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ГОСТИННИЙ



Стрілецький степ



• Луганський природний заповідник. Найсхідніший заповідник України, що 
складається з трьох філій, розташованих в Міловському, Довжанському і 
Станично-Луганському районах Луганської області.

• Заповідник на території Луганської області був створений 12 листопада 1968 
році у вигляді двох відділень - «Станично-Луганське» і «Стрілецький степ».

• Основним завданням Луганського природного заповідника є збереження 
типових і реліктових тварин регіону і природного середовища їх проживання -
цілинних степів, лісовий, луговий і лучно-болотної рослинності заплави річки 
Сіверський Донець.

• Загальна кількість природної флори заповідника нараховує 1862 виду, в їх числі 
судинних рослин - 1135 видів, мохоподібних - 30 видів, зелених водоростей - 178 
видів, грибів - 494 виду, лишайників - 25 видів, серед яких 186 ендемічних видів.

• У Луганському природному заповіднику охороні підлягають 15 видів рослин, 
занесених до Європейського червоного списку, 41 вид, включений до Червоної 
книги України та 4 види, що зберігаються згідно Бернської конвенції. До 
Зеленої книги України включено 15 рослинних угруповань заповідника, 12 з 
яких - степові і 3 - водні.



• Територія - більш 24 тис. га

• Клімат – відрізняється найбільшою континентальністю.

• Флора та рослинність - флора рослин нараховує 735 видів, до 
Червоної книги України занесено 27 видів судинних рослин, що
зростають в Стрільцівському степу.

• Тваринний світ - нині на території відділення зареєстровано 1794 
види безхребетних тварин, у тому числі молюсків - 1 вид, 
кільчастих черв'яків - 8 видів, членистоногих, - 1785 видів, з них 
павукоподібних - 298, комах – 1487 видів. Тут мешкають 32 види 
комах, внесених до Червоної книги України, 6 видів з 
Європейського Червоного списку, 11 видів знаходяться під 
охороною Бернської конвенції.



Крейдяний яр



Баранячі лоби

Бара́нячі лоби́ — геологічна пам'ятка природи місцевого значення, унікальні скельні 

відслонення мергелю кампанського ярусу верхньої крейди заввишки 50 м поблизу с. Айдар-

Миколаївка Новоайдарського району Луганської області України. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0






Новоолександрівський кінний завод









Кремінський дубовий гай








