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ЧИСЕЛЬНІСТЬ БОБРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (CASTOR FIBER) МАЛОЇ РІЧКИ РУДА В МЕЖАХ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПИРЯТИНСЬКИЙ»
Бобер європейський (Castor fiber) - найбільший гризун у фауні нашої країни. На початку ХХ століття у нас
цей вид був на межі вимирання, однак протягом останніх десятиріч його чисельність відновилась. В багатьох
водних екосистемах він знову помітними стають сліди його життєдіяльності та водорегулююча роль.
Охороняється Бернською конвенцією: він внесений до додатку 3, що містить перелік видів, які підлягають
охороні [1]. На підставі Резолюції № 6 Бернської конвенції "Про перелік видів, що потребують спеціальних
заходів для їх збереження" бобер європейський є серед видів, для який Україна створює Смарагдову мережу [2].
Саме тому, як важливий вид-едифікатор, цей водний ссавець став пріоритетним видом при розробці
менеджментплану об’єкту Смарагдової мережі UA0000077 «НПП Пирятинський», зокрема: «Рекомендується
пасивне управління екосистемами р.Руда, коли підтримуються спонтанні процеси, які проходять у природнотериторіальних комплексах і повертають їх до дикого, природного стану, повертаючи при цьому природні
процеси та функції. Рекомендованими є заходи зі сприяння життєдіяльності популяції бобрів. Останні
забезпечать поступове відновлення русла і заплави річки природним шляхом» [3]. Крім того, бобер європейський
внесений до регіонального червоного списку тварин в ряді областей України в т.ч., і в Полтавській області [1].
Для того, щоб дізнатись чисельність бобрів, берегова лінія досліджуваних водотоків (річки) була поділена на
100-метрові відрізки, які характеризувалися за загальною схемою із внесенням необхідних даних до облікової
форми. При реєстрації бобрових погризів деревно-чагарникової рослинності на кожну враховану точку
заповнювалася форма-опис, що доповнює відомості про цей відрізок. Зроблено це було через високий ступінь
диференціації території, що оглядається, за всіма врахованими характеристиками [4]. Річка Руда має довжину 42
км, в т.ч. в межах НПП «Пирятиський» - 14,4 км. Площа басейну 515 км2. Є притокою Дніпра 4-го порядку.
Загальне падіння русла становить 29,4 м [5].
Обліки чисельності бобра європейського (Castor fiber) здійснювали 22-26 листопада 2021 року з
застосовуванням методики визначення обсягів зимових заготівель кормів. Матеріал збирали на стандартному
маршруті, який закладений у 2016 році. Охоплена нижня течія річки Руда від с. Грабарівка до с.Сасинівка. Весь
маршрут поділений на 3 відрізки: Грабарівка від лучної ділянки N50.387610° E32.347329°, до автомобільного
мосту через р. Руда N50.360012° E32.385275°; Давидівка від автомобільного мосту через р. Руда N50.360012°
E32.385275°; до гідротехнічної споруди N 50.342487° E 32.410575°; Саcинівка від гідротехнічної споруди N
50.342487° E 32.410575° до автомобільного мосту через річку Руда N 50.313423° E 32.425070°.
За результатами польових обліків здійснені розрахунки чисельності бобра, що представлені в таблиці 1.
Популяція повночленна, виходячи зі слідів різців на погризах є як статевозрілі особини, так і молодняк, в т.ч.
цьоголітки.
Таблиця 1 Чисельність бобра європейського на р.Руда 2021р.

Головним компонентом живлення бобрів р. Руда є верби. Загалом, у спектрі живлення цього виду відмічено
13 компонентів (Таблиця 2). Істотно відрізняєтья спектр живлення бобрів на різних ділянках річки Руда. Так, у
пониззі річки (Сасинівка) харчовий раціон бобрів збіднений і складається лише з трьох компонентів, на ділянці
Грабарівка зафіксовано 10 компонентів, на ділянці Давидівка – 9. Дякуючи спорудженню гребель, та риттю чи
поглибленню бічних каналів, бобри на останніх двох ділянках мають більше можливостей виходити на заплаву,
чи навіть підійматися на терасу для заготівель кормів. Це обумовлює доступність різних компонентів.

Таблиця 2 Спектр живлення бобра європейскього на р.Руда 2021р.

Протягом 2021 року на річці Руда бобри підтримували 10 гребель. Ще 6 були в занедбаному стані та не
створювали підпору вод. Довжина діючих гребель на різних ділянках складає від 5 до 12 мерів, підпір вод від 0,1
до 1,0м. Сумарний підпір вод складає 3,45м (Таблиця 3). Зазначимо, що падіння русла річки на досліджуваній
ділянці складає 10 м. Таким чином, підпір вод за рахунок гребель складає близько третини загального перепаду.
Таблиця 3 Греблі бобрів на річці Руда в межах НПП «Пирятинський

Висновок. Бобер європейський сформував стабільну популяцію в річці Руда в межах НПП «Пирятинський»,
та відіграє помітну роль як середовищеутворюючий вид у міцевих водних екосистемах.
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