
Видатний фундатор лісорозведення—Віктор

«В його словах і діях кращий урок для мислячих і працюючих на користь 
егалового лісорозведенню... Немає жодного лісничого, який би не 

поважав глибинного імені Граффа і не був би впевнений у величності 
заслуг його». Ці слова належать видатно» вченому- у галузі лісівництва 

і плодівниціва професору Рудзькоыу О.Ф., який грискягж їх Віктору 
Єторовичу фон Граффу, фундатору степового лісорозведення.

Віктор Єгорович народився 3 листопада 1819 р. в м Овручі, Волинської 

губернії, сім’ї штабс-капітана російської імператорської армії. Батько - 
німець, уродженець Курляндії, як іноземець був на державній службі в 

Росії, мати - італійка, уродженка Серпонті-де-Варрена. Сина хрестили за православним 
звичаєм, і тому у колі друзів Віктор себе називав українським козаком 
Багьки Віктора померли рано, і строюю опікувалися родичі. У 14 років юнак став вихованцем 
Санкт-Петербурзького лісового і межового інституту, де перебував на повному’ казенному 

забезпеченні, і який закінчив із відзнакою.
Перша його посада * помічник лісничого Катеринославської іубернії. Молодому офіцерові 
доручили провести детальне обстеження перелогових казенних земель в Павлоградському, 

Бахмутському і Олексавдрівському повітах (нині території Дніпропетровської, Донецької та 
Запорізької областей). Мета обстеження - визначення місця під показову лісову посадку.

Він обрав у степу місце «для лісорозведення у широких розмірах» - це понад 2,5 
тисячі десятин безводдя, підвищеного відкритого розташування та важких глинистих грунтів̂  

Так і утворилося зразкове В ел икоа на дать ське лісництво.
Посадки почалися восени 1845 року. За період своєї діяльності (23 роки) Віктор Єгорович 

зумів перетворити на ліси 157 гектарів степів, закласти розсадник на площі 57 гектарів, де 

було вирощено майже ЗО порід дере» і 40 порід кущів. І це робилося за умов, коли теоретичні 
основи степового лісорозведення були вкрай незадовільними.
Була створена В ел икоа надоль ська школа лісівників з лісового лісорозведення 
(нині Велнкоанадольський лісовий коледж ім. В. Є. фон Граффа).

Усі роботи з лісорозведення в лісництві виконувалися вихованцями школи. Учні, що 
закінчили курс 3-х літнього навчання залишалися в лісництві ще на рік для практичних 
занять, а потім отримували звання лісників і приходили на роботу по лісовому відомству. 

Віктор Єгорович, будучи аристократом за походженням, жив у землянці, навіть не мав за ще 
купити цукру і свічок, але не міг собі дозволити використовувати державні кошти на власні 

потреби.
У 1865 році Віктора Єгоровича призначили професором лісоводства Петровської земельної : 

лісової академії. Він уже був дуже хворий і в зв'язку з цим майже не читав лекцій.
25 листопада 1867 року помирає Віктор Єгорович фон 1>афф.
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І
Урочисті заходи з нагоди 200річчя з дня народження 

Віктора Єгоровича 14 листопада

Урочистості з нагоди 200-річчя з 
дня народження Віктора фон 
Граффа розпочалися 14 листопада 

Ц на базі Малійського лісотехнічного 
коледжу. Відбулося пленарне 

[засідання, в якому взяли участь 
[ представники коледжів лісового 
спряму ванняПолтавської, 
Волинської, Харківської, Донецької 
та Житомирської областей.

Усі мали змогу подивишся фільм 
І «Фундатор степового 
лісорозведення», створений 

молодіжно-творчим об’єднанням «МІХ», а також відкрити експозицію імені В. Є. фон 
Граффа у кабінеті лісових культур та лісомеліорації, який за ініціативи кафедри 
лісівництва та захисту лісу і 
підтримки адміністрації 
коледжу отримав статус ім. В.
Є.фон Граффа.
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І
Урочисті заходи з нагоди 200річчя з дня

Віктора Єгоровича 15 листопада

Продовження урочистостей відбулися в місті Овручі, 
батьківщині видатного лісівника. ШИВ ' тШЯ 
Лунали вітальні слова з цієї нагоди 
і від Іванюка І. Д , директора 
Малинського лісотехнічного 
коледжу, мера міста Коруда І.Я., а 
також директорів державних 

лісогосподарських підприємств Овруцкого району. Зачитати 
звернення від студентства коледжу доручили Кобилинській Т.
У рамках урочистостей відбулася Всеукраїнська науково- 
практична конференція на тему: «Лісовирощування: 
і сторична та інноваційна діяльність у галузі лісового 
господарства», в якій взяли у часть делегації:

■ • Житомирського національного 
* агроекологічного університету, на чолі з 

ректором Скиданом О. В.;

• Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, яку очолив завідувач кафедри 
відтворення лісів та лісових меліорацій 
Маурер В.М., а також представники 

університетів і коледжів України, місцевої влади, лісівники та 
освітяни Овру ччини.
Люди ніколи не ставились байдуже до свого минулого, бо 
саме в ньому містяться витоки нашого сьогодення та

майбутнього.
Хто ми? Звідки прийшли ?
Ці одвічні питання хвилюватимуть людство 
стоїть, і хтозна чи спроможеться 
воно дати вичерпні відповіді.
Така вже природа людини - 

Ц  цікавитися своїм походженням, 
родовими коренями, національною 

належністю. Цікавитися тими, хто завжди прославляв свою 
Батьківщину в різних сферах та напрямках, де б вони не жили і 
працювали.
Пам’ятаймо ім’я відомого лісівника Корпусу лісничих, фундатора степового 
лісорозведення В.Є. фон Граффа і не забуваймо, що праця кожного є вагомою і 
лишається в історії.

допоки світ



З чого все починалось....

Після завершення заходів присвячених 200- Велику титанічну працю було іророблено
річчю з дня народження фундатора степового пошуковою групою у складі Пернарівської Т. А,

лісорозведення, хочеться згадати як же все та Ганжалюк Т. С. які не лише знашіли
починалось. Адже зазвичай всі бачать гарну безцінний матеріал з архівних довідок, але й

картинку чи вдало організований захід, але змогли разом з Лосем О. В. створити неповторні
більшість з людей не знає, яка за цим стоїіь макети і завдяки цьому' було відкриття музейної
титанічна траця, праця не однієї особи, а експозиції в приміщенні ЗЗСО І- Ш ступенів

колективу людей вцілому, які інколи часто м. Овруч та безпосередньо в коледжі,
лишаються в тіні. Сам проект озеленення скверу був

Близько року тому, на одному із засідань розроблений Карпенко О. А., версій якого
адміністративної ради Іванюк Ігор Дмитрович існувало декілька, але викладач змогла

запропонував провести дослідження і пошукову грофесійно та творчо підійти до даного питання і

роботу з метою виявлення обставин життя В. Є. підібрати найбільш вдалий перелік рослин,

фон Г^аффа, які пов’язують його саме з Сьогодні здається зовсім буденним, адже всі

Житомирською областю, Лосю О. В. - керівнику саджанці, які були надані з розсадника
краєзнавчого музею Історик за дипломом і МЛТК , закладені в Граффському сквері

пошуковець за покликанням, який до цієї роботи грижилнсь, але ж це неможливо було без праці
залучив не лише студентів, а й викладачів, які по багатьох працівників і студентського колективу,

крупинкам почали вивчати різні інформаційні які вирощували і укорінювали їх протягом
джерела, де можна було б відшукати хоч якісь декількох місяців на практиках. T oms',  напевне

згадки гро далекий 1819 рік. Як виявилось в невипадково, честь відкрити меморіальну
інтернеті та підручниках не так багато дошку було шдано студенту МЛПС Радкевичу

інформації, тому неодноразово звертались до Олексію і зачитати звернення від студентства
архівних документів вм Житомирі, а також в м. каледлу Кобилинській Тетяні, адже внесок в
Києві, щоб мати змогу підготувати цікаві і пошукову роботу' студентів каледяу теж

змістовні доповіді на науково-практичній значний.
конференції 15 листопада 2019 року. Напевне знову повторюсь, але кожна смілива

Сама ідея проведення заходів вшанування ідея може бути втілена в життя, лише за умови
пам’яті з дня народження В.Є.фон Граффа титанічної праці не однієї особи, а залежить від

виникла саме в стінах МЛТК і була підхоплена багатьох людей та факторів. Нам є над чим ще
всім колективом коледжу, стробував кожен з працювати і проводити пошукові та
пошукової групи робити свій внесок в дослідницькі роботи, але не забуваймо, в

розвиток даної ідеї. Чого лише вартувало гарному годиннику грацює не одна стрілочка,
виготовити макет меморіальної дошки, яку було яку ми бачимо ззовні на цифер блаті, а цілий

відкрито на фасаді історичної будівлі XIX механізм всередині, нікому інколи не помітний,
століття дворянського зібрання м.Овруч, де на але від якого залежить рух всього годинника,

даний момент розміщено ЗЗСО І-Ш ступенів Xs3, Пам’ятаймо ім’я відомого лісівника корпусу
розроблений Вербицькою Т. Є. та Ковальчук Л  лісничих, фундатора степового лісорозведення

О. Небагатьом відомо, що макетів існувало В.Є. фон Граффа і не забуваймо, що граця

близько 5 варіантів, але схвалення отримано було кожного є вагомою і лишається в історії
однозначно одного, найбільш напевне яскравого всесвіту, 

і інформаційного, хоча на даний момент, 
дивлячись на цю меморіальну дошку' і не 

уявляшт, що могла вона мати інший вигляд.
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