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Forest nature protection territories within the limits of researches are presented 17 objects 6 categories and 4247,3 hectares have an area. They are presented as typically by boreal cenotics, such and nemoral, that has a certain influence on their of floristici feature. The rarity  group is presented 11 species, from  them 6 it is brought to the Red book of Ukraine.

Сучасна природно-заповідна мережа лісових територій Семенівського району (північна частина Чернігівської області) налічує  17 об’єктів загальною площею 4247,3 га. Вони мають місцевий статус охорони та представлені 6 категоріями, серед них кількісно переважають заказники. Найбільшими за площею та функціонально важливими об’єктами виступають 4 території: заповідне урочище Радомська дача (площа 2317,6 га), лісові заказники – Рим-Погорільська дача  (572 га), Розумовська дача (457 га) і ботанічний заказник Кривуша (433 га).
Лісова рослинність території досліджень представлена досить різноманітно, тут зустрічаються соснові, дубово-соснові, грабово-дубові, частково дубові ліси та вільшняки. Розподіл лісової рослинності в межах території досліджень визначається переважно едафічними чинниками та гідрологічними умовами формування лісових ценозів. Для сосняків зеленомохових, злакових та дубово-соснових лісів злакових території досліджень характерним є типове бореальне флористичне ядро; для дубових, грабово-дубових ценозів – неморальне ядро, частково за участю видів лісостепової групи; для лісових вільшняків – ядро неморального типу з елементами гідрофільної флори, а для заболочених чорновільшняків – типове гелофільне ядро мозаїчної будови.
Раритетна група території представлена 11 видами, серед них 6 видів з Червоної книги України  (2009) (Lycopodium annotinum L., Allium ursinum L., Neottia nidus-avis L., Epipactis helleborine L., Platanthera bifolia L, Pulsatilla patens L.) та 5 видів регіональної охорони (Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm., Dryopteris austriaca (Vill.) H.P.Fuchs, Anemone nemorosa L. Polemonium caeruleum L., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.)).

