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Останнім часом у ландшафтно-архітектурній організації
міста широкого використання набувають газони. Газонна рослинність
виконує ряд важливих функцій.
Газон – це земельна ділянка у межах міста або іншого
населеного пункту, на якій ростуть природні чи штучно висіяні трави і
яка виконує естетичні, оздоровчі та захисні функції.
Газон поділяють на наступні типи:
• газон звичайний – універсальний;
• спортивний газон;
• партерний газон;
• мавританський газон.
В умовах погіршення навколишнього середовища газони
здатні взяти на себе роль природних і біологічних фільтрів. Зелені
галявини є, свого роду, живими легкими природи, вони очищають
повітря від шкідливих газів, пилу і важких металів, пригнічують шуми,
створюють ідеальні умови для відпочинку та занять спортом. З 1 м2
газону випаровується до 200 г / год. води, що значно зволожує повітря.
Щільна багаторічна м'яка зелень трави це екологічне покриття, чудові
ліки від стресів і нервових перевантажень, благотворно діє на психіку і
самопочуття. Газон надає будівлям закінченості і гармонії,
комфортності проживання і стає сполучною ланкою нашого житла з
природою.
Газон є невід'ємною складовою в системі зелених насаджень
м. Харкова останні чотири роки. Починаючи з 2007р. щорічно при
благоустрої парків, скверів збільшується площа укладання єврогазона:
у 2007 році укладено - 6,6 тис.м2;
- 2008 рік - 7,1 тис.м2;
- 2009 рік - 21,5 тис.м2;

- в 2010 році роботи тривають.
Сьогодні ведуться підготовчі роботи для влаштування
єврогазона на схилах по вул. Дерев'янко, де планується укласти
приблизно 7,0 тис.м2.
В умовах загостреної екологічної ситуації в місті необхідно
вжити заходи щодо збільшення обсягів робіт з озеленення території.
Збільшення обсягів прокладки газонів становитиме позитивний
екологічний ефект від системи зелених насаджень міста.
У м. Харкові прокладку газону можна провести у містах
суспільного відпочинку, наприклад, в районі каскаду. На даній
території газон буде створювати прийнятну атмосферу для
відпочиваючих, які будуть мати змогу займатися будь-якими справами
під відкритим небом, насолодитися свіжістю оточуючої озелененої
території.
Також озеленення можна провести в районі Ботанічного саду –
Саржин Яр.
Однак для прокладки газону необхідні кошти, які
підприємство СКП «Харківзеленбуд» не в змозі виділити з причини
недостатнього фінансування.
Для забезпечення подальшого сталого розвитку м. Харкова,
використовуючи власний потенціал та озеленення шляхом створення
газону, необхідно виконати наступне:
•
відповідно до Генерального плану м. Харкова
виділити території, що можуть підлягати озелененню газоном;
•
провести інвентаризацію зелених насаджень в м.
Харкові (в т.ч. існуючих газонів);
•
забезпечити
СКП
«Харківзеленбуд»
якісним
посадковим матеріалом (насіння або шари рулонного газону);
•
проаналізувати можливість створення рулонного
газону власними силами СКП «Харківзеленбуд»;
•
залучити додаткові джерела фінансування заходів з
озеленення території міста.

