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Small mammals of Slobozhanskyi National Nature Park and its vicinities (Ukraine). — Z. Bondarenko, 
N. Brusentsova, G. Tkach. — Slobozhanskyi National Nature Park (Krasnokutsk District, Kharkiv Region, 
Ukraine) is represented by forest ecosystems and areas of forest marshes and swamp alders. Slobozhanskyi Na-
tional Nature Park is adjacent to the floodplains of the Merla and Merchik rivers (Dnipro river basin). Studies of 
small mammals were conducted in 2004, 2008, 2011 and 2013–2018 in different biotopes. The data were col-
lected using different types of traps, observation of animals in nature, fixation the traces of their vital activity, 
analysis of owl pellets, and surveys of the park’s staff and locals. Currently, 19 species of small mammals were 
identified for Slobozhanskyi National Nature Park and its surroundings, including 5 insectivorous and 14 rodent 
species. The number of species recorded in the study area is less than that for Kharkiv region (25 species) and 
for the two other national nature parks located in Kharkiv region (22 species in Dvorichanskyi NNP, 23 species 
in Gomilshanski Lisy NNP). In total, 12 species of small mammals were caught by traps (4 insectivorous and 
8 rodent species). Forest and eurytopic species such as Talpa europaea, Sorex araneus, Sorex minutus, Myodes 
glareolus, Sylvaemus sylvaticus/uralensis, Sylvaemus tauricus are the most widespread and abundant in Sloboz-
hanskyi National Nature Park and its surrounding territories. Myodes glareolus is dominant in almost all bio-
topes except for floodplains. The typical meadow and steppe species Cricetulus migratorius and Alexandromys 
oeconomus are rare in Slobozhanskyi National Nature Park. Cricetulus migratorius is known only by bone re-
mains from pellets of the tawny owl. Mus musculus and Rattus norvegicus occur near human settlements in the 
study area. The highest species richness of small mammals (11 species) is found in the floodplain. This can be 
explained by the specific conditions of the drained floodplain with trees and shrubs along reclamation channels. 
According to the research, the smallest number of species (3–4 species) was recorded in young pine plantations. 
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Вступ 

Мікромамалії на різних рівнях їх організації є інформативними біоіндикаторами природ-
них та антропогенних змін середовища та можуть бути використані для оцінки стану екосис-
тем (Canova, Fasola, 1991; Истомин, 2014). Постійний моніторинг природних комплексів та їх 
складових, оцінка збереженості території входять у коло завдань заповідних територій. Ви-
вченню мікротеріофауни у таких дослідженнях завжди приділяється особлива увага (Tabor-
ska, 2004; Pupila, Bergmanis, 2006; Мерзлікін, 2014; Stetsula et al., 2016; Красовська, 2017).  

На території Харківської області систематичні дослідження дрібних ссавців проводить 
Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здо-
ров’я України» (раніше — Харківська обласна санепідемстанція). На сьогоднішній день ви-
значений видовий склад мікромаммалій області, особливості багаторічної динаміки чисельно-
сті цієї групи тварин, видовий склад та домінанти для окремих біотопів (Наглов, Ткач; 2002; 
Зоря, 2005; Зоря, 2010). Актуальними наразі є дослідження угруповань дрібних ссавців окре-
мих заповідних територій Харківської області з метою моніторингу біорізноманіття. 

Мета цієї роботи — оцінити видовий склад, біотопний розподіл, рясноту та співвідно-
шення видів в угрупованнях мікромаммалій на території та в околицях Національного приро-
дного парку «Слобожанський». 
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Матеріали та методи 
Національний природний парк (НПП) «Слобожанський» розташований у лісостеповій 

природній зоні на північному заході Харківської області (N 50.07°; Е 35.23°). Парк займає 
територію площею 5244 га. Він розділений заплавою річки Мерла на два великі лісові масиви. 
Північна частина НПП «Слобожанський» представлена нагірною дібровою (Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Acer platanoides, Corylus avellana), у південній частині розта-
шований бір (Pinus sylvestris, Frangula alnus, Prunus padus) на піщаній терасі. Окрім того, до 
складу території Парку входять ще 5 невеликих ділянок.  

Основною особливістю НПП «Слобожанський» є комплекс гіпно-сфагнових та осоково-
гіпно-сфагнових мезотрофних боліт, що розташовані у зниженнях борової тераси та оточені 
березовими (Betula pendula, Betula рubescens) та осиковими (Populus tremula) кілками. Такі 
біотопи характерні для Полісся та рідкісні для Лісостепу. 

З НПП «Слобожанський» межують річки Мерла (притока річки Ворскли) та Мерчик 
(притока річки Мерла). У 70-х роках минулого століття у їх заплавах були проведені меліора-
тивні роботи: русла були спрямлені та зарегульовані шлюзами, заплави осушені системою 
каналів. Зараз багато каналів поросли вздовж берегів чорною вільхою (Alnus glutinosa). До 
меліорації заплави були майже повністю заболочені. 

Перші дослідження дрібних ссавців на території та в околицях Парку проводила Держава 
установа «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни». Обліки мікроммамалій здійснювали за допомогою пасток Геро методом пастколіній (Ку-
черук, 1952; Попов, 1967; Johnson, Keller, 1983). Відлови проводили у лучній частині заплави 
р. Мерчик (2004, 2008 та 2011 рр.), у заплавному вільшняку (2004 р.), у прибережних деревно-
чагарникових заростях річки Мерчик та каналів (2008 р.), а також у ділянках соснового лісу, 
що межують із заплавою (2008 р.). Всього за цей період відпрацьовано 2700 пастко-діб та 
зловлено 250 особин дрібних ссавців 8 видів. 

В період роботи парку, облік мікромамалій здійснювали переважно за допомогою ловчо-
го парканчика та канавок (Загороднюк, 2002; Кондратенко, Форощук, 2006). Ловчий паркан-
чик було встановлено у 2013 році на березі борового болота у осиковому березняку з прибе-
режним жостеровим та вербовим чагарником. Парканчик виготовлений з поліетиленової плі-
вки, має довжину 25 м та 6 пар циліндрів висотою 20 см та об’ємом 5–6 л. У 2017 році було 
обладнано 3 ловчих канавки у трьох стаціях: 1) на ділянці заплавної діброви на межі із сосня-
ком, заплавними луками, невеликими болотами та каналом; 2) у стиглому сосновому лісі; 
3) у молодій лісокультурі сосни поруч із вологими зниженнями з березняками та вербовими 
чагарниками.  

Канавки мають довжину 20 м та 5 циліндрів висотою 30 см, об’ємом 2–3 л. Парканчик та 
канавки експонувалися два рази на рік, на початку літа та на початку осені по 5–10 днів за 
сесію. За облікову одиницю (умовно одну пастку) приймалася секція у 5 м. Розрахунок рясно-
ти проводився на 100 пастко-діб (п-д) (Кондратенко, Загороднюк, 2006).  

Усього ловчим парканчиком відпрацьовано 460 п-д та зловлено 49 особин дрібних ссав-
ців 5–6 видів (2013–2018 рр.), ловчими канавками зловлено 13 особин 7–9 видів мікромамалій 
на 288 п-д (2017–2018 рр). У 2017 році проведено облік методом пастко-ліній з використан-
ням пасток Геро у заплавному вільшняку та у лучній частині заплави р. Мерчик. Відпрацьо-
вано 400 п-д та зловлено 38 дрібних ссавців 8 видів. У 2017 та 2018 роках проведено відлов 
мікромамалій пастко-лініями з використання живопасток (металева сітка на дерев’яній осно-
ві) у дібровах південної та північної частин парку. Відпрацьовано по 100 п-д на кожній ділян-
ці, зловлено 50 особин дрібних ссавців 5-7 видів. 

Крім відловів пастками, використано дані візуальних спостережень, зустрічей слідів жит-
тєдіяльності (ходи й викиди ґрунту кротів та сліпаків, гнізда мишки лучної), аналізу пелеток 
сови сірої (12 пелеток), знахідки мертвих тварин, а також дані опитувань співробітників НПП 
та місцевого населення. 

Перелік видів, які входять до групи мікромамалій наведено за І. Загороднюком (2002). 
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Результати 
Для НПП «Слобожанський» та його околиць виявлено 19 видів ссавців з групи мікрома-

малій. Із них 12 видів зареєстровані за допомогою різних типів пасток та 8 визначено за наяв-
ністю слідів життєдіяльності, кістками у пелетках, зустрічам, знахідками мертвих тварин, 
даним опитувань. 
 

Ряд Комахоїдні (Insectivora)  
У НПП «Слобожанський» ряд представлений 5 видами з чотирьох родів та двох родин. 

 

Родина Кротові (Talpidae) 

Кріт європейський (Talpa europaea) — широко поширений у Парку вид. Ходи та викиди 
ґрунту кротів часто трапляються у вологих ділянках широколистяних лісів, на узліссях, по 
берегам каналів. Періодично трапляються мертві тварини на дорогах. 
 

Родина Мідицеві (Soricidae) 

Рясоніжка велика (Neomys fodiens) — поширена у водних та навколо водних біотопах Па-
рку. Потрапляла лише у ловчі канавки та парканчик. Періодично у НПП «Слобожанський» 
рясоніжку велику спостерігали візуально. 

Білозубка мала (Crocidura suaveolens) — віддає перевагу вологим стаціям, у відловах ре-
єструвалася двічі: на боровому болоті (2016 р.) та у заплавній діброві (2018 р.). 

Найбільш чисельні та поширені види комахоїдних за даними вилову пастками — це мі-
диці (Sorex). Мідиця велика (Sorex araneus) та мідиця мала (Sorex minutus) при відловах живо-
пастками, ловчими канавками та парканчиком рахувалися як єдина група, зважаючи на скла-
дність прижиттєвої диференціації цих видів. Мідиці складають 55,0 % від усіх зловлених пар-
канчиком мікромаммалій (табл. 1). Динаміка їх чисельності на боровому болоті з 2013 р. до 
початку 2016 р. коливалася у межах 2,5–5,0 ос./100 п-д. Восени 2016 р. вони у ловчий паркан-
чик не потрапляли, а у 2017 р. спостерігається підйом до 20,0 ос./100 п-д. Частота трапляння 
мідиць до парканчика становить 5,9 ос./100 п-д (табл. 1). 
 

Ряд Гризуни (Rodentia)  
Ряд у Парку та навколишніх територіях представлений 14 видами з 11 родів та 5 родин. 

Більшість видів відноситься до надродини Мишуваті (Muroidae); загалом є 7 видів родини 
Muridae, 4 види родини Arvicolidae, по 1 виду з родин Cricetidae, Gliridae та Spalacidae. 
 

Родина Мишеві (Muridae) на дослідженій території представлена 7 видами. 

Мишак жовтогрудий (Sylvaemus tauricus) — широко поширений вид, віддає перевагу лі-
совим біотопам та узлісся. Відсутній у відловах ловчими канавками та парканчиком у зв’язку 
з тим, що тварини здатні вистрибувати з таких пасток. У бору, нагірній діброві та заплавній 
діброві фіксувалися зустрічі живих та знахідки мертвих особин S. tauricus. Також вид потрап-
ляє у живопастки у будівлі парку поруч з ділянками соснового та дубового лісів. У 2017 та 
2018 роках виловлювався тільки у нагірних дібровах у кількості 3,0 та 2,0 ос./100 п-д. У за-
плаві S. tauricus потрапляв у пастки Геро у 2011 році: у прибережних чагарниках було вилов-
лено 4,0 ос./100 п-д, на лучній ділянці — 1,0 ос./100 п-д. 

Мишаки лісовий (Sylvaemus sylvaticus) та уральський (Sylvaemus uralensis) присутні у всіх 
стаціях парку та околиць, де проводилися обліки мікромамалій. При відловах живопастками, 
ловчими канавками та парканчиком вони рахувалися як єдина група, зважаючи на складність 
прижиттєвої диференціації цих видів. На боровому болоті, у заплавній діброві, бору та моло-
дій лісокультурі сосни за 2017 р. виловлено по одній особині S. sylvaticus/uralensis 
(2,5 ос./100 п-д). У 2018 р. трапилася лише одна особина на болоті (1,8 ос./100 п-д). У нагірній 
діброві у 2017–2018 роках до живопасток потрапило 1,0–2,0 ос./100 п-д. У заплаві у 2017 р. 
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пастками Геро виловлено 2,0 ос./100 п-д S. uralensis у прибережних заростях та 3,0 ос./100 п-д 
S. sylvaticus на луках. За даними відловів у 2004, 2008 та 2011 роках мишак уральський поміт-
но більш чисельний та поширений вид. Він зареєстрований у бору, вільшняку та заплаві, у 
2011 р. його чисельність сягала 10,0 (заплавні луки) ос./100 п-д та 23,0 (прибережні зарості) 
ос./100 п-д. Мишак лісовий у період до створення Парку траплявся у пастки Геро лише у 
2011 р. на заплавних луках та по берегах р. Мерчик у кількості 1,0 ос./100 п-д. 

Миша польова, або житник пасистий (Apodemus agrarius) поширена на луках та суміжних 
з ними ділянках лісів. Найбільшу чисельність цього виду відмічено у 2011 р. у заплаві — 
9,0 ос./100 п-д. 
 

Таблиця 1. Результати обліків дрібних ссавців ловчими канавками та парканчиком у НПП «Слобожанський» 

Table 1. Results of small mammal accounts by pitfall traps in Slobozhanskyi NNP 

Бір 
Молода лісокультура 

сосни 
Діброва заплавна Борове болото 

2017–2018 2017–2018 2017–2018 2013–2018 Вид 

% у ви-
бірці 

ос./100  
п-д 

% у ви-
бірці 

ос./100 
п-д 

% у ви-
бірці 

ос./100  
п-д 

% у 
вибірці 

ос./100  
п-д 

S. araneus/minutus 20,0 1,0 50,0 2,1 – – 55,0 5,9 
C. suaveolens – – – – 25,0 1,0 2,0 0,2 
N. fodiens – – – – 25,0 1,0 4,0 0,4 
S. sylvaticus/uralensis 20,0 1,0 25,0 1,0 25 ,0 1,0 2,0 0,2 
M. glareolus – – 25,0 1,0 – – 36,7 3,9 
M. levis 60,0 3,1 – – – – – – 
T. subterraneus – – – – 25,0 1 ,0 – – 
     

Видів разом 3 3–4 4 5–6 
Пастко-діб 96 96 96 460 
Особин  5 4 4 49 

 

Таблиця 2. Результати обліків дрібних ссавців пастками Геро та живопастками у НПП «Слобожанський» та 
його околицях 

Table 2. Results of small mammal accounts by snap traps (Hero trap) and live traps in Slobozhanskyi NNP and its 
vicinities 

Заплава Вільшняк Діброва нагірна Бір 

2004, 2008, 2011, 2017 2004, 2017 2017–2018 2008 Вид 
% у  

вибірці 
ос./100  
п-д 

% у 
вибірці 

ос./100 
п-д 

% у 
вибірці 

ос./100 
п-д 

% у 
вибірці 

ос./100  
п-д 

S. araneus 4,8 0,7 16,9 2,0 20,0 0,6 
S. minutus 0,5 0,1 1,7 0,2 

2,0 0,5 
– – 

S. tauricus 5,3 0,7 – – 10,0 2,5 6,7 0,2 
S. sylvaticus 4,8 0,7 – – – – 
S. uralensis 41,5 5,7 22,0 2,6 

6,0 1,5 
26,7 0,8 

A. agrarius 8,7* 1,2 5.0 0,6 – – 6,7 0,2 
M. glareolus 25,1 3,5 50,8 4,3 80,0 20,0 40,0 1,4 
M. levis 8,2 1,1 3,4 0,4 – – – – 
А. oeconomus 0,9 0,1 – – – – – – 
T. subterraneus – – – – 2,0 0,5 – – 
     

Видів разом 9 6 5-7 5 
Пастко-діб 1500 700 200 500 
Особин  207 59 50 16 

* траплялася у заплаві лише у 2011 році. 
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Мишка лучна (Micromys minutus) у НПП «Слобожанський» відома по кістках у пелетках 
сови сірої та знахідкам гнізд переважно у заплаві, на галявинах та узліссях широколистяних 
ділянок лісів. У пастки не потрапляла, ймовірно вид нечисленний. 

З синантропних видів у районі Парку присутні миша хатня (Mus musculus) та пацюк ман-
дрівний (Rattus norvegicus). Пацюк відомий за повідомленнями місцевого населення. Він зу-
стрічається у населених пунктах та поблизу від них, буває чисельним у деякі роки. Миша ха-
тня потрапляла у живопастки, а також візуально спостерігалася у будівлях Парку. 
 

Родина Норицеві (Arvicolidae) на дослідженій території представлена 4 видами. 
Нориця лучна (Microtus levis) у Парку поширена досить широко, у пастки потрапляла у 

заплаві, у вільшняку (2004 р.) та бору. У бору при відлові канавкою у 2017 р. спостерігалася 
значна уловистість цього виду — 7,5 ос./100 п-д, однак в інші роки у канавки та парканчик не 
потрапляла. У тому ж році у заплаві пастками Геро виловлено 4,5 ос./100 п-д. 

Норик підземний (Terricola subterraneus) у парку відома з 2014 р. по знахідкам кісток у 
пелетках хижих птахів. У пастки потрапляла лише у 2017 році у дубових ділянках лісів: по 
одній особині було виловлено у заплавній та нагірній дібровах. 

Нориця руда (Myodes glareolus) — найчисельніший вид мікромамалій у парку, поширена 
повсюдно, домінує у широколистяних лісах (20,0 ос./100 п-д) (табл. 2). M. glareolus становить 
36,0 % від усіх дрібних ссавців, що потрапили до парканчика (табл. 1). Найбільша частота 
трапляння на боровому болоті спостерігалася восени 2013 року — 12,0 ос./100 п-д, потім вона 
плавно знижувалася. У 2017 році тут виловлено лише 1 особину M. glareolus, а у 2018 р. — 
жодної. Максимальна чисельність нориці рудої у парку зафіксована у 2017 р. у нагірній діб-
рові під час обліків живопастками — 26,0 ос./100 п-д (рис. 1).  

Шапарка сибірська або нориця сибірська (Alexandromys (Microtus) oeconomus) — рідкіс-
ний для НПП вид, характерний для відкритих стацій. За весь час досліджень цей вид було 
зловлено лише два рази — пастками Геро на заплавних ділянках у 2008 та 2017 роках, що 
показало рівень її чисельності 0,5 ос./100 п-д. 
 

Родина Хом’якові (Cricetidae)  
Родина представлена хом’ячком сірим (Cricetulus migratorius). Цей вид занесений до Че-

рвоної книги України (Акімов, 2009) та є дуже рідкісним у Парку. Він відомий тільки по двом 
знахідкам кісток у пелетках сови сірої. 
 

Родина Вовчкові (Gliridae)  
Родина представлена у Парку та його околицях одним видом — вовчком лісовим (Dryo-

mys nitedula). За весь час роботи парку вид зафіксовано тільки двічі: зустріч у Парку-пам’ятці 
садово-паркового мистецтва «Наталіївський» (поруч із ділянками дубового та соснового лі-
сів) та знахідка мертвої особини на дорозі біля нагірної діброви у північній частині НПП 
«Слобожанський». Також вовчок лісовий відомий для території Парку за даними з літератури 
(Безродный, 1991). 
 

 

Рис. 1. Живопастка з норицею рудою, 
Myodes glareolus. Світлина Н. Брусен-
цової. 

Fig. 1. Live trap with the bank vole, 
Myodes glareolus. Photo by N. Brusen-
tsova. 
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Родина Сліпакові (Spalacidae) 

У Парку та на навколишніх територіях присутній сліпак звичайний (Spalax microphthal-
mus). Характерні для нього викиди ґрунту часто трапляються на остепнених луках навколо 
нагірної діброви, полях, та, дещо менше, на заплавних луках. Місцеві жителі населених пунк-
тів навколо парку повідомляли про знайдені комори цих тварин. 
 

Порівняння з іншими НПП 
Проведено порівняння впорядкованого нами переліку мікротеріофауни НПП «Слобожан-

ський» (НППС) із списками видів дрібних ссавців двох інших НПП — Національного приро-
дного парку «Гомільшанські ліси» (НППГЛ), Національного природного парку «Дворічансь-
кий» (НППД) та Харківської області загалом (табл. 3).  

Це порівняння показало, що на сьогоднішній день для НПП «Слобожанський» зареєстро-
вана найменша кількість видів. Загалом, представленість мікромаммалій у Парку відповідає 
ситуації, яка характерна для регіону. 
 

Таблиця 3. Видове різноманіття дрібних ссавців на територіях національних парків Харківської області 

Table 3. Species diversity of small mammals’ species in the territories of National Parks of the Kharkiv Region 

№ Вид  
НППС 

(наші дані) 
НППГЛ  

(Влащенко та ін., 2009)
НППД  

(Токарський, 2014) 
Харківська обл.  

(Зоря, 2005) 
 

Insectivora     
1 Talpa europaea +++ ++ +++ ++ 
2 Sorex araneus +++ +++ +++ +++ 
3 Sorex minutus ++ ++ ++ ++ 
4 Crocidura suaveolens ++ ++ +++ ++ 
5 Crocidura leucodon – – – ? 
6 Neomys fodiens ++ ++ ++ + 

 

Rodentia     
1 Sylvaemus tauricus +++ ++ +++ +++ 
2 Sylvaemus sylvaticus +++ ++ +++ ++ 
3 Sylvaemus uralensis +++ +++ +++ +++ 
4 Apodemus agrarius ++ +++ +++ +++ 
5 Micromys minutus + ++ ++ ++ 
6 Mus musculus ++ ++ +++ +++ 
7 Mus spicilegus – ++ +++ ++ 
8 Rattus norvegicus + ++ +++ +++ 
9 Ondanta zibethicus – + ++ +++ 
10 Lagurus lagurus – + ++ + 
11 Myodes glareolus +++ +++ +++ +++ 
12 Arvicola amphibius – ++ +++ + 
13 Microtus levis +++ +++ +++ +++ 
14 Microtus agrestis – – ? ? 
15 Alexandromys oeconomus + + – + 
16 Terricola subterraneus ++ ++ ? + 
17 Cricetus cricetus – – – + 
18 Cricetulus migratorius + + + +++ 
19 Sicista severtzovi – – – ? 
20 Allactaga major – – + + 
21 Dryomys nitedula + + +++ ++ 
22 Spalax microphthalmus + + +++ +++ 
Разом 19 23 22 25 

* Позначення рясноти: + рідкісний вид, ++ звичайний вид, +++ чисельний вид, ? присутність не доведена. 
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В іншій роботі О. Зорі (2010) для Харківської області наводиться також Neomys anomalus. 
У національних парках Харківської області цей вид не виявлено. 

За результатами наших досліджень найбільше видове різноманіття мікромамалій у Парку 
та його околицях спостерігається у заплаві, де зафіксовано 11 видів (9 видів потрапило у пас-
тки, 2 види визначено за слідами життєдіяльності). Це можна пояснити специфічними умова-
ми осушених заплав річок Мерла та Мерчик із деревами та чагарниками уздовж меліоратив-
них каналів. Однак, у Харківській області загалом для заплав дослідники відзначають найбі-
льше видове різноманіття (16 видів) (Зоря, 2010). Найменшу кількість видів для НПП «Сло-
божанський» та його околиць, 3–4 види, виявлено у молодих соснових насадженнях.  

За результатами обліків мікротеріофауни пастками Геро та живопастками, у лісових біо-
топах парку домінує нориця руда M. glareolus (табл. 2). У різних типах лісу до субдомінантів 
входять S. uralensis, S. tauricus, S. araneus. Структура угруповань дрібних ссавців, де перева-
жають наведені види, характерна для лісових біотопів у Харківській області (Зоря, 2010) та у 
інших країнах Європи (Taborska, 2004; Horváth et al., 2008; Čepelka et al., 2011). У заплаві до-
мінує S. uralensis, субдомінантами виступають M. glareolus та M. levis. Як домінант для заплав 
та заплавних лісів наводять Apodemus аgrarius (Зоря, 2010; Horváth et al., 2012), проте у наших 
дослідженнях цей вид входив до переліку субдомінантів лише у 2011 році. 
 

Висновки 
На сьогоднішній день для НПП «Слобожанський» та навколишніх територій виявлено 

19 видів дрібних ссавців, з них 5 видів комахоїдних та 14 видів гризунів. 12 видів потрапили 
до різних типів пасток під час обліків.  

Найбільш широко поширеними та чисельними у парку є лісові та евритопні види такі як 
Talpa europaea, Sorex araneus, S. minutus, Myodes glareolus, Sylvaemus sylvaticus/uralensis, 
S. tauricus. До рідкісних у Парку відносяться види, характерні для лук та степів — Cricetulus 
migratorius, Аlexandromys oeconomus.  

У заплаві спостерігається найбільше видове різноманіття дрібних ссавців — 11 видів. 
Найменша кількість видів, 3–4 види, зафіксована у молодих соснових насадженнях. 
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