
Бакирiвський 

      Бакирiвський гiдрологiчний заказник 
загальнодержавного значення розкинувся на площi 
2606,0 га у Тростянецькому, Охтирському i 
Великописарiвському районах. Це величезний 
обводнений заплавний комплекс рiчки Ворскла. 
Понад рiчкою та по берегах стариць зачаровують 
високi заростi очерету. Мимоволi прислухаєшся тут 
до таємничої мелодiї шелесту його листя. Помiж 
високими стеблами очерету зростають плакун 
верболистий, щавель водяний, верх широколистий, 
омег водяний, жабурник звичайний. 

 

    В центральнiй частинi заплави тягнуться смуги рогозу широколистого, якi 
видiляються темними суплiддями - "качалочками". Пiд наметом високих трав 
ховаються осока гостровидна, хвощ рiчковий. У смузi бiля берега трапляються 
заболоченi луки. Щiльну стiну утворюють заростi лепешняку великого. У густому 
травостої привертають увагу болотнi i лучно-болотнi види такi як водяний перець, 
жовтець язиколистий, незабудка болотна, чистець болотний. Над трав'яним 
килимом видiляються наприкiнцi весни яскраво-жовтi квiти пiвникiв болотних. 

     Поверхню водойм вкривають заростi ряски триборозенчастої. Поруч 
зустрiчаються водяна сосонка - оригiнальна рослинка, яка справдi нагадує 
невелику сосонку. На водi можна побачити невеликi округлi листочки жабурнику 
звичайного з глибокою серцевинною вирiзкою при основi. А iнша водна рослина, 
схожа на гiлочки ялинки, - кушир темно-зелений. Листочки його мають вирiз, що 
нагадує рiг. На поверхнi озер красується латаття бiле з чудовими бiлими квiтами 
та заростi яскраво-жовтих глечикiв жовтих. Мiж великими листками латаття та 
глечикiв часто всю поверхню води займає один iз видiв ряски - спiродела 
багатокоренева. В прибережнiй смузi трапляються густi заростi лепехи, яку 
частiше називають аїром. Це цiнна лiкарська рослина з приємним ароматом, яка 
має мечовиднi листки i щiльне суцвiття.Бакирiвський заказник є мiсцем оселення 
багатьох водно-болотних птахiв. Основними видами є пастушки, качки, бугай, 
бугайчик, крячки, кулики, очеретянки, вiвсянки. Тут гнiздиться не менше 5 пар 
сiрого журавля. Дiлянка заказника вiдiграє дуже важливу роль в сезонних мiграцiй 
птахiв - служить мiсцем зупинки зграй гусей, качок та куликiв. В прибережно-
водних заростях можна зустрiти чапель (руду, сiру та велику бiлу), малу курочку. В 
повiтрi нерiдко можна побачити шулiку чорного - птаха, який останнiм часом став 
рiдкiсним в Українi. Мешкають у заказнику бобри рiчковi. 

    Отже, в Бакирiвському гiдрологiчному заказнику представленi типовi для 
Лiсостепу болотнi на воднi природнi комплекси. Такi дiлянки зберiгають в заплавах 
рiчок не лише рiзноманiття рослинного та тваринного свiту, але й мають 
водорегулююче значення. 

 


