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Исследования проводили в 2006–2011 гг. в период с мая по ноябрь-де-
кабрь, на территории Национального природного парка «Святые горы» 
на севере Донецкой обл. При исследовании видового состава и численно-
сти мелких млекопитающих в лесных биотопах применяли стандартный 
метод ловушко-линий, с расстановкой ловушек с интервалом в 5 м; при-
манка – черный хлеб с подсолнечным маслом. На стационарах заклады-
вали ловчие канавки длиной по 50 м с 10 цилиндрами в каждой. 
Места учета. Учеты проводили на 3 стационарах, а также на временных 
площадках. Первый стационар заложен в кв. 58–59 Теплинского ПНИО1 
в старовозрастной кленово-ясеневой дубраве с отдельными дубами воз-
растом 200–300 лет. В 2009 г. на нем была вырыта ловчая канавка. Вто-
рой стационар заложен в кв. 78 Святогорского ПНИО в старовозрастном 
сосновом бору. На этом стационаре создано 2 канавки, отрытые в 2006 и 
2008 гг. Третий стационар заложен в кв. 159 Святогорского ПНИО в 
средневозрастной кленово-ясеневой дубраве со старицами. В ходе экспе-
диционных выездов обловы проводили также в нагорных дубравах, чер-
ноольшанниках, пойменных лугах, степных урочищах. Всего отработано 
13142 ловушко-суток и 173 канавко-суток. 
Видовой состав. В ходе учетов отловлено 752 особи мелких млекопи-
тающих 14 видов (табл. 1): 
мышак желтогорлый Sylvaemus tauricus, мышак лесной S. sylvaticus, мы-
шак уральский S. uralensis,  мышь полевая Apodemus agrarius,  мышь до-
мовая Mus musculus, мышь курганчиковая M. spicilegus, мышь-малютка 
Micromys minutus, полевка рыжая Myodes glareolus, полевка подземная 
Terricola subterraneus, полевка луговая Microtus levis, бурозубка обыкно-
венная Sorex araneus, бурозубка малая S. minutus, белозубка малая Cro-
cidura suaveolens, кутора водяная Neomys fodiens. 

                                                        
1 ПНИО – природоохранное научно-исследовательское отделение. 
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Таблиця 1. Динамика фауны микромаммалий в НПП «Святые Горы» 

Вид 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Итого 
Crocidura suaveolens 1 1 1 2 5 1 11 
Sorex minutus 1 1 1 1 2  6 
Sorex araneus 7 13 3 1 7 6 37 
Neomys fodiens     1  1 
Myodes glareolus 76 33 6 7  8 130 
Terricola subterraneus    1   1 
Microtus levis 2 1 4 2 1 5 15 
Micromys minutus      1 1 
Apodemus agrarius 17 1 1  2 11 32 
Sylvaemus sylvaticus 63 71 27 15 10 6 192 
Sylvaemus uralensis 5 6 3 15 16 20 65 
Sylvaemus tauricus 56 33 33 18 7 81 228 
Mus spicilegus     1 1 2 
Mus musculus 4 1 11 4 1 10 31 
Всего 232 161 90 66 53 150 752 

 

Оценки численности. Доминантом в структуре фауны микромаммалий 
НПП «Святые Горы» является мышак желтогорлый, субдоминантами – 
мышак лесной и полевка рыжая. К второстепенным видам можно отнести 
мышака уральского, обыкновенную бурозубку и полевую мышь. Мало-
численными видами по результатам учетов являются:  полевка луговая 
(которая, однако, доминирует в добыче большинства хищников-мыше-
едов), белозубка малая и бурозубка малая. Прочие виды мелких млекопи-
тающих встречаются в учетах единично. 
В составе фауны Парка лесные виды (мышак желтогорлый и полевка ры-
жая) составляют 47,6%, эвритопы – 46,3%, виды пойменного комплекса – 
6%. Численность эвритопных видов подвержена меньшим колебаниям, 
наиболее стабильна численность мышака уральского, который встреча-
ется практически во всех биотопах НПП «Святые Горы». Это, вероятно, 
связано с большей экологической пластичностью эвритопных видов и 
возможностью смены биотопов в неблагоприятные периоды. 
 
Выводы 

• Численность полевок (Arvicolidae) изменяется в более широких пре-
делах, чем у мышей (Muridae), 
• в годы с низкой численностью мышевидных грызунов возрастает доля 
второстепенных видов, 
• виды вблизи границы своего ареала (мышак лесной, полевка рыжая) об-
ладают большей амплитудой численности, 
•  колебания численности мышевидных грызунов не совпадают с колеба-
ниями численности землероек. 


	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











