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Інвентаризація фауни є одним із завдань установ природно-заповідного
фонду. Хижі ссавці (Carnivora) у регіональному ландшафтному парку «Міжрічинський» залишаються мало вивченою групою. Відтак, наводимо короткі відомості щодо видового складу та чисельності цієї групи тварин.
Великі хижі (Felidae та Canidae). Рись євразійську (Felis lynx (L., 1758))
вперше відмічено на території Парку 2003 р. З того часу її чисельність зросла і
коливається у межах 8–10 особин. На території Парку кілька років поспіль
розмножувалися 2–3 самиці. Чисельність вовка є нестабільною, проте він завжди залишається звичайним: тут у різні роки розмножувалися 2–4 пари вовка
(Canis lupus L., 1758). Звичайним у Парку видом є лисиця руда (Vulpes vulpes
(L., 1758)). Єнот уссурійський (Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)) у вологих
біотопах є чисельним видом, динаміка якого є стабільною.
Дрібні Мустелові (Mustela, Neovison). Горностай (Mustela erminea L.,
1758) – чисельність потребує уточнення. За попередніми даними є рідкісним
видом. В подальшому можна очікувати зниження чисельності через погіршення кормової бази. Ласка (Mustela nivalis L., 1766) – спеціальні обліки виду не
здійснювалися. На території Парку ласка є нечисленною. Тхір чорний (Mustela
putorius L., 1758) на території Парку є рідкісним видом, чисельність якого значно знизилася протягом останніх десятиліть та залишається стабільно низькою. Візон річковий, або норка американська (Neovison vison (Schreber, 1777))
поширена практично на всіх водоймах Парку, незалежно від їх типу. У Парку
вид є звичайним, а на окремих водоймах – численним.
Великі Мустелові (Lutra, Meles, Martes). Обліки куниць в Парку не проводили, але відомо, що куниця лісова (Martes martes (L., 1758)) є звичайним
видом, а куниця кам’яна (Martes foina (Erxleben, 1777)) – рідкісною. Наразі у
Парку відомо 8 поселень борсука європейського (Meles meles (L., 1758)), проте
кількість їх значно більша, оцінена у 60 особин. Орієнтовна чисельність видри
річкової (Lutra lutra (L., 1758)) становить 25–30 особин і є стабільною, проте
надмірна рекреація, збіднення рибних запасів та погіршення гідрологічного
режиму території можуть спровокувати зниження її чисельності.
Сучасний видовий склад хижих ссавців Парку налічує 12 видів, з яких 8
належать до родини Мустелових, 3 – до родини псових, родина Котових представлена одним видом. Протягом ХХ ст. з території Парку зникли ведмідь бурий та норка європейська, натомість фауна хижих поповнилася двома інтродуцентами – єнотом уссурійським та візоном річковим.
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