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АРХЕОЛОГІЯ

КОВАЛЬЧУК О.М.

ПРО СТАН ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ВИКОПНОГО ОСТЕОЛОГІЧНОГО
МАТЕРІАЛУ В КРАЄЗНАВЧИХ МУЗЕЯХ ТА
МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Розглядається невтішна ситуація, пов’язана зі зберіганням викопних
решток тварин у краєзнавчих музеях області; намічаються можливі шляхи
покращення цієї ситуації: каталогізація і створення кадастру викопного
остеологічного матеріалу, датованого плейстоценовим і голоценовим віком.

Сумська область, як і вся Північно-Східна Україна, залишається мало
дослідженою у палеонтологічному відношенні. Це аж ніяк не означає, що
цей регіон є малоперспективним щодо проведення подібних досліджень.
Навпаки, Сумщина є дуже цікавою частиною України з геоморфологічної
точки зору і особливою геологічною історією. Як показали дослідження
минулих років, Сумська область має значний потенціал щодо різноманіття і
кількості решток викопної фауни.

Особливої уваги заслуговують відкладення плейстоценового та
голоценового віку, поширені на значних площах області. Знайдений тут
викопний остеологічний матеріал є цікавим і порівняно добре збереженим.

Однак сьогодні на території Сумської області систематичні
палеонтологічні пошуки майже не проводяться. Це зумовлено, насамперед,
їхньою високою затратністю і відсутністю фахівців на місцях.

Певну допомогу в знаходженні викопних решток можна отримати,
зокрема, в ході археологічних досліджень. Звісно, завдяки археологам
насьогодні піднято значний масив остеологічного матеріалу, але справа в
тому, що археологічні розкопки виключно локальні. За рідкісним
виключенням, подібні роботи охоплюють невеликі ділянки, і тому не завжди
вдається отримати повне уявлення про палеонтологію великих площ, до
того ж, слід зважити на те, що збір палеонтологічного матеріалу не є
основним завданням археологів.

Часто палеонтологам допомагають небайдужі люди, випадково
знаходячи кістки викопних тварин і повідомляючи про це у спеціалізовані
наукові установи. Так було зібрано цінний матеріал, що ілюструє історію
розвитку органічного світу. Це знайшло відображення у працях І.Г.Підоплічка1,
публікаціях учених-археологів, місцевих краєзнавців тощо.

До числа викопних решток, які звернули на себе увагу громадськості,
належать, зокрема, знахідки кісток мамонта Mamuttus primigenius, слона
Elephas sp.(?) та дикого коня Equus sp. поблизу с.Кулешівка
Недригайлівського району Сумської області у 1839 році2. Знайдені під
керівництвом професора Харківського університету І.О.Калениченка, ці
рештки стали першою задокументованою знахідкою подібного остео-
логічного матеріалу в Україні. На місці знахідки кісток мамонта за ініціативи
харківського професора у 1841 році було встановлено перший у світі
пам’ятник мамонту, що довгий час не мав собі аналогів3. Однак, як зазначає
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дослідниця палеоліту Сумщини Н.О.Милованова, доля кулешівської знахідки
драматична: залишаючись поверхнево опублікованою і практично не
вивченою, ця колекція викопних решток незабаром була загублена4.

Коли ж мова заходить про стан, у якому нині перебувають викопні
рештки організмів у численних краєзнавчих музеях області, на думку
спадають слова Чарльза Дарвіна: “Звернемося тепер до наших найбагатших
геологічних музеїв. Яку жалюгідну картину вони собою являють. Що наші
колекції неповні, з цим всі погоджуються… Лише невелика частина земної
поверхні досліджена геологічно, і ні одна місцевість не досліджена з
достатньою повнотою, що доводять важливі відкриття, які кожного року
робляться в Європі…”5.

До нас доходить лише мізерна частина викопного остеологічного
матеріалу, без сумніву, важливого для науки, але навіть те, що вдається знайти,
нерідко зникає у приватних колекціях, викидається чи продається. Одним
словом, навіть ця дещиця виявляється загубленою для науки. А цінність
викопного остеологічного матеріалу є досить великою, оскільки саме завдяки
йому можна об’єктивно інтерпретувати процес історичного розвитку
тваринного світу.

Окремою темою для обговорення є збереження остеологічного
матеріалу в районних краєзнавчих музеях. Основна проблема тут полягає у
невпорядкованості інформації про викопні решки, що є у фондах. Нерідко
відсутній каталог експонатів, немає супутньої інформації про знахідки (місце,
час і обставини знаходження тощо).

Далеко не завжди викопні рештки, знайдені за тих чи інших умов,
опиняються на вітринах музеїв. Прикро, але найцінніші з них є об’єктом
жвавої торгівлі. Як наслідок - трапляються випадки крадіжок остеологічного
матеріалу з музеїв, збіднюється наукова база, зменшується інтерес
громадськості до проблеми збереження і охорони цінних решток викопних
тварин6.

Навіть якщо ці рештки опиняються в музейній установі, це ще не
означає, що їм буде надана належна увага. Тут також виникають свої
проблеми. По-перше, викопний остеологічний матеріал не завжди
правильно ідентифікується. Справа в тому, що часто в музейних установах
немає фахівців, які могли б безпомилково визначити приналежність викопних
решток тварині певного виду, або ж музейні працівники не підтримують
сталого контакту з такими спеціалістами. Саме тому в багатьох музеях
Сумщини складається досить невтішна ситуація, пов’язана з визначенням
остеологічного матеріалу.

Для прикладу можна навести наступні дані. В одному з музеїв області
ліктьову кістку вовка Canis lupus ідентифіковано як “ріг дикої кози”. Звичайно,
трапляються і не такі серйозні помилки. Існує плутанина у визначенні решток
зубра Bison bonasus та їх ідентифікація як “кісток тура Bos primigenius”.
Прикро, але цей список можна ще продовжувати.

По-друге, не поодинокими є випадки неправильного заповнення чи
навіть повної відсутності етикетки біля зразка7. Останнє можна назвати
справжньою трагедією палеонтологічної науки.
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Фонди Сумського краєзнавчого музею. Хребець мамонта. Фото автора
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Йдеться не лише про такі банальні речі, як помилки в латинських назвах
видів хребетних тварин, а й про більш серйозні недоліки, які трапляються,
на жаль, досить часто, – етикетка від одного зразка біля абсолютно
несумісного з нею експоната, відсутність даних про місце знаходження,
вживання застарілої біологічної номенклатури (бик-тур, мамут) тощо. Слід
зазначити, що інколи правильно заповнена етикетка має не меншу цінність,
ніж самі рештки. Зрозуміло, що вичерпну інформацію про викопний матеріал
можна отримати лише при наявності етикетки, що кваліфіковано заповнена.
Однак ми інколи стикаємося з абсолютно протилежним ставленням до цієї
процедури.

По-третє, нерідко постає проблема відсутності належної площі,
необхідної для розміщення усього колекційного матеріалу. До експозиції
входить лише невелика частина експонатів (часом близько 5-10%), у той
час, як інші руйнуються у підвальних приміщеннях8. Це взагалі неправильний
підхід, адже викопні рештки є досить специфічним матеріалом, чутливим до
шкідливих умов навколишнього середовища. Саме тому, якщо музейна
установа володіє колекцією решток викопних тварин, необхідно забезпечити
належні умови для її зберігання.

Виходячи зі вище наведеного, нині є надзвичайно гострою і актуальною
проблема збереженості та інвентаризації викопних решток, де б вони не
перебували. Починати вирішувати цю проблему потрібно, звісно, з музейних
установ шляхом каталогізації викопного остеологічного матеріалу, його опису
та зберігання в оптимальних умовах. На цьому наголошує і видатний
російський теріолог та палеонтолог М.К.Верещагін, вказуючи на необхідність
цілковитого упорядкування справи зберігання палеоостеологічних колекцій
та їх повноцінної каталогізації не лише в центральних, але і в периферійних
краєзнавчих музеях, матеріали яких інколи зникають безповоротно9. Цього,
без сумніву, допустити не можна.

У 2007 році нами було розпочато складання регіонального кадастру
викопних решток фауни плейстоценового та голоценового віку. Насьогодні
вже опрацьовано фонди Сумського обласного (СОКМ) та Білопільського
районного краєзнавчих музеїв, зроблено аналіз спеціальної літератури10,
проводяться самостійні польові дослідження в околицях м.Суми та в районах
області. За попередніми підрахунками, нині задокументовано рештки 38 видів
хребетних тварин, серед яких 3 види риб (два з них не визначені), 1 вид
рептилій, 6 - птахів (невизначених видів - 4) і 28 видів ссавців.

У майбутньому планується опрацювання фондових колекцій інших
краєзнавчих музеїв області, де зберігаються викопні рештки, а також
палеоостеологічні колекції, що знаходяться у приватній власності чи слугують
наочним матеріалом у деяких навчальних закладах Сумщини. Не залишаться
без уваги й інші музеї України, де потенційно можуть знаходитися викопні
рештки, знайдені на території Сумської області, зокрема Музей природи
(м.Харків), Національний науково-природничий музей НАН України (м.Київ)
тощо. Усі ці заходи мають на меті якомога більш детальне документування
цього цінного остеологічного матеріалу, що загалом буде сприяти збереженню
останнього.
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Назва виду Кількість 
знахідок 

Джерела інформації 

Надклас Риби Pisces 

Щука Esox luсius 1 Підоплічко І.Г.i 

Невизначені види (2) 4 – ,, – 

Клас Плазуни Reptilia 

Черепаха болотяна Emys orbicularis 1 Таращук В.І.ii 

Клас Птахи Aves 

Курка свійська Gallus domesticus 1 Підоплічко І.Г.iii 

Качка Anas sp. 1 – ,, – 

Невизначені види (4) 4 – ,, – 

Клас Ссавці Mammalia 

Ряд Зайцеподібні Lagomorpha 

Заєць сірий Lepus europaeus 1 – ,, – 

Ряд Гризуни Rodentia 

Сліпак звичайний Spalax microphtalmus 3 – ,, – 

Байбак Marmota bobak 2 Аверін В.Г.iv 

Хом’як звичайний Cricetus cricetus 1 Підоплічко І.Г.v 

Бобер річковий Castor fiber 2 Власні дослідження 

Ряд Хижі Carnivora 

Ведмідь бурий Ursus arctos 4 Підоплічко І.Г.vi, 
Скрипченко І.vii 

Вовк звичайний Canis lupus 2 Підоплічко І.Г.viii 

Собака свійський Canis familliaris 4 – ,, – 

Лисиця звичайна Vulpes vulpes 3 – ,, – 

Кіт звичайний Felis domesticus 1 – ,, – 

Видра річкова Lutra lutra 1 – ,, – 

Тхір звичайний Putorius putorius 1 – ,, – 

Тхір Mustela sp. (?) 1 Власні дослідження 

Ряд Хоботні Proboscidea 

Мамонт Mamuttus primigenius 87 Фонди СОКМ, власні 
дослідження 

Слон Elephas sp. (?) 1 Милованова Н.О.ix 

Ряд Непарнокопитні Perissodactyla 

Кінь первісний Equus equus 2 Власні дослідження 

Кінь свійський Equus caballus 11 – ,, – 

Носоріг шерстистий Coelodonta antiquitatis 26 Фонди СОКМ 

Ряд Парнокопитні Artiodactyla 

Бик свійський Bos taurus 8 Підоплічко І.Г.x 

Зубр Bison bonasus 3 Фонди СОКМ, власні 
дослідження 

Олень благородний Cervus elaphus 26 Фонди СОКМ 

Олень північний Rangifer tarandus 2 – ,, – 

Знахідки викопних решток хребетних тварин на території Сумської області
(на 2008 р.)
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