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Парасо́цький ліс

Парасоцький ліс як цінний масив широколистяного лісу відомий в Україні з 1923 року,
коли отримав статус заповідника, і до 40-х років був підпорядкований Полтавському
краєзнавчому музею. У післявоєнні роки цей статус було скасовано, оскільки ліси
зазнали значного антропогенного впливу, і Парасоцький ліс набув статусу комплексної
пам’ятки природи, а значно пізніше – ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного
значення.

Найбільшою цінністю Парасоцького лісу є масиви старих корінних дібров, розміщених на
плакорах, що характеризуються типовою ценотичною структурою та видовим складом.
Велику частину лісу займають кленово-липово-дубові ліси, а на півночі –
липово-ясеново-дубові.

У підлісках густо росте ліщина, свидина, бруслина. На узліссях – терен, глід, шипшина,
біла бузина, калина. Болотисті низини зайняті заростями вільшаника, осики та
верболозами.

Зона біологічної пам’ятки природи багата цінними лікарськими рослинами такими, як
м’ята холодна, цмин пісковий, конвалія звичайна, папороть чоловіча, підмаренник
руський, материнка звичайна, звіробій звичайний.

Серед трав домінують зірочник ланцетовидний, осока волосиста, а на знижених
елементах рельєфу – яглиця звичайна та конвалія звичайна. Зустрічаються також маре
нка пахуча, переліска багаторічна, копитняк європейський, чина весняна, вороняче око
звичайне, медунка темна, фіалка дивна, просянка розлога, купина багатоквіткова,
воронець колосистий, шоломниця висока, фіалка триколірна, чебрець звичайний,
папороть ключ-трава, горицвіт весняний, золототисячник, аїр, череда.
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Серед рослин Парасоцького лісу до Червоної книги занесені: гронянка півмісяцева,
коручка морозникоподібна, гніздівка звичайна, тюльпан дібровний, лунарія оживаюча,
зозулині сльози яйцеподібні.

Багаторічний заповідний режим Парасоцького лісу сприяв формуванню різноманітного
за складом фауністичного комплексу, який нараховує близько 100 видів. Переважають у
ньому птахи, видове різноманіття яких сягає до 75 видів, із них 57 – проводять тут
гніздовий сезон. Серед найбільш чисельних гніздових птахів лісу: синиця велика, зяблик,
малинівка, а поблизу узлісь та галявин – вівсянка звичайна. Представниками хижаків у
природоохоронному об’єкті є яструб великий, канюк звичайний, сови – сіра та вухата.

Серед птахів, які зустрічаються на території лісу, занесеними до Червоної книги є змієїд,
голуб-синяк.

Серед типових лісових ссавців Парасоцького лісу відмічено 15 видів. Найбільшою
чисельністю періодично відзначається полівка руда, бурозубка звичайна та мала,
нічниця водяна, куниця лісова, тхір лісовий, козуля, лось та олень європейський; не
чисельними – білка звичайна та нічниця довговуха; рідкісними – нетопир Натузіуса,
вовчок лісовий.

На стовбурах різних дерев, особливо на узліссях, де більша освітленість, масово виявлені
синузії листуватих і накипних лишайників. Найбільш поширеним є еверенія сливова,
пармелії борозенчаста та дубова.

У Парасоцькому лісі зустрічаються рідкісні види грибів: печериця серпнева та жовтіюча,
лепіота Фриза та феолепіота золотиста, яка занесена до Червоної книги. У цій
ботанічній пам’ятці природи виявлено 64 види мохоподібних. Найкраще розвивається
епіфітна бріофлора. Серед типових видів найчастіше трапляються лескея багатоплідна
та жилкувата, гіпн блідий, радула сплющена. Подекуди зустрічається аномодон
довголистий, левкодон білячий, гіпн блідий, плагерій повзучий, брій волосконосний.
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