
184 Історія вивчення орнітофауни сіл і природних біотопів Подільського Побужжя 

 History of the study of avifauna in villages and natural biotopes of the Podolia Pobuzhya 

 

© Новак В.В., 2015 

© Novak V.V., 2015 
 

УДК: 598 
 

Історія вивчення орнітофауни сіл і природних біотопів Подільського 
Побужжя  
В.В.Новак  

 
Інститут зоології НАН України ім.І.І.Шмальгаузена (Київ, Україна) 

novakvova@ukr.net 
 
У роботі розглянуто історію дослідження орнітофауни Подільського Побужжя. Проаналізовано матеріали 
орнітологічних публікацій за останні 300 років, авторами яких є більш як 30 дослідників. Орнітофауна 
Подільського Побужжя інтенсивно досліджувалась, починаючи з 20-х років ХVІІІ сторіччя: першим 
дослідником-орнітологом був Г.Рачинський. Чималий вклад у вивчення орнітофауни краю зробив 
К.Ф.Кесслер у середині ХІХ сторіччя, описуючи тваринний світ Київського учбового округу. Досить повне 
зведення з орнітофауни Поділля зробив у 30-ті роки ХХ сторіччя В.П.Храневич. Дослідження орнітофауни 
мають значну перерву: з середини 30-х і до початку 70-х років ХХ сторіччя. На початку 70-х років ХХ 
сторіччя вивчення орнітофауни Подільського Побужжя відновив В.І.Гулай, що опублікував більш 20 
фундаментальних робот. Наразі фауну Подільського Побужжя досліджує група науковців з Кам’янець-
Подільського (М.Д.Матвєєв), Львова (А.А.Бокотей), Києва (М.Л.Клєстов, В.А.Костюшин), Хмельницької 
області (В.О.Новак, С.В.Ільїнський).  
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История изучения орнитофауны сёл и природных биотопов Подольского 
Побужья  
В.В.Новак  

 
В работе рассматривается история исследований орнитофауны Подольского Побужья. Проанализированы 
материалы орнитологических публикаций за последние 300 лет, авторами которых являются более чем 30 
исследователей. Орнитофауна Подольского Побужья интенсивно исследовалась, начиная с 20-х годов 
ХVІІІ столетия: первым исследователем-орнитологом был Г.Рачинский. Значительный вклад в изучение 
орнитофауны края сделал К.Ф.Кесслер в середине ХІХ столетия, описавший животный мир Киевского 
учебного округа. Довольно полную сводку по орнитофауне Подолья собрал в 30-е годы ХХ столетия 
В.П.Храневич. Исследования орнитофауны имеют значительный перерыв: с середины 30-х и до начала 
70-х годов ХХ столетия. В начале 70-х годов ХХ столетия изучение орнитофауны Подольского Побужья 
возобновил В.И.Гулай, который опубликовал более 20 фундаментальных работ. В настоящее время 
фауну Подольского Побужья исследует группа ученых из Каменец-Подольского (Н.Д.Матвеев), Львова 
(А.А.Бокотей), Киева (Н.Л.Клестов, В.А.Костюшин), Хмельницкой области (В.О.Новак, С.В.Ильинский). 
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The article presents the history of avifauna study in Podolia Pobuzhya. Publications on ornithology over the past 
300 years, by more than 30 researchers, are analyzed. Avifauna of Podolia Pobuzhya was intensively studied 
since the 20-ies of the XVIII century: the first researcher-ornithologist was H.Rachynskyy. A big contribution to the 
study of avifauna K.F.Kessler has made. He has described the fauna of the Kiev school district in the middle of 
the XIX century. Quite complete compilation of avifauna of Podolia was made by V.P.Hranevych in the 30-ies of 
the twentieth century. Researches of avifauna had significant break: since middle of 30-ies until early 70-ies of the 
XX century. In the early 70-ies of the XX century study of avifauna of Podolia Pobuzhya were restored by 
V.I.Gulay, who published more than 20 basic articles. Currently the fauna of Podolia Pobuzhya is studied by the 
group of scientists from Kamyanets-Podolsky (M.D.Matveyev), Lviv (A.A.Bokotey), Kyiv (M.L.Klyestov, 
V.A.Kostyushin), Khmelnytsky Region (V.O.Novak, S.V.Ilyinsky). 
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Вступ  
Унікальні природні ландшафти, утворені в басейні Південного Бугу, завжди притягували до себе 

природодослідників. Адже, на порівняно невеликій території, можна було побачити різноманітні 
природні угрупування. Серед них – водно-болотні угіддя, які були утворені Південним Бугом та його 
притоками і зберігали свій первісний вигляд практично до 50-х років ХХ століття. Крім того, тут наявні 
степові угрупування, широколистяні ліси, у яких старі насадження (віком понад 80 років) займали 
понад третину площ ще до кінця 20-х років ХХ століття. Є на цій території своєрідна ділянка 
«Подільського Полісся» в басейні р. Згар і Згарок (з набором видів флори і фауни, характерних для 
типового Полісся), а ще гірські ландшафти Південнобузького каньйону, який розпочинається за 
с. Новокостянтинів та Кудинка і, як окремий неповторний біотоп, було і залишається подільське село.  

Досліджуючи формування сучасної орнітофауни Побужжя в динаміці, ми маємо можливість, в 
процесі порівняння, робити висновки як про саму орнітофауну, так і про розвиток орнітологічної науки 
в регіоні, і на основі зібраних даних висвітлити історію вивчення орнітофауни сіл та природних біотопів 
Подільського Побужжя. При опрацюванні наукових публікацій простежувалися певні етапи вивчення 
птахів у регіоні та їх результативність. 

 
Методика 
З метою дослідження історії вивчення орнітофауни Подільського Побужжя, отримання 

достовірних даних по темі роботи опрацьовувались наукові публікації за останні 300 років, що містили 
матеріали по орнітофауні Подільського Побужжя. Також враховані усні повідомлення окремих 
орнітологів про власні спостереження та деяка інформація про відомі їм дослідження інших 
орнітологів в регіоні. 

 
Результати 
Перші фрагментарні дані по орнітофауні Подільського Побужжя наведені у роботах 

Г.Рачинського (ХVІІІ століття), який описав тогочасну орнітофауну Польщі, до складу якої входила й 
частина Побужжя (Rzaczynski, 1721, 1742). Після цього оригінальні відомості про птахів регіону не 
зустрічаються у літературних джерелах майже впродовж 100 років (можливо, просто ще нами не 
знайдені). 

В 1814, 1816, 1818, 1822–24, 1834 роках Антон Лук’янович Анджейовський, досліджуючи флору 
межиріччя Південного Бугу і Дністра, паралельно проводив і деякі орнітологічні дослідження регіону 
(Andrzejowski, 1930). 

В середині ХІХ століття виходить ряд публікацій професора університету святого Володимира 
(м. Київ) К.Ф.Кесслера, який подає аналіз орнітофауни регіонів Київського навчального округу 
(Поділля – одна із цих територій). Не відомо, чи був особисто Кесслер на території Подільського 
Побужжя, але дані по орнітофауні регіону присутні у його публікаціях (Кесслер, 1851, 1853). Для цього 
періоду також відомі публікації Е.Ейхвальда та І.Глузінського, де розглядалась орнітофауна всього 
Поділля, але теж не відомо, чи були вони особисто в регіоні Побужжя (Eichwald, 1830; Gluzinski, 1859). 

Свої враження (в тому числі й орнітологічні) після обстеження Поділля в 1885 році опублікував 
Микола Павлович Барбот-де-Марні, який тут проводив геологічні дослідження (Барбот-де-Марни, 
1886). 

Деякі відомості про орнітофауну Подільського Побужжя кінця ХІХ – початку ХХ століття залишив 
мисливець-любитель А.Подільський. Він у кількох замітках в журналі «Український мисливець і 
рибалка» описав якісні і кількісні зміни, які відбулися серед мисливських видів птахів за вищезгаданий 
період (Подільський, 1928). Більш детальну інформацію про тогочасну орнітофауну регіону і зміни 
природних біотопів в ХІХ столітті внаслідок господарської діяльності населення подає В-Г.Ю.Герхнер. 
Свої дослідження він проводив до 1910 року. Пізніше воював на Румунському фронті, а під час 
громадянської війни безслідно зник в 1922 році (cпогади М.Шарлеманя) (Герхнер, 1928).  

В 1926 році за завданням «Московского Общества Испытателей Природы» з ініціативи відомого 
орнітолога М.А.Мензбіра досліджувати орнітофауну Подільського Побужжя приїхав орнітолог 
Л.А.Портенко. Ним були детально обстежені природні біотопи Подільського Побужжя (на сучасній 
території Хмельницької області), поля та села Масівці, Пирогівці, Голосків, Лисогірка, Меджибіж, 
Головчинці, Горбасів, Марківці та інші. Свої дослідження Портенко проводив з 21 червня до 25 серпня 
1926 року. Завдяки цим дослідженням ми маємо детальний якісний і кількісний аналіз тогочасної 
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орнітофауни Подільського Побужжя. Саме цей науковець встановив перебування в регіоні 147 видів 
птахів та навів унікальні описи тогочасних сіл Побужжя (Портенко, 1928). 

Влітку та восени 1929 та 1932 років орнітологічні дослідження в регіоні проводив М.О. Бурчак-
Абрамович разом з колегами О.Лозіним, Г.Прожигою, Г.Станіславишиним. Ними було обстежено села 
та природні біотопи по долині р. Вовк (від м. Деражня до смт Летичів), по долині р. Згар (в межах 
сучасного Летичівського району і до с. Микулинці на Вінничині), по долині р. Рів та р. Південний Буг 
(від смт Летичів до с. Суслівці). Саме завдяки цим дослідженням ми знаємо про спостереження в 
межах регіону прудкої очеретянки Acrocephalus paludicola та короткохвостого поморника Stercorarius 
parasiticus (Бурчак-Абрамович, 1934). 

В цей же період орнітофауну Поділля (а отже і Подільського Побужжя) досліджував відомий 
біолог, професор Василь Полікарпович Храневич. Народився він в 1887 році у с. Пирогівці 
(Хмельницький р-н., регіон Подільського Побужжя) в сім’ї священика. В 1901–1907 роках навчався у 
Кам’янець-Подільській духовній семінарії, а пізніше в Харківському університеті. У 1918–20 роках 
працював в Українському державному університеті (м. Кам’янець-Подільський), з 1921 – в інституті 
народної освіти, а з 1922 – в сільськогосподарському інституті. У 1934 році Храневич був 
репресований: отримав 7 років таборів, будував Біломоро-Балтійський канал, у 1939 році, після 
перегляду справи, отримав ще 15 років таборів і був відправлений у табори Воркути. Саме завдяки 
його дослідженням ми маємо чи не найкраще зведення по орнітофауні Поділля (Храневич, 1925, 1926, 
1929).  

В різних публікаціях, як автори орнітологічних спостережень для цього періоду, вказуються 
М.Григорієв-Наш, О.Гурський, І.Білявенцев, Г.Проппе, В.Слісаренко. Але їх власні орнітологічні 
публікації нам невідомі.  

З середини 30-х і до початку 70-х років ХХ століття орнітологічних публікацій по орнітофауні 
Подільського Побужжя практично не було. Очевидно, орнітологічні дослідження в регіоні не 
проводились взагалі. Для цього періоду відома лише публікація М.І.Черкащанка та І.М.Кірика про 
гніздування сов у Летичівському районі (Черкащанко, Кірик, 1970). 

На початку 70-х років орнітологічні дослідження регіону знову активізуються. В першу чергу 
завдяки зусиллям відомого орнітолога Володимира Івановича Гулая, який працював у Кам’янець-
Подільському сільськогосподарському інституті. Основна територія його досліджень – це водойми 
басейну Південного Бугу (Подільське Побужжя). На основі цих досліджень у 1980 році він захистив 
дисертацію кандидата біологічних наук, а на початку 90-х років – дисертацію доктора біологічних наук 
(Гулай, 1980). За результатами досліджень у регіоні Подільського Побужжя В.І.Гулай має понад 20 
публікацій. Саме він вперше звернув увагу на особливості синантропізації припутня Columba palumbus 
у селах і містах Побужжя (Гулай, 1994). Свої дослідження в регіоні до середини 90-х років він 
проводив разом з сином В.В.Гулаєм.  

Якщо В.І.Гулай, в основному, досліджував водно-болотні види, то вивченням інших груп птахів, 
а особливо представників родини синицеві, зайнявся Микола Дмитрович Матвєєв. В 1986 році, після 
закінчення біологічного факультету Харківського державного університету імені В.Н.Каразіна, Микола 
Дмитрович приїхав на постійне місце проживання у м. Кам’янець-Подільський і активно включився у 
вивчення орнітофауни Хмельницької області. В регіоні Подільського Побужжя багато працював у 
1990–1995 роках в рамках програми «Складання кадастру флори і фауни Хмельницької області». 
М.Д.Матвєєв  працював у нашому регіоні під час виконання досліджень з інших програм в 1998, 2006, 
2009, 2011–14 роках. Результати його досліджень висвітлені в ряді публікацій та були використані при 
захисті дисертації кандидата біологічних наук в 1998 році (Матвєєв, 1996, 1998, 2003, 2007).  

В 1986–88 роках орнітофауну Побужжя вивчав львівський орнітолог Андрій Андрійович Бокотей. 
На жаль, можливості його досліджень були обмежені, оскільки в цей час він проходив службу в лавах 
Радянської армії на даній території. Ним була досліджена орнітофауна сіл Богданівці, Іванківці, 
Масівці (Бокотей та ін., 1994; Бокотей, 1996). 

З 1989 року розпочалися комплексні дослідження орнітофауни Подільського Побужжя учителем 
Голосківської ЗОШ І–ІІІ ступенів В.О.Новаком. На сьогодні ним проведені дослідження орнітофауни 
Подільського Побужжя від м. Хмельницький та м. Деражня Хмельницької області до м. Хмільник та 
м. Бар Вінницької області. За час досліджень на даній території було виявлено 245 видів птахів 
(Новак, 2010). Серед них канюк степовий (Buteo rufinus), кречет (Falco rusticolus), мартин 
середземноморський (Larus melanocephalus), мартин каспійський (Larus ichtyaetus), крячок каспійський 
(Hydroprogne caspia), плиска жовтоголова (Motacilla citreola) та вівчарик арктичний (Phylloscopus 
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borealis) зареєстровані вперше для Хмельницької області. Завдяки цим дослідженням в національний 
перелік ІВА територій ввійшли: ІВА №431 «Долина р. Бужок», ІВА №233 «Долина р. Південний Буг», 
ІВА №114/025 «Долина р. Іква». За результатами досліджень є понад 50 публікацій (Новак, 1994а, б, 
1996, 2003, 2006, 2010; Новак, Новак, 1998, 2015) . 

На початку 1990-х років заповідні території Побужжя обстежував київський орнітолог 
М.Л.Клєстов (результати досліджень не опубліковані, але є рукописні звіти в обласному і районних 
управліннях екобезпеки). 

В 1997 році в рамках проведення досліджень по програмі ІВА (виявлення територій, які мають 
міжнародне значення для збереження птахів) долину р. Вовк в околицях м. Деражня обстежив 
І.В.Шидловський (директор зоологічного музею Львівського національного університету). Завдяки його 
дослідженням ця територія включена до українського та європейського переліку ІВА територій під 
№220/026. 

З кінця 90-х років ХХ століття дослідження в центральних районах Хмельницької області 
проводить орнітолог-аматор В.Волковський. Ним зібрано багато цікавого матеріалу, який зараз 
готується до публікації. Орнітофауну Побужжя в межах Вінницької області досліджує старший 
викладач Вінницького національного університету О.А.Матвійчук, приділяючи основну увагу водно-
болотним видам. За результатами досліджень у 2011 році захистив дисертацію кандидата біологічних 
наук (Матвійчук, 2005, 2006, 2009, 2011; Матвійчук, Гулеватий, 2008; Матвійчук, Пірхал, 2008; 
Матвійчук, Серебряков, 2010). 

В цей же час у рамках програми «Parus» зимову орнітофауну м. Тульчин і лісових урочищ півдня 
Вінницької області досліджує Д.Г.Очеретний (Очеретный, 1998). 

З початку ХХІ століття орнітофауну м. Хмельницький (особлива увага приділяється Вороновим) 
та прилеглих територій вивчає С.В.Ільїнський – викладач гуманітарно-педагогічної академії 
м. Хмельницький (Ільїнський, 2008а, б). 

З 2002 по 2007 рік хижих птахів регіону досліджувала Н.В.Камінська (Каминская, 2008). 
В 2006 році комплексне вивчення басейну Південного Бугу (від витоків до впадіння у Чорне 

море) проводив київський орнітолог В.А.Костюшин та фотограф-анімаліст С.Гладкевич. В межах 
Хмельницької області спільно з ними працювали науковці з Кам’янця-Подільського М.Д.Матвєєв, 
М.В.Тарасенко (орнітологи), М.Козак (ботанік), І.Касьяник (географ), а у Летичівському районі – 
В.О.Новак (орнітолог) (Костюшин та ін., 2007).  

В 2009 році під час проведення міжнародних обліків водно-болотних птахів водойм Побужжя 
знову відвідали орнітологи з Кам’янця-Подільського: М.Д.Матвєєв та М.Дребет.  

З 2006 року в регіоні Подільського Побужжя проводяться й наші орнітологічні дослідження. Ще в 
рамках МАН (під час навчання у Голосківській ЗОШ І–ІІІ ступенів) нами розпочато дослідження 
зимової орнітофауни сіл Подільського Побужжя. В наступні роки (під час навчання на природничому 
факультеті Кам’янець-Подільського університету імені І.Огієнка) вже проводиться комплексне 
вивчення орнітофауни сіл регіону. Результати досліджень висвітлені у публікаціях та дипломній роботі 
(5-й курс Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка) (Новак, 2010, 2011, 2012; 
Новак, Новак, 2007). Зараз наші дослідження спрямовані на проведення порівняльного аналізу 
орнітофауни різних типів сільських населених пунктів регіону та вивчення особливостей формування 
орнітофауни сіл в історичному плані (Новак, 2014, 2015а-в). 
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