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Ю В І Л Е Й

У вересні Національний бо�
танічний сад імені М.М.Гришка
НАН України (НБС) відзначив своє
85 річчя. Попри свій немалий вік, це
одне з найчарівніших місць світу, де
мальовничі краєвиди та неповторні
ландшафти вдало поєднані з бага�
тющими колекціями живих рослин з
усіх куточків планети. Водночас
НБС — потужна науково�дослідна
установа, важливий осередок у га�
лузі інтродукції, акліматизації та се�
лекції рослин, центр збереження
фіторізноманіття, декоративного
садівництва і ландшафтної архітек�
тури, генетичний банк рослин, музей
живої природи, єдина пам’ятка са�
дово�паркового мистецтва XX
століття в Україні. 

Наше завдання – зберегти цю
красу, проводити природоохорон�
ну, науково�дослідну, рекреаційну,
господарську діяльність таким чи�
ном, аби забезпечити охорону,
відтворення та використання при�
родних комплексів. Як і передба�
чає Закон «Про природно�заповід�
ний фонд України», ми розробили
стратегію розвитку НБС, визна�
чили дев’ять стратегічних завдань.   

І своїм першим стратегічним
завданням назвали збереження
природного довкілля в урбанізова�
ному середовищі та дотримання
автентичності формування рос�
линного покриву Наддніпрянсь�
ких схилів. 

Насадження вздовж східної
межі нашої території, частково
північної та південної меж, – це
антропогенно�природні похідні
змішані листяні деревостани. Сво�
го часу вони утворилися внаслідок
заростання ярів та балок, і сьо�
годні виконують буферну роль у
захисті колекцій рослин від ток�
сичних викидів автотранспорту та
об’єктів промисловості. Тут  збе�
реглися залишки змішаних дубо�
вих лісів, які колись займали
значні площі Звіринця. Подекуди
можемо зустріти навіть 100�200�
літні дуби, хоча більше тут природ�
них насаджень 40�60 років. Тут
зустрічаємо і граба звичайного, на
схилах зустрічаються в’яз гладень�
кий, клен звичайний, клен не�
справжньо�платановий, ясен зви�
чайний, липа серцелиста… Вони
займають перший ярус. Клен по�
льовий, клен татарський, череш�
ня, груша, яблуня, абрикоса, слива

та інші — розташувались переваж�
но у другому ярусі. На виходах
ґрунтових вод відновилася вільха
чорна. У нижній частині круто�
схилів трапляється верба ламка,
осика, тополя зеленокора.  

Загальна площа насаджень
Наддніпрянських схилів складає
близько 18 гектарів. І наше голо�
вне завдання —  не допустити
ерозії і зсувів, підсилити абориген�
ну фракцію деревостанів, покра�
щити санітарний стан і декоратив�
ний вигляд насаджень.

Наступне стратегічне завдан�
ня — збереження, розмноження
і формування інтродукційних
популяцій рослин, занесених до
Червоної книги України. У ме�
жах своєї компетенції ми зай�
маємося вивченням біологічних
особливостей рідкісних і зника�
ючих видів рослин. На окремій
ділянці «Рідкісні рослини флори
України» зберігається близько
200 раритетних видів, форму�
ються інтродукційні популяції
рослин – як найефективніший
метод збереження їх за межами
природних ареалів.

Стратегічним завданням є та�
кож збереження, поповнення
колекцій живих рослин  ex situ та
фіторізноманіття на різних
ієрархічних рівнях (окремих ор�
ганізмів, популяцій та екосис�
тем). Нашу рослинність  склада�
ють штучно створені ботаніко�
географічні і колекційно�експо�
зиційні ділянки, колекції дерев�
них рослин дендрарію, колекції
плодових та ягідних культур, ко�
лекції нових культур (харчових,
енергетичних, сировинних),
лікарських, тропічних та суб�
тропічних рослин (в оранжере�
ях), експозиційні та колекційні
ділянки квітниково�декоратив�
них рослин та інші експозиційні
ділянки. Вони займають близь�
ко 90 гектарів. 

Головна ідея – відтворення
(моделювання) ландшафтної і
фітоценотичної структури євро�
азійського регіону: Далекий Схід,
Середня Азія, Кавказ, Сибір і Ал�
тай, Карпати тощо. Зокрема, мо�
делювання інтродукційних попу�
ляцій рідкісних та зникаючих
видів флори цих регіонів.

Стратегічним є завдання ство�
рювати та підтримувати експозиції

тропічних рослин в нашому оран�
жерейному комплексі. Поповню�
ючи колекції тропічних рослин,
ми звертаємо особливу увагу на
рідкісні та зникаючі типи, тропічні
плодові, рослини, які мають лі�
карські властивості та можуть бути
використані як джерело сировини
для отримання нових препаратів,
зокрема з антимікробною та ан�
тимікотичною дією, рослини, які
можуть бути використані для ство�
рення контейнерних композицій
для поліпшення стану довкілля
мегаполісу. 

Важливим стратегічним завдан�
ням для нас є також створення ет�
ноботанічних експозицій з макси�
мальним збереженням ландшафт�
ної спадщини території ботанічно�
го саду, сучасні методи експону�
вання і ведення колекцій.  Наш сад
став справді провідною установою
з демонстрації унікальної природ�
ної і культурної спадщини різних
регіонів і народів світу. Задля де�
монстрації фіторозмаїття і само�
бутності культур інших країн на
його території створюються Сади
Світу. Формуючи їх, використо�
вуємо традиційні культові, ре�
лігійні, культурні споруди чи
об’єкти, що символізують країну
чи етнос, використовуємо росли�
ни, найбільш вживані у ландшафт�
ному будівництві чи побуті цих
країв, відповідне інфраструктурне
наповнення.

Ще одним нашим стратегічним
завданням є іригація території  з
відкритих водойм (річки Дніпро)
способом дощування. Глобальні
кліматичні зміни та зміни, що обу�
мовлені техногенною трансфор�
мацією природного середовища,
призводять до нестачі вологи в
ґрунті та в повітрі. Виходом є іри�
гація, вона покращує постачання
корінню рослин вологи і пожив�
них речовин, знижує температуру
приземного шару повітря, збіль�
шує його вологість. Особливо, як�
що автоматичних та напівавтома�
тичних систем поливу та крапель�
ного зрошування. 

Нині всі штучно створені ланд�
шафти та колекційно�експози�
ційні ділянки в Саду потребують
додаткового зрошення для збере�
ження колекцій зелених рослин. 

Важливим стратегічним за�
вданням є також вирощування ви�
сокоякісного садивного матеріалу
для формування різновікових по�
вностанових зелених насаджень.
Адже актуальною проблемою
більшості ботаніко�географічних
ділянок є досягнення максималь�
ного біологічного віку дерева. Як
правило, ці насадження є од�
новіковими і, переважно, моно�
видовими. Їм притаманна низька
стійкість  до стрес�факторів.  

Тож у цьому аспекті ми викорис�
товуємо наступну стратегію: на�
сіннєве розмноження декоратив�
них видів, сортів та форм з подаль�
шим добором особин за потрібною
ознакою; насіннєве розмноження
декоративних форм і сортів дерев�
них рослин з подальшим феноти�
повим відбором найкращих ек�
земплярів для вегетативного роз�
множення; вегетативне розмно�
ження найкращих за декоративни�
ми ознаками й стійких рослин до
абіотичних та біотичних чинників.

Як стратегічне завдання своє
ми вбачаємо еколого�просвіт�
ницьку діяльність, пропаганду са�
ду як зразку управління природ�
ним довкіллям у мегаполісі і де�
монстрацію екологічно раціональ�
них методів забезпечення сталого
розвитку.

Останнім часом вплив людини
на навколишнє середовище став
настільки значним, що постало
питання щодо гарантій її існуван�
ня на Землі. Проблема взаємодії
природи і людини стає глобаль�
ною проблемою людства.

Екологічна освіта, як складова
природоохоронної пропаганди
покликана формувати екологічну
культуру та свідомість суспільства,
без яких неможливе впроваджен�
ня засад сталого розвитку, про що
було зазначено на Конференції

ООН з питань навколишнього се�
редовища та розвитку у Ріо�де�
Жанейро 1992 року.  

Тому таким необхідним є підви�
щення рівня екологічної освіти,
оволодіння знаннями про шляхи
розвитку суспільства й природи у
XXI ст., про складні, але надзви�
чайно важливі екологічні закони,
принципи функціонування еко�
систем і біосфери, про життєдайні
зв’язки між людством і довкіллям.

Водночас стратегічним завдан�
ням для нас є також розвиток ви�
робничої, інноваційної і соціаль�
ної інфраструктури саду .

Перший проєкт Саду був роз�
роблений колективом інституту
архітектури під керівництвом
академіка А.В. Власова в 50�х
роках ХХ сторіччя. Проте, по�
дальше здійснення проєкту про�
водилось без авторського нагля�
ду і підтримки головного архі�
тектора Києва, що негативно
відбилось на плануванні тери�
торії саду, й зокрема при будів�
ництві центрального входу. 

Тож, на жаль, і нині у нас від�
сутні стаціонарні комфортні про�
хідні цілорічного використання з
достатньою кількістю кас. До того
ж, відсутні приміщення для охоро�
ни, екскурсійного бюро, магазину,
іншої інфраструктури для обслуго�
вування відвідувачів і надання
платних послуг. 

Не вирішена на головному вході
вкрай необхідна функція захисту
саду від непривабливої вуличної
торгівлі та хаотичного паркування
великої кількості транспорту. Не�
якісне асфальтоване покриття по�
требує заміни на мощення з при�
родних матеріалів, або високо�
якісних матеріалів, які їх імітують.   

Сучасні вимоги з ергономіки
простору, дизайну і інноваційних
технологій потребують повної
заміни існуючої інфраструктури
головного входу.

Сподіваємося, що такі зміни
сприятимуть не тільки утверджен�
ню НБС як науково�дослідної
природоохоронної установи із за�
безпеченим сталим розвитком,
високим рівнем ландшафтного
мистецтва, природної і культурної
спадщини, а й ще більш улюбле�
ним місцем відпочинку киян та
гостей столиці.
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