
Вікторія Приймак

докторант, Державна 

наукова сільськогосподарська

бібліотека НААН, м. Київ

ПЕРША ПОКАЗОВО-ПЕРЕСУВНА ВИСТАВКА З ПТАХІВНИЦТВА
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РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

Серед різних галузей сільського господарства птахівництво було однією із

самих молодих. В період кінця ХІХ століття на птахівництво дивилися як на

забаву, на панську розвагу, котра не заслуговувала певної уваги [1].

В  м. Нікополі Катеринославського відділу  була  організована  перша

показово-пересувна виставка, на якій була надана можливість більшій кількості

населення, ознайомитися з кращими породами сільськогосподарської птиці.

На засіданнях Катеринославського відділу 5 вересня і 3 жовтня 1910 року

за  ініціативи  Андрія  Костянтиновича Бабушкіна  постановили  створити  в  м.

Нікополі,  Катеринославського повіту з  2  по  25  жовтня першу  показово-

пересувну виставку під безпосереднім керівництвом А.К. Бабушкіна.

На  прохання  А.К.Бабушкіна і  Д.І.Попова  нікопольський  купець

І.І.Єрлашов пішов назустріч Катеринославському відділу і погодився надати на

виставці  свій  двір  з  критим приміщенням,  також  надав  всі  необхідні

обладнання, і навіть тесляра і прислугу.  Клітки і весь необхідний інвентар для

виставки  були  привезені  відділом  з  м.  Катеринослава.  На  виставці  було

представлено 58 кліток курей, качок, гусей, індичок і 12 кліток голубів.

Домашня птиця розподілялася по породах в наступному порядку: кури –

лангшань - 38 голів, плімутрок - 18, фавероль - 12, брама - 9, метиси - 5, мінорка

- 4,  кохінхінки - 4,  бійцівські - 3, бентамки - 3; гуси –  холмогорські - 4 гол.,

тулузькі - 3,  бійцівські - 3; качки  пекінські - 13 гол.,  шведські - 3,  каюга - 3,

руанські -  2,  метиси 2;  індички бронзові -  2  гол.  Всім  особам,  що  були



зацікавлені розведенням  свійської  птиці,  було  надано  необхідну  кількість

ілюстраційного матеріалу, на той час сучасного птахівництва.

Дощова погода  на період виставки, несприятливо відбилася на  кількості

місцевих відвідувачів,  такими  виявилися селяни,  котрі  прибули на ярмарок і

були  зацікавлені  в  птахівництві. Також  на  виставці  були,  ті  що навчалися  в

місцевих  учбових  закладах,  яким  надано  було  право  відвідати  виставку

безкоштовно. Сторонніх відвідувачів всього за вказані дні було 419 чоловік, а

тих, що навчаються 527.

Доповіді по  виставкових експонатах, надавали члени відділу Д.І.Попов і

Г.Ф.Залюбовський.  Кращим показником  прояву  зацікавленності  населення до

продуктивних порід птиці могло слугувати вже те, що майже вся птиця, яка була

представлена на виставці за невеликим виключенням була продана.

З числа експонатів, як за кількістю, так і за якістю, перше місце зайняла

птиця  А.К.Бабушкіна,  яка  і  слугувала  прикрасою виставки.  Потім  слідувала

птиця І.І.Єрлашова, особливо хороші були його світла брама, яка знаходилася в

клітках,  так  і  розгулювала  по  дворі,  також  дуже  хороші  були  його  метиси,

отримані  від  схрещування  палевих  кохінхінок з  лангшанами,  при красивому

золотистому оперенні і  живій  масі,  що досягала в травневих виводках до 10

фунтів (4,54 кг).

Н.І.Яковлєв  експонував  своїх  фаверолі і  метисів,  виведених  від

схрещування фавероль  з  плімутроком,  які в  результаті  були  таки  птицею з

вагомою живою масою та красивим оперенням.

А.В.Семенов представив вже наприкінці виставки, своїх лангшаней, качок

та індичок,  вирощених  їм  на  землечерпалці,  що  працювала на  р.  Дніпро  в

районах між м. Александровським та м. Нікополем, дуже вдало відгодованих,

що  досягли  значної  живої  маси,  не  дивлячись  на  такі  неприродні  умови

вирощування.

Хороші були також експонати Д.І.Попова і В.С.Воротнікова. Загалом вся

виставлена  птиця  була  сповна  типова,  відрізнялася  здоровим  і  бадьорим

виглядом, що свідчить про правильну постановку племінного птахівництва.



Щорічний пристрій виставок в губерніях давав значний поштовх розвитку

птахівництва  в  Російської  імперії.  Любителі  заводили  колекції  курей  різних

порід і прагнули взяти участь у виставках. Демонстрували птицю не лише живу,

але  і  відгодовану  биту,  а  також  яйця,  саморобний  інвентар  —  корзини  для

перевезення яєць, годівниці, напувалки, гнізда, інкубатори, штучні «матки» для

виходжування молодняка та ін.

Кожна виставка давала уявлення про напрями розвитку любительського

птахівництва [2, 3].
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