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On the territory forest reserve “Berezovye kolky” found 10 rare species, which are included in various protected documents. The phytocoenic belonging to the four vegetation classes was established: Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, Koelerio-Corynephoretea Click in the Klika et Novák 1941, Festucetea vaginatae Soó ex Vicherek 1972, Salicetea purpureae Moor 1958 (Solomaha, 2008; Zakharova et al., 2017; Zakharova, Moysienko, 2016).
"Березові колки" - лісовий заказник загальнодержавного значення площею 1320 га в Іванівському та Рибальчанському лісництвах Голопристанського району (Постанова РМ УРСР від 19.11.74 р.№500). Перебуває у віданні Збур’ївського держлісгоспу. Тут на Іванівській піщаній арені зберігаються природні березові ліси (колки), які ростуть невеликими ділянками (0,1–0,3 га) у зниженнях рівнинного рельєфу. Всього нараховують 106 таких ділянок, утворені березою дніпровською (Бойко, 2002). Це ендемічний вид пониззя Дніпра і Південного Бугу, який занесений до Червоної книги України (Мойсієнко та ін., 2009), а формація берези дніпровської як ендемічне, зникаюче угруповання занесено до Зеленої книги України (Ткаченко, 2009). З ендемічних видів в заказнику зростають дрік дніпровський (Genista borysthenica Kotov), зіновать дніпровська (Сhamaecytisus borysthenicus (Gruner) Klask.), чебрець дніпровський (Тhymus borysthenicus Klokov et Des.-Shost.), жовтозілля дніпровське (Jacobea borysthenica (DC.) B.Nord. & Greuter) та ін. Є рідкісні види мохів, лишайників, грибів. На території заказника є невеликі озера. Різноманітний тваринний світ (зайці, козулі, лисиці, куріпки, фазани).
На території заказника «Березові колки» було знайдено 10 раритетних видів, які відносяться до різних природоохоронних категорій: Cвітовий червоний список – Agropyron dasyanthum Ledeb., Червона книга України – 7 видів (Alyssum savranicum Andrz., Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, Betula borysthenica Klokov, Centaurea breviceps Iljin, Goniolimon graminifolium (Aiton) Boiss, Stipa borysthenica Klok. ex Prokud., Stipa capillata L.) та Червоний список Херсонської області – Inula helenium L. та Quercus robur L. 
Березові природні ліси є найбільш сприятливими для збереження рідкісних видів, так як у своєму складі мають найбільшу кількість созофітів (Zakharova, Moysienko, 2016). Тому їх дослідження та встановлення шляхів збереження біологічного різноманіття є вкрай необхідним.

