
Нацiональний природний парк "Деснянсько- Старогутський" 

     "Зачарована Десна" - так назвав цi мiсця видатний 
український кiнорежисер i письменник Олександр 
Петрович Довженко. Мальовничий i унiкальний край 
пiвнiчно-схiдної частини України. Тут сьогоднi 
збереглося багато незайманих куточкiв живої 
природи. Саме з метою збереження та вивчення 
природних комплексiв на пiвночi Сумської областi 
створено згiдно з Указом Президента України вiд 23 
лютого 1999 року "Деснянсько-Старогутський" 
нацiональний природний парк площею 16215 га. 
     За особливостями природних комплексiв i 
ландшафтних рис, територiя парку подiляється на двi 
частини - Придеснянську та Старогутську, якi з'єднанi 
вузькою смугою. 
     Старогутська частина займає плакорнi дiлянки i 
вкрита сосновими лiсами - це майже суцiльний 
лiсовий масив, який є крайньою пiвденною частиною 
вiдомих Брянських лiсiв. Лiси цiєї частини парку є 
характерними для зони пiвденної тайги. Значну 
ценотичну роль у них вiдiграють чорниця, брусниця, 
одинарник європейський, верес, а також зеленi мохи, 
що вкривають землю суцiльним м'яким шаром. 
Весною цi лiси набувають особливого шарму пiд час 
квiтування первоцвiтiв - рясту порожнистого, пшiнки 
весняної, зiрочок жовтих. Великi площi в Старогутськiй 
частинi парку займають луки та болота. 

 
 

 
 

 

     Тваринний свiт Старогутських лiсiв типовий для лiсiв Полiсся. Тут мешкають 
лось, козуля, свиня дика, бiлка, вовк, куниця лiсова та iн. Також трапляються 
"жителi" пiвночi: чорний лелека, чорний дятел, глухар, рябець, заєць бiляк, а деякi 
птахи (глушець, сичик-горобець, горiхiвка, золотомушка жовточуба, сiрий 
сорокопуд) гнiздяться лише в Старогутський лiсах i далi на пiвдень не 
поширюються. Навiть досвiдчений мандрiвник буде вражений у вранiшнiй час 
важко злiтаючим велетнем-глухарем, свiжi враження свiдкiв про вiдвiдини цих 
мiсць бурим ведмедем, пугачем, риссю, зубром. 
      Придеснянська частина парку має зовсiм iнший характер. Рельєф тут 
сформований пiд дiєю рiчки Десни. Добре виявленi почленована численними 
старицями i озерами заплава, та сформована пiщаними вiдкладами борова 
тераса. Рослинний покрив заплави представлений комплексом лучної, болотної, 
водної, прибережно-водної та чагарникової рослинностi. Численнi заплавнi 
водойми багатi на водну рослиннiсть, серед якої трапляються угруповання, 
утворенi релiктовими "червонокнижними" видами: плавуном щитолистим та 
водяним горiхом плаваючим. Тваринне населення Придеснянської частини парку 
представлене видами навколоводного, водно-болотного та лiсового комплексiв. 
Луки, болота, заплавнi водойми тут населяють типовi мешканцi рiчкових заплав - 
бобер рiчковий, видра, горностай, ондатра. На пiщанiй терасi Десни збереглося 
найбiльш пiвнiчне в Українi поселення тушканчика великого - типового 
представника степової фауни. Особливо вражає незчисленна кiлькiсть птаства. 
Десна - одне з вiдомих в Українi мiсць, де можна спостерiгати мiграцiю перелiтних 
птахiв. У квiтнi над залитою весняною заплавою пролiтають сотнi тисяч гусей, 
качок, куликiв i чайок рiзних видiв. Можна спостерiгати журавлiв, лелек, лебедiв i 



хижих птахiв. Багатством вiдзначається також iхтiофауна Придеснянської частини 
парку. Крiм звичайних видiв риб басейну Днiпра, у значнiй кiлькостi зустрiчаються 
сом, головень, жерех. Із рiдкiсних видiв тут є стерлядь, рибець, марена звичайна. 
Загалом, Придеснянська частина парку є типовою для регiону, мальовничою, 
рiзноманiтною, перспективною для рекреацiйного використання. 
    "Деснянсько-Старогутський" нацiональний природний парк є важливою 
складовою природно-заповiдного фонду України. На його територiї охороняється 
20 видiв рослин та тварин. 

 


