
Как прекрасны бывают озера, 
Окруженные лесом густым, 
Над водою склоняются ивы, 

Тихо шепчут под ветром кусты. 
 

Я плыву на резиновои  лодке, 
Там где рыба стоит в глубине, 

Надо мною сияет солнце, 
И судьба улыбается мне! 

 
А когда вдруг ударят морозы, 
И покроется озеро льдом, 

Рыбаки, одевшись в тулупы, 
За уловом идут гуськом. 

 
Почему так прекрасны озера? 

Нет ответа, не знаю я, 
Только тянут они как магнитом, 

И душа отдыхает моя! 
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Заповідне урочище 
«Біляєвське» 

Місце розташування:  

Новоайдарський район, с. Трьохізбенка, 
територія  Слов'яносербського  
лісництва Новоайдарського 
лісомисливського господарства.  

Площа – 176,5 га.  

Охоплює одне з найбільших у заплаві 

Сіверського Дінця озер з прилеглими до 

нього ділянками заплавних листяних 

лісів, цінних в естетичному і 

природоохоронному відношеннях. За 

походженням озеро є старицею, має 

форму складної ізлучини. Довжина 

озера – 4 км, ширина – 15-18 м, 

максимальна глибина – 3,7 м. 

оз. Біляєвське, 2006 рік 

На даний час, озеро зникає  в 
силу 

природних 
причин.  

Раніше озеро підживлювалось 
під час повеней Сіверського 

Дінця та з джерел на дні. Але в 
останні роки повеней немає, а 

джерела, скоріш за все, 
замулились.  

Зупинись, Людино, озирнись 

І подумай, що тебе чекає, 

Якщо ти не зможеш, як колись, 

Босоніж іти зеленим гаєм.  

Якщо ти не зможеш до озер, 

Ніби до люстерка, нахилитись,  

Якщо ти не зможеш відтепер 

Із криниці жодної напитись. 

Якщо раптом, звідки не візьмись - 

Газ страшний почне тебе душити. 

Зупинись, Людино, озирнись 

І подумай, як нам далі жити?! 

Береги низькі, 

заболочені, зарослі 

представниками роду 

осокових, очеретом 

південним, розогом 

широколистим. Одне 

з небагатьох місць у Луганській області, 

де збереглась численна популяція латаття 

білого, угруповання якого занесені до 

Зеленої книги України. Водоймище 

оточено масивами заплавного лісу, 

представленого дібровами, вербняками, 

осичниками, чорновільшаниками. 

У лісах заповідного урочища мешкають 

лисиця звичайна, заєць – русак, 

єнотовидна собака, борсук лісовий, 

бобер, ондатра, куниця, олені плямистий 

і благородний, лось, козуля, свиня дика. В 

урочищі багато водних і навколоводних 

птахів: види качок, лисуха, чирок – 

тріскунок, чирок 

– свистунок, види 

куликів, лебідь – 

шипун. Озеро 

багате рибою 

(лінь, карась, 

короп, щука, краснопірка).  


