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Table 5

Feeding guild of species in forest and urban habitat
Кормовые гильдии видов в лесу и городских 
биотопах

Feeding guild Forest habitat Urban habitat
n % n %

Insectivorous 16 42.1 19 55.9 
Omnivorous 9 23.7 5 14.8 
Carnivorous 5 13.2 1 2.9 
Granivorous 2 5.3 4 11.8 
Frugivorous 6 15.8 4 11.8 
Nectarivorous – – 1 2.9 
Total 38 100 34 100
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Матвиенко М.Е. Очерки 
распространения и экологии 

птиц Сумской области (60-е годы 
XX ст.). Сумы: Университетская 

книга, 2009. 210 с.

Как говорил булгаковский Воланд: «Ру
кописи не горят». К счастью, это относится 
и к научным трудам. Работа известного 
сумского зоолога М.Е. Матвиенко была 
на писана еще 40 лет назад, но в свое вре
мя так и не была напечатана. Радует, что 
его коллеги не дали пропасть собранному 
автором значительному материалу, и книга 
все же увидела свет.

Хотя со времени написания рукописи 
прошли уже десятки лет, но книга не поте
ряла актуальности. Она представляет собой 
«временной срез» состояния орнитофауны 

Сумской области в 1960-е гг. Благодаря при
веденным данным можно оценить произо
шедшие изменения, проанализировать их 
причины, спрогнозировать дальнейшие 
тенденции. 

Книга состоит из эколого-фаунисти-
чес ких очерков по 237 видам птиц. Пере
дует им предисловие научного редактора 
издания (Н.П. Кныша) и введение самого 
автора. Во введении М.Е. Матвиенко вкрат
це описывает историю изучения птиц на 
Сумщине и методику своих исследований. 
Для многих видов в очерках приводятся 
важные сведения по распространению, эко
логии, численности, срокам размножения и 
миграции, питанию. В конце книги поме
щен список основных научных публикаций 
М.Е. Матвиенко. 

В.Н. Грищенко
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Скільський І.В., Хлус Л.М., 
Череватов В.Ф., Смірнов Н.А., 

Чередарик М.І., Худий О.І., 
Мелещук Л.І. Червона книга 
Буковини. Тваринний світ. 
Чернівці: ДрукАрт, 2007. 

Т. 2, ч. 1. 260 с.

«Червона книга Буковини» виходить 
як популярне видання, призначене для 
ма сового читача, хоча вона буде корисна 
передусім фахівцям. 

У черговому випуску наведена інформа-
ція про хребетних тварин (крім горобиних 
птахів і ссавців), які занесені до другого 
видання Червоної книги України (1994 р.). 
Нариси побудовані за загальноприйнятою 
схемою: українська й латинська назви виду, 
чорно-біле зображення дорослої особини, 
созологічний статус, ознаки (для визна-
чення), поширення (в Україні, у світі та в 
Чернівецькій області), чисельність (щіль-
ність населення), екологія (річний цикл) та 
охорона. Поширення виду в Чернівецькій 

області проілюстроване схематичною кар-
тою, до якої додається детальний кадастр 
знахідок. Авторами максимально узагаль-
нена інформація з численних літературних 
джерел, власних польових досліджень, 
опрацьовані музейні колекції. Список ви-
користаної літератури займає 23 сторінки.

Всього на Буковині виявлено 46 видів 
птахів з Червоної книги України (ще для 7 
видів відомості про перебування помилкові 
або достовірні знахідки відсутні). Вони на-
лежать до 21 родини і 9 рядів. Гніздовими 
(достовірно, ймовірно чи можливо) є 28 ви-
дів (16 з них перелітні, а 12 − залишаються 
зимувати), літуючими – 2, зимуючими − 13, 
пролітними – 4 та залітними − 12.

Звичайно, було б краще, якби «Червона 
книга Буковини» виходила з кольоровими 
ілюстраціями і більшим тиражем, що важ-
ливо для науково-популярного видання, 
але головне, на мій погляд, – інформація, 
яку вона містить. Перш за все – це дані про 
поширення рідкісних видів. 

В.М. Грищенко


