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На території міста Харкова, 
попри щільну забудову 
досі збереглися ділянки 
природної рослинності з 
високим біорізноманіттям. 
Під час обстеження такої 
ділянки в заплаві річки Уди 
виявлені кілька видів орхідей, 

занесених до Червоної книги України (Anacamptis palustris, A. coriophora, Epipactis 
palustris, Dactylorhiza incarnata), та Hottonia palustris, занесена у «Перелік видів рослин, 
що підлягають особливій охороні на території Харківської області».

На дослідженій території, окрім лучного різнотрав’я і прибережної водно-болотної 
рослинності, поширені зарості Phragmites australis, Salix cinerea, Populus tremula, Bet-
ula pendula, види Carex.

Досліджена ділянка знаходиться у комунальній власності і має цільове 
призначення «Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови». Вона входить як складова частина до ділянки з кадастровим номером 
6310137200:11:001:0005 загальною площею 15.076 га. 

Так склалося, що перепади рельєфу, заповнені водою канави та зарості 
дерев і кущів створили своєрідний захист дослідженої території й забезпечили 
її недоторканість усередині міста. Наразі вплив людини на цій території майже 
відсутній. Втім, поблизу ведеться активне будівництво, тож забезпечити подальше 
збереження раритетної фітобіоти можна лише шляхом створення об’єкту ПЗФ з 
відповідною назвою «Луки з орхідеями».

We propose to create an NRF object on the territory 
of the floodplain meadows of the river Udi within the 
city of Kharkiv. Rare species Anacamptis palustris, A. 
coriophora, Epipactis palustris, Dactylorhiza incarnata 
and Hottonia palustris – was found here. The further 
preservation of the rare plants can only be achieved 

through the creation of an NRF object.
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