обсуждение

	Динаміка чисельності популяцій вивірки звичайної і куниці лісової в умовах західних регіонів України
	Вступ
	Моделі
	Аналіз даних
	Обговорення
	Подяки

	Жуки Dasytidae і Malachiidae (Coleoptera) Українського степового та Луганського природних заповідників
	Многолетняя динамика популяционных показателей амфипод Придунайского района Черного моря
	Видовой состав
	Показатели обилия
	Особенности распределения видов

	Дрібні ссавці степових ділянок заповідника «Михайлівська цілина» і вплив на них різних режимів заповідності
	Матеріал та методика обліку
	Загальний огляд видів мікромамалій
	Обліки на АЗС
	Обліки на некошених ділянках ПКС
	Вилови на викошених ділянках ПВС
	Зміни фауни в умовах режиму заповідання
	Висновки

	Сезонна динаміка чисельності Coleoptera лісової підстилки дубових лісів Ужгородського району
	Вступ
	Природні умови району досліджень
	Матеріал та методика дослідження
	Результати та обговорення
	Висновки

	Динамика численности микротериофауны НПП «Святые Горы»
	Выводы

	Таксономічне багатство мишовидих гризунів НПП «Сколівські Бескиди»
	Вступ
	Результати та їх обговорення
	Висновки

	Опыт использования ловчих канавок для мониторинга наземных позвоночных в степных заповедниках
	Введение
	Опыт использования ловчих канавок
	Пример анализа (учеты микромаммалий в Провальской степи)

	Статистическая структура численности населения мелких млекопитающих Крыма
	Результаты

	Структура мезофауни поверхні ґрунту ландшафтного заказника «Мис Айя» (Крим)
	Методика
	Результати
	Висновки

	Сезонна динаміка і біоценотична роль птахів родини Corvidae у місті Луганськ
	Характеристика угруповання
	Особливості динаміки популяції грака
	Висновки

	Орнітофауна квазіприродних ландшафтів міста Луганськ
	Вступ
	Матеріали та методика
	Результати та їх обговорення
	Висновки

	Жуки-стафілініди (Coleoptera, Staphylinidae)штучних лісових насаджень м. Луганська
	Результати
	Обговорення

	Місцезростання рідкісних видів рослин у межах міста Луганськ
	Використання кажанами сховищ антропогенного походження (на прикладі Луганської області)
	Біорізноманіття декоративних рослин в озелененні скверів міста Луганськ
	Вступ
	Огляд найголовніших видів
	Фактори збільшенні і зменшення біорізноманіття

	Урболандшафти як екокоридори проникнення інвазійних видів у склад регіональної біоти
	Вступ
	Матеріали, місце та методи дослідження
	Інвазійні види птахів у місті Ужгороді: видовий склад, щільність, характер перебування, поширення
	Висновки

	Жуки-стафілініди (Coleoptera, Staphylinidae) яружно-балочних екосистем м. Дніпропетровська
	Обговорення

	Дослідження динаміки ґрунтової мезофаунив умовах заповідної території міста
	Багаторічні зміни фауни дрібних ссавців під впливом антропогенного чинника
	Вступ
	Місце та методика дослідження
	Результати та їх обговорення
	Висновки

	Дослідження первинної сукцесії на перелозі в околицях м. Макіївка
	Вступ
	Матеріали та методика
	Результати досліджень
	Оцінки видового різноманіття
	Висновки
	Подяка

	Можжевельник казацкий как объект широкой интродукции в городах: особенности развития
	Результаты
	Выводы

	Продуктивність гідромакрофітів за дії іонів плюмбуму
	Вступ
	Об’єкти та методи досліджень
	Результати роботи
	Висновки

	Динаміка показників різноманіття мікроартропод в умовах поширення електромагнітного поля ЛЕП високої напруги
	Причини зміни різноманіття птахів Станично-Луганського рибгоспу (IBA)
	Вступ
	Видове різноманіття птахів і фактори його підтримання
	Негативні фактори
	Висновки

	Насіннєва продуктивність деяких видів рослин культурценозів у Луганській області
	Вступ
	Матеріал
	Результати

	Біорізноманіття ґрунтових мікроорганізмів трансформованих біогеоценозів
	Насіннєва продуктивність рослин у природних та антропогенно-порушених фітоценозах
	Особливості динаміки населення мишоподібних гризунів в умовах пірогенного ряду соснових лісів
	Результати

	К фауне Lasiocampoidea и Bombycoidea (Insecta, Lepidoptera) Луганской области
	Материал, территория исследований
	Таксономический список чешуекрылых
	Выводы
	Благодарности

	Современное состояние герпетофауны Луганской области
	Факторы угроз

	До фауни жалких перетинчастокрилих (Hymenoptera) Луганської області
	Вступ
	Місця, матеріал і методи дослідження
	Результати дослідження та їх обговорення
	Висновки

	Аналіз біорізноманіття гусеподібних(Anseriformes) Луганської області
	Вступ
	Результати досліджень
	Висновки

	Сучасний стан прибережно-водної та водної флори Луганської області
	Вступ
	Результати
	Оцінки і зміни біорізноманіття

	Обзор таксономии рыб, обитающих в бассейне реки Северский Донец
	Виды рыб Донца со стабильной таксономией
	Изменения в таксономии рыб Донца

	Екологія та іхтіофауна річки Айдар
	Вступ
	Річки Луганщини і характеристика р. Айдар
	Методика дослідження
	Результати дослідження
	Висновки

	Аналіз іхтіофауни Луганщини
	Экологическая сеть Луганской области и сохранение биоразнообразия
	Етнокультурні та соціальні аспекти мисливства
	Рациональное природопользование в условиях рыночных отношений
	Лабораторія «Корсак»: підсумки п’яти років діяльності
	Загальна інформація
	Передісторія: екоклуб «Корсак»
	Науково-дослідні і освітні проекти Лабораторії
	Поточні проекти

	Авторський покажчик
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	ДИНАМІКА БІОРІЗНОМАНІТТЯ 2012
	Збірник наукових праць











