
Нацiональний природний парк "Гетьманський" 

Гетьманський національний природний парк створено 
Указом Президента України від 27.04.2009 року № 
273/2009. Територія парку знаходиться в південно-
східній частині Сумської області в межах 
Великописарівського, Охтирського та Тростянецького 
районів. За фізико-географічним районуванням вона 
відноситься до Південної Полтавського лісостепу 
Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції. 
Територія Гетьманського НПП - це насамперед 
чарівна і тихоплинна річка Ворскла та її заплава, 
незаймані болота та луки, соснові та дубові ліси. 
Незважаючи на високий ступінь антропогенного 
впливу, в басейні р. Ворскла збереглось різноманіття 
мальовничих ландшафтів, що характеризуються 
багатим ресурсним потенціалом, генофондом 
рослинного і тваринного світу, пам'ятками історії та 
культури, які потребують нагальної охорони та 
екологічно обґрунтованого невиснажливого 
використання. 
Рослинний і тваринний світ Гетьманського НПП є 
досить різноманітним і налічує понад 400 видів 
рослин та 260 видів тварин, серед яких багато, 
занесені до Червоної книги України (косарики тонкі, 
зозуленець болотний, пальчатокорінник травневий, 
видра річкова, горностай, журавель сірий, міного 
українська, джміль моховий, жук-олень, махаон та 
інші). 

 

 

 

Головною лісовою породою на території є дуб черешчатий. Соснові ліси 
представлені, в основному, середньовіковими насадженнями. В лісах водяться 
лось, олень благородний, кабан, козуля, борсук, вовк, лисиця та ін. Птахи 
представлені такими видами як солов'ї, зорянки, дятли, зозулі, сови, іволги, 
яструби та інші. 
Природні комплекси парку були і раніше досить вагомо представлені в природно-
заповідному фонді України. Так в межі парку увійшли заказники 
загальнодержавного значення "Хухрянський", "Бакирівський" та "Климентівський".  
Значний рекреаційний потенціал Гетьманського НПП зумовлений чистотою р . 
Ворскла та сприятливими кліматичними умовами, розмаїттям природних 
ландшафтів з високою естетичною цінністю, пам'яток історії та культури, 
розвинутою транспортною та господарською інфраструктурою. Сприяє розвитку 
рекреації безпосереднє прилягання території парку до м. Охтирка, а також 
порівняно незначна віддаленість (близько 100 км) від обласних центрів - м. Суми, 
Харків та Полтава. 
Діяльність Гетьманського НПП спрямована на збереження, відтворення, 
раціональне використання типових та унікальних природних комплексів 
Лівобережного лісостепу, що мають важливе природоохоронне, наукове, 
естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. 

 


