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Вступ 

За даними Всесвітнього фонду дикої природи за останні 40 років, з 1970 

по 2014 роки, планета втратила 60% ссавців, птахів, риб, рептилій і 

земноводних. Останні дані по Living Planet Index свідчать про вражаюче 

скорочення популяцій диких тварин - падіння на 60% за якісь 40 років - це 

похмурий сигнал і, можливо, головний показник того тиску, який ми надаємо 

на планету [11]. 

З іншого боку, все більше видів екзотичних тварин стають новими 

жителями наших міст та сіл. Вже мало кого можна здивувати утриманням 

будинку рептилій, птахів чи припустимо, тхорів. Людство намагається стати 

ближче до природи, інколи таким незвичайним способом, як утримання 

екзотичних тварин в квартирах або будинках. 

Не стала виключенням і така тварина, як сумчаста білка летяга або 

цукровий поссум (Petaurus breviceps) [12] - невеличка тваринка, яка за формою 

тіла нагадує білку [13, 27] природним середовищем якої є ліси Австралії, 

островів Папуа Нової Гвінеї, Тасманії. Цукрові поссуми - це сумчаті тварини, 

які належать до того ж сімейства, що і кенгуру, вомбати опосуми і 

тасманський диявол[13]. 

Рис. 1.1 Білка-летяга або цукровий поссум (Petaurus breviceps) [12] 

Для України - це нова, екзотична тварина, з утриманням і розведенням 

якої виникають певні труднощі. Дуже мало фахівців ветеринарної медицини 

будуть готові провести клінічний огляд такої тварини та інформувати її 
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власника про особливості утримання, годівлі та розведення. Також слід 

врахувати, що цукрові поссуми мають унікальну репродуктивну систему, не 

знаючи якої важко досліджувати її репродуктивну функцію чи діагностувати 

вагітність або різноманітні патології. 

Тому, метою нашої роботи було дослідження особливостей 

утримання, годівлі та репродукції цукрових поссумов, особливо їх 

постнатального розвитку. 
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Розділ 1. Особливості анатомії та фізіології репродуктивної системи 

цукрових поссумів 

1. Статеві органи самки і самця 

Статевий деморфізм у них стає чітко вираженим у віці 6-8 міс., коли ці 

тварини досягають статевої зрілості. Тоді відрізнити самця від самки не 

становить проблеми: у самок є сумка на череві, яка виглядає як невеличка 

щілина на місці пупка, шириною близько 1/2 дюйма (1,3 см), а у самців, 

замість сумки - пухнаста калитка перед клоакою (спільний отвір, в який 

відкриваються репродуктивний, сечовий та кишковий тракти) (рис.1.2.) 

[6,7,24]. 

Рис.1.2. Статеві органи самок і самців цукрового поссума (іллюстрація з 
книги: «Sugar Gliders (Complete Pet Owner's Manual)» By Caroline 
Wightman) 

Самці. У цукрових поссумів самці мають кілька відмінних рис, які стають 

більш помітні в період статевого дозрівання: 
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- в першу чергу - це велика пухнаста калитка; 
- сім'яники прикріплені до тіла однієї зв'язкою, яка не містить нервових 

закінчень. Це робить процес кастрації дуже простим і практично 

безболісним оперативним втручанням для тварини; 

- після досягнення статевої зрілості у самців починають функціонувати 

спеціальні пахучі залози: перша - ромбовидна «лиса пляма» на лобі; друга 

дещо менша - по центру грудини. Причина, за якої ці ділянки здаються 

«лисими», полягає в тому, що масла, що виділяються цими залозами, 

покривають шерсть кіркою, за рахунок чого вона найчастіше випадає. 

- на відміну від інших ссавців, у яких є окремі природні отвори для 

випорожнень сечі, калу та репродукції, цукрові поссуми мають клоаку -

загальний відкритий отвір для прямої кишки, сечовивідних шляхів і 

статевих органів. 

- клоакальна температура становить в середньому 32 С і є нижчою за 

фактичну температуру тіла тварини; 

- особливість пеніса сумчастих летять в наявності біфуркації (рис 1.3) 

[6,4,23]. 
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Рис.1.3. Анатомія репродуктивної системи самців цукрових поссумів 
(adapted from Lindenmeyer, 2002) 

Самиці. У цукрових поссумів, як і у інших сумчастих, самки мають 

добре розвинену черевну сумку, всередині якої знаходяться дві молочні 

залози, кожна з яких має по два соска. Сумка виконує важливу функцію, яка 

полягає в виношуванні новонароджених поссумів протягом тривалого часу, а 

також їх захисту від негативних факторів зовнішнього середовища. 

Більшість самок сумчастих летяг мають епіпубинові кістки (сумчасті 

кістки, ossa marsupialia або евтубічні кістки) - маленькі кістки, які, як 

вважається, виконують функцію підтримки сумки. Однак ці кістки присутні 

не у кожного виду, можливо, для зниження ваги скелета для кращого 

планування. 

Репродуктивна система самок цукрового поссума схожа з іншими 

сумчастими: існують парні тіла матки, до яких ведуть бічні піхвові канали. 

Особливість репродуктивної системи сумчатих в тому, що окрім бічних 

піхвових каналів, у них також присутій центральний - через який 

відбувається народження плодів. Бічні і центральний піхвові канали 

зливаються і виходять до уретри, формуючи урогенітальний синус ще до 

входу в клоаку (рис.1.4.) [6,9]. 

Рис.1.4. Анатомія репродуктивної системи самок сахарних поссумів (adapted 
from Lindenmeyer, 2002) 
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2. Статевий цикл 

Цукрові поссуми мають сезонний поліестральний статевий цикл, який в 

їх природному середовищі триває 29 діб, з періодом розмноження між 

червнем і листопадом, коли в навколишньому середовищі безліч різних 

комах. Проте, в неволі вони можуть розмножуватися протягом року. 

Виявлення еструсу має вирішальне значення для успішного і 

ефективного відтворення сумчастих летяг, особливо тих видів, що знаходяться 

під загрозою зникнення. Одним із ефективніших неінвазивних методів 

визначення стадії статевого циклу є визначення концентрації прогестерону в 

фекаліях. Цей простий і безпечний спосіб був розроблений у 

Австралійському університеті Квінсленд [ 3 ]. 

В дослідженнях на 3 статевозрілих самках махоганських поссумів, які в 

період розмноження утримувались окремо від самців, яку знаходились у 

суміжних вольєрах, було встановлено, що тривалість естрального циклу 

махагонів коливалась від 34 до 48 діб, а середня його тривалість становила 

38,8 ± 9,2 доби. Тривалість еструсу визначали за інтервалом часу між двома 

послідовними піками прегнану ( рис. 1.5), вміст якого визначали у фекаліях. 

Результати цієї роботи показали, що зразки фекалій можуть бути легко 

зібрані і є чудовим матеріалом для встановлення факту овуляції у самок за 

змінами концентрації там прогестерону. 

Оскільки сумчасті білки всіх видів мають схожу фізіологію репродукції, 

дані результати досліджень можна сміливо використовувати для контролю 

розмноження інших видів цукрових поссумів. 



Рис.1.5. Динаміка змін прогестерону у фекаліях 3 самок махагона (The 

University of Queensland, Brisbane, Australia) 

Аналіз змін основного попередника прогестерону у фекаліях самиці Дейл, 

засвідчив наявність двох фаз його зростання (рис.1.6.) [1,2,3]. 
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Рис.1.6. Динаміка змін прогестерону у фекаліях самки Дейл (The University of 

Queensland, Brisbane, Australia) 
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Розділ 2. Схема досліджень 

Дослідження проведені на парі цукрових поссумів: самиця Пушка віком 

3 роки, вагою 255 г (рис.2.1.) та нерозв'язаний самець Лат (рис.2.1.) віком 1 рік 

та вагою 160 г. В анамнезі самиця Пушка успішно народжувала двічі. Після 

других родів у неї був встановлений випадок канібалізму дитинчати віком 3 

тижні. 

Рис. 2.1. Самка Пушка Рис 2.2 Самець Лат 

Тварини утримувались у дерев'яному вольєрі, розміром 60 х 60 х 120 см 

з будинком, який використовувався тваринами в якості гнізда. Тварини щодня 

користувались активним моціоном перебуваючи переважну частину доби поза 

межами вольєру. 

Годівля тварин була збалансованою. До складу раціону входили 

натуральні фрукти та овочі, різноманітні каші, сухофрукти, порошок акації, 

дитяче пюре, натуральний фруктовий сік. В якості білка тварини отримували 

різноманітних комах, куряче філе, творог знежирений, йогурт фруктовий 

0,5%, збалансовану дієту для сахарних поссумів «Exotic Nutrition: Instant-

HPW with Vanilla» та дієту збалансовану вітамінами «Exotic Nutrition: Glider 

Booster. Multivitamin for sugar gliders ». 

Схема досліду представлена на рисунку 2.3 
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Розділ 3. Результати власних досліджень репродукції та розведення 

цукрових поссумів 

3.1 Парування в неволі 

Отже, як було зазначено вище, тривалість естрального циклу цукрових 

поссумів становить в середньому 28-29 діб. Ознаками охоти у самиці були 

схвильованість та виразні звукові сигнали, якими вона привертала увагу 

самця. За характерними звуками, які надходять від самок, досвідчені власники 

відразу розуміють, що їх тваринки знаходяться в стані статевої охоти. У 

випадку, якщо самка утримується разом з самцем - такі прояви є 

біль виразними [18,26,19]. 

Самиця в охоті дозволяє здійснити на себе садку (рис.3.1.). Самець 

прикушував самку за вуха і загривок, намагаючись зафіксувати її в певному 

положенні та піднятись на спину. Він облизував її клоаку пересуваючись за 

самкою по всьому вольєру. Коли така поведінка стане помітною, спарювання, 

найімовірніше, відбудеться протягом 24 годин. Також було помічено, що після 

копуляції, у летяг пропадає інтерес до їжі на 24-48 годин [26,25]. 
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Рис.3.1. Парування пари сахарних поссумів Лата і Пушки, які були задіяні у 

дослідженнях 

3.2. Вагітність та роди 

За даними літератури тривалість вагітності у цукрових поссумів 

становить 15-17 діб, при цьому самиці стають спокійнішими, мають добрий 

апетит (рис. 3.2.) [16,14,20]. 

Рис. 3.2. Самка Пушка після парування у гнізді. 
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По завершенню цього терміну плоди просуваються з центральної піхви в 

клоаку, перебуваючи в амніотичному мішку. На цьому етапі розвитку у них 

вже є невеликі передні кігті, але відсутні вуха і очі, а вага новонароджених 

складає всього 0,2 г. Новонароджений повинен розірвати амніотичний міхур 

своїми кігтями і мігрувати до входу в сумку, в чому самка активно йому 

допомагає (рис.3.3.). Його збільшене хрящове плече, яке пізніше асимілює в 

грудину і лопатку, допомагає в міграції. 

Рис.3.3.Новонароджений цукровий поссум біля входу в сумку ( фото з 

приватного зоопарку Євгенія та Марини Рибалтовських «Зооком»). 

Помітити міграцію новонародженого поссума дуже важко, оскільки 

поведінка самиці анітрохи не змінюється. Єдиною ознакою родів є 

підвищений інтерес самиці до клоаки і сумки, а також активне вилизування 

«доріжки» на череві, для легкого проходу новонародженого всередину сумки. 

Коли плід добирається до сумки і потрапляє всередину, він присмоктується 

до соска. У цей момент візуально діагностувати знаходження плода в сумці 

неможливо, а зайвий раз чіпати самицю не рекомендується, оскільки вона 

може з'їсти малюка або просто викинути його [22]. 

Особливий інтерес для дослідників представляє постнатальний розвиток 

новонародженого, який за даними літератури у середньому триває 7-9 тижнів. 

Власне саме це стало основним об'єктом нашого дослідження. 

3.2 Дослідження постанального розвитку цукрового поссума 

Ріст і розвиток малюка цукрового поссума ми умовно поділили на 2 

етапи: перебування його в сумці (це близько 60 діб) та поза сумкою. 

www.zoocom.ru 

http://www.zoocom.ru
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Постійний моніторниг черевної сумки вагітної Пушки дозволив виявити 

09.09.2018 появу невеличкого горбка всередині неї . Обережною пальпацією 

було встановлено наявність новонародженого дитинчати в сумці. Відлік віку 

плода під час досліджень розпочинали саме з цієї дати. 

^ Вік новонародженого близько 7 діб: новонароджений розміщується в 

сумці. Обережною пальпацією сумки нами встановлено невелике (як 

горошина) потовщення під шкірою середньої ділянки сумки. Іноді, 

самиці ховають малюка в задній частині сумки. 

^ Вік малюка близько 14 діб: він постійно розміщується в сумці. При 

пальпації були помітні морфлогічні зміни: розмір новонародженого 

майже подвоївся. В цей період починають формуватися лапки, а хвіст 

стає трохи довшим ніж тулуб. Самиця увесь час ховається в гнізді (рис. 

3.4.). 

Рис.3.4. Самка Пушка постійно ховається в гнізді. 
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^ Вік малюка близько 21 доби: він постійно розмішується в сумці. 

Зростання малюка стає все більш помітним і на даному етапі він вже 

став настільки великим, що його можна було візуалізувати без пальпації. 

Починаючи з цього періоду, самиця більше не «могла» ховати його в 

нижній частині сумки. Голова і очі новонародженого стають більшими, 

а вуха все ще зливаються з головою. Саме на цьому етапі розвитку нами 

був помічений випадок канібалізму у самиця під час попередньої 

вагітності. Ймовірно, це сталося через некоректне дослідження малюка в 

сумці, яке було проведене за допомогою УЗД-діагностики, а також 

оглядом сумки з використанням отоскопа (рис.3.5.). 

Рис.2.4. Дослідження Пушки з використанням отоскопа. Видно хвіст 

плода, позаду проглядається молочна залоза породіллі. 

^ Вік малюка 30-35 діб: він все ще знаходиться в сумці. Його контури 

добре видно через стінку сумки, при пальпації можна відчути його рухи 

(рис.3.6). 
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Рис.3.6. Самиця цукрового поссума з малюком у сумці віком приблизно 30 діб. 

Якщо на цьому етапі малюк не виявляється, то можливо припустити його 

загибель, причиною якої може стати канібалізм (який часто виникає через 

порушення мінерального обміну), стрес, в т.ч. молодих самок після перших 

родів. 

Вік малюка 40-50 діб: він ще розмішується в сумці, інколи була 

можливість побачити частину хвоста або лапки, які стирчали з сумки. 

На даному етапі вже сформовані лапи і пальці, хвіст залишається все 

таким же довгим. Очі повинні бути досить великими і мати складку 

шкіри над ними. Вуха все ще злиті з головою. Малюк через стінку 

сумки зовні виглядає розміром як великий арахіс. На цьому етапі 

розвитку він дуже активний, тому за його життям всередині сумки 

можна було спостерігати цілодобово (рис.3.7.). 



1 7 

Рис.3.7. Самиця Пушка з малюком на 50-55 добу його життя. 

^ Вік малюка 60-63 доби: В цей період малюк вже почав виходити з 

сумки. Щелепи досить розвинені, завдяки чому малюк може від'єднатися 

від соска і безперешкодно подорожувати по сумці і трохи з неї. 

Упродовж тижня дитинча все більше зростало, і з кожним разом все 

менше поміщалося в сумці, поки туди не змогла поміститися тільки 

голова (рис.3.8). 
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Ріст і розвиток малюка цукрового поссума поза сумкою. Упродовж 

наступних 7 днів малюк вийшов з сумки і причепився до маминого живота, 

залишивши голову всередині. У цей період новонароджене більченя покрите 

тонким шаром сірої вовни, а живіт повністю лисий і без хутра. Вуха тільки 

починають розкриватися, а очі все ще закриті. 

^ 7-15 діб поза сумкою: на даному етапі малюк уже добре чує, а на 8 

добу у малюка відкрилися очі. Шерсть стає густішою, а зуби ще не 

достатньо розвинуті. У цей період малюк вже вмів видавати різні звуки, 

одним з яких є крик про небезпеку (рис. 3.9; 3.10). Варто зауважити, що 

цукрові поссуми дуже гарно піклуються про своє потомство, і одразу 

реагують на заклик малюка. Також, малюк «їздить» на спинах батьків, а 

за необхідності залазить головою всередину маминої сумки, щоб 

підкріпитися (рис.3.11). Малюк ще недостатньо зміцнів, щоб покинути 

гніздо, тому батьки ретельно закривають вхід всередину, щоб 

новонароджений не міг випадково виповзти і впасти. 
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Рис.3.9.Новонароджене маля впродовж неділі відкрило очі, кличе своїх 

батьків. 

Рис.3.10. Новонароджений малюк цукрового поссума (Горіх) поза сумкою 
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Рис. 3.11. Малюк цукрового поссума Горіх на спині у самиці Пушки. 

За даними іноземних джерел літератури на 45 добу більшість більчат 

прагнуть досліджувати територію і демонструвати свій характер. Вони бігають 

по клітці з батьками і майже не їздять на їх спинах. Малюк починає підбирати 

їжу, в основному фрукти і пробувати їх. На 55-60 день можна повністю 

відлучати малюка від матері. До цього моменту, він вже повинен самостійно 

харчуватися твердою їжею і не залежати від батьків [10]. 

Народжений від нашої пари малюк не став виключенням (рис.3.12). 
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3.12. Малюк цукрового поссума Горіх досліджує нові «території» 

4. Утримання та годівля пари цукрових поссумів репродуктивного віку 

При виборі вольєра для утримання пари цукрових поссумів необхідно в 

першу чергу орієнтуватись на можливість комфортного проживання там 

тварин. Власний досвід та рекомендації з джерел літератури свідчать, що 

найкращими є вольєри 80 х 80 х 100 см для однієї пари цукрових поссумів 

або максимум - для трьох особин. 

У вольєрі необхідно розмістити гілки і полиці для зручного пересування 

тварин, так як не варто забувати, що це нічні надзвичайно активні звірята. Для 

утримання чудово підходять дерев'яні хатини для птахів або гризунів, куди 

слід покласти м'які ганчірки і спеціальне волокно для гнізд, з яких пара 

побудує гніздо, в якому буде спати вдень та виношувати своє потомство 

[13,14,15]. 

Достатній простір для цукрових поссумів допоможе тваринкам 

уникнути проблем із зайвою вагою, так як ожиріння є найбільшою 

проблемою для 
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даного виду тварин. Особливо актуальним це питання є для американських 

плідників білок-летяг. Таких тварин не допускають до розведення [13,14,15]. 

Для уникнення порушень метаболізму у цукрових поссумів, ожиріння 

чи виснаження тварин до їх раціону включають овочі та фрукти згідно 

рекомендованого переліку (рис. 3.13.; 3.14). 

Apple Elderberries Mulberries Quince 
Apricots Figs Nectarine Raisins 
Banana Grapes Oleo berries Raspberries 
Blackberries Grapefruit Orange Peel Rose Apple 
Blueberries Ground Cherries Orange (Navel & Valencia) Roselle 
Breadfruit Honeydew Melon Papaya Sour sop 
Cantaloupe Jack fruit Passion Fruit (Purple) Strawberries 
Carom bola Java Plum Peach Sugar Apple 
Carissa Jujube Pear Tamarind 
Casaba Melon Kiwi fruit Persimmon Tangerine 
Cheri mayo Kumquat Pineapple Watermelon 
Cherries (Sweet) Lemon Pi tangs 
Crab Apples Lemon Peel Plantain 
Cranberries Lime Plum 
Currant Long ans Pomegranate 
Custard Apple Loquats Prickly Pear 
Dates Mammy Apple 

Mango 
Prunes 

Рис. 3.13. Список фруктів рекомендованих для згодовування цукровим 
поссумам. Дана таблиця була створена сумисно власниками багатьох поссумів, 
але весь матеріал взят з [32]. 
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Alfalfa Chinese Cabbage Mushrooms Squash 
Amaranth Collard Greens Mustard Greens • Acorn, Butternut 
Artichoke Coriander Mustard Spinach Hubbard, Spaghetti, 
Asparagus Corn (yellow) Napa Cabbage Summer, Winter & 
Avocado Cucumber Okra Zucchini 
Bamboo Shoots Dandelion Greens Parsley Sweet Potato 
Beats Dock Parsnips Swiss Chard 
Beet Greens Endive Peas(Green) Tofu (Firm & Regular) 
Broccoli Eggplant Peppers (Sweet) Tomato (Green & Red) 
Brussels Sprouts French Beans Potato (White) Turnip 
Burdock Roots Ginger Root Pumpkin Turnip Greens 
Cabbage Green Beans Radish Watercress 
Carrots Jew's Ear Soy Bean Yams 
Cauliflower Jute (Potherb) Spinach 
Celery Leeks 
Chayote Lettuce Lupines 
Chicory Greens Kale 

Kohlrabi 

Рис. 3.14. Список овочів рекомендованих для згодовування цукровим 

поссумам. Дана таблиця була створена сумисно власниками багатьох 

поссумів, але весь матеріал взят з Wikihow [32]. 

Раціон цукрових поссумів Пушки та Лата, які приймали участь у дослідженні 

наведено на рис.3.15. 

Рис. 3.15 Повноцінний раціон цукрових поссумів Пушки і Лата. 
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Висновки 

1. Цукрові поссуми є сезонно поліциклічними тваринами, з тривалістю 

еструсу 28-29 діб. Парування тварин відбувається за характерних ознак 

естральної поведінки самиці, а саме схвильованості та виразного 

звукового сигнала, яким вона привертає увагу самця. 

2. Вагітність у цукрових поссумів триває 15 - 17 діб, однак помітити її 

важко, оскільки плід має малі розміри і основна частина його розвитку 

відбувається всередині сумки. Нині не встановлено жодних клінічних 

ознак, за якими можливо підтвердити вагітність. 

3. Для профілактики акушерської та постнатальної патології, в першу 

чергу канібалізму, рекомендовано збагатити раціон білком упродовж 

вагітності та аж до відлучення малюка. Після парування максимально 

уникати стресів пов'язаних зі зміною годівлі, утримання тощо. 

4. Розвиток новонародженого цукрового поссума можна поділити на 2 

етапи: перший - розвиток у сумці впродовж близько 60 діб, другий -

розвиток поза сумкою. 

5. Для успішного розмноження парі цукрових поссумів необхідно 

створити такі умови: вольєр розмірами мінімум 80 х 80 х 100 см, 

достатній активний моціон, збалансована годівля, в яку окрім 

натуральних продуктів (овочі, фрукти) необхідно додати білок у 

вигляді комах і курячого м'яса та збалансовану дієту для сахарних 

поссумів. 
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Анотація 

Актуальність: збільшення кількості даного вида на території нашої країни у 

приватних коллекціях багатьох людей, а також у коллекціях зопарків України. 

Для успішного розведення поссумів, на жаль, не вистачає джерел інформації 

на українскьій мові, які були б зрозумілі кожному ветеринару або пліднику. 

Мета роботи: вивчити особливості біології цукрового опосума. 

Завдання: вивчити і опрацювати показники літератури та провести 

дослідження щодо особливостей годівлі, утримання та розведення сахарних 

поссумів у неволі. 

Використані дослідження: власні спостереження за розвитком плода в сумці 

самки цукрового поссума, а також спостереження за самкою в охоті, 

поведінкою самця у парувальний період. 

Загальна характеристика роботи. Робота написана на 30 с. комп'ютерного 

тексту і складається із вступу (1 с.), 3-х основних розділів (25 с.), висновків (2 

с.), списку літератури (30 джерел), анотації (1 с.) та містить 5 таблиць та 19 

малюнків. 

В роботі представлено аналіз літературних даних та результати власних 

досліджень, які висвітлили особливості біології цукрового поссума. 


