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ПЕРШ І РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ  
БОБРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (іC A STO R  F IB E R ) В НПП  

“СЛОБОЖ АНСЬКИЙ” (ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)

'БРУСЕНЦОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
2АТЕМАСОВА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА

1 Національний природний парк “Слобожанський”, смт Краснокутськ, Укра
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2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 
e-mail: t. atemasova@karazin. иа

Вступ. Бобер європейський (Castor fiber) є одним з фонових видів Наці
онального природного парку “Слобожанський”. Він відіграє ключову роль у 
формуванні та функціонуванні водно-болотних комплексів, впливає на різ
номаніття флори та фауни заповідної території. Популяція складається з 
окремих сімейних груп, території яких включають одне або кілька лісових 
боліт і озер (Brusentsova, Ukrainskiy, 2015).
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На північному заході Харківської області, де у 2009 р. утворено націона
льний природний парк “Слобожанський”, перші боброві поселення з’явилися 
наприкінці 80-х рр. XX ст. -  вони були зареєстровані на водоймах меліорати
вної системи р. Мерло (Скоробогатов, Атемасова, 2001). Верхові болота та 
озера на боровій терасі, що прилягає до заплави р. Мерло, тоді не обстежува
лися, але цілком можливо, що розселення заплавою та системою меліоратив
них каналів р. Мерло супроводжувалося проникненням бобрів у надзаплавну 
терасу, багату на природні водойми. Перші дані щодо кількості та розподілу 
поселень бобра на боровій терасі отримано завдяки роботі наукового відділу 
новоствореного НПТТ “Слобожанський” від 2012 р. по сьогодні.

Матеріал та методика досліджень. У статті наводяться дані, отримані з 
постійної зоологічної пробної площі (90 га), що закладена на ділянці другої 
(борової) тераси у заповідній зоні НПП у 2013 році. Загальний характер рель
єфу рівнинний з низовинами і підвищеннями. Представлені полого-хвилясті 
ділянки піщаних пагорбів, вкриті сосновим лісом, і западини з болотами та 
озерами на різній стадії заростання. Уздовж берегової лінії водойм зростають 
береза, осика та інші листяні породи.

Наразі обстежено всі верхові та перехідні болота і лісові озера. Описува
ли особливості біотопу, усі сліди перебування тварин наносили на картосхе
ми. За допомогою ОРБ-навігаторів картували хатки, нори, греблі, кормові 
ділянки. Належність того чи іншого сховища до загальної сімейної ділянки 
визначали за тропами та каналами. Зимувальні ділянки визначались на почат
ку грудня -  за активністю кормової діяльності, ремонтом хаток і наявністю 
кормових запасів.

Окремо досліджували кормові ділянки у період наприкінці листопада -  
на початку грудня. На кожній з них підраховували кількість згризеної дерев
но-чагарникової рослинності, визначали кількість вікових груп у поселенні 
і за шириною різців). Оцінку вікового складу сімей та кількості особин на 
кожній зимувальній ділянці проводили за загальноприйнятими методиками 
■ Поярков, 1953; Соловьёв, 1971; Дьяков, 1975).

Результати досліджень та їх обговорення. У 2012-2015 рр. у межах 
пробної площі обліковували від 12 до 16 хаток бобрів щороку. Динаміка зи- 
чіувальних ділянок представлена у таблиці 1. Відстань між найближчими 
зимувальними хатками коливається від 133 до 461 м.

Табпиця І
Поселення бобрів у межах пробної площі в НПП “Слобожанський”

Показники, шт 2013 рік 2014 рік 2015 рік
кількість хаток 12 16 16
кількість зимувальних ділянок 3 8 3
кількість бобрів 13 36 8

Кількість зимувальних ділянок бобрів залежить від багатьох чинників, 
-асамперед -  від успішності розмноження, наявності кормів та динаміки рів-
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ня води. Рівень води у болотах та озерах НПП залежить від кількості опадів 
та рівня ґрунтових вод. За даними Богодухівської метеостанції кількість опа
дів на рік упродовж періоду досліджень поступово зменшується, так само як і 
кількість опадів в осінній період (табл. 2).

Таблиця 2
Кількість опадів в НПП “Слобожанський”

Показники, мм 2013 рік 2014 рік 2015 рік
кількість опадів за рік 883,9 838,2 792,0
кількість опадів в осінній сезон 195,2 166,1 115,4
кількість опадів в літній сезон 395,7 486,3 257,3

Як видно з таблиці 2, у літній сезон відбулось коливання кількості опа
дів, яке співпадає зі зміною чисельності бобрів на пробній площі (рис. 1).
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Рис. І Зміна чисельності бобрів на пробній площі НПП “Слобожанський” та 
кількість опадів у літньо-осінній період.

У 2014 році оводненість боліт та озер була найбільшою за досліджува
ний період, тоді як у 2015 відбулося пересихання більшості з них восени. Це 
спричинило різке зменшення кількості зимувальних ділянок.

Попередніми дослідженнями поселень бобрів на меліоративній системі 
р. Мерло доведена підвищена чутливість тварин до рівня води -  за рівня води 
у каналах менш як 0,5 м будь-які сліди бобра там відсутні. Здебільшого бобри 
віддають перевагу місцям з рівнем води від 0.87±0.06 м (п = 19, р < 0,0001) до 
0,96±0,07 м (п = 14, р < 0,1) (Скоробогатов. Атемасова. 2010). Дослідження 
популяцій канадського бобра (Castor canadensis) показують, що річний пере
пад рівня води має не перевищувати 1,5 м і не опускатися нижче 0,7 м взимку 
(Smith, Peterson, 1991). Під час осінніх обліків 2015 р. у НПП “Слобожансь-
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кий” авторами зареєстровані сліди риючої активності тварин, що була напра
влена на заглиблення каналів у торфовищах і збереження мінімального рівня 
води. Але там, де це не вдалося, тварини покинули пересихаючу водойму.

Під час активної кормової діяльності в пізньоосінній період бобри від
дають перевагу березам (Betula pendula, В. pubescens), осиці (Populus tremula) 
та вербам (Salix aurita, S. cinerea, S. alba) (Brusentsova, Ukrainskiy, 2015). У 
межах пробної площі впродовж трьох років частка берез серед заготовленої 
деревини значно більша, ніж інших видів дерев (73-94%) (рис. 2).

Частка сосни (Pinus sylvestris) на кормових ділянках збільшилася (5,79%) 
>2015 році. За даними різних авторів, частка сосни серед заготовленої дере
вини складає від 0,1 до 1,8% (Dzieciolowski, Misiukiewicz, 2002; Haarberg, 
Rosell, 2006; Данилов 2007).

Висновки. Перші результати моніторингу ділянок бобрів у межах проб
ної площі показують тенденцію зміни кількості ділянок, що використовують
ся цілорічно, та значну динаміку чисельності тварин в залежності від кількос
ті опадів в літній період. Збільшення частки сосни в раціоні, ймовірно є ви
мушеним, оскільки на ділянках, де зареєстровано таке явище, запас берези та 
осики був вичерпаний.
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