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Анотація. Мета статті – пошук й узагальнення відомостей про життя і 

діяльність М. Я. Дахнова та створення найповнішої на сьогодні біографії вида-

тного лісівника України. Методи дослідження: аналітико-синтетичний, істо-

рико-хронологічний, порівняльно-історичний, логічний, історико-біографі-

чний. Основні результати та наукова новизна: вперше в історико-

хронологічному контексті розглянуто життєвий і творчий шлях  видатного 

лісівника М. Я. Дахнова, висловлено й обгрунтовано гіпотезу щодо родоводу 

М. Я. Дахнова. Практичне значення: матеріали можуть бути використані при 

складанні довідників з історії лісівництва в Україні. Оригінальність дослі-

дження ґрунтується на широкому колі використаних джерел та їх аналітико-

синтетичному опрацюванні. Тип статті: описова, дослідницька, науково-

біографічна. На підставі проведеного аналізу історіографічних джерел з історії 

розвитку вітчизняного степового лісівництва визначено предмет дослідження: 

життєвий і творчий шлях відомого лісівника та садовода Миколи Яковича 

Дахнова. Введено до наукового обігу маловідомі факти його життєдіяльності. 

Висловлено гіпотезу щодо того, з якої родини міг походити М. Я. Дахнов. 

Наведено матеріали про причетність М. Я. Дахнова у молоді роки до протест-

них дій проти уряду Російської імперії. Розглянуто  процес становлення 

М. Я. Дахнова як знаного фахівця в галузі степового лісівництва та садівницт-

ва. На підставі вивчення матеріалів лісівничого зʼїзду у Великому Анадолі 

(1908) обґрунтовано роль М. Я. Дахнова у створенні та практичному втіленні 

різноманітних типів лісонасадження та методів «виправлення» лісонасаджень. 

Показано його організаційно-наукову діяльність під час зʼїзду 1908 р. у Вели-
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кому Анадолі та розглянуто його пропозицію щодо посилення садівничого 

напряму в нижчих лісівничих школах. Наведено маловідомі факти з життя і 

діяльності М. Я. Дахнова після 1919 р., коли він вийшов у відставку. Вислов-

лено припущення, що переїзд до Алушти й вихід у відставку міг бути 

повʼязаний із сімейними обставинами, викликаними громадянською війною. 

Звернуто увагу на наявність лакун у біографічних нарисах життєдіяльності 

М. Я. Дахнова і необхідність подальшого дослідження його життя і діяльності. 
 

Ключові слова: лісознавство; лісівники; життєдіяльність; степові лісонаса-

дження; Великий Анадоль; садівництво; Алушта. 
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Abstract. The purpose of the article is search and generalization of information 

about M. Ya. Dakhnovʼs life and activity and creation of the most complete biog-

raphy of the outstanding forester of Ukraine for today. Methods of research: analyti-

cal-synthetic, historical-chronological, comparative-historical, logical, historical-

biographical. The main results and scientific novelty: for the first time in the histori-

cal-chronological context the life and creative way of the outstanding forester 

M. Ya. Dakhnov is being considered. The hypothesis about the M. Ya. Dakhnov’s 

pedigree is expressed and substantiated. Practical significance: materials can be 

used in drawing up handbooks on the history of forestry in Ukraine. The originality 

of the research is based on a wide range of sources used and their analytical and 

synthetic elaboration. Type of article: descriptive, research. scientific and biograph-

ical. Based on the analysis of historiographical sources on the history of the 

development of the national steppe forestry, the subject of research was determined: 

the life and career of a well-known forester and gardener Mykola Yakovych 

Dakhnov. The little-known facts of his life activity were introduced into scientific 

circulation. A hypothesis was expressed about who were the parents (father) M. Ya. 

Dakhnov. The materials are given that in his youth M. Ya. Dakhnov was involved in 

protest actions against the government of the Russian Empire. The process of the 

formation of M. Ya. Dakhnov as a well-known specialist in the field of steppe 

forestry and gardening is considered. Based on the study of materials of the forestry 

congress in Great Anadol (1908), the role of M. Ya. Dakhnov in the creation and 

practical implementation of various types of afforestation and methods of 
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«remediation» of forest stands was substantiated. His organizational and scientific 

activities during the 1908 congress in Great Anadol are shown and his proposals on 

strengthening the gardening direction in lower forest schools are considered. Given 

the little-known facts from the life and work of M. Ya. Dakhnov after 1919, when he 

retired, It was suggested that the resignation and relocation to Alushta could be 

associated with family circumstances caused by the civil war. Attention is drawn to 

the presence of «white spots» in biographical essays on M. Ya. Dakhnov. It is noted 

in this regard, the need for further research of his life and work. 
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Постановка проблеми. Значну роль у під-

тримці степового лісорозведення, доведенні 

його можливостей у ХІХ – на початку 

ХХ ст. відігравали державні заходи, держа-

вні лісівництва, громадські організації та 

ініціативні дії з боку представників передо-

вої інтелігенції, що опікувалися лісозбере-

женням, громадські діячі, які розуміли зна-

чимість цього напряму для суспільного й 

економічного життя країни.  

Огляд лісорозведення на Катериносла-

вщині засвідчує наявність ряду особистос-

тей, імена яких зараз або забуті, або напів-

забуті, які зробили вагомий внесок у розвиток степового лісівництва, 

його пропаганду, доведення його можливостей у засушливому степу 

тощо. З плином часу багато з цих імен відійшло у небуття, що, на наш 

погляд, є хибним, хоча б з точки зору відтворення історичної картини 

розвитку степового лісівництва. Повернення в історію вітчизняного 

лісівництва, у тому числі й на теренах Катеринославщини, імен тих, 

хто своєю самовідданою працею багато в чому сприяв утвердженню 

ідей степового лісівництва, не втрачає свою актуальність й нині.  

Теза необхідності збереження в історичній памʼяті подій минуло-

го не нова. Якщо звернутися до публікацій кінця ХІХ ст. з історії сте-

пового лісівництва, то і тоді було чітке розуміння необхідності. Зокре-

ма, коли М. К. Срединський, відомий ботанік-лісівник, віцедиректор 

корпусу лісничих Міністерства державних маєтностей, розробник 

технології «живого зеленого захисту», у 1887 р. звернувся до редакції 

«Лесного журнала» з проханням опублікувати в ньому свою брошуру 

«Краткий исторический очерк лесоразведения в южно-русских сте-

пях», редакція в передмові до статті зазначила, що вона «считает 

своим долгом поместить на страницах Л. Ж. статью почтенного 

автора, полную горячей симпатией к лицам, работавшим на поприще, 

которое долгое время казалось неблагодарным. Следует чаще возста-

новлять в своей памяти образы безкорыстных тружеников в лесном 

деле, чтобы не охладеть к нему и не махнуть безнадежно рукою» 

(Срединский, Н. К., 1887, с. 740). 

Історіографія. Існує низка публікацій з історії степового лісів-

ництва, в яких розглянуто різноманітні аспекти його становлення та 

розвитку. У монографії (Нестеров, В. Г., ред., 1953) розглянуто постаті 

найвідоміших  вітчизняних лісівників XVII–ХХ ст. Але «фільтри» 

Н. Я. Дахнов 

http://www.lesnyk.ru/vek20_9.html 
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відбору постатей були такими, що певна частина  тих, хто зробив до-

статньо значний внесок у вітчизняну лісову справу, не потрапила до 

книги. Степове лісівництво, яке розвивалося багато в чому на теренах 

України, має свої знакові постаті, діяльність яких знайшла своє відбит-

тя в низці інших видань (Нестеров, В. Г., ред., 1953; Редько, Г. И., 

1994; Фурдичко, О. І. та Бондаренко, В. Д., 2000).  Деякі з них на сьо-

годні більш відомі, деякі напівзабуті або взагалі випали з історії степо-

вого лісівництва. Тому першим завданням було виявлення трударів на 

ниві степового лісівництва і подання короткої інформації про них з 

метою подальшого більш детального розкриття їх діяльності в цьому 

сегменті природничих наук. 

В останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст., за даними, виявлени-

ми в різноманітних джерелах, на Катеринославщині проживала значна 

кількість фахівців, які тим чи іншим чином були причетні до діяль-

ності у сфері степового лісівництва. Серед них – І. Я. Акінфієв, 

І. Г. Герчик, М. Я. Дахнов, І. О. Фамін, С. Ф. Храмов та інші. Автор 

цієї публікації, дотримуючись такої самої думки, що й члени редколе-

гії «Лесного журнала», попередньо вже звертався до короткої характе-

ристики діяльності деяких з них у своєму повідомленні (Средин-

ский, Н. К., 1887).  

Серед низки зазначених імен увагу автора привернула постать 

Миколи Яковича Дахнова – відомого лісівника та лісознавця, прізвище 

якого неодноразово зустрічається в публікаціях з розвитку вітчизняно-

го степового лісівництва. Серед них такі видання, як «Отечественные 

лесоводы» (Нестеров, В. Г., ред., 1953), «Полковник корпуса лесничих» 

(Редько, Г. И., 1994) та інші. Згадується імʼя М. Я. Дахнова й у Великій 

Радянській Енциклопедії. У Вікіпедії про нього є окрема (правда неза-

вершена) стаття. В низці видань з історії розвитку вітчизняного лісів-

ництва та його складової – степового лісівництва – про нього надано 

відомості різного ступеня інформативності (Крайнев, Д. К., 1949; 

Крайнев, Д. К., 1955; Редько, Г. И. и Редько, Н. Г., 2003; Редько, Г. И., 

2005; Савчук, В. С., 2016; Фурдичко, О. І. та Бондаренко, В. Д., 2000). 

В Україні спеціальне дослідження його життя і діяльності від-

сутнє. Тому, з одного боку, відомо, що він був знаним лісівником, з 

іншого – присутні лише фрагментарні відомості про нього. Крім того, 

майже нічого не відомо про його родину.  

Метою даного дослідження є пошук й узагальнення відомостей 

про життя і діяльність М. Я. Дахнова та створення найповнішої на 

сьогодні біографії видатного лісівника України.  

Джерела. Дослідження спирається на виявлений, сформований та 

опрацьований значний комплекс історичних джерел Для створення 
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даного науково-біографічного нарису було використано значну кіль-

кість різноманітних історичних джерел, серед яких спогади, наукові 

праці вчених-лісознавців як сучасників М. Я. Дахнова, так і лісознав-

ців сьогодення, матеріали зʼїздів лісівників, листування  тощо.  

1. Становлення вченого-лісознавця та садівника. Микола Яко-

вич Дахнов – унікальний фахівець-лісівник, який за своє життя не 

видав жодної друкованої праці з питань лісорозведення, але увійшов в 

історію степового лісівництва як видатний фахівець у цій галузі, тво-

рець одного з базових  методів залісення степу. Ним було накопичено 

цінний практичний досвід визначення і запровадження  різних типів і 

прийомів  лісонасадження і лісовідновлення.  

На жаль, коріння родини М. Я. Дахнова й досі не встановлено то-

чно. Архівні матеріали М. Я. Дахнова зберігаються в одному з росій-

ських архівів і наразі недосяжні. Враховуючи використані історіогра-

фічні та інші джерела викладемо свою версію щодо деяких даних біог-

рафії М. Я. Дахнова.  Відомо, що він народився в Таврійській губернії, 

але в якому населеному пункті та хто були його батьки, точно встано-

вити за історіографічними джерелами не вдалося. Але можна вислови-

ти деякі, на наш погляд, досить обґрунтовані припущення.   

В одній з публікацій повідомлялося, що батьки М. Я. Дахнова бу-

ли вихідцями з кріпаків, без підтвердження зазначеного будь-якими  

джерелами або хоча б поясненнями. Можливо, спочатку так і було, але 

нами знайдено інформативні матеріали, які опосередковано свідчать 

про те, що його батьком міг бути Яків Якович Дахнов. У 1854 р. у 

Таврійській губернії (а саме: у Сімферопольському повіті) він вже був 

управителем одного з поміщицьких маєтків (Сабли) і збереглися його 

листи до власника маєтку під час  Кримської війни (1854–1856) (Давы-

дов, П. В., 1895). 

Надалі колезький асесор Яків Якович Дахнов проживав в Алушті. 

Мав будинок, який увійшов в історію м. Алушта як «дача Дахнова».  

Як ми далі побачимо, життя самого М. Я. Дахнова та його родини  

були у радянські роки повʼязані саме з Алуштою. Отже, можна 

прийняти як гіпотезу, яка буде підтверджуватися й подальшим викла-

денням життя М. Я. Дахнова та його родини, що він народився 1862 р. 

у Криму і був сином колезького асесора Якова Яковича Дахнова. 

Микола Дахнов закінчив Мелітопольське реальне училище, яке 

відкрилося у Мелітополі у 1874 р. Тобто М. Я. Дахнов був одним з 

перших випускників цього училища. Надалі вчився у Петровській 

землеробній та лісовій академії (Москва, 1882–1886). В Академії в цей 

час було відділення лісівництва, яке було ліквідоване у 1889 р. у 

звʼязку з перейменуванням цього навчального закладу у Петровську 
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сільськогосподарську академію та прийняттям нового статуту. Від 

1871 р. почалося також викладання садівництва та городництва. Опа-

нувавши всі ці науки, М. Я. Дахнов у 1886 р. закінчив академію й 

отримав диплом вченого  лісівника.  Є дані, що, навчаючись в академії, 

він брав участь у студентських сходках на дачі Кондратьєва та був 

відомий поліції своїми антиурядовими поглядами. За розпорядженням 

департаменту поліції від 11 березня 1883 р. був підданий негласному 

нагляду (Дахнов, Николай Яковлевич, 1934). 

На той час в академії викладали такі визначні вчені як К. А. Тимі-

рязєв (ботаніка), М. І. Железньов (фізіологія рослин), Р. І. Шредер (са-

дівництво та городництво), М. К. Турський (лісівництво), Ф. К. Ар-

нольд (лісова таксація) та інші. Останні два вчені були енциклопедис-

тами лісової справи і спілкування з ними мабуть і вплинуло на пода-

льшу діяльність М. Г. Дахнова. 

Протягом 18 років після закінчення академії М. Я. Дахнов працю-

вав помічником лісничого у різних лісівництвах. Спочатку в Криму, 

потім на тій самій посаді в Азовському лісівництві, продовжив свою 

діяльність у Верхньодніпровському та  Славяносербському лісівницт-

вах Катеринославської губернії. 

2. Великоанадольський період життя і діяльності М. Я. Дах-

нова. Найбільш плідний період життя і діяльності М. Я. Дахнова при-

падає на час, коли він працював у Великоанадольському лісівництві 

Катеринославської губернії (1894–1919). Напередодні його нового 

призначення  (восени 1891 р.) у Великому Анадолі відбувся лісівничий 

зʼїзд, на якому зібралися керівники степових культурних лісівництв 

для розвʼязання гострої проблеми: повсюдне всихання лісових наса-

джень, у тому числі й старих насаджень у Великому Анадолі, закладе-

них ще В. Є. фон Граффом та Л. Г. Барком.   

Як зазначав у своїй доповіді на лісівничому зʼїзді (Великий Ана-

доль, 1908) М. Я. Дахнов: «Тогда на съезде гибель насаждений объяс-

нялась нами, степными лесоводами, главным образом, отсутствием 

мер ухода за лесонасаждениями и значительным преобладанием чи-

стых насаждений, состоящих большей частью из ильмовых пород, в 

особенности из вяза, начинающего засыхать в степях уже с 

 10-летнего возраста» (Дахнов, Н. Я., 1909, с. 47). Такий процес був 

характерним і для Великоанадольського лісівництва, де насадження 

ільмових порід займали 83,6 % загальних лісонасаджень. 

Постанова зʼїзду лісівників 1891 р., спрямована на подолання 

встановлених причин всихання лісонасаджень, яка містила конкретні 

пропозиції необхідних дій, була затверджена міністром державних 

маєтностей 19 травня 1892 р. за № 55. Саме на ці рішення і спирався 
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М. Я. Дахнов, коли прийняв під своє керівництво у 1894 р. Великоана-

дольське лісівництво. Саме тут розгорнулася його плідна діяльність з 

практичного застосування здобутків наукового лісівництва у тісній 

співпраці з видатним вченим-лісознавцем Г. М. Висоцьким. 

М. Я. Дахнов був не тільки видатним лісівником, але й відомим 

досвідченим садоводом. У літературі найчастіше пишуть про те, що 

М. Я. Дахнов  після завершення роботи у Великому Анадолі пересели-

вся до Алушти, де «развел образцовый сад с виноградником и за ко-

роткий период приобрел широкую популярность среди садоводов и 

виноделов» (Дахнов Николай Яковлевич, 1862–1930). В дійсності М. Я. 

Дахнов виявив себе як досвідчений і відомий садовод ще на початку 

ХХ ст. А займатися садівництвом почав ще у ХІХ ст. Його сад і виног-

радник набули офіційного визнання у 1910 р. У цьому році у Катери-

нославі проводилася Південноросійська обласна сільськогосподарська, 

промислова і кустарна виставка, на якій були представлені експонати з  

пʼяти губерній (Катеринославська, Полтавська, Харківська, Херсонсь-

ка і Таврійська) та двох областей (Донська і Кубанська). У сільського-

сподарському відділі у підвідділах «Садівництво, плодівництво та 

городництво» й «Виноградарство» були представлені й сад та виног-

радник М. Я. Дахнова в Алушті. Повідомлялося, що під сад було від-

ведено 3,5 дес., а під виноградник – 2,75 дес. «Урожай фруктовъ до 

5000 пуд. – винограда 600 пуд. 6 сорт. виногр.» (Авчинников, А., сост., 

1910, с. 90). 

У Великоанадольському лісівництві М. Я. Дахнов створив відо-

мий на весь Південь Російської імперії плодовий розсадник, у лісівни-

цтві за його ініціативи було вирощено маточний і показовий сади. За 

прикладом М. Я. Дахнова подібні сади закладалися в інших лісів-

ництвах (Дахнов Николай Яковлевич, 1862–1930).  

То ж недарма у своїй доповіді на лісівничому зʼїзді 1908 р. у Ве-

ликому Анадолі М. Я. Дахнов звернувся до присутніх з пропозицією, 

спрямованою на розвиток садівництва в південних губерніях: «Не могу 

умолчать о необходимости преобразования находящейся в лесничест-

ве низшей лесной школы. Так как в последнее время большое внимание 

лесным ведомством обращено на закультивирование оврагов и песков, 

а при закультивировании последних возможна и даже желательна 

культура садов…, то, по моему мнению,   необходимо создать конти-

нгент молодых людей для занятия нижних должностей в овражных и 

песчаных партиях, знакомых не только с лесоводством, но теорети-

чески и практически также с садоводством. Велико-Анадольская 

низшая лесная школа, находящаяся при лесничестве, в котором име-

ется большой плодовый декоративный питомник и заложен помоло-
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гический сад, является наиболее подходящим учебным заведением, где 

бы можно было подготовлять таких специалистов. Поэтому следо-

вало бы преобразовать эту школу в древоводственную с трёхгодич-

ным курсом с добавлением еще одного преподавателя садоводства и с 

правом окончивших курс занимать должности лесных кондукторов в 

означенных партиях» (Дахнов, Н. Я., 1909, с. 62–63). І далі М. Я. Дах-

нов надав конкретні пропозиції для здійснення цієї ідеї. 

Доповіді М. Я. Дахнова, Г. М. Висоцького й ряду інших лісівни-

ків та лісознавців на цьому зʼїзді, в яких наводилися позитивні прик-

лади використання інших типів лісонасаджень, дискусії серед учасни-

ків зʼїзду, сприяли тому, що зʼїзд ухвалив таке рішення стосовно залі-

сення нових територій та тих, на яких ліс буде викорчовуватися: 

«Съезд признает целесообразным создавать сложные насаждения 

древесно-кустарниковых или древесно-теневых типов (последние в 

более благоприятных условиях произрастания)…» (Съезд деятелей по 

степному лесоразведению…, 1909, с. 93). 

Крім того, В. Я. Дахнов довів на цьому зʼїзді, що запропонований 

ним метод «виправлення» лісових насаджень є дієвим і корисним. Як 

результат Комісія з огляду Велико-Анадольського лісівництва запро-

понувала «производить «исправления», то есть делать посевы и под-

садки недостающих пород, воспитывая их или по способу Н. Я. Дахно-

ва или путем лесосечных вырубок с последующим уходом» (Съезд дея-

телей по степному лесоразведению…, 1909, с. 70). 

На цьому зʼїзді М. Я. Дахнов провів значну організаційну і науко-

ву роботу.  Він входив до складу «Бюро з керівництва заняттями зʼїзду 

і вироблення програми їх», проводив екскурсії  по різних ділянках 

Великоанадольського лісівництва, на яких демонстрував результати 

роботи з залісення із застосуванням нових методів залісення та засобів 

«виправлення» насаджень, виступив з великою доповіддю про напря-

ми роботи у Великоанадольському лісівництві, брав участь у дискусі-

ях. Зʼїзд висловив також бажання, щоб М. Я. Дахнов склав детальну 

історію створення Великоанадольського масиву (Съезд деятелей по 

степному лесоразведению…, 1909).  

Лісівничий зʼїзд 1908 р. визначено переламним у вітчизняній 

справі степового лісівництва. Сучасні вчені вважають ці роки, як такі, 

що входять до II (1877–1940)  еколого-біоценологічного етапу розвит-

ку степового лісівництва.  «На даному етапі увагу було спрямовано на 

глибоке вивчення специфіки степової обстановки, дослідження стійко-

сті деревних порід у степу, їх біології, екології і взаємних відносин у 

тих чи інших сполученнях, вирішувалися питання фітоценологічної і в 

цілому біоценологічної злагодженості степових лісонасаджень (дерев-
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но-чагарниковий тип Висоцького, деревно-тіньовий тип Дахнова)» 

(Горейко, В. А., 2002а, с. 70).  

Внесок М. Я. Дахнова у розробку деревно-тіньового методу, 

прийнятого зʼїздом 1908 р. в якості одного з основних при залісенні, 

був значним і це підтверджується й таким визначним вченим-

лісознавцем як  Г. М. Висоцький. Останній писав в «Автобіографії» 

про застосування деревно-чагарникового та деревно-тіньового методів 

лісонасаджень, що надалі «особенно после съезда в Велико-Анадоле 

степных лесоводов в 1908 г., этот тип и родственный ему «древесно-

теневой», выработанный частично моим соседом лесничим Н. Я. Дах-

новым, были широко приняты» (Высоцкий, Г. Н., 1962, с. 18; Высоц-

кий, Г. Н., 1925). І далі зазначав, що «скомбинированные мной «дре-

весно-кустарниковый тип» и мной вместе с Н. Я. Дахновым «древес-

но-теневой тип» насаждений для степных черноземных почв (более 

сухих и менее сухих) в настоящее время являются для степных лесона-

саждений почти общепринятыми» (Высоцкий, Г. Н., 1962, с. 32; Вы-

соцкий, Г. Н., 1925). 

В деяких публікаціях зазначено, що в Маріупольському дослід-

ному лісівництві, на яке було перейменовано Великоанадольську діля-

нку, Г. М. Висоцьким «совместно с лесничим Великоанадольского 

лесничества Н. Я. Дахновым был выработан древесно-кустарниковый 

и древесно-теневой типы лесных культур в степях, где главной поро-

дой определен дуб. В практике он получил название дубо-

кустарникового типа Г. Н. Высоцкого» (Музей Великоанадольского 

леса…). У ряді інших праць йде мова про те, що к 1908 р. «был совер-

шен стратегический прорыв – из опыта и практики предшественни-

ков – великоанадольцев выкристаллизовались древесно-кустарниковый 

тип смешения Г. Н. Высоцкого и древесно-теневой Н. Я. Дахнова, на 

которых и поныне зиждется все «здание» степного лесоразведения» 

(Бородавка, В. А., 2009), або стверджується на підставі праць 

В. К. Крайнєва (Крайнев, Д. К., 1949; Крайнев, Д. К., 1955), що «лісни-

чий М. Я. Дахнов… виробив деревно-тіньовий тип змішування порід. 

Створені ним за даним типом насадження збереглися у кв. 75 Велико-

анадольського масиву. Головні породи – світлолюбні дуб та ясен – 

були оточені з усіх сторін кленом та липою, тіньовитривалими поро-

дами, які ростуть повільніше ніж головні та слугують їм підгоном» 

(Кобець, О. В., 2017, с. 17).  

В. А. Горейко, зазначає, що «история степного лесоразведения 

представляет собой, прежде всего, поиск оптимальных типов куль-

тур методом проб и ошибок, на что ушли многие десятилетия. От 

принятого в свое время в качестве обязательного так называемого 
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нормального типа культур с преобладанием ильма и минимальным 

участием дуба из-за катастрофической гибели их в молодом возрасте 

впоследствии отказались. Вместо него стали применять одноку-

старниковый тип, разработанный Г. Н. Высоцким, и древесно-

теневой, предложенный лесничим Н. Я. Дахновым. Здесь уже дуб был 

принят как главная порода» (Горейко, В. А., 2002б). 

М. Я. Дахнов 1908 р. на лісівничому зʼїзді у Великому Анадолі, 

доповідаючи про свої досліди, якраз і акцентував увагу на позитивних 

результатах дослідів, проведених ним, зі змішуванням різних деревних 

порід, а також чагарників, за різними типами змішування. Причому 

основною породою було обрано дуб (Дахнов, Н. Я., 1909, с. 46–61).  

Сучасні вчені, аналізуючи схеми (або типи) лісонасадження, за-

пропоновані М. Я. Дахновим, зазначають, що «лесничий Великоана-

дольского лесничества Н. Я. Дахнов предложил следующие типы 

насаждений: Расстояние между рядами растений равно 70 см. После 

вырубки в первую очередь клена полевого и ильма насаждение в верх-

нем ярусе будет состоять только из дуба, клена остролистного, ясе-

ня и липы. Порослевые ильм и клен полевой (после вырубки) образуют 

подлесок.  Расстояние между рядами растений, 1,4 м, в рядах, 0,7 м. 

Вырубаются клен полевой и липа. Насаждение образуется из ясеня, 

дуба, клена остролистного с подлеском из клена полевого и липы. 

Для древесно-теневых типов насаждений предложены несколько 

схем (а, б, в) посадок (по Г. Н. Дахнову). Расстояние между деревьями 

в нечетных рядах. 107 см, в четных. 61 см, расстояние между рядами. 

107 см. Вырубается клен полевой. Насаждение состоит из дуба, ясеня 

и клена остролистного с участием липы во втором ярусе и подлеском 

из клена полевого. 

Эти типы, равно как и другие, близкие к ним, названы Н. Я. Дах-

новым древесно-теневыми. В них роль кустарника заменяется тене-

выносливым деревом (липа, клен полевой и др.)»  (Горейко, В. А., 

2002а, с. 73). Сенс таких схем насадження полягає в тому, що «что 

главные производительные породы (большей частью дуб и ясень) пе-

ремежаются с породами теневыми, образующими второй ярус древо-

стоя» (Горейко, В. А., 2002а, с. 73).  

Теоретичні засади лісонасадження, розроблені Г. М. Висоцьким, 

були доповнені успішно розробленими М. Я. Дахновим у лісівничій 

практиці типами деревно-тіньових насаджень. Можна стверджувати, 

що плідна співпраця тандему Висоцький-Дахнов зумовила розробку 

таких типів степових лісонасаджень, які на довгі роки стали базовими 

для степового лісівництва. У своїх дослідженнях М. Я. Дахнов спирав-

ся й на той досвід, який був вироблений працями його попередників, 
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зокрема В. Є. фон Граффа і Л. Г. Барка. М. Я. Дахнов високо цінував 

внесок В. Є. Граффа у розвиток степового лісівництва, сприяв збере-

женню памʼяті про нього.  

На початку ХХ ст. В. Я. Дахнов, перебуваючи на посаді управля-

ючого Великоанадольським лісівництвом, запропонував і реалізував 

ідею щодо необхідності заходів із посилення сприйняття памʼятника 

фон Граффу, який було поставлено цьому видатному лісівнику у Ве-

ликому Анадолі. За ініціативи М. Я. Дахнова навколо скромного грані-

тного обеліску було по колу поставлено 24 камʼяних баби, зібраних з 

місць посадки деревних насаджень. Як зазначено в (Кобець, О. В., 

2017), «вийшло так, що великою кількістю скульптури памʼятник 

Граффу перевершує багато інших памʼяток світу» (Кобець, О. В., 2017, 

с. 134). 

3. Алушта. Останні роки життя. У 1919 р. М. Я. Дахнов вихо-

дить у відставку.  Він працював у Великоанадольському лісівництві  

майже 26 років. Тобто фактично весь той період, який, за періодизаці-

єю Г. М. Висоцького степового лісівництва у Великому Анадолі, міс-

тить два важливих етапи: «4 етап (1895–1908 рр.) – період вільної іні-

ціативи, розробки деревно-чагарникового і деревно-тіньового типів 

культур, виправлення відмираючих насаджень барківського і «норма-

льного» типів; 5 етап (1908–1917 рр.) – лісовпорядкування степових 

лісів, відновлення насаджень шляхом підсівання жолудів дуба на зру-

бах» (Горейко, В. А., 2002а), захопивши навіть перші роки 6-го (за 

додатковою класифікацією Д. К. Крайнєва) етапу (1917–1947) – «збіль-

шення обʼємів робіт зі степового лісорозведення, застосування дерев-

но-чагарникового і деревно-тіньового типів культур, а також посівів та 

посадок дуба чистими рядами» (Горейко, В. А., 2002а). 

М. Я. Дахнов після відставки переїздить до Алушти, де він мав, як 

вже зазначалося вище, будинок, при якому були сад і виноградник 

промислового значення. Він продовжує свої заняття плодівництвом та 

виноградарством, вирощує також ампельну полуницю. Цей період 

найневизначеніший в житті М. Я. Дахнова. Але на це були певні при-

чини, повʼязані, як нам здається, з долею його родини. 

За непу його сад і виноградник були місцем, де в скрутні часи 

люди знаходили собі роботу й могли заробити якісь гроші. У своїй 

книзі спогадів відомий алуштинський педагог Георгій Петрович Сер-

гєєв писав: «В черте города находилось много частных садов и вино-

градников. Я вспоминаю свою работу в саду и на винограднике у 

Н. Я. Дахнова, который сумел заинтересовать работающих сдельной 

оплатой труда. Особенно памятны субботние дни, когда он сам лично 

рассчитывался с рабочими. Отношение к работе зависело не только 
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от сдельной оплаты труда, но и от того обстоятельства, что нелег-

ко было получить работу. И уж если удалось ее получить, то дер-

жался за нее всеми четырьмя конечностями, стараясь как можно 

лучше работать» (Сергеев, Г. П., 2002). 

Помер М. Я. Дахнов раптово 10 лютого 1930 р. на станції Джан-

кой під час виїзду з Криму (Дахнов Николай Яковлевич, 1862–1930). 

У селищі Граффське Волноваського району є музей, один з розді-

лів якого складає меморіальний комплекс, присвячений життю і діяль-

ності М. Я. Дахнова (Музей Великоанадольского леса…).  

Результати. В даній статті представлені чи не найповніші на 

сьогодні відомості про життя і діяльність М. Я. Дахнова – видатного 

вітчизняного вченого-лісівника та садовода, імʼя якого увійшло в істо-

рію лісівництва, в першу чергу степового. Незважаючи на визнання 

його заслуг, фактично відсутня достатньо повна біографія цього вида-

тного лісознавця, практичні здобутки якого в галузі лісівництва є підґ-

рунтям сучасного степового лісівництва. Зроблена спроба створення 

якомога повного й хронологічно послідовного біографічного нарису 

про життя і діяльність М. Я. Дахнова, з одного боку, дозволяє більш 

детально представити його життєвий шлях, з іншого – безумовно, при-

водить  до висновку про необхідність подальшого його вивчення. Пев-

ні проміжки життєвого шляху М. Я. Дахнова так і залишаються не 

дуже відомими,  мало що відомо про його родину та її долю. Попереду 

нові дослідження, які повинні надати можливість створення цілісного 

біографічного  портрета відомого вченого-лісівника.  
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