Щодо вивченості фауністичних комплексів
Національного природного парку «Слобожанський»
Н. О. Брусенцова
Національний природний парк «Слобожанський», м. Краснокутськ;
n_brusentsova@mail.ru

НПП «Слобожанський» створено 11 грудня 2009 р. з метою «збереження
цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів лісостепової
зони». Понад 90% території Парку складають ліси. На правому, корінному березі р. Мерла домінують кленово-липові діброви природного походження; на
лівому березі – природні та насаджені на місці зведених соснові ліси. Візитною карткою НПП є блюдцеподібні зниження на ІІ (боровій) терасі р. Мерла, з
якими сполучені унікальні для Харківщини екосистеми: сфагнові та осоковосфагнові болота, заболочені березняки та вільшняки, борові озера.
Тваринний світ Парку у зв’язку з недавнім його створенням та відсутністю планових досліджень вивчений недостатньо. За аналізом літератури, більшість досліджень присвячені комахам (Медведєв, 1963; Грамма, 1995; Скрильник, Терехова, 2011), земноводним (Коршунов, 2008), сірому журавлю (Кривицкий, 1989; Атемасова, Атемасов, 1994) та бобрам (Скоробогатов, Атемасова, 2001; Токарський та ін., 2002; Скоробогатов та ін., 2004).
У червні-вересні 2012 р. проведено ряд експедицій з метою інвентаризації
фауни НПП. На даний час у переліку теріофауни Парку налічується понад 30
видів ссавців. Серед них найбільш активно на екосистеми Парку впливає бобер (Castor fiber). Поява колонії чаплі сірої (Ardea cinerea) у нагірній діброві
майже збігається з часом заселення та запруди одного з відрогів яру бобрами.
У липні під час спеки боброві хатки і нори, розташовані серед боліт, використовують вужі (Natrix natrix) й черепахи (Emys orbicularis). Розпочато збір даних щодо поселень бобрів, із закладанням моніторингових ділянок.
Серед рукокрилих на території Парку відмічено місце поселення та розмноження вечірниці малої (Nyctalus leisleri), зареєстровані вечірниця дозірна
(Nyctalus noctula) та вухань бурий (Plecotus auritus) (Влащенко, 2001). Очевидним є наявність низки видів нетопира (Pipistrellus sp.) та нічниці (Myotis sp.),
проте такі дослідження цих груп лише в планах науковців.
Із хижих ссавців в Парку спеціальну увагу приділяли поки лише великим
норовим хижим: тут поставлено на облік близько 20 підземних сховищ лисиць
(Vulpes vulpes) та борсуків (Meles meles). Відома за спостереженнями низка видів дрібних Mustelidae (Mustela sp., Martes sp.), проте їхні дослідження поки не
проводили. Немає поки що докладних даних і про ратичних, комахоїдних та
мишоподібних гризунів на території Парку. Таким чином, фауна НПП «Слобожанський» потребує подальшого ретельного вивчення.
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