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TKACH, G., ZORIA, A. Small mammals in owl pellets: the experience of determination of domi-
nant and rare species and feeding biotopes of owls. — The study of pellets of birds of prey al-
lows prompt survey of a large area and to identify rare species of small mammals that are not taken 
into account by other methods. It has been established that owls feed mainly on agricultural lands 
and that the species composition of animals they feed on differs significantly in the steppe and for-
est steppe zones of the region. The list of species recorded in the diet of owls in the steppe zone 
includes 15 names (more than 50 % are house and forest mice), in the forest-steppe zone there are 
only 7 (more than 70 % falls on field voles). In the analysed pellets, the remains of two rare species 
for Kharkiv Oblast were found: the field vole (Microtus agrestis) and the bicolored shrew (Cro-
cidura leucodon). 

 
Вступ 

Пелетки хижих птахів, зокрема сов, дають унікальний за своїм обсягом 
матеріал для оцінки видового складу та відносної чисельності видів-жертв, на-
самперед дрібних ссавців. Метод набув активного розвитку в Україні з по-
чатку ХХ ст., і його можливості неодноразово показано у працях багатьох ав-
торів, зокрема І. Г. Підоплічка (1937). На думку розробників цього методу, 
аналіз пелеток дозволяє встановити домінуючі види дрібних ссавців у кормо-
вих біотопах сов, оцінити їхню відносну чисельність і зібрати відомості щодо 
їх просторового розподілу (Кучерук 1952).  

Окрім того, пелетковий метод обліку мікротеріофауни дозволяє за ко-
роткий час обстежити значну за площею територію, оцінити відносну чисель-
ність кожного з видів-жертв і в ряді випадків виявити рідкісні види, які не час-
то потрапляють у пастки (Новиков 1949). 

З метою виявлення рідкісних видів дрібних ссавців, а також для уточ-
нення даних по їх видовому і кількісному складу, отриманих при обліках ме-
тодом пастко-діб, нами проаналізовано вміст 190 пелеток сови вухатої (Asio 
otus). Пелетки зібрано у травні 1997 р. нашим колегою, орнітологом Р. Джа-
мірзоєвим у Борівському районі Харківської обл. (степова зона) на березі Чер-
вонооскільського водосховища. 
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Попередні результати цього дослідження опубліковано в Теріологічному 
бюлетені NT5 за 2005 рік (Зоря et al. 2005) і представлено на 14 Теріологічній 
школі (м. Чорнобиль, 2007).  
 

Склад жертв і види-домінанти 

Досліджені нами пелетки містили кісткові фрагменти 528 особин мікро-
мамалій (12 видів гризунів і 3 види землерийок) та 11 особин птахів (6 видів 
горобиних). Видовий склад дрібних ссавців, ідентифікованих за цими кістко-
вими рештками, представлено у таблиці 1.  

Розподіл груп за часткою в живленні такий: миші — 58,3 %, нориці — 
35,8 %, землерийки — 3,9 %, птахи — 2,0 %, що зазначено нами й раніше (Зо-
ря et al. 2005). Серед жертв ідентифіковано 15 видів дрібних ссавців. Основу 
живлення сов становлять ті самі види, які є численними і за результатами до-
сліджень місцевої фауни пастками. Ними є: миша хатня (Mus musculus — 
30 %), миші лісові (Sylvaemus sylvaticus s. l. — 24 %), нориця лугова (Microtus 
levis — 18 %), хом’ячок сірий (Cricetulus migratorius — 15 %). Сумарно частка 
домінантних видів у живленні сов становить 87 %.  

Усі інші види трапляються в пелетках з частотою 0,18–2,78 % (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Співвідношення видів дрібних ссавців у пелетках сов і різних стаціях сте-
пової зони Харківської області (за: Зоря et al. 2005) 

Вид Пелет-
ки 

Багаторічний показник частки видів за результатами 
обліків чисельності методом пастко-діб 

  Поле Лісосмуги Скирти Заплава Ліс 

Mus musculus 30,24 39,06 8,99 22,23 3,70 4,02 
Sylvaemus sylvaticus s. l. 23,75 31,05 65,20 4,90 21,00 35,29 
S. tauricus 0,56 3,17 1,26 0,06 4,30 15,39 
Apodemus agrarius 0,92 4,62 0,67 0,99 24,50 4,09 
Micromys minutus 2,04 0,13 0,22 3,99 2,10 0,02 
Rattus norvegicus 0,18 0,02 – – – – 
Myodes glareolus 1,48 0,67 7,96 0,20 26,30 34,61 
Microtus levis 18,18 8,18 7,58 64,99 7,50 2,95 
M. agrestis 0,74 – – – – – 
Terricola subteraneus – – – – 0,06 0,07 
Cricetulus migratorius 14,66 12,71 6,91 0,25 0,06 3,10 
Lagurus lagurus 0,74 0,19 – – – – 
Dryomys nitedula 0,18 – – – 0,05 1,57 
Sorex araneus – 0,12 0,89 0,89 9,00 1,44 
S. minutus 2,78 – – – 1,00 0,01 
Crocidura suaveolens 0,92 0,05 0,30 1,42 0,40 0,17 
C. leucodon 0,18 – – – – – 
Neomys fodiens – – – – 0,30 – 
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Кормові біотопи сов 

Для виявлення найпривабливіших для сов кормових (мисливських) тери-
торій нами проаналізовано видовий склад дрібних ссавців у пелетках по-
рівняно з виловами пастками в різних стаціях. Дані ми порівняли з викорис-
танням індексу подібності фаун (індексу спільності) Чекановського-Соренсена 
(Песенко 1982). 

Ми порівняли частоти виявлення видів у пелетках із результати їх обловів 
у різних типах місцезнаходжень. У таблиці 1 наведено результати обліку чисе-
льності дрібних ссавців методом пастко-діб (пастки Геро) у степовій зоні Хар-
ківської обл. за 1996 р. (тобто рік, який передує року збору пелеток). Пастки 
ставили у 5 типах біотопів: в лісі, полезахисних лісосмугах, на посівах багато-
річних трав та соняшнику, у скиртах. Сумарно обсяг облікових робіт склав 
2600 пастко-діб, упіймано 471 екземпляр дрібних ссавців.  

На частку мишей припало 75,3 % усіх зловлених тварин, на нориць — 
19,1 %, на землерийок — 5,1 %, що не збігається з результатами обліків паст-
ками. Для порівняння (див. дані вище), аналіз вмісту пелеток дав такий ряд: 
58,3 % — миші, 35,8 % — нориці, 3,9 % — землерийки. Тож у цілому збіг час-
тот є, але розходжения сягають 1,3–1,8 раза. 

Найвищий індекс спільності фаун є властивим для видового складу тва-
рин в пелетках і обліках пастками на полях (0,774 ± 0,028). Дещо нижча подіб-
ність пелеткових даних з даними обліку в лісосмугах (0,505 ± 0,023) та скиртах 
(0,497 ± 0,019). Ще нижча подібність — за результатами обліків у заплавах 
(0,387 ± 0,011) та лісах (0,370 ± 0,010).  

Отже, порівняльний аналіз даних щодо живлення сов і видового складу 
дрібних ссавців у різних стаціях при обліках їх пастками засвідчив найбільшу 
схожість «пелеткових» даних з фауною полів. 

Виявлене підтверджує і високий коефіцієнт кореляції (r = 0,935 ± 0,029, 
t = 31,6) між видовим складом тварин у пелетках і відловом їх пастками. Таким 
чином, у степовій зоні Харківської області сови віддають перевагу здобуванню 
корму у сільськогосподарських угіддях. 
 

Порівняння даних щодо лісостепової та степової зон 

Оскільки Харківська область розташована у двох ландшафтно-геогра-
фічних зонах — степовій і лісостеповій, варто порівняти визначені нами ви-
дові спектри жертв у живленні сов у степових районах зі спектрами у відловах 
мікромамалій пастками в місцезнаходженнях, розташованих у лісостеповій ча-
стині області. 

Наводимо багаторічні дані виловів методом пастко-діб і збори пелеток со-
ви сірої (Strix aluco), зроблені В. О. Нагловим у молодому і старому борах біля 
с. Скрипаї Зміївського району в 1962 р. (табл. 2 та 3) і нами в нагірній діброві 
біля с. Гайдари Зміївського району в 2002 р. (табл. 3). 
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Таблиця 2. Аналіз пелеток сови сірої в Зміївському районі Харківської обл.* 

Діагностичні об’єкти Кількість пелеток у серії 

(всі в %, крім першого рядку) серія 
1: 28 

серія 
2: 46 

серія 
3: 210 

серія 
4: 57 

серія 
5: 70 

серія 
6: 411 

Кількість гризунів 59 180 398 98 119 854 
Миші, Muridae 23,7 17,8 12,3 23,5 18,5 16,4 
Нориці, Arvicolidae 76,3 82,8 70,1 76,5 81,5 75,5 
Нориці сірі, Microtus (s. l.) 76,3 82,8 69,1 73,5 71,4 73,3 
Нориці руді, Myodes glareolus 0 0 1 2 10,1 2,1 
Мишак лісовий, Sylvaemus sylvaticus 0 4,4 8 10 5 6,6 
Мишак жовтогрудий, S. tauricus 5,1 5 1,8 4,1 3,4 3,2 
Житник пасистий, Apodemus agrarius 5,1 2,2 10 3,1 7,6 7 
Миша хатня, Mus musculus 13,5 5,6 8,8 6,1 2,5 7,3 
Птахи 0 0 0,25 0 0 0,1 

* Матеріали зі зборів 1962 року люб’язно надані нашим колегою В. О. Нагловим. 
 

Таблица 3. Співвідношення видів дрібних ссавців у пелетках сов і різних стаціях лісо-
степової зони Харківської області 

Вид Пелетки Багаторічне значення частки видів  
при обліках чисельності методом пастко-діб 

 1962 2002 Поле Лісо-
смуги 

Скирти Запла-
ва 

Ліс 

Гризуни      
Mus musculus 7,3 7,2 36,9 2,5 16,1 1,4 0,7 
Sylvaemus sylvaticus (s. l.) 6,6 6,2 29,0 36,3 2,9 18,2 16,0 
S. tauricus 3,2 3,2 5,8 9,8 0,14 4,4 18,1 
Apodemus agrarius 7 – 14,8 29,2 5,5 26,8 8,0 
Micromys minutus – – 0,1 0,2 6,4 2,4 0,1 
Rattus norvegicus – – 0,02  0,01 0,02  
Myodes glareolus 2,1 2,1 1,3 8,1 1,8 27,3 47,7 
Microtus levis 73,3 73,3 6,1 12,6 66,2 4,4 2,2 
Microtus oeconomus – – – – – 0,1 0,009 
Arvicola amphibius – – – – 0,04 0,3 1,5 
Lagurus lagurus – – 0,2 – – 0,02 – 
Cricetus cricetus – – 0,02 – – – – 
Cricetulus migratorius – – 5,6 0,9 0,13 – 0,4 
Dryomys nitedula – – 0,05 0,2 – 0,2 0,8 
Землерийки      
Sorex araneus – 0,1 0,2 0,2 0,4 12,2 4,1 
S. minutus – – – – – 1,3 0,3 
Crocidura suaveolens – – 0,1 – 0,44 0,3 0,1 
Neomys fodiens  – – – – – 0,5 – 
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У процентному співвідношенні кормом совам, за матеріалами з лісостепо-
вої зони, слугували: нориці — 75 %, миші — 24 %, землерийки і птахи — ме-
нше 1 %. На відміну від степової зони, основу живлення сов у Лісостепу ста-
новить нориця лучна, і перелік видів дрібних ссавців, що формують кормову 
базу сов, тут значно коротший — їх сім, проти 15 видів у Степу.  

Видовий склад дрібних ссавців у пелетках сов з лісостепової зони най-
більш схожий з даними про видовий склад мікротеріофауни, отриманими при 
відловах у скиртах (r = 0,984 ± 0,007, t = 131,5). Тож це свідчить про регулярне 
полювання сов на полях біля скирт. 

Отже, як у степовій, так і в лісостеповій зонах сови полюють переважно у 
агроугіддях, які розташовані поблизу їхніх природних місць гніздування. Про-
те видовий склад здобутих ними дрібних ссавців помітно відрізняється від об-
ліків пастками, що говорить про вибірковість живлення сов. 
 

Рідкісні види 

Слід погодитися із твердженням В. В. Кучерука (1952), що вивчення пеле-
ток хижих птахів дозволяє виявляти рідкісні види дрібних ссавців, включно з 
тими, які уникають пасток або які мають природно низьку чисельність, через 
що не реєструються на пастколініях. Нами завдяки використанню цього мето-
ду дослідження діагностовано два рідкісні види. Ними є: 

 • Нориця північна (Microtus agrestis) раніше була вказана без деталізації 
для Харківщини В. Г. Гептнером зі співавторами (1950), і її поширення тут 
припустив І. В. Загороднюк (1992). Нині наявність цього виду підтверджено 
виявленням 4 черепів у проаналізованих пелетках. А в 2009 р. норицю північ-
ну впіймано пастками Геро в тому самому районі, недалеко від місця збору 
пелеток (Зоря, 2014; цей збірник). 

 • Білозубка велика (Crocidura leucodon) вказана для Харківської губернії 
О. Чернаєм (1851 1853 1867), М. Сомовим (1897), О. Мигуліним (1917) (цит. 
за: Огнев 1928), для Харківської обл. — І. Підоплічком (1937), В. Гептнером зі 
співавт. (1950), О. Корнєєвим (1952), І. Сокуром (1960). Виявлення черепа в 
пелетках підтверджує існування тут цього виду. За повідомленням В. Наглова, 
самку білозубки великої (вагітна) зловлено ним 14.06.1968 у заплавному лісі 
біля с. Кам’янка Дворічанського р-ну (Зоря 2008). 
 

Підсумок 

Підсумовуючи викладені матеріали, слід зазначити, що пелетковий метод 
є важливим доповненям при оцінюванні структури зональних фауністичних 
угруповань, а в окремих випадках единим способом виявлення видів, які не 
обліковуються пастками. Крім того, він дозволяє проводити дослідження без 
вилучення тварин з природи, що є доволі актуальним. Метод рекомендується 
при проведенні фауністичних досліджень.  
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ТКАЧ, Г., ЗОРЯ, А. Дрібні ссавці в пелетках сов: досвід виявлення домінантних та рідкіс-
них видів і кормових біотопів сов. — Вивчення пелеток хижих птахів дозволяє за короткий 
час обстежити значну територію і виявити рідкісні види дрібних ссавців, що не облікову-
ються іншими методами. Встановлено, що сови живляться переважно в сільськогосподарсь-
ких угіддях і видовий склад здобутих ними тварин у степовій та лісостеповій зонах області 
значно відрізняється. Перелік видів-жертв сов у степовій зоні включає 15 назв (понад 50 % 
становлять миші хатня та лісова), у пробах з лісостепової зони — лише 7 видів (понад 70 % 
ідентифікованих особин — нориця лучна). У розібраних нами пелетках виявлено залишки 
двох рідкісних для Харківщини видів — нориці північної (Microtus agrestis) та білозубки ве-
ликої (Crocidura leucodon). 

 


