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Research network «Interregional working group on birds of Siversky Donets river basin»: to the 20th anniversary of establishment and
activity (1993–2013). - I.V. Zagorodniuk. - Berkut. 22 (1). 2013. - Brief description of network history during two decades, its conferences (20),
proceedings (12), key persons. Network covers all zoologists who study bird fauna in Siversky Donets river basin, including Kharkiv, Donetsk and
Lugansk regions of Ukraine and Rostov, Kursk and Belgorod regions of Russia. Most of the conferences were held in autumn as the annual meetings at
one of field stations of Kharkiv, Donetsk and Lugansk National Universities. The total volume of all 11 editions reached 1227 pages. The high network
activity is mainly due to the contribution to it’s development by Drs L.I. Taranenko, I.A. Kryvitsky, and their younger colleagues, among whose are V.P.
Belik, G.S. Nadtochyj, A.A. Atemasov, M.V. Banik, V.V. Vetrov, etc. The network is a prime example of self-organized community that exists outside
grant, administrative or statutory commitments. [Ukrainian].
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Стислий опис історії мережі упродовж двох десятиліть, її конференцій (20), збірників праць (12), ключових осіб. Мережа охоплює зоологів, які вивчають орнітофауну басейну р. Сіверський Донець, включаючи Харківську, Донецьку та Луганську області України й Ростовську,
Курську та Бєлгородську області Росії. Більшість конференцій проходили восени як щорічні зустрічі на одній із польових станцій Харківського, Донецького й Луганського національних університетів. Загальний обсяг усіх 11 видань сягає 1227 сторінок. Високий рівень активності
мережі забезпечений, головним чином, внеском в її існування і розвиток Л.І. Тараненка, І.О. Кривицького та їхніх молодших колег, серед них
В.П. Бєліка, Г.С. Надточій, А.А. Атемасова, М.В. Баніка, В.В. Вєтрова та ін. Мережа є яскравим прикладом самоорганізованого співтовариства,
яке існує поза грантовими, адміністративними чи статутними зобов’язаннями.
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Зоологічні товариства в Україні мають дуже різні
форми організації та діяльності, серед яких найбільшого
поширення набули щорічні зустрічі фахівців у форматі
семінарів учасників робочих мереж, тобто неформальних
товариств, згуртованих навколо певної проблеми й об’єкту
дослідження. У таких мережах фахівці нерідко в цілому
добре посвячені у професійні справи та успіхи один
одного, проте потребують не так вирішення конкретних
питань (що є характерною задачею нарад) чи публічної
презентації результатів (що характерно для конференцій),
як обговорення складних проблем і перспектив розвитку
окремих напрямків роботи.
Це повною мірою стосується й робочої мережі, згур
тованої навколо проблематики досліджень птахів басейну р. Сіверський Донець. Формування подібних мереж
є ефективним способом об’єднання зусиль фахівців
навколо певної тематики, непосильної одному окремо
взятому колективу, і характерною ознакою періоду вкрай
обмежених можливостей для відряджень у експедиції
й на конференції поза межами свого регіону. Особливо
характерно це для мереж, сформованих щодо популярних
об’єктів спостереження: важко уявити, що 5–7 університетів об’єднаються навколо теми «Колемболи териконів
Донбасу» чи «Молюски степової зони», проте птахи
можуть привернути увагу і фахівців, і аматорів.
Важливим є й розуміння кінцевих цілей таких мереж,
і таких цілей (зокрема й у випадку з «Птахами басейну
Дінця») можна бачити принаймні три – підтримання
самої мережі фахівців (як самоціль на самозбереження
консорціуму і прагнення гуртуватися навколо пасіонаріїв),
підготовка повновагомого зведення (як ближня більшменш реальна мета), налагодження системи моніторингу
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об’єктів свого дослідження (як дальня і найімовірніше
недосяжна мета, яка у кращому випадку зупиняється
на започаткуванні видання), оскільки основа таких рухів – спілкування, а створення системи знань, потрібних
більшому за мережу загалу – задача саме більшого загалу,
суспільства й держави, в яких має сформуватися запит на
подібні системи моніторингу. У всякому разі рух науковців, відомий як «Дослідження птахів басейну Сіверського
Дінця», має вже 20-літню історію та успіхи. Його стислому
опису і присвячено цей матеріал, підготовлений з нагоди
20-річного ювілею Робочої групи.
Історія формування робочої групи
та її конференцій
У 1993 р. було започатковано одне з найвідоміших в
Україні зоологічних об’єднань – Міжрегіональну групу з вивчення птахів басейну Сіверського Дінця. Ідея
створення цієї групи запропонована у вересні 1991 р. на
Х Всесоюзній орнітологічній конференції у Вітебську
Л.І. Тараненком (Баник, 2010). Перша зустріч відбулася
26–28.01.1993 р. в Донецькому державному університеті1.
1
Нині – Донецький національний університет. У тексті використано акроніми назв університетів на основі сучасних їхніх назв:
ДНУ – Донецький національний університет (кол. Донецький
державний); ХНУ – Харківський національний ім. В.М. Каразіна
(кол. Харківський державний ім. М. Горького); ХНПУ – Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди
(кол. Харківський державний педагогічний інститут); ЛНУ –
Луганський національний університет ім. Т. Шевченка (кол.
Луганський державний педінститут ім. Т. Шевченка).
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Вона зібрала 28 фахівців із 15 наукових центрів і стала
установчою конференцією Робочої групи, яку очолив
Л.І. Тараненко (Предисловие..., 1994). Група (як мережа
фахівців) отримала назву «Міжрегіональна робоча група з
вивчення птахів басейну Сіверського Дінця» (далі РГСД1),
конференція – «Вивчення та охорона птахів басейну Сі
верського Дінця», збірники праць – «Птахи басейну Сі
верського Дінця» (далі «ПБСД»).
До групи увійшли орнітологи зі східних областей
України та прилеглих областей Російської Федерації,
яких поєднували об’єкти
і проблеми дослідження,
сконцентровані в одному
з унікальних природних
комплексів – басейні Сіверського Дінця. Кістяк робочої
групи склали Л.І. Тараненко
(ДНУ), І.О. Кривицький
(ХНУ), В.П. Бєлік (Ростовський державний університет). Вже з перших зустрічей
ядро ключових дослідників
помітно розширилося і його
сформували: Г.С. Надточій
Логотип, вперше опубліко та А.Б. Чаплигіна (ХНПУ),
ваний на обкладинці вип. Т.М. Дев’ятко, М.В. Ручкін
4–5 «ПБСД»; автор – Т.В. та В.Ф. Черніков (Музей
природи ХНУ), А.А. АтеШупова.
Logotype of the Working масов (НДІ біології ХНУ),
Т.А. Атемасова (біологічний
Group.
факультет ХНУ), М.В. Банік
(УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім.
Г. Висоцького та НДІ біології ХНУ), В.В. Вєтров, С.П.
Литвиненко, Г.О. Євтушенко (ЛНУ), О.В. Кондратенко,
В.А. Мороз (Луганський природний заповідник), В.А. Дяков та Є. Скубак (НПП «Святі Гори»), Д.В. Пилипенко
(ДонНУ) та ін.
На сьогодні РГСД – одна з найвідоміших мереж
біологів сходу України, яка пропонує до обговорення
актуальні питання вивчення, моніторингу та охорони
орнітофауни і в цілому природних комплексів регіону.
Вже з першої зустрічі 1993 р. мережа набула статусу
щорічної конференції, яка проводиться за ініціативою
самих дослідників, поза будь-якими адміністративними
планами чи зобов’язаннями. Ще однією особливістю стала
видавнича діяльність групи: на сьогодні опубліковано 11
збірників наукових праць «Птахи басейну Сіверського
Дінця» (рис.). На 2002 р. за цитованістю в Україні випуски
«ПБСД» увійшли в першу десятку видань, що друкують
статті орнітологічної тематики (Грищенко, 2003).
У січні 2013 р. виповнилося 20 років від першої
конференції Робочої групи та стільки ж років з часу видання першого збірника наукових праць «Птахи басейну
Сіверського Дінця». Порівнюючи цю історію з іншими
українськими зоологічними мережами, що мають щорічні зібрання, зокрема в галузі орнітології – Азово-Чор

номорською орнітологічною робочою групою (понад 30
років діяльності), Західноукраїнським орнітологічним товариством, яке бере початок із Західного відділення Українського орнітологічного товариства (28 років діяльності),
Львівською регіональною громадською організацією «Західноукраїнська орнітологічна станція» (майже 18 років
діяльності) та ін. – варто відзначити довгий час існування
та постійний ріст дослідницької активності групи. Маючи
щасливу нагоду бути учасником кількох таких зустрічей,
хочу особливо відмітити дружню і творчу атмосферу та
важливість таких зібрань для професійного зростання як
початківців, так і досвідчених зоологів, які разом активно
обговорюють свої результати, плани та ідеї.
Хронологія, номери і статуси конференцій
та видань
Хроніка конференцій, на жаль, не досить активно
висвітлювалася в електронних і друкованих виданнях,
тому дуже цінними при підготовці цього нарису були
консультації активу РГСД, зокрема Л.І. Тараненка, М.В.
Баніка, В.А. Дякова, В.П. Бєліка та ін. Із наявних публікацій важливо згадати передмову до збірника матеріалів ІІ
конференції (Предисловие..., 1994), доступну в Інтернеті
резолюцію конференції 2007 р.1 та в передмові до вип. 11
«ПБСД» (Тараненко, 2010); конференції згадуються в авторефератах дисертацій (Штірц, 2004; Брезгунова, 2008;
Шупова, 2010 та ін.).
При підготовці цього огляду виявилася низка розбіжностей у статусі, датах проведення і номерах конференцій
та випусків праць, які врешті вдалося узгодити і вийти
на компромісні хроніки. Зокрема, існують розбіжності
у визнанні статусу окремих зустрічей: одні з них були
нарадами і не мали номерів поточних конференцій, інші
проходили в рамках більших конференцій. Такими, зокрема, були зустрічі РГСД 1999 р. (конференція з приводу
85 років біостанції в Гайдарах), 2001 р. (конференція по
охороні дрохви (Otis tarda)), 2011 р. (конференція пам’яті
М.М. Сомова). У них брала участь спільнота з РГСД, тому
ці зустрічі групи увійшли в її історію як її власні зібрання.
Неврахування їх може змістити нумерацію конференцій,
і без того не усталену. Існують деякі розбіжності з но
мерами зустрічей. Так, на думку Л.І. Тараненка (особ.
повід.), зустріч 1996 р. проводилася не як конференція, а
як нарада, без порядкового номеру, через що згадки подальших конференцій наводилися під номерами, меншими
на 1. Відповідно, в авторефераті дисертації Ю.О. Штірц
(2004)2 зустрічі 1999–2000 рр. згадані як 6-та та 7‑ма, тоді
як з урахуванням зустрічі 1996 р. (що прийнято тут) мають
згадуватися під номерами 7 (1999) та 8 (2000). Зміщення
номерів були й пізніше.
Так, конференція 2007 р. в її резолюції позначена як
«XV»1, що прийнято й тут. Проте, 15-тою також названо
конференцію 2009 р. пам’яті І.О. Кривицького, що випливає з номера випуску 11 «ПБСД» (Птицы..., 2010), хоча,
на думку автора, він мав би називатися матеріалами 16
http://karazin.ru/events/event.php-quest-id-eq-354
Те саме виявляється і при аналізі інших авторефератів дисер
тацій.

1

«РГСД» – скорочення, вибране самою групою (Л. І. Тараненко,
особ. повід.).
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рамках інших конференцій. Нижче
наведено повний реконструйований перелік цих зустрічей.
1993 (26–28 січня). [Перша]
конференція РГСД. Донецьк, кафедра зоології ДНУ.
1994 (4–6 травня). II конференція РГСД, біостанція ХНУ в с.
Гайдари. У збірнику праць цієї зустрічі (Птицы..., 1994) є передмова
з даними про I–II зустрічі.
1995 (13–14 вересня). III конференція РГСД, Чугуєво-Бабчанський
лісовий технікум, смт Кочеток,
Харківщина, з виїздом до с. Мартове (Еко-агрофірма «Фауна»).
Матеріали увійшли в наступний
збірник (Птицы..., 1996).
1996 (25–26 вересня). IV конференція РГСД (як «нарада»), біостанція «Гайдари» ХНУ. Матеріали
Фото 1. Учасники ювілейної X зустрічі РГСД на біостанції «Гайдари» 3–4.10. конференції увійшли у вип. 4–5
2002 р. Стоять: А.А. Атемасов, Г.С. Надточій, Т.М. Дев’ятко, В.Ф. Черніков, «ПБСД» (Птицы..., 1998).
1997 (26–28 вересня). V конфеС.К. Зіоменко, М.В. Банік, Т.А. Атемасова; сидять: В.В. Вєтров, А.Б. Чаплигіна,
ренція
РГСД; ХНПУ, з екскурсією в
О.М. Фоменко (фото з архіву С.П. Литвиненка).
с.
Шарівка
Богодухівського району
Photo 1. Participants of 10th meeting of the Working Group in 2002.
(незабутня екскурсія та ночівля на
конференції 2009 р. пам’яті Кривицького. Цю точку зору садибі Кеніга). Матеріали конференції увійшли у вип. 4–5
поділяє й М.В. Банік (особ. повід.). При такому «літочис- «ПБСД» (Птицы..., 1998).
ленні» і визнанні помилки в назві 11-го збірника1 все стає
1998 (9–10 жовтня). VI конференція РГСД; біостанція
на свої місця, й у 20‑й рік існування РГСД відбулася саме «Дронівка» ДНУ1. Матеріали цієї конференції увійшли до
20-та зустріч РГСД.
вип. 6–7 «ПБСД» (Птицы..., 2000).
Залишаються й інші питання, зокрема, чи має зустріч
1999 (16–19 вересня). VII нарада РГСД, біостанція
РГСД під час конференції на честь М.М. Сомова (2011 р.) «Гайдари» ХНУ; зустріч РГСД відбулася в рамках конфевизнаватися 18-тою конференцією РГСД? Очевидно, що ренції з нагоди 85-річчя біостанції. Матеріали цієї конфе«Сомовська» конференція організована саме Робочою ренції (разом із працями попередньої зустрічі) увійшли до
групою, її активом, і вона визнається саме як активність вип. 6–7 «ПБСД» (Птицы..., 2000) та частково до вип. 8 з
РГСД (М.В. Банік, особ. повід.), проте частина колег- матеріалами 7–10-ї конференцій (Птицы..., 2003).
орнітологів категорично не поділяє такі погляди.
2000 (27–29 жовтня). VIII конференція РГСД, біостанЩодо статусів зустрічей. У різних джерелах (вклю- ція «Дронівка» ДНУ. Матеріали цієї конференції увійшли
чаючи бібліографію видань РГСД, інформаційні листи, до вип. 8 з матеріалами 7–10-ї конференцій (Птицы...,
автореферати дисертацій, резолюції та спогади) зустрічі 2003).
РГСД згадуються дуже по-різному: як регіональні та як
2001 (24 жовтня). IX конференція РГСД, Харків. Зуміжнародні, як наукові та як науково-практичні, як наради стріч відбулася в Харкові як окреме засідання в перший
та як конференції. Варіанти назв нерідко формувалися
день роботи Міжнародної конференції з питань збереженвідповідно до потреб оргкомітету, проте за формою та
ня дрохви, що проходила 24–28 жовтня в Харкові та РЛП
змістом були подібними – щорічна зустріч фахівців,
«Печенізьке поле» біля с. Мартове в розпліднику дрохв
об’єднаних об’єктом, регіоном та бажанням співпраці.
(Международная..., 2002).
2002 (3–4 жовтня). X конференція РГСД, біостанція
Конференції та наради РГСД
«Гайдари» ХНУ (фото 1). Матеріали разом з попередніми
За 20 років діяльності РГСД відбулося 19 її зібрань різ- увійшли до вип. 8 «ПБСД» (Птицы..., 2003).
2003 (20–21 вересня). XI конференція РГСД, біостанного рангу – конференції, наради, секції або круглі столи в
ція «Дронівка» ДНУ. Матеріали цієї та наступної конфе1
Матеріали у вип. 11 відповідають конференції 2009 р. (пам’яті
ренцій увійшли до вип. 9 «ПБСД» (Птицы..., 2005)
І.О. Кривицького), номер якої, згідно з титульною сторінкою
2004 (9–10 жовтня). XII конференція РГСД, біостанція
видання, – 15 (Птицы..., 2010), проте номер конференції 2009 р.
«Гайдари»
ХНУ. Матеріали цієї та попередньої конфемав би бути 16. Автор припускає, що поява на обкладинці вип.
11 «ПБСД» згадки про матеріали 15-ї конференції сталася через
просте перенесення порядку нумерації з попереднього видання
(вип. 10 з матеріалами 13–14-ї конференцій).

Біостанція «Дронівка» називається за назвою найближчого
села, інша назва – табір «Сокіл».
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ренцій увійшли до вип. 9 «ПБСД»
(Птицы..., 2005).
2005 (23–25 вересня). XIII конференція РГСД пам’яті О. Кондратенка; Луганськ, ЛНУ та біостанція
«Ново-Ільєнко». Презентовано
матеріали 11–12 конференцій – у
вип. 9 «ПБСД» (Птицы..., 2005).
2006 (14–15 жовтня). XIV конференція РГСД; біостанція «Дронівка» ДНУ; після неї – експедиція
по північно-східній Донеччині.
Матеріали 13 та 14 конференцій – у
вип. 10 «ПБСД» (Птицы..., 2007).
2007 (11–14 жовтня). XV конференція РГСД, Харків, ХНУ та біостанція «Гайдари». Матеріали цієї
зустрічі увійшли у вип. 10 «ПБСД»
(М.В. Банік, особ. повід.).
Фото 2. Група учасників XIX конференції РГСД на екскурсії біля Сіверського
2009 (16–18 жовтня). XVI кон- Дінця. Зліва направо: Т.А. Атемасова, Г.О. Євтушенко, Г.С. Надточій, М.В. Банік,
ференція РГСД, присвячена пам’яті С.П. Литвиненко, Л.І. Тараненко, І.В. Загороднюк, А.А. Пітонін. 21.10.2012 р.
І.О. Кривицького; біостанція «ДроФото М.О. Бронскової.
нівка» ДНУ. Матеріали вміщено у Photo 2. Participants of 19th meeting of the Working Group in 2012.
вип. 11 «ПБСД» (Птицы..., 2010).
2010 (8–10 жовтня). XVII конференція РГСД, Луганськ, (ЛНУ та Луганський природний заповідник) та принаймні
ЛНУ та біостанція «Іванівка». Матеріали конференції в 10 фахівців-орнітологів, тут дотепер проведено тільки
дві зустрічі – 2005 та 2010 рр., і ще одна з них (2008 р.)
Луганську не публікувалися окремим збірником.
2011 (1 грудня). XVIII зустріч РГСД, окреме засідання була анонсована, але відмінена. Перша зустріч у Луганв рамках конференції «Екологія птахів», присвяченої 150- ську, ініційована О.В. Кондратенком у 2004 р., відбулася
річчю М.М. Сомова; Харків, ХНУ (1–4 грудня 2011 р.), переважно завдяки активності створеного ним екоклубу
матеріали – в «Сомовському» збірнику (Экология..., 2011) «Корсак». Ювілейна зустріч 2013 р. також запропонована
та проведена луганцями.
та у процесі підготовки до друку у вип. 12 «ПБСД».
2012 (19–21 жовтня). XIX конференція РГСД, біоОгляд видань серії
станція «Дронівка» ДНУ (фото 2); матеріали конференції
«Птахи басейну Сіверського Дінця»
готуються до друку у вип. 12 «ПБСД» (М.В. Банік, особ.
повід.).
На сьогодні видано 11 випусків цієї серії (№ 12 – у
2013 (27–29 вересня). ХХ конференція РГСД, ЛНУ
та рекреаційний центр «Іванівка»; матеріали впорядко- друці). За оглядом публікацій у восьми перших збірниках
(Статьи..., 2007), світ побачило 222 статті, короткі пові
вуються.
домлення та хроніки (підрахунок за цитованим списком),
вже в наступному огляді матеріалів 1–14 конференцій
Географія зібрань
(1993–2007 рр.) таких публікацій було 278 (!). Окрім
Конференції та наради проводилися в різних цен- перших трьох випусків, кожен з яких уміщав матеріали
трах, переважали зустрічі на Харківщині. Значною однієї поточної конференції, випуски 4–12 містять матемірою це пов’язано з активністю І.О. Крив ицького ріали двох поточних конференцій (вип. 8 – зразу 4-х). До
(Тараненко, 2010) та всієї харківської команди, перш 2000 р. існувала відповідність номерів випусків номерам
за все А.А. Атемасова, Г.С. Надточій, М.В. Баніка, конференцій (наприклад, вип. 6–7 з матеріалами 6-ї та 7-ї
Т.А. Атемасової. Таких зустрічей відбулося 11 із 20. конференцій), проте, починаючи з вип. 8 (2003 р.), номер
Треба відзначити важливу роль старших колег, храни- випуску позначався одним числом.
1993. Вип. 1: матеріали I конф. (1993 р.), за ред. Л.І.
телів традицій та ініціаторів усіх зустрічей, зокрема Л.І.
Тараненка та І.О. Кривицького. Завдяки їх авторитету Тараненка (Птицы..., 1993).
1994. Вип. 2: матеріали II конф. (1994 р.), за ред. І.О.
щоразу вдавалося не тільки заохотити достатню кількість
колег, але й досягти схильності керівників університетів, Кривицького та ін. (Птицы..., 1994).
1996. Вип. 3: матеріали III конф. (1995 р.), за ред. І.О.
біостанцій та інших установ до проведення конференцій
і нарад. Також важливо те, що місцями зустрічей орніто- Кривицького (Птицы..., 1996).
1998. Вип. 4–5: матеріали IV та V конф. (1996 та 1997
логів були не університетські аудиторії, а польові класи,
рр.), за ред. І.О. Кривицького (Птицы..., 1998).
зокрема на біостанціях «Дронівка» та «Гайдари».
2000. Вип. 6–7: матеріали VI та VII конф. (1998–1999
На жаль, найслабшою ланкою в цій тріаді місць проведення виявився Луганськ. Попри наявність двох центрів рр.), за ред. Л.І. Тараненка (Птицы..., 2000).
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2003. Вип. 8: матеріали VII–X конф. (1999–2002 рр.),
за ред. І.О. Кривицького (Птицы..., 2003).
2005. Вип. 9: матеріали XI–XII конф. (2003–2004 рр.),
за ред. Л.І. Тараненка (Птицы..., 2005).
2007. Вип. 10: матеріали XIII–XIV конф. (2005–2006
рр.), за ред. І.О. Кривицького та ін. (Птицы..., 2007).
2010. Вип. 11: матеріали XVI конф. (2009 рр.), за ред.
Л.І. Тараненка (Птицы..., 2010).
2012. Вип. 12: матеріали XVIII та XIX конф. (2011 та
2012 рр.), за ред. М. В. Баніка (у друці).
Обсяг матеріалів конференцій постійно зростає. На
сьогодні видано 9 томів (випуски 1–11) серії «ПБСД»
середнім обсягом 136 сторінок кожен (від 86 до 275 сторі
нок), а загальна кількість сторінок у цій серії сягає 1227.
Інші видання та інформація в Інтернеті
Серед доробку членів РГСД варто згадати чотири орні
тологічні видання, опубліковані за час її існування: 1999
р. – біобібліографічний довідник «Орнітологи України»
(Орнитологи..., 1999); 2002 р. – матеріали конференції
«Международная общественность за сохранение дрофы»
(Международная..., 2002); 2007р. – монографія «Птицы Луганской области» (Панченко, 2007); 2011 р. – матеріали конференції «Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи»
на відзнаку 150-річчя М.М. Сомова (Экология..., 2011).
Робоча група та опубліковані матеріали її конференцій
представлені в Інтернеті, в тому числі на таких вебресурсах, як «Зоометод»1, Вікіпедія2 та сайт Лабораторії
«Корсак»3.
Дисертації
Важливо відзначити, що активність РГСД сприяла
формуванню цілої плеяди науковців, які виконали ди
сертаційні дослідження за основною тематикою мережі
та які проходили апробацію результатів своїх досліджень
на щорічних зібраннях РГСД. Серед них:
1998 – «Біогеоценотичні та популяційні адаптації
птахів в трансформованих ландшафтах Північно-Східної
України (на прикладі роду Turdus)», спеціальність «екологія» (Чаплигіна, 1998);
2004 – «Орнітофауна як структурний елемент культурбіогеоценозів м. Донецька та прилеглих до нього зелених
захисних зон», «екологія» (Штірц, 2004);
2004 – «Организация сообществ гнездящихся птиц
пойменных лесов среднего течения Северского Донца»,
«экология» (Атемасов, 2004);
2008 – «Колективні ночівлі воронових птахів: розподіл, типи організації та стратегії поведінки (на прикладі
м. Харкова)», «зоологія» (Брезгунова, 2008);
2010 – «Екологія ракшоподібних (Coraciiformes) та
одудоподібних (Upupiformes) птахів в умовах Степу
України», «екологія» (Шупова, 2010);
http://www.zoomet.ru/metod_ptica.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/Вивчення_птахів_басейну_
Сіверського_Дінця
3
http://corsac.luguniv.edu.ua/main/conf-ADB-hist.htm
1

Беркут 22.

2010 – «Орнітофауна як елемент біогеоценозів Північного Сходу України», «екологія» (Атемасова, 2010);
2012 – «Распространение и биология орла-могильника
(Aquila heliaca Sav.) и орлана-белохвоста (Haliaeetus al
bicilla L.) в Днепро-Донском междуречье», «зоология»
(Витер, 2012).
Ключові персони
Організаторами зустрічей та упорядниками збірників
наукових праць виступали провідні фахівці, серед яких
важливо згадати колег, що своєю участю щоразу задавали
робочий тон і творчу атмосферу конференцій, – В.П. Бєліка, І.О. Кривицького та Л.І. Тараненка (фото. 3–5). Значну
роль разом із ними відіграють зоологи молодшого покоління. Нижче наведено стислі нариси про цих колег.
Атемасов Андрій Анатолійович (нар. 7.02.1964) –
вип ускник ХНУ (1986). Кандидат біологічних наук
(Атемасов, 2004). Співробітник НДІ біології ХНУ та
Дворічанського національного природного парку. Один із
найактивніших дослідників орнітофауни заплави Дінця та
учасників більшості конференцій РГСД усіх років.
Атемасова Тетяна Андріївна (нар. 28.10.1963) – випускниця кафедри зоології ХНУ (1987), кандидат біологічних наук (Атемасова, 2010), доцент кафедри зоології та
екології ХНУ, старший науковий співробітник Лабораторії
біорізноманіття біологічного факультету ХНУ. Галузь
інтересів – угруповання гніздових птахів, зимова орнітофауна міста. У РГСД – постійний учасник від першої
зустрічі 1993 р., редактор двох випусків «ПБСД» (вип. 2
за 1994 р. та вип. 10 за 2007 р.).
Банік Михайло Вікторович (нар. 22.07.1972) – випускник ХНУ (1994). Учень І.О. Кривицького (Баник, 2010).
Один із найактивніших учасників РГСД від її створення
(1993); один з упорядників та редакторів трьох випусків
серії «ПБСД» (вип. 2 за 1994, вип. 10 за 2007 р., вип. 12
за 2012 р.), а також «Сомовського збірника» (Экология...,
2011). Останні роки активно вивчає біоту крейдяних відслонень1.
Бєлік Віктор Павлович (нар. 5.10.1948) – активний
учасник близько половини всіх зустрічей Робочої групи.
Визнаний фахівець у галузі орнітології, дослідник фауни
птахів півдня Росії, Північного Кавказу. Випускник Ростовського державного університету (1972), доктор біологічних наук, професор, член Центральної ради Союзу
охорони птахів Росії, віце-президент Мензбіровського
орнітологічного товариства, лауреат премії Ф. Штільмарка
(2012 р.). Докторська дисертація (1999) – «Формирование
авифауны, ее антропогенная трансформация и вопросы
охраны птиц в степной части бассейна реки Дон». Завіду
вач кафедри ботаніки та зоології Південного федерального
університету (Ростов)2. На всіх зустрічах РГСД є доповідачем та завжди презентує нові видання й досягнення в
галузі вивчення птахів Подоння та Передкавказзя.
Вєтров Віталій Володимирович (нар. 22.05.1963).
Випускник кафедри зоології ЛНУ (1985), учень В.В. Ліс-

2

1
2

http://chalksteppe.org/ua/
http://sfedu.ru/www/rsu$elements$.info?p_es_id=-4000000000031

Вип. 1. 2013.

Міжрегіональна робоча група з вивчення птахів басейну Сіверського Дінця

73

Фото 3. В.П. Бєлік під час виступу Фото 4. І.О. Кривицький на XIII конфе- Фото 5. Л.І. Тараненко на біостанції
на XIII конференції РГСД (Луганськ, ренції РГСД (Луганськ, 23.09.2005 р.). Дронівка. 8.08.2008 р.
23.09.2005 р.).
Фото автора.
Фото Є.О. Яцюка.
Фото Ю.В. Соломашенко.
Photo 3. V.P. Belik.
Photo 4. I.A. Krivitsky.
Photo 5. L.I. Taranenko.
ничого та Л.О. Смогоржевського (керівник аспірантури).
Протягом 1985–1998 рр. – асистент кафедри зоології та
створеної на її місці кафедри біології ЛНУ (Загороднюк,
2013). Після 1998 р. – виконавець ряду міжнародних
проектів по охороні птахів, переважно хижих. Активний
учасник більшості нарад та конференцій РГСД протягом
всього періоду існування групи.
Кривицький Ігор Олександрович (7.09.1935–20.05.
2008) – один із найактивніших учасників та організаторів
зустрічей РГСД, упорядник та редактор 5 випусків серії
«ПБСД» (вип. 2, 3, 4–5, 8, 10). У перших 10 випусках
він опублікував понад 30 статей. Пам’яті Ігоря Олександровича присвячено вип. 11 «ПБСД» (Птицы..., 2010), в
якому вміщено матеріали зі спогадами про нього (Баник,
2010; Ковшарь, 2010; Тараненко, 2010) та некролог у «Віснику Харківського університету» (Памяти..., 2008). За
цими спогадами, від часу створення Робочої групи Ігор
Олександрович був одним із головних її натхненників, а
в роки, коли конференцію приймали харків’яни, – брав на
себе значну частину підготовчої роботи, організовуючи
зустрічі в різноманітних куточках Харківщини (Тараненко, 2010).
Литвиненко Сергій Павлович (нар. 25.11.1957) –
випускник природничо-географічного факультету ЛНУ
(1985). Досвідчений таксидерміст та польовий дослідник.
Довгий час працював у Луганському обласному крає
знавчому музеї. З 2002 р. – завідувач Зоологічного музею
ЛНУ. Магістр біології з 2007 р. Активний учасник багатьох
зустрічей РГСД, починаючи з першої, член оргкомітету
трьох конференцій у Луганську – 12-ї (2005 р.), 16-ї (2010
р.) і 20-ї (2013 р.).
Надточій Ганна Семенівна (нар. 16.05.1950) – ви
пускник ХНПУ (1974). З 1976 р. працює на кафедрі
зоології ХНПУ викладачем зоологічних та екологічних
дисциплін, веде польові практики. Одночасно з роботою
на кафедрі з 1998 р. – старший науковий співробітник
лабораторії проблем природних територій та об’єктів
особливої охорони УкрНДІ екологічних проблем. Основні
напрямки наукової роботи – орнітологія та охорона біо-

різноманіття. Автор понад 150 наукових праць та двох
довідників по природно-заповідному фонду та екомережі
Харківщини1. Активний учасник 18 нарад РГСД, починаючи з першої зустрічі 1993 р., член оргкомітету двох
конференцій РГСД – 2-ї (1994) та 5-ї (1997).
Тараненко Леонід Іванович (нар. 18.06.1940) –
випускник кафедри зоології хребетних Ростовського
державного університету (1965), при якому в 1972 р.
закінчив аспірантуру й у 1973 р. захистив дисертацію за
темою «Взаимосвязь позвоночных животных с растительностью и почвами в некоторых биогеоценозах поймы
Нижнего Дона». Учень відомих зоологів В.Е. Мартіно та
Р.М. Мекленбурцева. Організатор першої та низки наступних конференцій і нарад РГСД (1993, 1998, 2000, 2003,
2006, 2009, 2012 рр.) упорядник та редактор 4 випусків
«ПБСД» (вип. 1, 6–7, 9, 11). Має досвід роботи зоолога в
різноманітних куточках України, Азії й Африки. Доцент
кафедри зоології ДНУ. Автор понад 200 публікацій. Голова
Донецького відділення Українського товариства охорони
птахів2. Із вересня 2012 р. – на пенсії.
Чаплигіна Анжела Борисівна (нар. 5.04.1971) – випускник (1993) та співробітник (з 1993) кафедри зоології
ХНПУ. Кандидат біологічних наук, доцент, відмінник
освіти України (2004 р.). Викладає дисципліни зоологічного та екологічного профілю, керує навчально-польовою
практикою по зоології хребетних. Член Українського
орнітологічного товариства, Українського товариства
охорони птахів та РГСД. Основний напрям досліджень –
вивчення орнітофауни трансформованих ландшафтів
Північно-Східної України. Автор понад 80 наукових і
науково-методичних праць1.
Післямова
Будь-який пасіонарний рух апріорі має сталу тенденцію до початкового швидкого зростання і подальшого
1
2

http://hnpu.edu.ua/division/kafedra-zoologiyi
https://sites.google.com/site/biodonnu/faculty/staff/taranenko-1
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поступового згасання, що відображує закономірні фази
розвитку кожного дослідницького пориву і переходу спеціального знання в загальнодоступні форми. Часто це супроводжується вичерпанням сил одних і тих самих людей,
що були організаторами і натхненниками подібних мереж.
Такий проект часто підтримується виключно зсередини,
за рахунок самих пасіонаріїв та постійних учасників
консорціумів. Робочій групі щастило, і в її історії завжди
з’являлися люди, небайдужі до досліджень та охорони птахів, готові допомагати у проведенні конференцій, виданні
збірників праць, організації екскурсій – В.Ф. Свинарьов,
А.Г. Прасол, В.І. Ловчиновський та ін.
Попри вже поважний 20-літній вік, активність РГСД
продовжується, і потужне дослідницьке ядро, що сформувалося, дає надію на нові зустрічі та проекти. Основою
цього є не лише потреба в обговоренні спільних проблем,
але й величезні можливості подібних самоорганізованих
творчих об’єднань, діяльність яких розвивається за ініціативою знизу, від самих дослідників.
Схоже, настав час узагальнення, на якому наполягав
І.О. Кривицький (2005), – підготовки зведення «Птахи
басейну Сіверського Дінця». Накопичений на сьогодні
матеріал у формі сотень повноцінних публікацій, зокрема
й у 9 випусках праць РГСД, дає надію на можливість підготовки його в найближчому майбутньому.
Проте в об’єднання, очевидно, була і є також інша
мета, суто людська: бути всім разом, у спілкуванні й
порозумінні, взаємній підтримці й пораді. І у виданні
збірників праць, які могли бути розпорошеними по різних
виданнях, але завдяки активу РГСД опинилися під однією обкладинкою. Побажаємо дослідникам орнітофауни
Подінців’я в новому десятилітті розпочати роботу над
таким виданням, а нам усім – дочекатися його. З ювілеєм,
дорогі орнітологи! І з новим циклом спільного руху до
професійного зростання!
Подяки
Щиро дякую всім колегам, які допомогли з’ясувати
хронології та повідомили важливі деталі з історії мережі – М.В. Баніку, В.П. Бєліку, В.В. Вєтрову, В.А. Дякову,
С.В. Заїці, С.П. Литвиненку, В.А. Морозу, Є.М. Скубаку,
Л.І. Тараненку, Є.М. Улюрі, Г.С. Надточій та Т.М. Дев’ятко.
Дякую С.В. Заїці за комплект електронних версій видання «Птахи басейну Сіверського Дінця». Красно дякую
Л.І. Тараненку, В.А. Дякову, В.П. Бєліку та М.В. Баніку за
підтримку ідеї статті та важливі зауваження й побажання щодо змісту рукопису, Т.А. та А.А. Атемасовим – за
нищівну критику статті. Важливі доповнення до тексту,
консультації та допомогу в інформаційному пошуку, а
також цінні думки з приводу зоологічних мереж автор
отримав від М.В. Баніка, І.В. Шидловського, М.М. Товпинця, М.Н. Гаврилюка та багатьох інших колег. Моя
подяка С.П. Литвиненку, М.О. Колеснікову, Є.О. Яцюку
та М.О. Бронсковій за надані в користування фотографії.
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