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svarbiausi įvykiai
•

Sėkmingai plečiamos (hortenzijų, rožių, rododendrų, varpinių, viksvuolinių ir vikšrinių augalų) ar įrengtos
naujos (astilbių, saugomų Lietuvos floros rūšių, žiemojančių sukulentų, apynių, aktinidijų, Lietuvos pievų
floros, levandų ir ašuočių ir kt.) augalų kolekcijos ir ekspozicijos.

•

Tarptautiniame jurginų registre (angl. The International Dahlia Register) užregistruotos šešios A. Balsevičiaus išvestos naujos jurginų veislės: „Meška slapukė“, „Tumė“, „Dalelytė“, „Giedrės kasos“, „Orija“ ir „Fredos
lapė“. Tolesniems tyrimams atrinktas 331 jurginų sėjinukas. Centrinėje naudojamųjų augalų veislių bandymų tarnyboje Lenkijoje patvirtintos dr. R. Daubaro ir dr. L. Česonienės išvestos penkios lietuviškos paprastosios spanguolės veislės: „Amalva“, „Reda“, „Vaiva“, „Vita“ ir „Žuvinta“.

•

Atnaujintą ir išplėstą rožių kolekciją dabar sudaro net 1 050 rožių kultonų. Tai – didžiausia rožių kolekcija
Lietuvoje.

•

Botanikos sodas yra atviriausias visuomenei akademinis Universiteto padalinys. Lankytojų nuolat daugėja.
2016 m. Botanikos sodą aplankė 6 proc. daugiau žmonių nei 2015-aisiais. Apsilankė 504 ekskursinės grupės, iš jų: universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų studentų 49 grupės; 194 grupės iš mokyklų,
109 grupės iš lopšelių / darželių; 43 ekskursinės grupės lankėsi nemokamai (vaikų globos namų, neįgalūs
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ar socialiai remtini asmenys). Vesta 131 ekskursija, suorganizuotas 61 komercinis renginys.
•

Studijų praktiką atliko per 700 studentų, kurių 60 proc. sudarė Lietuvos universitetų, 40 proc. – kolegijų
ir profesinio mokymo centrų studentai.

•

Įgyvendinti 2 didelės apimties projektai. Vieno iš jų metu atlikti retųjų augalų rūšių ir jų populiacijų tyrimai, suorganizuoti mokymai miškininkams ir saugomų teritorijų administracijų darbuotojams, surengta
tarptautinė mokslinė konferencija, išleista mokymų medžiaga bei mokomoji knyga „Botaninės įvairovės
išsaugojimas Pietvakarių Lietuvoje”.

•

Įgyvendinti 6 edukaciniai ekologinio / meninio ugdymo projektai, skirti Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų ir Lietuvos pagrindinių mokyklų moksleiviams. Interaktyviuose užsiėmimuose dalyvavo 2 852 vaikai.
Suaugusiųjų mokymui buvo skirti 7 mokomieji seminarai gėlininkystės, pomologijos ir vaistinių augalų
auginimo ir vartojimo temomis.

•

2016 m. buvo labai aktyvūs, surengta daugiau kaip 20 renginių visuomenei, dvi tarptautinės mokslinės
konferencijos.

•

Botanikos sodas yra keturių tarptautinių organizacijų – Baltijos botanikos sodų asociacijos (BBG), Baltijos
jūros šalių botanikos sodų asociacijos (BGBSR), Europos botanikos sodų konsorciumo (EBGC) ir Tarptautinės botanikos sodų organizacijos (angl. Botanical Gardens Conservation International – BGCI) narys.

•

Botanikos sodas dalyvavo augalų sėklų mainuose su 334 botanikos sodais, arboretumais ir kitomis mokslo
įstaigomis iš viso pasaulio.

•

2 studentai iš Prancūzijos Anžė universiteto (Université d’Angers) atliko Erasmus praktiką, o 3 studentai iš
Slovėnijos Liublianos universiteto (Univerza v Ljubljani) atvyko Erasmus studijų.
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