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Різноманіття птахів Заходу України завжди викликало значний інтерес дослідників-

орнітологів. Грунтовні дослідження птахів тут проводилися під керівництвом відомого 

орнітолога професора Ф.Й. Страутмана. Протягом численних експедиційних поїздок  групі 

дослідників на чолі з професором вдалося зібрати надзвичайно цінну колекцію тушок птахів. 

Колекція, яка зібрана головним чином 1946-1955 та 1961-1962 рр. (Шидловський, 2007), 

складається з 1266 тушок, що відносяться до 151 виду птахів. Не залишилися поза увагою 

дослідника передставники родини Кропив’янкових, зокрема у зборах є експонати птахів роду 

Phylloscopus (Вівчарик) та Sylvia (Кропив’янка). Вівчарики і кропив’янки, що поповнили фонди 

музею були здобуті в період з 1948 по 1952 роки в основному в Закарпатській та Львівській 

областях.  

Колекція тушок кропив’янок налічує 28 екземплярів (екз.) п’яти видів, поширених на 

Заході України. А саме два екз. кропив’янки рябогрудої (Sylvia nisoria), девять екз. – 

кропив’янки чорноголової  (S. atricapilla), три екз. – кропив’янки садової (S. borin), сім екз. – 

кропив’янки сірої (S. communis) та сім екз. – кропив’янки прудкої  (S. curruca). З них уточнення 

щодо віку та статі птахів зроблено для шести тушок.  

Серед птахів роду Phylloscopus в колекції присутні 40 тушок трьох видів: вівчарик 

весняний Phylloscopus trochilus (13 екз.), вівчарик-ковалик  Ph. collybita (одинадцять екз.) та 

вівчарик жовтобровий Ph. sibilatrix (15 екз.). Ці види ззовні між собою дещо подібні. Особливо 

це стосується вівчариків-коваликів і вівчариків весняних, яких дуже важко відрізняти, 

спостерігаючи на відстані. При відловах птахів, в особин які не линяють, приналежність до 

виду визначають за наявністю, чи відсутністю чіткої емаргінації на 6-му першорядному 

маховому пері, а також звертають увагу на формулу крила, яка в них відрізняється (Svensson, 

1992). Тому проаналізувавши тушки – одинадцять з них ми перевизначили. 

 Також, опрацьовуючи колекцію, ми звернули увагу на підвидову приналежність особин 

вівчарика весняного. Вважають, що вівчарики весняні, які поширені на Заході України 

належать до підвиду Ph. trochilus acredula (Степанян, 2003), проте відносна західна границя 

поширення цього підвиду межує з номінативним і проходить в східній Польщі. Ширина цієї 

перехідної для двох підвидів зони не відома, тому можна припускати, що під час міграції у 

відловах на заході України можуть траплятися особини номінативного підвиду. Згідно описів 

поданих у визначниках, жовтувато-оливковий верх тіла птахів підвиду acredula має більш 



сіруватий відтінок на відміну від номінативного з оливково-жовтуватим відтінком (Svensson, 

1992; (Stanford ringing group) Unusual Warblers at Stanford in 2008). Три тушки вівчарика 

весняного опрацьованої колекції, відрізняються за забарвленням від інших і відповідають опису 

особин номінативного підвиду. Тому ми припускаємо, що вони ймовірно належать до підвиду 

Ph. t. trochilus. Для того щоб стверджувати, що це особини іншого підвиду потрібно порівняти 

проміри тіла на більшій вибірці потенційно відмінних особин. Крім відмінності в забарвленні, 

особини підвиду acredula мають бути більшими за розмірами (Cramp,1998; Svensson,1992).  
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