
Середньосеймський 

      Середньосеймський ландшафтний заказник 
загальнодержавного значення знаходиться в 
Путивльському, Бiлопiльському та Буринському 
районах Сумської областi. Вiн розмiщений в спiльнiй 
долинi рiчок Сейм та Вир i має площу 2020,8 га. Нинi 
на територiї заказника заплавнi лiси збереглися лише 
в прирусловiй частинi. Решта заказника зайнята 
переважно луками, а також водною i прибережно- 
водною рослиннiстю стариць. 

     Заплавний листяний лiс в основному 
середньовiковий (50-60 рокiв). Прикрашають такий лiс 
красенi дуби висотою до 18 м з розлогою густою 
кроною, якi утворюють перший ярус. Поруч з дубами 
зростають високi ясени з розрiдженими свiтлими 
кронами. Інколи можна зустрiти осику. У нижньому 
ярусi деревостану добре себе почувають в'яз 
гладкий, липа серцелиста та клен польовий. Крони 
дерев змикаються, утворюючи густий та темний лiс. В 
пiдлiску можна зустрiти високi кущi лiщини звичайної - 
вiрного супутника дуба, часто трапляється свидина 
кров'яна. На узлiссях зростає клен татарський. В 
рiзних частинах заплави можна побачити заростi 
ожини сизої. В розрiдженому трав'яному покривi 
переважають типовi мешканцi широколистяних лiсiв: 
осока волосиста, яглиця звичайна, копитняк 
європейський. Навеснi милують око снiжно-бiлi 
запашнi квiточки цiнної лiкарської рослини - конвалiї 
звичайної. Привертає увагу характерна рослина - 
вороняче око з чотирма листочками i блискучою 
чорною ягiдкою. 

 

 

 

 

 

     Значний iнтерес являє собою знаходження в заплавному лiсi неподалiк вiд русла р. 
Сейм великих куртин релiктового виду страусового пера звичайного. Окремi екземпляри 
страусового пера у заказнику досягають пiвтора метри заввишки. На прируслових 
дiлянках можна побачити кущi верби мирзинолистої - льодовикового релiкту. Вона є 
рiдкiсною для Сумської областi. 

     Одним iз основних завдань заказника є охорона хохулi звичайної - виду, занесеного до 
Мiжнародної Червоної книги та Червоної книги України. На територiї заказника мешкають 
бобри. Серед птахiв, якi трапляються в заказнику, слiд вiдмiтити гуску сiру та лебедя 
шипуна. 

      Середньосеймський заказник - один iз найбiльш цiнних об'єктiв в природно-
заповiдному фондi Сумщини. Заказнику властивi мальовничi ландшафти, багатий 
рослинний i тваринний свiт. Територiя заказника та прилеглих до нього лiсiв, лук та болiт є 
перспективною для створення природно-заповiдного об'єктiв вищої категорiї - природного 
заповiдника або нацiонального природного парку 

 


