
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ»«СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРКНАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК



Видано завдяки коштам, які були зібрані ГО «Українська природоохоронна група» у соціальних мережах
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Національний природний парк «Слобожанський»
розташований у Краснокутському районі Харківської
області в долині річки Мерла. Він був створений у
2009 році. Загальна площа Парку становить 5244 га.

Ця територія має надзвичайну цінність — вона є
об’єктом Смарагдової мережі України (UA0000075) та
складовою Галицько-Слобожанського екологічного
коридору Екологічної мережі України.
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На території НПП «Слобожанський» переважають
лісові природні комплекси. На правому березі річки
Мерла поширені діброви, на лівому березі —
природні та штучно насаджені соснові ліси. У
зниженнях рельєфу зростають вільхові та березові
заболочені ліси. Річки Мерла та Мерчик протікають
по межі Парку, але не входять до його складу.
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Гнізда чапель у кронах дерев,фото: Койчуренко А.



У Національному природному парку «Слобожан-
ський» діброви мають переважно порослеве по-
ходження. Тут зростає дуб звичайний (Quercus robur),
до якого домішується ясен звичайний (Fraxinus
excelsior). Також серед дерев зустрічаються липа
серцелиста (Tilia cordata), клени гостролистий (Acer
platanoides) та польовий (Acer campestre), рідше в’язи
шорсткий (Ulmus glabra) та гладкий (Ulmus laevis),
груша звичайна (Pyrus communis). У підліску панують
ліщина звичайна (Corylus avellana), бруслина євро-
пейська (Euonymus europaea), бруслина бородавчаста
(Euonymus verrucosa) та інші рослини.
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Трав’яний покрив у дібровах змінюється протягом
вегетаційного періоду. Навесні яскравий килим утво-
рюють пшінка весняна (Ficaria verna), проліска
сибірська (Scilla siberica), ряст ущільнений (Corydalis
solida), анемона жовтецева (Anemone ranunculoides).
Влітку переважають яглиця звичайна (Aegopodium
podagraria), зірочник ланцетовидний (Stellaria
holostea), осока волосиста (Carex pillosa), тонконіг
дібровний (Poa nemoralis), переліска багаторічна
(Mercurialis perennis), копитняк європейський (Asarum
europaeum).
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Невеликі ділянки дубових лісів зустрічаються
також на піщаній терасі лівого берега річки Мерла та
вздовж річки Мерчик. Особливу цінність мають ста-
ровікові природні деревостани. Наприклад, пам’ятка
природи «Мурафська дача», що увійшла до складу
Парку, охороняє невелику ділянку 200-річного
насіннєвого дубового лісу. Тут зустрічаються окремі
дуби віком 250—350 років.
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Сосновий ліс НПП «Слобожанський»
багатий на чагарники, трави, мохи, лишай-
ники. Тут зростає сосна звичайна (Pinus
sylvestris), до якої домішуються дуб зви-
чайний (Quercus robur), в’яз гладкий (Ulmus
laevis), берези повисла (Betula pendula) та
пухнаста (Betula рubescens). У підліску можна
побачити крушину ламку (Frangula alnus),
барбарис (Berberis vulgaris), ялівець (Juniperus
communis), горобину (Sorbus aucuparia), че-
ремху звичайну (Prunus padus). Розпов-
сюджена ірга колосиста (Amelanchier spicata),
чужорідний вид, що поширився в природі і
широко культивується. До створення парку її
висаджували у місцевих соснових лісах.

На сухих ділянках соснового лісу
зустрічаються цмин пісковий (Helichrysum
arenarium), молодило руське (Sempervivum
ruthenicum), куничник наземний (Calamag-
rostis epigeios),юрінея волошковидна (Jurinea
cyanoides). На більш зволожених — конвалія
звичайна (Convallaria majalis), костяниця
кам’яниста (Rubus saxatilis), купина запашна
(Polygonatum odoratum), суниці лісові
(Fragaria vesca).

Фото: Мальцев І.

Молодило руське (Sempervivum ruthenicum),фото: Леонтьєв Д.



Звичайними мешканцями лісів НПП «Слобо-
жанський» є сарна європейська (Capreolus capreolus),
дика свиня (Sus scrofa), борсук європейський (Meles
meles), куниця лісова (Martes martes), лисиця (Vulpes
vulpes), різні види мишоподібних гризунів. На
відкритих галявинах можна побачити ящірку прудку
(Lacerta agilis) та живородну (Zootoca vivipara). Серед
птахів у теплий період року масово співають
вівчарики ковалики (Phylloscopus collybita), зяблики
(Fringilla coelebs), соловейки (Luscinia luscinia), співочі
дрозди (Turdus philimelos). Зимувати у парку зали-
шаються довгохвості синиці (Aegithalos caudatus),
чорноголові гаїчки (Parus montanus), дятли.

Нориця руда (Myodes glareolus),фото: Рижков С.

Ящірка прудка (Lacerta agilis),фото: Сосницький С.

Зяблик (Fringilla coelebs),фото: Рижков С.



Зяблик (Fringilla coelebs),фото: Рижков С. Ласиця мала (Mustela nivalis),фото: Рижков С.



Мантіспа штирійська (Mantispa styriaca),фото: Скрильник Ю.Фото: Скрильник Ю.



Важливу роль у житті лісів відіграють мурахи —
безліч мурашників можна побачити в Парку. У борах
своє життя проводять соснова златка (Chalcophora
mariana) та сосновий бражник (Sphinx pinastri), у
дібровах — жук-олень (Lucanus cervus) та бронзівка
гладка (Protaetia aeruginosa). Серед метеликів у лісах
НПП «Слобожанський» можна побачити і рідкісні
види — сатурнію руду (Aglia tau), подалірія (Iphiclides
podalirius), мнемозину (Parnassius mnemosyne),
махаона (Papilio machaon), стрічкарку блакитну
(Catocala fraxini) та інших.

Косатець Махаон (Papilio machaon),фото: Каролінський Є.

ГоловчакМорфей (Heteropterus morpheus),фото: Каролінський Є.Мантіспа штирійська (Mantispa styriaca),фото: Скрильник Ю.
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Росичка круглолиста (Drosera rotundifolia),фото: Коломоєць Б.



Кожна частина Парку особлива та
неповторна. Та найбільшу цінність станов-
лять гіпно-сфагнові болота і сфагнові
торфовища, які характерні для зони
Полісся. Ці екосистеми тут знаходяться на
крайній південно-східній межі свого
поширення, відтак, потребують особли-
вого режиму охорони.

По берегах заболочених знижень та
лісових озер зростають берези, осика
(Populus tremula), вільха чорна (Alnus
glutinosa), верба попеляста (Salix cinerea)
та вушката (Salix aurita). Часто все
пониження заростає сфагновими та зеле-
ними мохами. До умов нестачі мінераль-
них речовин пристосувались росичка круг-
лолиста (Drosera rotundifolia), пухирник
звичайний (Utricularia vulgaris) та малий
(Utricularia minor). Вони живляться кома-
хами та іншими безхребетними. Серед
болотних рослин Парку рідкісними для
регіону є журавлина болотна (Vaccinium
oxycoccos), пухівка вузьколиста (Eriopho-
rum angustifolium), образки болотні (Calla
palustris), латаття сніжно-біле (Nymphaea
candida) та інші.

Зозулин льон (Polytrichum),фото: Рижков С.

Сфагнум магеланський (Sphagnum magellanicum),фото: Леонтьєв Д.
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Черепаха болотна (Emys orbicularis),фото: Сосницький С.Вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybita),фото: Рижков С.



Слобожанські болота полюбляють різні види
птахів: чаплі, качки, коловодники та інші. Збереглися
місця гніздування журавля сірого (Grus grus) — виду,
що охороняється в Україні та інших державах. Серед
коловодних ссавців, які зустрічаються у НПП
«Слобожанський», рідкісними для України є
горностай (Mustela erminea), видра (Lutra lutra),
нічниця водяна (Myotis daubentonii). А от норка
американська (Neovison vison) стала звичайним
мешканцем. З болотами пов’язано багато комах, які
мешкають переважно на Півночі нашої країни. Цю
територію сміливо можна назвати Слобожанським
Поліссям.

Черепаха болотна (Emys orbicularis),фото: Сосницький С. Чапля сіра (Ardea cinerea),фото: Рижков С.



Бобер європейський (Castor fiber) — символ
Національного природного парку «Слобожанський».
Його присутність важко не помітити. На всіх
водоймах Парку можна спостерігати діяльність цих
тварин — хатки, греблі, нори, канали та дерева із
слідами зубів. Щороку у НПП «Слобожанський»
співробітники разом із волонтерами проводять
обліки чисельності бобрів. Захід відвідують учасники
з усієї України. Впродовж тижня обліковці бобрів
рахують погризені тваринами дерева та кущі біля
водойм у НПП «Слобожанський», а ввечері слухають
лекції і дивляться тематичні фільми про пухнастих
будівельників.

Фото: Біатов А.

Бобер європейський (Castor fiber),фото: Рижков С.
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Під пологом лісу зростає чимало рідкісних
рослин, що занесені до Червоної книги України,
охоронних списків міжнародного та регіонального
рівнів: сон лучний (Pulsatilla pratensis) та розкритий
(Pulsatilla patens), півники рогаті (Iris furcata), плаун
річний (Lycopodium annotinum), лісові орхідеї,
тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum), цибуля
ведмежа (Allium ursinum) та інші.

Цибуля ведмежа (Allium ursinum),фото: Брусенцова Н.

Півники рогаті (Iris furcata),фото: Скрильник Ю. Сон розкритий (Pulsatilla patens),фото: Рижков С. Рябчик шаховий (Fritillaria meleagris),фото: Рижков С.



Сон розкритий (Pulsatilla patens),фото: Рижков С. Рябчик шаховий (Fritillaria meleagris),фото: Рижков С.



Гадюка Нікольського (Vipera nikolskii),фото: Брусенцова Н.Стрічкарка блакитна (Catocala fraxini),фото: Коломоєць Б.



У НПП «Слобожанський» охороняються види
тварин, які занесені до Червоної книги України та
міжнародних охоронних списків: вусач-червонокрил
Келлера (Purpuricenus kaehleri), дозорець імператор
(Anax imperator), шовкопряд березовий (Endromis
versicolora), гадюка Нікольського (Vipera nikolskii) та
степова (Vipera renardi), шуліка чорний (Milvus
migrans), кажани, тхір лісовий (Mustela putorius) та
інші.

Гадюка степова (Vipera renardi),фото: Скрильник Ю.

Красик веселий (Zygaena laeta),фото: Скрильник Ю.

Гадюка Нікольського (Vipera nikolskii),фото: Брусенцова Н.Стрічкарка блакитна (Catocala fraxini),фото: Коломоєць Б.



Пізнавати природу легко разом із Національним
природним парком «Слобожанський»! Відвідувачі
Парку мають змогу поринути у світ дібров, соснових
лісів і таємничих боліт. Як найкраще для цього
підходять прогулянки екологічними стежками — «До
торф’яних боліт» та «Мурафська дача». Під час
екскурсій відвідувачі стануть справжніми дослідни-
ками: познайомляться з місцями проживання різних
тварин, навчаться визначати рослини, розрізняти
голоси птахів, дізнаються хто залишив сліди на
лісових стежках. Інтерактивні матеріали, якими
оснащені екостежки, будуть цікаві не тільки дітям,
але і дорослим.

Туристичні маршрути це можливість здійснювати
одноденні або дводенні піші та велосипедні походи
територією парку. Вони сполучають цікаві природні
місця із історико-культурними та архітектурними
пам’ятками Краснокутського району. Маршрути
«Сосновий ліс» та «Забутими стежками» охоплюють
різні типи ландшафтів НПП «Слобожанський», що
надає можливість скласти уявлення про територію
загалом.

Рекреаційні пункти та кемпінгові зони допома-
гають відвідувачам НПП «Слобожанський» відпочи-
вати із додержанням вимог охорони природи. Тут
можна відзначити родинне свято, зібратись на

Фото: Гладкий С.

Фото: Шумілова А.



вихідні з друзями або навіть взяти участь у заході
районного масштабу. Для бажаючих відпочити у
форматі хостелу, є можливість зупинись у будинку
для проживання на території парку-пам’ятки садово-
паркового мистецтва «Наталіївський».

Фото: Русанова А. Фото: Русанова А.
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