Професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології
Валентина Володимирівна Оніпко взяла участь у засіданні круглого столу
«Проблеми старовинних парків в умовах змін клімату та шляхи їх вирішення»,
присвяченому 125-річчю від заснування Устимівського дендрологічного парку,
яке відбулося 12 жовтня 2018року.
Одним із унікальних зразків садово-паркового мистецтва є Устимівський
дендропарк, який має загальнодержавний статус охорони. Цей «зелений острів»
знаходиться

на

півдні

Лісостепу

в Глобинському

районі

Полтавської

області. На території парку, загальною площею всього 8,9 га, зростає понад 12
тисяч дерев і кущів. Його засновником вважається придворний радник, лікар
Василь Устимович, на честь якого пізніше і було названо село та дендропарк.
Перші дерева на території Устимівського парку були посаджені в 1893 році. У
1929 році його взято під охорону, оголошено державним заповідником
республіканського значення.

На початку зібрання науковці мали змогу здійснити екскурсію територією
Державного дендрологічного парку «Устимівський». У парку представлено
різноманітні колекції дерев і кущів, які налічують 489 видів, різновидів,
садових форм і сортів із 48 родин і 116 родів. Примітним є те, що Устимівський
дендропарк привабливий у будь-яку пору року. Тут зростає 82 види хвойних
рослин.

У дендропарку представлена рослинність різних країн і континентів світу.
Географія рослин представлена такими регіонами: північна Америка, Європа,
Крим, Кавказ, Сибір, Середня Азія, Далекий Схід, Китай, Гімалаї. Емблемою
парку є чекалкін горіх. Батьківщиною цього дерева є північні райони Китаю і
Кореї. На території парку налічується понад 110 дерев цього виду у віці від
одного до 110 років.

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернулися Самородов
Віктор

Миколайович,

Голова

Полтавського

відділення

Українського

ботанічного товариства, доцент кафедри екології, охорони навколишнього
середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної
аграрної академії; Кобизєва Любов Никифорівна, заступник директора з
наукової роботи Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН; Рябчун Віктор
Кузьмович, керівник Національного центру генетичних ресурсів рослин
України; Данилевський Вадим Іванович, Голова Глобинської районної
державної адміністрації; Сьомін Володимир Вікторович, Голова Глобинської
районної ради; Джусь Станіслав Васильовича, Глобинський міський голова.
Виступи учасників круглого столу були присвячені обговоренню напрямів
роботи з колекціями декоративних та деревних порід у садах та парках,
залучення зразків до колекцій установ, вивчення матеріалу та використання
його в наукових програмах, співпраці стосовно організації життя парків. Жваве
обговорення викликали доповіді: Наталії Сергіївни Бойко, виконувачки
обов’язків директора дендрологічного парку «Олександрія» (Дендропарк
«Олександрія» – проблеми та шляхи їх вирішення), Оніпко Валентини
Володимирівни, завідувачки кафедри ботаніки, екології та методики навчання
біології (Використання природного середовища дендропарку у навчальновиховному процесі), Віталія Петровича Коломійчука, заступника директора

ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шевченка (Проект
організації Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шевченка:
сучасні реалії розвитку колекцій) та Володимира Васильовича Красовського,
директора Хорольського ботанічного саду (Інтродукція субтропічних плодових
культур у Лісостепу України як оригінальний підхід до використання вигоди
від проявів глобального потепління).
У підсумках зібрання було наголошено , що такі заходи сприяють
накопиченню та обміну досвідом щодо є створення спеціальних колекцій
рослин з метою збереження різноманітності і збагачення рослинного світу, а
також здійснення наукової, навчальної та просвітницької діяльності.

