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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО 
МИСТЕЦТВА ІМЕНІ МИКЛУХИ-МАКЛАЯ 

Проведено аналіз архівних даних створення парку-пам'ятки садово-паркового мис-
тецтва ім. Миклухи-Маклая. Досліджено сучасний стан паркових насаджень і їх структу-
ру. Проведено історичну, таксономічну, ландшафтну та естетичну оцінку паркової тери-
торії. Розроблено методи та шляхи реконструкції паркових насаджень. 
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Постановка проблеми. Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва ім. 
Миклухи-Маклая розташований у м. Малин Житомирської області (50°46'06,72'' 
С, 29°15'06,04'' B). 

Рис. 1. Супутниковий знімок парку ім. Миклухи-Маклая 
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Його названо на честь видатного мандрівника, антрополога, етнографа, 
географа, гуманіста Російської імперії М.М. Миклухи-Маклая, який займався ан-
тропологічними та зоологічними дослідженнями не тільки на території Євразії, а 
й на землях Нової Гвінеї та Австралії. Микола Миколайович Миклуха-Маклай на 
час переїзду його сім'ї до Малина вже був відомим географом та етнографом і 
перебував у далеких експедиціях. 

Матір Миколи Миколайовича Катерина Семенівна переселилася до Ма-
лина зі своїм старшим сином Сергієм та дочкою Ольгою. Малинський маєток, 
після смерті Катерини Семенівни, у 1905 р. оцінювався в 200 тис. рублів. Особ-
ливу цінність мав парк, у якому було багато рідкісних дерев віком 500-600 років. 
Його було сплановано у ландшафтному стилі. Для підтримки парку у належному 
стані сім'я Миклух утримувала двох садівників [2, 8]. На сьогодні, на жаль, біль-
шість рослин не збереглася, зокрема й ті, що були завезені Миклухою-Маклаєм з 
Нової Гвінеї. 

Упродовж 1917-1941 рр. парк занепадає, фактично ніхто його не догля-
дає, значна частина інтродукованих видів на його території гине. Саме тому нині 
у складі його дендрофлори переважають аборигенні деревні та чагарникові види. 
У роки Другої Світової Війни фашистські окупанти вирізали частину дерев пар-
ку, який вже на той час примикав до центру міста. 

Відновлення міського парку почалося у 1960-1970-ті роки. Тоді було роз-
чищено та заасфальтовано алеї, розчищено ставки, на них збудовано станцію для 
човнів, споруджено літній театр. Крім того, збудовано дитячий майданчик з ка-
руселями та атракціонами, який, на жаль, донині не зберігся: він поступово виро-
бив свій ресурс та згодом його демонтували. 

Статус парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
ім. Миклухи-Маклая було набуто 22 грудня 1973 р. згідно з рішенням Жито-
мирського облвиконкому, площа на той час становила 43,0 га. Але після прове-
дення інвентаризації парку було з'ясовано, що внаслідок забудови периферійної 
частини (школа-ліцей, дитячий садочок, жилі приватні маєтки) протягом 1973-
1992 рр. його площа зменшилася на 13,4 га та становить нині 29,6 га. 

Метою роботи є проведення історичної, таксономічної, ландшафтної та ес-
тетичної оцінки парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва ім. Миклухи-Маклая. 

Матеріали та методика досліджень. Як первинні дані використано ма-
теріали Центрального державного історичного архіву та Державного архіву Жи-
томирської області [2, 8]. Інформації стосовно сім'ї Миклухи-Маклая більш 
менш достатньо, але даних щодо тогочасного та нинішнього складу дендрофло-
ри парку практично немає. На жаль, немає інформація щодо видів чи хоча б ро-
дів рослин, що завозилися з різних країн, зокрема з Нової Гвінеї. 

Для досягнення мети, поставленої в роботі, ми також дослідили таксоно-
мічний склад дендрофлори. Видовий склад дерев і чагарників вивчали маршрут-
ним методом. Разом з тим визначали сучасний санітарний стан дерев з викорис-
танням шкали Рисіна Л.П. [5]: 0) здорові дерева, 1) ослаблені, 2) сильно ослабле-
ні, 3) всихаючі, 4) свіжий сухостій, 5) старий сухостій, 6) свіжий вітровал, 7) ста-
рий вітровал, 8) свіжий бурелом, 9) старий бурелом. Естетичну оцінку фітоцено-
зів парку проводили за класифікацією В.А. Кучерявого [4], що охоплює дві шка-
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ли – таксаційно-фитоценотичну та емоційну. Садово-паркові ландшафти аналізу-
вали за класифікацією Л.І. Рубцова [6, 7], який виділив 6 типів: лісовий, парко-
вий, луговий, садовий, альпійський і регулярний. Супутниковий знімок парку от-
римано за допомогою комп'ютерної програми ГІС-6. 

Результати досліджень. Крім загальноісторичної та меморіальної цін-
ності, пов'язаної з родиною Миклухи-Маклая, досліджуваний парк має беззапе-
речну наукову цінність. Зокрема, на його території добре збереглося ландшафтне 
планування території, яке створює мальовничі краєвиди. Вік значної частини де-
ревостанів перевищує 150 років, особливо це стосується дубових і соснових на-
саджень. За нашими підрахунками, у парку-пам'ятці зростають 57 видів і форм 
деревних та чагарникових порід, зокрема деревних – 34 види, чагарникових – 
22 види, чагарникових ліан – 1. 

У видовому складі переважають місцеві, аборигенні деревно-чагарникові 
види. Нечисленною є група інтродукованих видів декоративних, а також плодо-
вих видів, введених у дендрофлору парку порівняно недавно (табл. 1). 

Табл. 1. Таксономічний склад дендрофлори парку-пам'ятки 
садово-паркового мистецтва ім. Миклухи-Маклая 

Родина Кількість видів Кількість 
інтродукованих видів 

Кленові Aceraceae 5 2 
Барбарисові Berberidaceae 1 1 
Березові Betulaceae 3 - 
Жимолостеві Caprifoliaceae 2 - 
Бруслинові Celastraceae 2 - 
Кипарисові Cupressaceae 1 1 
Бобові Fabaceae 5 3 
Букові Fagaceae 2 1 
Гіркокаштанові Hippocastanaceae 1 1 
Маслинові Oleacea 1 1 
Соснові Pinaceae 5 3 
Розові Rosaceae 17 6 
Вербові Saliaceae 7 2 
Липові Tiliaceae 1 - 
В'язові Ulmaceae 3 1 
Виноградові Vitaceae 1 1 
Всього 57 23 

Після здійснення кількісного аналізу видового складу насаджень визначе-
но, що 23 види (40 %) є інтродукованими. Найчисельнішою є родина Rosaceae – 
17 видів (30 %). В оформленні декоративними насадженнями західної частини 
парку найчастіше трапляються рослини видів клен гостролистий та цукристий 
(Acer platanoides L., Acer sacharinum L.), барабрис звичайний (Berberis orienta-
lis L.), береза повисла (Betula pendula L.), граб звичайний (Carpinus betulus L.), 
ялівець козацький (Juniperus sabina L.), робінія псевдо акація (Robinia psevdoaca-
cia L.), дуб червоний (Quercus rubra L.), гіркокаштан кінський (Aesculus hyppo-
castanum L.), ялина колюча та ялина звичайна (Picea pungens Engelm., Picea abies 
(L.) Karsten) та ін. 
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Для зручності проведення аналізу деревної домінуючої рослинності так-
саційні показники розглядали в межах виділів, які ми виділили згідно з вимогами 
ландшафтної таксації. Для кожного з них визначили основні таксаційні показни-
ки деревних порід (табл. 2). 

Табл. 2. Характеристика насаджень парку-пам'ятки 
садово-паркового мистецтва ім. Миклухи-Маклая 

№ 
з/п 

Площа, 
га Склад насадження D, см H, м 
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1 2,2 4Лп2Клг1Бп1Клц1Кляс1Дзв 32 26 1 0,3 0,4 ІІ 
2 1,6 6Лп1Гркш1Сзв1Рбпс1Тч 44 26 1 0,3 0,4 ІІ 
3 2,1  9Дз1Сзв  43 26 1 0,4 0,3 ІІ 
4 0,7 10Вч+Дзв 42 25 1 0,6 0,7 ІІ 
5 1,3 6Ябл4Гр 22 13 2 0,4 0,5 ІІІ 
6 2,6 9Дзв1Сзв+Бп 60 30 2 0,5 0,6 ІІ 
7 1,2 3Грзв2Дзв2Сзв1Лп1Взш1Клг 30 26 1 0,6 0,8 ІІІ 
8 2,8 7Дзв2Лп1Сзв 72 29 2 0,4 0,5 ІІ 
9 2,2 4Бп4Лп2Дзв +Клг 20 27 0 0,7 0,9 ІІІ 
10 1,7 8Дзв2Сзв 70 30 2 0,7 0,6 ІІ 
11 1,6 4Лп3Дзв1Сзв1Бп1Клт 62 29 2 0,8 0,7 ІІ 
12 1,1 4Грзв3Дзв2Бп1Лп+Клг 40 27 1 0,6 0,8 ІІІ 
13 0,8 8 Грзв2Бп+Ттр+Взш 34 27 1 0,5 0,7 ІІІ 
14 2,4 4Грзв2Бп2Дзв1Кл1Лп+Сзв 46 27 0 0,7 0,8 ІІІ 
15 2,3 6Лп2Грзв2Дзв2Сз+Клг 52 29 0 0,7 0,8 ІІІ 
16 1,4 2Дзв2Клг2Клт2Рбпс1Бп1Лп 44 27 2 0,6 0,7 ІІ 
17 1,6 8Вб2Тч+Гкш, Кляс 65 27 1 0,7 0,6 ІІІ 

У 1-му та 2-му виділах відсутній переважаючий вид, причиною цього є 
штучне походження насаджень і їх функціональне призначення. 

Дуб звичайний переважає у 3-му, 6-му, 8-му та 10-му виділах. Площа 
вкрита дубовими насадженнями, становить 9,1 га (31 % загальної території). Сос-
на звичайна трапляється майже по всій території, але займає при цьому до 20 % 
площі. Колишні домінанти дуб звичайний та сосна звичайна були витіснені з фі-
тоценозу субедіфікаторами грабом звичайним, липою серцелистою, вільхою чор-
ною, кленом гостролистим та ін. Однією з причин цього є те, що після 1917 р. 
догляд за парковими насадженнями не здійснювали. Як зазначалося вище, під 
час фашистської окупації дуб та сосна піддавалися рубці як ділова деревина, а 
нових культур не створювали. 

Значна частина дерев парку стиглого і перестійного віку є сильно ослаб-
леними або сухостійними, насадження пошкоджені шкідниками та хворобами. 

Щодо естетичної оцінки фітоценозів парку ситуація така. Перший клас 
естетичної цінності відсутній, насадження другого класу займають площу 15,6 га 
(52,7 % загальної території), третього класу – 14 га (47,3 %). Виділи з 1-го по 4-й 
були створені під час реконструкції парку у 60-70-х роках, тому їх естетичний 
стан більш менш задовільний. В інших виділах ситуація гірша: значна кількість 
захаращених ділянок, дерева та чагарники пошкоджені хворобами та шкідника-
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ми. Прохідність території невисока, глибина перспективи, колорит і освітленість 
на низькому рівні, підріст і підлісок рідкісні. Такі території потребують ре-
конструктивних і реставраційних робіт у першу чергу. Крім аналізу дендрофло-
ри, ми провели ландшафтний аналіз території парку (табл. 3). 

Табл. 3. Розподіл території парку ім. Миклухи-Маклая  
за типами садово-паркових ландшафтів  

Площа Тип садово-паркового ландшафту 
га % 

Лісовий 17,4 58,8 
Парковий 8,39 28,3 
Лучний 2,64 8,9 
Садовий 0,90 3,0 
Регулярний 0,27 1,0 
Альпійський 0,00 0,0 
Всього 29,6 100,0 

Лісовий тип садово-паркового ландшафту є переважаючим і займає 
17,4 га (58,8 % загальної площі). В основному представлений породами граба 
звичайного, липи серцелистої, вільхи чорної та клена гостролистого. На рис. 2. 
чітко видно деревостан граба звичайного, у якому представлено дерева старшого 
віку, а навколо них суцільний намет, сформований із дерев молодшого віку. 

 
Рис. 2. Грабняк (лісовий тип садово-паркового ландшафту) 

Парк ім. Миклухи-Маклая розташований у Коростенсько-Малинському 
геоботанічному районі дубових лісів ліщинових та дубово-грабових лісів [1]. На 
нашу думку, парк було створено на базі грабової діброви, яка внаслідок деграда-
ції була замінена грабняком. 

Парковий тип садово-паркового ландшафту представлений в основному 
стиглими та перестійними насадженнями дуба звичайного, липи серцелистої та 
клена гостролистого, займаючи при цьому 8,39 га (28,3 % загальної площі) 
(рис. 3). Очевидно, що парковий тип садово-паркового ландшафту необхідно всі-
ляко підтримувати, не даючи самосіву перетворювати його на лісовий тип. 

Лучний тип садово-паркового ландшафту займає 2,64 га (8,9 % загальної 
площі) (рис. 4). Регулярний і садовий типи займають територію близько 4 %. 
Альпійський тип садово-паркового ландшафту відсутній. 
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Рис. 3. Парковий тип садово-паркового ландшафту 

Рис. 4. Лучний тип садово-паркового ландшафту 

Висновки: 
1.Під час панування сім'ї Миклух парк був у відповідному стані. Після

1917 р., через відсутність догляду за парковими насадженнями, відбулася
таксономічна і фітоценотична деградація. Більшість видів, особливо інтро-
дуцентів, випали з насаджень. Колишній домінант дуб звичайний витісне-
ний субедифікаторами грабом звичайним, липою серцелистою і кленом
гостролистим.

2.На цей час склад дендрофлори представлений 57 видами деревних та чагар-
никових порід, зокрема деревних – 34 види, чагарникових – 22 види, чагар-
никових ліан – 1.

3.Площа, вкрита дубовими насадженнями, становить 9,1 га (31 % від загаль-
ної території) (3-й, 6-й, 8-й та 10-й виділи). Сосна звичайна трапляється
майже по всій території, але займає при цьому не більше 20 % площі.

4.Перший клас естетичної цінності відсутній, насадження другого класу
займають площу 15,6 га (52,7 % від загальної території), третього класу –
14 га (47,3 %).

5.Типи садово-паркових ландшафтів представлені таким чином: лісовий –
17,4 га (58,8 %), парковий – 8,39 га (28,3 %), лучний – 2,64 га (8,9 %), регу-
лярний і його елементи – 0,27 га (1,0 %), садовий – 0,90 га (3,0 %). Аль-
пійський тип – відсутній.
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Марков Ф.Ф., Вишневский А.В. Комплексная оценка парка-памятни-
ка садово-паркового искусства имени Миклухи-Маклая 

Проведен анализ архивных данных создания парка-памятника садово-паркового ис-
кусства местного значения им. Миклухи-Маклая. Исследованы современное состояние 
парковых насаждений и их структура. Проведена историческая, таксономическая, лан-
дшафтная и эстетическая оценка парковой территории. Разработаны методы и пути ре-
конструкции парковых насаждений. 

Ключевые слова: геоботанический район, эдификатор, дендрофлора, тип садово-
паркового ландшафта, деградация. 

Markov F.F., Vyshnevskyi A.V. Comprehensive assessment of Miclouho-
Maclay park, the monument of landscape art 

The article is devoted to the analysis of archival experience of creation the Miclouho-
Maclay park, monument of landscape architecture. Examined the current state of Parkland and 
their structure. Conducted historical, taxonomic, landscape and aesthetic evaluation of park 
area. Elaborated the methods and ways of reconstruction of parkland. 

Keywords: geobotanical region, edificator, dendroflora, the type of park landscape, degra-
dation. 


