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1. Перелік заходів, які були здійснені для підтримання Наукових фондів та музейної
експозиції Зоологічного музею (Музейної колекції)
У 2015 році згідно методик збереження музейних зоологічних предметів для ефективного
збереження колекцій від ентомошкідників проведено планові протруювання усіх колекцій та
експозиції й проведено їх впорядкування. Проведено дозаливання (30 зразків) і фіксацію нових
музейних предметів (3 зразки) з метою якіснішого збереження їх. Виготовлено низку сухих
музейних предметів серед яких, принесені до музею червнонокнижні види, зокрема птахи і ссавці.
Крім того, музейне зібрання поповнилося надзвичайно цінними колекціями комах,
зібраними науковцями-природничниками упродовж кінця ХІХ – початку ХХ століть. Колекції
комах були напівзнищені надлишковою вологістю та цвіллю, оскільки перебували у підвалах, у не
належних умовах, одного із Львівських ВУЗів. Проте, ці колекції, співробітниками Зоологічного
музею, почищені та реставровані й доповнили наше надбання на понад три тисячі зразків. Для цих
колекцій виготовлено спеціальні, дерев’яні ентомологічні коробки, які забезпечать постійне,
надійне і тривале їх збереження.
Зал птахів з метою якіснішого представлення однієї з найбагатших експозицій світової
орнітофауни дооснащено світлодіодним підсвічуванням. Розпочато оформлення діорами
«Пташиний базар».
Подано до друку каталоги: колекції земноводних та колекції птахів професора
Ф. Й. Страутмана. Розпочато набір каталога напівтвердокрилих комах з колекції професора Е.Ф. Гермара. Проводиться впорядкування назв таксонів надвидового рівня у експозиційних
колекціях птахів. Розпочато створення qr-кодів для експонатів музею, що дасть можливість
відвідувачам з різних країн, завантажувати інформацію про конкретний зразок з Wikіpedia на
доступній для них мові. Вже виготовлені qr-коди для залу ссавців музею.
Здійснено експедиційні виїзди з метою збору наукового матеріалу у природні заповідники
Рівненський та «Розточчя», до Шацького національного природного парку.
Музей поповнився на 3176 одиниці зберігання, серед яких заслуговують особливої уваги
100-річні колекції комах та червонокнижні види тварин, а також опудала: пінгвіна антарктичного
та самки фазана королівського; мокрий препарат вужа водяного, сухі препарати морської черепахи
бісси і два черепи дельфінів-білобочок, а також кладки – качки нерозня (червонокнижний вид) та
перепілки звичайної (останнє надходження оологічного матеріалу цього виду в музеї – близько
100 років тому).
Таблиця 1
Нові надходження до колекцій Зоологічного музею, протягом 2015 року,
згідно складових частин музею
№
Назва частини НН та
Кількість одиниць
п/п
вид об’єкта
поповнення
1 Оологічний фонд
20
2 Остеологічний фонд
18
3 Коралів
4 Ракоподібних
5
5 Голкошкірих
1
6 Малакологічний
15
7 Ентомологічний
3045
8 Фонд риб
9 Фонд земноводних
2
10 Фонд плазунів
1
11 Фонд птахів
38
12 Фонд ссавців
31
Всього:
3176

2. Перелік нормативних документів, якими обґрунтовується періодичність
проведення регламентних та інших відновлювально-профілактичних робіт по збереженню
Музейної колекції
Положення про Зоологічний музей біологічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка. Львів. 2007.
Правила роботи наукових працівників з фондовими колекціями. Львів. 2011.
Про затвердження Положення про Музейний фонд України. Київ. 2000 (№ 1147).
Про затвердження Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти
України. Київ. 1997. (№ 151).
Про внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах які перебувають у
сфері управління Міністерства освіти і науки України. Київ. 2006. (№ 640).
Інструкція з обліку та зберігання музейних цінностей, що знаходяться в Державному
природознавчому музеї НАН України (м. Львів). Львів. 1997.
Інструкція з охорони праці (№399) в Зоологічному музеї кафедри зоології біологічного
факультету. Львів. 2005.
Заславский М.А. Экологическая экспозиция в музее: пособие для музейных работников по
конструированию музейных биологических экспозиций. Ленинград: Наука. 1986.
Пахомов О.Є., Кульбачко Ю.Л. Виготовлення зоологічних наочних посібників та наукових
колекцій. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ. 2006.
Перейма Л.Й. Актуальні питання обліку, зберігання і вивчення музейних предметів у
музеях, які здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Методичні поради. Львів, 2010.
52 с.
3. Співробітники, які беруть участь у заходах щодо збереження та забезпечення
належного функціонування Музейної колекції
У роботах із збереження і забезпечення належного функціонування Музейної колекції, на
безоплатній основі, беруть участь такі співробітники університету:
Царик Й. В. – проф., д.б.н., зав. кафедри зоології біологічного факультету,
Шидловський І. В. – к.б.н., завідувач Зоологічного музею, доцент кафедри зоології,
Сеник М. А. – зберігач фондів ІІ категорії Зоологічного музею,
Романова Х. Й. – зберігач фондів І категорії Зоологічного музею,
Затушевський А. Т. – зберігач фондів І категорії Зоологічного музею,
Комарницький І. В. – зберігач фондів Зоологічного музею.
4. Навести заходи, які власник об’єкта НН здійснив щодо можливості користування
ним іншими науковими установами
Підтримується і постійно оновлюється web-сторінка Зоологічного музею на сайті ЛНУ
імені Івана Франка (http://zoomus.lviv.ua/), де висвітлюються новини «життя» музеїв світу,
ведуться її російська та англійська версії; в рубрикацію введено нові розділи, важливі для
музейної спільноти, це зокрема «Резолюції конференцій Природничої секції Міжнародної ради
музеїв», де представлено й збірники відповідних конференцій у PDF-форматі та «Музейні
збірники», де висвітлюються матеріали різних конференцій, що стосуються чи містять інформацію
про природничі колекції.
Змінено формат представлення рубрики «Колекції» та введено «Гостьову книгу».
Створено сторінку музею у Facebook (https://www.facebook.com/Зоологічний-музей-ЛНУім-Івана -Франка-949706301734762/?fref=ts), де започатковано рубрику «Експонат тижня». У цій
рубриці, щотижня, співробітники музею описують один із видів цікавих тварин, які можна
побачити у нашому музеї.
Зоологічний музей ЛНУ імені Івана Франка зареєстровано в інтернет-проекті,
запровадженому німецькими музейниками у Берліні - MUSEUM.DE. На сайті проекту розміщено
стислу
інформацію
про
історію
та
склад
колекцій
нашого
музею
(http://www.museum.de/de/museen/the-benedict-dybowski-zoological-museum).

Інформація про найцікавіші зразки музею оприлюднена на сайті «Фотографії старого
Львова» у статті «10 найцінніших експонатів Зоологічного музею Львівського університету»
(http://photo-lviv.in.ua/10-najtsinnishyh-eksponativ-zoolohichnoho-muzeyu-lvivskoho-universytetu/).
Починаючи з минулого, 2014 року, у Природознавчому музеї Берліну, розробляють
інтернет-проект з оцифрування рідкісних та цінних зоологічних колекцій світу «Найцінніші
музейні колекції», на початковій стадії якого, для першочергового представлення будуть
представлені всього три колекції, одна з яких наша – колекція комах Е.-Ф. Гермара, зібрана
упродовж 1810-1840 років. На сьогодні, інтернет-проект ще не працює, але інформацію про
оцифрування німецьких та нашої колекції представлено на двох робочих зібраннях, презентації з
яких
розташовані
на
інтернет-сторіках:
http://www.gbif.se/digitisation-symposium2014/14_Bergsten_Holovachov.pdf
Протягом звітного періоду музейними колекціями мали змогу користуватися:
Dr. Peter Klinga та Prof. Ladislav Paule, Faculty of Forestry, Technical University, Zvolen
(Slovakia) відвідали музей з метою дослідження карпатських популяцій глушця (Tetrao urogallus),
зокрема опрацювали усі музейні зразки цього виду; взяли проби на ДНК-аналіз.
Dr. Aline Barcellos Prates dos Santos, Curator of terrestrial Hemiptera, Museu de Ciencias
Naturalis, Fundacao Zoobotanica do Rio Grande do Sul (Brasil), Ph.D. Student Tereza Garbelotto, Dr.
Luiz Alexandre Campos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) – співпраця з вивчення
типових (назвоносних) зразків напівтвердокрилих комах з колекції Е.-Ф. Гермара; роботи щодо
систематики окремих видів та родин.
Ph. D. Student Benjamin Ramassamy, Museum Sønderjylland, Naturhistorie & Palæontologie,
Gram (Denmark) та к. б. н. Гольдін П. Є. (Інститут зоології НАН України, Київ) робота з черепами
китоподібних. Проведено визначення та перевизначення остеологічного матеріалу, зібраного у
музеї. Підтверджено наявність у наукових фондах єдиного у Євразії (за виключенням Японії)
черепа ремнезуба командорського (Mesoplodon stejnegeri) – рідкісного кита поширеного у
північній чатині Тихого океану.
Dr. Maria Mendez Camerana, Instituto de Investigacao Cientifica Tropical, Lisboa (Portugal) –
генетичні дослідження стерв’ятників (Neophron percnopterus) з метою з’ясування поширення
різних підвидів цього виду та обґрунтування їхньої охорони у світі.
Складання інвентаризаційного списку стрепетів (Tetrax tetrax), здійснював Dr. Vincenzo
Rizzi, Province of Foggia (Italia). На основі зібраних у музеях Європи даних буде здійснено аналіз
поширення та змін ареалу цього виду.
Dr. Przemyslaw Kurek, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Krakow (Poland) – надано
інформацію щодо колекцій ссавців і птахів зібраних видатними польськими природодослідниками
Яном Каліновським та Яном Штольцманом, у середині та наприкінці ХІХ століття, зразки з
колекцій яких зберігаються у нашому музеї.
Dr. K. G. Andrew Hamilton з Канадської Національної колекції комах, павуків та нематод –
ознайомлення з колекціями членистоногих нашого музею, з метою подальшої співпраці у вивченні
та охороні конкретних видів.
Спільно з Іркутськими малакологами (Інститут лімнології ПВ РАН, Росія) закінчено
рукопис статті-визначника про молюсків-акролоксид, ендеміків Байкалу (д-р Широкая О. О.,
проф. Сітнікова Т. Я.).
Проведено опрацювання колекцій водних безхребетних музею докторантом Державної
установи «Інститут морської біології НАН України» (Одеса) канд. біол. наук Сон М. О.
Для підготовки рукопису дисертації та побудови карт поширення сорокопуда сірого на
території України, музейні матеріали по цьому виду люб’язно надано співробітниці Науковоприродознавчого музею НАН України (Київ) Тайковій С. В.
З метою підготовки рукопису дисертації аспіранткою Державного природознавчого музею
НАН України (Львів) Мальчик О. В. опрацьовано колекцію головоногих молюсків роду Nautilus,
яка зберігається у нашому музеї.
З метою підготовки дисертаційної роботи здійснено опрацювання колекцій мустелових
(кунячих Mustelidae) колишнім співробітником Зоологічного музею Луганського національного

університету ім. Т. Шевченка, теперішнім аспіратном кафедри зоології нашого університету,
Філіпенком С. О.
Наприкінці квітня 2015 року, Philippe Sands QC., University College London, Barrister (UK)
провів у залах музею фотосесію, з метою оформлення авторських мемуарів польського поета,
пов’язаних із тваринним світом та Галичиною.
У рамках обговорення концепції Державної цільової програми розвитку музейної справи на
період до 2018 року нашим музеєм подано пропозиції до її покращення, зокрема:
До пункту 5 "Шляхи і способи розв’язання проблем, строк виконання Програми" у
підпункт 3 "Формування музейної системи України, музейного простору" додати:
- Здійснити аналіз існуючих музеїв та колекцій при ВНЗ і визначити ті, серед них, зібрання яких
заслуговують бути віднесеними до державної частини Музейного фонду України.
- Повернути статус науково-дослідних підрозділів музеям ВНЗ.
- Звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням, музеям ВНЗ з кількістю фондів
понад 50 тисяч (100 тисяч) музейних предметів та (або), у яких зберігаються важливі наукові чи
історичні колекції, надати статус окремих науково-дослідних підрозділів університетів. Штат
малих музеїв укомплектувати хоча б трьома співробітниками: завідувачем (директором),
зберігачем фондів та інженером (або реставратором) певної кваліфікації.
До підпункту 6 "Розвиток реставраційної справи" додати:
- До штату природничих (зоологічних) музеїв ввести обов’язкову посаду художникатаксидерміста.
До підпункту 7 "Підготовка кадрів та підвищення престижу музейної професії" додати:
- Запровадити на базі національних музеїв проведення тематико-практичних семінарів у різних
сферах музейної діяльності.
У січні-квітні поточного року, за відповідними запитами, надано висновки слідчому СВ
Галицького РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області щодо ідентифікації соколоподібних
птахів (зокрема, орланів-білохвості, орла могильника, змієїда, канюків степових та звичайного)
конфіскованих у незаконних власників у центрі Львова, та рекомендації Львівському міському
дитячому еколого-натуралістичному центру щодо їхнього подальшого і правильного утримання.
Співробітниками музею опубліковано: 4 статті та 9 тез доповідей на конференціях.
Протягом 2015 року, експозиції Зоологічного музею мали змогу оглянути 6872 особи (з них
– 2624 дорослих та 4248 дітей) для яких, п’ятьма співробітниками, проведено 209 екскурсії. Крім
того, з музейними колекціями і матеріалами через Інтернет, у цьому році (до 20 грудня), мали
змогу ознайомитися ще понад 8097 осіб-відвідувачів, які здійснили 18 256 переглядів (Google
Analitics). Максимальна кількість відвідувачів інтернет-сторінки відзначена у грудні – понад 1269
відвідувань.
Публікації про роботу музею у засобах масової інформації, у т. ч. й Інтернет-ресурсах,
що можна прослідкувати на сторінці http://zoomus.lviv.ua/about-museum/:
1. Facebook (https://www.facebook.com/Зоологічний-музей-ЛНУ-ім-Івана -Франка949706301734762/?fref=ts)
2. «10 найцінніших експонатів Зоологічного музею Львівського університету» (http://photolviv.in.ua/10-najtsinnishyh-eksponativ-zoolohichnoho-muzeyu-lvivskoho-universytetu/)
3. http://mykosvita.at.ua/news/ekskursija_v_zoologichnij_muzej_uchniv_6_8_klasiv_trostjaneckoji_
zosh/2015-11-03-1117
4. http://eenu.edu.ua/uk/articles/ekskursiya-zoologichnim-muzeiem-im-benedikta-dibovskogo
5. http://nvk1.info/news/495-u-mst-lvov.html

6. Колекція, що пастки плете. Членистоногих із Зоологічного музею Франкового
університету
занесено
до
світової
спадщини
/
Україна
Молода:
http://umoloda.kiev.ua/number/2716/208/95073/
7. http://www.nvk-halytska.lviv.sch.in.ua/galerei_ta_dokumenti/modeljni_uroki_v_muzeyah_ljvova/
8. http://prostir.museum/ua/event/3509
9. http://social.lviv.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=5277:у-львові-організовуютьцікаве-дозвілля-для-літніх-львів’ян
10. http://prostir.museum/ua/post/34763
http://ladk.lviv.ua/ekskursiya-v-zoolohichnyj-muzej-lnu-im-franka/
5. Перелік основних наукових публікацій за 2015 рік, які оформлені за використанням
об’єктів Музейної колекції.
1. Shydlovskyy I. Jan Kalinowski – outstanding naturalist of Far East and South America /
I. Shydlovskyy, A. Zatushevskyy // Contribution of Amateur naturalists into biological diversity
studies. Proceed. Intern. Scien. Conf. devoted to the 200-th anniversary of Lajos Vagner's birthday,
May 14-16, 2015, Beregszasz, Ukraine. – Beregszasz, 2015. – P. 93–95.
2. Shydlovskyy I. Private collections in the Zoological museum of Lviv University / I. Shydlovskyy,
A. Zatushevskyy // Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної
наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред.
І. Загороднюка. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 76–78.
3. Zatushevskyy A. Adam Ulanowski – unrecognized naturalist / A. Zatushevskyy, I. Shydlovskyy //
Contribution of Amateur naturalists into biological diversity studies. Proceed. Intern. Scien. Conf.
devoted to the 200-th anniversary of Lajos Vagner's birthday, May 14-16, 2015, Beregszasz, Ukraine.
– Beregszasz, 2015. – P. 108–110.
4. Гнатів П. С. Історія й багатство колекцій Зоологічного музею Львівського національного
аграрного університету та його перспектива в популяризації екологічних знань / Гнатів П. С.,
Шидловський І. В., Затушевський А. Т. // Наукові записки Державного природознавчого
музею. – 2014. – Вип. 30. – С. 51–58.
5. Дикий І. Про видання «Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України»
І. В. Шидловського (2012) // Зоологічні колекції та музеї: збірник наукових праць.
Національний науково-природничий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 146–147.
6. Загородний І.В. Живлення сови вухатої Asio otus L. у Львові / Загородний І. В.,
Комарницький І. В., Дикий І. В. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного
природного парку: матеріали Наук. конф., (10-13 вересня 2015 р., смт. Шацьк). – Львів:
СПОЛОМ, 2014. – С. 30-31.
7. Загороднюк І. В. Акроніми назв найбільших зоологічних колекцій України при позначеннях
зразків / І. В. Загороднюк, І. В. Шидловський // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових
праць / за ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природознавчий музей НАН України. –
Київ, 2014. – С. 33–43.
8. Затушевський А. БРИҐІДЕР Володимир-Сильвестр / Андрій Затушевський, Юрій Ковалів //
Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Том 2, Бібл-Вес. – Львів, 2014. С. 352–
355.
9. Іванець О. Р. Колекції Б. Дибовського та М. Гроховського у сучасних дослідженнях
гіллястовусих раків (Cladocera) Галичини та прилеглих теренів / Іванець О. Р. // Мат-ли
Міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня нарожд. Людвіга Вагнера. 14–16 травня
2015 р., Берегово, Україна. – Берегово, 2015. – С. 313–319.
10. Іванець О. Р. Колекції гіллястовусих раків (Cladocera) Б. Дибовського і М. Гроховського у
фондах Зоологічного музею Львівського університету та перспективи їх подальших
досліджень / Іванець О. Р. // Природничі музеї: роль в освіті та науці: Матеріали IV
Міжнародної конференції / Національний науково-природничий музей НАН України; за ред.
І. Загороднюка. –Київ, 2015. –Ч. 2. – С. 84–87.

11. Климишин О. С. Історія становлення природничих музеїв / О. С. Климишин,
І. В. Шидловський // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2014. – Вип. 30.
– С. 23–30.
12. Ковальчук О. Модельні трофічні ланцюги в екосистемах Малого Полісся і біомагніфікація
важких металів / Ковальчук О., Комарницький І. // Молодь і поступ біології: збірник тез ХІ
Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (20–23 квітня 2015 року, Львів). – Львів, 2015. –
С. 252-253.
13. Комарницький І. Гніздування канюка звичайного (Buteo buteo L.) в умовах Волинського
Полісся / Комарницький І., Шидловський І. // Молодь і поступ біології: збірник тез ХІ Міжнар.
наук. конф. студентів і аспірантів (20–23 квітня 2015 року, Львів). – Львів, 2015. – С. 289-290.
14. Комарницький І. Роль музейних колекцій у дослідженнях рідкісних видів денних хижих
птахів / Комарницький І., Шидловський І. // Природничі музеї: роль в освіті та науці:
Матеріали IV Міжнародної конференції / Національний науково-природничий музей НАН
України; за ред. І. Загороднюка. –Київ, 2015. –Ч. 2. – С. 87-88.
15. Комарницький І.В. Топічні зв’язки каюка звичайного Buteo buteo L. (Aves: Falconiformes) у
Рівненському природному заповіднику, Шацькому національному природному парку та на
суміжних територіях / Комарницький І. В., Франчук М. В. // Біологічні студії. – 2015. – Том 9,
№ 1. – С. 211-222.
16. Скирпан М. Фенологія міграції лунів (Circus) на території Українського Розточчя /
Скирпан М., Комарницький І. // Молодь і поступ біології: збірник тез ХІ Міжнар. наук. конф.
студентів і аспірантів (20–23 квітня 2015 року, Львів). – Львів, 2015. – С. 302-303.
17. Струс Ю. Вплив зміни біотопів у пункті міграційної зупинки «Заказник Чолгинський» на
видовий склад і чисельність куликів / Струс Ю., Шидловський І. // Вісник Львівського
університету. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 69. – С. 129-139.
18. Тимків І. Експансія пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) у Центральній та
Східній Європі / І. Тимків, К. Назарук, І. Шидловський, Й. Царик // Вісник Львівського ун-ту.
Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 181-187.
19. Тимків І. Рід Bombus Latr., 1802 у колекції Зоологічного музею Львівського національного
університету ім. Івана Франка / І. Тимків, І. Шидловський // Природничі музеї: роль в освіті та
науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий
музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 67-68.
20. Філіпенко С. Зразки родини Мустелові (Mustelidae) з України в колекціях зоологічних музеїв
України // Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової
конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред.
І. Загороднюка. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 69–71.
21. Шидловський І. В. 2012 – Рік музеїв в Україні / І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський //
Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць / за ред. І. Загороднюка ; Національний
науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 10-15.
22. Шидловський І. В. Публікації каталогів зоологічних колекцій України / І. В. Шидловський,
І. С. Хамар // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць / за ред. І. Загороднюка ;
Національний науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 151-154.
23. Шидловський І., Затушевський А., Царик Й. Дослідник Далекого Сходу – Михайло
Янковський // Вклад натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття / Мат-ли
Міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня нарожд. Людвіга Вагнера. 14-16 Травня
2015 р., Берегово, Україна. – Берегово, 2015. – С. 646-649.
6. Наукові результати, досягнуті за 2015 рік за використанням об’єктів Музейної
колекції
Завдяки співпраці з чеським орнітологом-музейником (співробітником Відділу зоології
Національного музею у Празі, Чехія) Dr. Jiri Mlikovski підтверджено правильність визначення та
означено типові зразки (за якими вперше був описаний даний вид птахів) пірникози
Тачановського – ендеміка високогірного озера Юнін в Перу.

Спільно з доктором геолого-мінералогічних наук, професором, завідувачем кафедри
історичної геології і палеонтології ЛНУ імені Івана Франка Лещухом Р. Й. – співробітники музею
виступили співавторами висновку про знахідки палеонтологічних решток парнокопитних тварин,
виявлених у м. Львові по вул. Пекарській під час будівельних робіт.
Музейне зібрання поповнилося надзвичайно цінними колекціями комах, зібраними
науковцями-природничниками упродовж кінця ХІХ – початку ХХ століть. Колекції комах були
напівзнищені надлишковою вологістю та цвіллю, оскільки перебували у підвалах, у не належних
умовах.

Отримані колекції складаються з надзвичайно цікавих та цінних у науковому відношенні
зразків комах, які датовані орієнтовно 1887-1940 роками і походять із заходу України (2619 екз.)
та території Осоріо (394 екз.) в Бразилії (Osorio, Brasil). Також, серед зразків систематичної
колекції виявлено зразки комах зі зборів нашого колекціонера, а саме – Адама Суліми
Уляновського, з Галичини (від Львова до Кракова) та з Татр, зібраних орієнтовно у 1887 році.
Отримані колекції, почищені та реставровані співробітниками Зоологічного музею й
поповнили наше надбання на 3045 зразків. Серед них, комахи зібрані відомими ентомологами: A.
Kozikowski – 247 екз., A. Ulanowski – 5 екз., Stockl – 27 екз., K. Huppenthal – 31 екз., Schnaider – 36
екз., T. Jaczewski – 14 екз., Krasucki – 7 екз., Reitter – 12 екз., Kenner – 8 екз., Sierostanski – 16 екз.,
Dr. Szafer – 5 екз., Wroblewski – 3 екз., Neronowicz – 3 екз., Hr. S. Tolla – 6 екз., Smolka – 2 екз., H.
Eder – 3 екз., Tanzer – 2 екз., Nunberg – 15 екз., A. Plochowski – 1 екз. Усі решта зразків музейного
зібрання виявили ся без зазначення авторства.
Для цих колекцій виготовлено спеціальні, дерев’яні ентомологічні коробки, які забезпечать
постійне, надійне і тривале їх збереження.
З 27 по 30 жовтня 2015 року у Києві відбулася наукова конференція «ПРИРОДНИЧІ МУЗЕЇ
ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТІ І НАУЦІ№, 27-30 жовтня 2015 р., у якій активну участь брали
співробітники нашого Зоологічного музею. За результатами конференції опубліковано збірник
матеріалів. На конференції троє співробітників нашого музею зробили усні даповіді, зокрема, про
зоологічні музеї університетів України, про іменні колекції Зоологічного музею Львівського
Університету та про колекцію джмелів Зоологічного музею Львівського університету ім. Івана
Франка.

Завдяки історичним дослідженням, які проводять у музеї протягом останніх 10 років,
завершується підготовка до друку монографії «Історія Зоологічного музею Львівського
Університету в особистостях».
Основою будь-якого музейного зібрання та матеріальним свідченням розвитку й існування
минулих епох, флор чи фаун є колекції. Серед них особливої уваги заслуговують ті, які містять у
собі рідкісні зразки (єдині за своїм змістом свідчення), назвоності зразки – так званий типовий
матеріал, за яким уперше описано нові для науки види тварин чи рослин, або ж колекції видатних
особистостей (відомих чи й мало відомих учених). Саме до останніх належать іменні колекції, які
зібрані особисто відомим ученим чи комплектовані з його зборів та інших колекціонерів, проте які
були зібрані у віддалених місцях, відносно місця перебування (проживання) чи збору автора.
У 2015 році, активно досліджували історію формування монографічних, або так званих –
іменних колекцій, видатних науковців-природничників. Завдяки цьому, у Зоологічному музеї ЛНУ
імені І. Франка (акронім ZMD) виявлено на зберіганні 14 іменних колекцій, які засвідчують
важливий вклад у зоологічну науку низки науковців ХІХ-ХХ століть, зокрема:
Колекція комах Ернста-Фрідріха Ґермара
На початку ХХ ст. для Зоологічного музею Львівського Університету граф Мнішек придбав
колекцію комах Homoptera та Hemiptera зібраних і описаних Е.-Ф. Гермаром протягом 18101840 рр. Колекція налічує понад чотири тисячі експонатів,
серед яких відомо 42 типові зразки (а за повідомленням
І. М. Кержнера – близько 70 типів), а також екземпляри з
колекцій Фібера, Ешольца та Ферстера.
Тривалий час вважали, що ця колекція була
безповоротно втрачена під час Другої Світової війни
(Schröder, 1957). Проте, вона й досі є, і доступна для
вивчення науковцями світової спільноти. Зокрема, для
зручності та збереження старих і рідкісних зразків комах
колекції та можливості дистанційної наукової роботи з
ними, на інтернет-сторінці музею випускником кафедри зоології ЛНУ ім. Івана Франка
О. В. Головачовим розміщено фотографії зразків колекції у програмі ZOOMIFY
(http://bioweb.lnu.edu.ua/zoo/mus/pages/germar_collec-tion.htm), що дало змогу роздивлятися їх і
досліджувати при великому збільшенні.
Колекція молюсків Карла-Ернста Бера та Владислава Дибовського
До музейної збірки, наприкінці 80-х років ХІХ століття, надійшла колекція молюсків
зібрана протягом 1853-1857 рр. у Каспійському морі Карлом Ернстом фон Бером. Цю колекцію
придбав Віктор Годлевський, для рідного брата
Бенедикта – Владислава Дибовського, доцента
Дерптського (нині Тартуського) університету. Останній
мав хворе серце і був обмежений у переміщеннях. У
музеї зберігається частина каспійських молюсків, серед
яких 15 типів вперше описаних видів.
Вважали, що ця колекція була знищена (Гримм,
1876), але все ж таки, деякі її частини вціліли. Зокрема, у
нашому музеї, зберігається частина каспійських
молюсків, серед яких 15 типів вперше описаних для
науки видів.
Колекція комах Отто Штаудингера
Отто Штаудингер – німецький ентомолог-лепідоптеролог, один із найбільших дилерів у
світі, який спеціалізувався на зборі та продажу комах до музеїв, наукових установ і приватним
особам.
Колекція О. Штаудингера Macrolepidoptera Europae, яка зберігається у нашому музеї
налічує 2119 зразків метеликів, поширених на всій території Європи. Вона зібрана орієнтовно
протягом 1871-1879 рр. і придбана для музею Б. Дибовським.
Колекції Бенедикта Дибовського

У Зоологічному музеї зберігається понад 3 тисячі зразків зібраних Б. Дибовським на:
Байкалі, Далекому Сході, Амурі, Уссурі, Кореї, Камчатці, а також на територія сучасних – Литви,
Білорусі, України та Польщі. Головним чином його колекції представлені зборами ракоподібних
та молюсків, серед яких є й вперше описані для науки види. Своє музейне зоологічне зібрання
Б. Дибовський збирав упродовж 1868-1904 років.
Колекція птахів Яна Каліновського
Ян Каліновський весною 1879 року почав активну діяльність з вивчення Камчатки, де був
мисливцем і препаратором Б. Дибовського. Протягом 1879-1889 рр. він досліджував Камчатку,
Далекий Схід, Уссурійський край, Японію й Корею. З листопада 1885 до березня 1887 року йому
вдалося зібрати колекцію, що налічувала 107 видів птахів, серед яких 14 видів та підвидів уперше
відкриті для Східного Сибіру, Камчатки і Командорських островів. Крім того, ним зібрана й
ентомологічна колекція, в якій усі перетинчастокрилі та чимало метеликів виявилися новими для
науки видами.
У вересні 1888 року Я. Каліновський відправився до Перу, де зібрав близько 500 видів
птахів, серед яких чимало нових для науки. Частина його колекції птахів, зібраних у Кореї та Перу
зберігаються у Зоологічному музеї ЛНУ. Найціннішими серед них є два паралектотипи пірникози
Тачановського Podiceps taczanowskii. Всього ж в експозиції музею представлено ??? зразків ???
видів птахів.

Паралектотип пірникози Тачановського Podiceps
taczanowskii зібраний Я. Каліновським на оз. Юнін у
Перу 27.05.1890 року.
Колекція птахів Михайла Янковського
М. Янковський упродовж 1872-1874 рр. відправився на Далекий Схід у складі наукової
експедиції, де зробив значний внесок у розвиток науки як географ, ентомолог, орнітолог і
археолог. Свої збори рослин і тварин він пересилав до музеїв Петербурга, Хабаровська, Іркутська,
Владивостока, Варшави, Львова, Берліна, Парижа. У колекціях Зоологічного музею ЛНУ
зберігаються понад 30 видів птахів, здобутих ним протягом 1881-1886 рр. і привезених з
півострова Сідемі (нині півострів Янковського, Хасанський район, Приморський край, РФ).
Колекція комах Адама Суліми Уляновського
Ім’я польського ентомолога А. Уляновського оповите таємницею. У 1881 і 1882 роках він
здійснив експедиції по території Прибалтики, у результаті чого зібрав значний ентомологічний
матеріал, який описав у статті про твердокрилих Інфлянт Польських.
Колекція комах А. Уляновського, куплена Б. Дибовським для Зоологічного музею
Львівського університету налічує понад 5 тис. видів (близько 10 тис. екз.). У ній представлені
зразки зібрані на значних територіях Галіції (від Кракова до Львова), на Кавказі, у Східній Балтиці
(Livonia) та Західній – в Померанії (Pommern Coeslin Lullwitz) та Литві (Lithuania).
Крім комах, Адам Уляновський збирав ще й птахів, на Кавказі і в Персії, протягом 18831884 років. Ця орнітологічна колекція здобула золоту нагороду на виставці у Відні в 1885 році. У
музеї зберігаються лише близько двох десятків птахів зібрані ним.
Колекція комах Костянтина Станіслава Петруського
К. С. Петруський 1833 року у Підгородцях заснував перший приватний зоопарк в Галичині,
який став одним з найбільших у Європі – близько 500 видів місцевої та екзотичної фауни, близько
9000 екземплярів комах. Однак, однієї ночі 1848 року, у зоопарку сталася пожежа під час якої усе

згоріло. Невідомим чином уціліла колекція комах, яка
зберігається у Зоологічному музеї. Колекція зібрана протягом
1831-1860 років у Галичині, Італії…., й налічує близько 10
тис. екз. комах. Вона представлена 54 ентомологічними
коробками, у яких зібрані лускокрилі (або метелики) – 29
коробок і твердокрилі (або жуки) – 25 коробок. Незначна
кількість зразків цього ж автора містяться у трьох інших
коробках з комахами.
Антонія Владислава Якубського та Яна Габріеля
Грохмаліцького
А. В. Якубський у 1909 році відбув в експедицію до
Східної Африки. Був першим поляком, який 13 березня 1910
року піднявся на вершину Кіліманджаро. Пішки пройшов від
Індійського океану до озер Танганьїка, Ньяса та Руква,
побував у Кенії (на сучасних територіях Танзанії й Кенії), де досліджував фауну. Колекція зібрана
ним в Африці опрацьована Яном Грохмальцьким. Із зібраних матеріалів описано 20 нових для
науки видів.
Колекція ссавців Єжи та Олександра Водзіцьких
У 1952 році музей отримав унікальний подарунок від Марії Водзіцької, дружини Єжи
Водзіцького, відомого галицького мандрівника та натураліста. Вона передала музею значну за
чисельністю і видовою приналежністю колекцію африканських тварин та рогів антилоп, зібрану
чоловіком і його рідним братом Олександром, протягом 1909-1910 років на території східної
частини Центральної Африки, у той час – Східно-Африканській Німецькій колонії (DOA), яка
існувала до 1918 року, до поразки Німеччини у Першій світовій війні. Крім того, в подарунок
М. Водзіцької ввійшла колекція рогів козлів і баранів з Тянь-Шаню зібрана власноруч чоловіком у
1913 році.
Колекція птахів Федора Страутмана
Колекція Ф. Й. Страутмана представлена фондовою складовою, та становить суттєву
частину орнітологічної колекції Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка. Дану колекцію автор
збирав протягом 35 років, вона складається з 1266 тушок, 151 виду птахів.
Перші зразки у ній зібрані, ще до переїзду Федора Йогановича в Україну – у Казахстані з
1934 по 1940 роки. У подальшому був період «затишшя», з 1941 до 1945 року, пов’язаний з
Другою Світовою війною. Лише з 1946 року до колекції почали надходити нові екземпляри, тобто
після переїзду вченого в Україну.
Частина тушок означені до підвиду. Матеріал зібраний: в Україні – 1200 екз., а також на
Кавказі – 35 екз., у Казахстані – 19 й Туркменістані – 12. В цілому, колекція професора
Ф. Й. Страутмана добре характеризує орнітофауну Українських Карпат та мітить окремих
представників фауни з інших регіонів України й колишнього СРСР, і має вагоме наукове значення,
особливо у вивченні раритетної частини фауни
Колекція молюсків Всеволода Здуна
Колекція професора В. Здуна зібрана протягом 1948-1976 років і налічує 539 одиниць
зберігання, загальною кількістю близько 7 тисяч прісноводних молюсків, які якісно репрезентують
фауну молюсків заходу України. Безпосередньо малакологічна колекція формувалася автором під
час проведення паразитологічних досліджень, а молюски стали об’єктом дослідження, оскільки
являються проміжними живителями паразитів домашніх та диких тварин.
Колекція птахів Наталії Сребродольської
Цілеспрямовані та всебічні дослідження Волині Н. І. Сребродольська проводила протягом
1949-1973 років. Результатом їх стала кандидатська дисертація «Водоплавні та болотні птахи
Західної частини Українського Полісся». Збірка тушок птахів Н. Сребродольської налічує 494
зразки 84 видів, головно з Волині. Цінність наукової орнітологічної колекції Н. І. Сребродольської
полягає в тому, що на відміну від багатьох інших, вона стосується недостатньо досліджених
територій Західного Полісся, де тепер розташовані важливі природоохоронні об’єкти, зокрема:

Шацький національний природний парк, Регіональний ландшафтний природний парк “Прип’ять –
Стохід” тощо.
Колекція павуків Ярослава Каричака та Івана Бублика
Колекція зібрана студентом Я. Каричаком та доцентом кафедри зоології І. Бубликом
протягом 1972-1975 років. Вона є найповнішим зібранням минулого століття, що репрезентує
фауну павуків Передкарпаття Львівської області. Майстерно й методично правильно оформлена
спиртова колекція збережена у доброму стані. Лише незначна кількість пробірок містить сухий
матеріал. Всього ж колекція налічує 155 одиниць зберігання із загальною кількістю близько 750
особин 94 видів павуків.
Дослідження міграцій птахів співробітниками музею продовжені весною 2015 року.
Спеціальними кольоровими кільцями для птахів закільцьовано 16, а потім ще 20 пташенят
жовтоногого мартина, які дали цікаву інформацію про шляхи міграцій цих птахів, що було
опубліковано на сайті: пташеня закільцьоване 20.05.2015 року на Яворівському озері (поблизу
села Цетуля, Яворівського району Львівської області) спостерігали 10.08.2015 року поблизу
Overijssel, Kampen в Нідерландах, а 10.10.2015 -поблизу Dungeness, Kent у Великобританії
(http://birdingthedayaway.blogspot.co.uk/2015/10/caspian-gull-1st-w-hcl23-from-ukraine.html).
26 березня 2015 року у Зоологічному музеї Львівського національного університету імені
Івана Франка у межах проекту «Єдиний освітньо-культурний простір м. Львова» вчителем вищої
категорії Тамарою Петрівною Тарнавською був проведений інтегрований музейний урок
«Різноманітність птахів» для учнів 8-Б класу, КНВК школа-садок № 94.
Девізом уроку були слова відомого етолога Ніколаса Тінбергена «Людина не повинна
соромитися цікавості, яку пробуджує в ній природа».
Під час уроку учні працювали у групах та презентували свої міні-проекти присвячені
різним рядам птахів, знаходили гнізда та кладки, про які розповідали, визначали екологічні групи
птахів. Крім того, учні провели дослідницько-пошукову роботу – відгадуючи загадки, віднаходили
серед експонатів музею певні види птахів.

На закінчення уроку проведено інтерактивну вправу «Час похвали птахам», де кожен учень
мав можливість висловитись, розпочавши свою похвалу словами: «Я хочу подякувати птахам за
…». Завершилася акція в музеї оглядом залу ссавців – наступного з огляду систематики класу
тварин, яких будуть вивчати учні.
У червні 2015 року на базі музею, у продовж двох тижнів, проведено навчальну практику
студентів І курсу Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені
І. Труша, під час якої 48 студентів цього навчального закладу практикувалися у вміннях зображати
представників тваринного світу.
У суботу, 12 вересня 2015 року, о 15.00 год. у Зоологічному музеї, біологічного факультету
ЛНУ ім. Івана Франка (вул. Грушевського, 4) відбувся майстер-клас з малювання птахів (сов) від
знаного українського художника-анімаліста Ігоря Землянських та презентація популярної книги
про сов «Вартові ночі». Майстер-клас і презентація проведені в рамках проекту «Пернаті друзі»,

що об’єднує спеціалістів та аматорів, які займаються вивченням птахів і в межах ХХІІ Форуму
видавців, який у ці дні відбувся у Львові.

Акцію відвідали близько 50 учасників різних вікових категорій. Презентація книги
проходила у залі птахів Музею, а майстер-клас – проведений у великій аудиторії біологічного
факультету, де присутні мали можливість сісти за парти і спробувати себе в малюванні сов,
зокрема, найбільшого представника нашої орнітофауни – пугача. Впродовж майстер-класу
художник розповів про деякі таємниці реалістичного зображення пернатих і показав на практиці,
як виконується малюнок.
Презентована книга «Вартові ночі» написана харківським орнітологом Єгором Яцюком та
проілюстрована Ігорем Землянських. Вона присвячена найтаємничішій групі наших птахів – совам
і містить відомості про біологію та екологію, а також видові описи совоподібних України. На 48
сторінках видання міститься 70 кольорових ілюстрацій.
В знак вдячності, автори акції подарували Музею картину з зображенням хижого птаха –
осоїда, виконану Ігорем Землянських, а також картину з пугачем, яку Ігор Землянських виконав
перед
аудиторією.
Фото-галерея
міститься
на
інтернет-сторінці:
http://zoomus.lviv.ua/gallery_Majster-klas-z-malyuvannya-ptahiv-ta-prezentatsiya-knigi-pro-sov/

Картина з осоїдом та
намальований пугач –
подаровані художником
І. Землянських
Зоологічному музею.

У суботу, 14 листопада, у Львові в рамках акції «Дні науки. Львів» відбулися заходи та Дні
відкритих дверей у різних наукових та освітніх установах! Зоологічний музей також відчинив
двері для всіх бажаючих. З 11.00 до 17.00 у нас побували близько 450 відвідувачів, половина із
яких – діти. Крім експозиції, усі охочі могли проглянути документальний фільм "Le Peuple
migrateur" про міграції птахів.

3 грудня 2015 року, проведено засідання Зоологічного гуртка на біологічному факультеті,
де представлено доповідь про історію та цікавинки Зоологічного музею ЛНУ (доповідач
Шидловський І. В.).
11 грудня 2015 року, в рамках загальноміського проекту «Єдиний освітньо-культурний
простір м. Львова» у Зоологічному музеї проведено другий музейний урок для учнів 7-го класу
середньої загальноосвітньої школи № 27 імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького м. Львова.

За високий рівень організації і проведення ІХ Всеукраїнського експедиційно-польового
збору команд юних екологів Музей, в обличчі завідувача Шидловського І. В., отримав грамоти
Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації та Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
6.1. Окремі експонати і експозицію Музею використовували у проведенні практикумів із
зоології безхребетних та хребетних тварин, великого практикуму із зоології, спецпрактикуму та
спецкурсів: орнітологія, теріологія, етологія, зоогеографія (1-5 курс) кафедри зоології ЛНУ
ім. Івана Франка; для підготовки учнів шкіл області до олімпіад з біології та екології, Малої
Академії наук.
Завідувач музею Шидловський І.В. є керівником науково-дослідницьких робіт учнів членів
МАН України. Зокрема, під його керівництвом у 2015 році учениця НВК «СЗШ ІІ ст. – ліцей»
м. Новояворівська Вус Галина Ігорівна зайняла І місце у районному конкурсі.
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6.2. Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій та рецензії:
Відгук офіційного опонента на дисертацію Ілюхи Олександра Володимировича «Просторові
та часові аспекти сезонних міграцій птахів у середньодніпровському регіоні на прикладі
Кременчуцького водосховища», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата
біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
Відгук на автореферат дисертації Зубенко Ольги Григорівни «Ентомофаги попелиць
трав’янистої рослинності Центрального Лісостепу України», представленої на здобуття
наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.24 – ентомологія.
Відгук на автореферат дисертації Ликової Ірини Олександрівни «Морфо-функціональні
особливості травної системи куликів (Charadrii) як мігрантів», представленої на здобуття
наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
Рецензія на методичні вказівки Л. С. Боднар «Генетика популяцій» для самостійної роботи
студентів спеціальності 8.04010209 – генетика.
Рецензія на методичні вказівки О. В. Паламаренко «Біологія та етологія мисливських
тварин» (для практичних занять Національний лісотехнічний університет України).

6.3. Співробітниками музею взято участь у щорічній звітній конференції біологічного
факультету, де виголошено три доповіді: Живлення боривітра звичайного Falco tinnunculus L. у
місті Львові (Комарницький І.), «Колекція голкошкірих (Echinodermata) Зоологічного музею
Львівського національного університету імені Івана Франка» (Затушевський А. Т.,
Шидловський І. В.), «Видове різноманіття і зимові сховища рукокрилих Карпатського біосферного
заповідника» (Кусьнеж О. В.).
Проведена також наукова конференція «Екологічний стан і біорізноманіття екосистем
Шацького національного природного парку», 10−13 вересня 2015 року, на базі Шацького біологогеографічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка.
У роботі конференції взяли участь 70 учасників із провідних наукових та навчальних
закладів України (Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України,
Національної Аграрної Академії наук та інших). На конференції були обговорені актуальні
фундаментальні та прикладні проблеми біології, екології, гідроекології, охорони природи та
популяційної генетики, та наслідки впливів антропічних чинників на біотичні системи. Учасники
конференції акцентували увагу на потребі всебічного вивчення й моделювання наслідків
глобального потепління клімату та збільшення чисельності рекреантів на теренах національних
природних територій України. Підтримали ідею щодо розробки та впровадження системи
очищення стічних вод на території Шацького НПП. За матеріалом конференції були опубліковані
тези доповідей.
Співробітники музею спільно з працівниками кафедри зоології були задіяні в організації
XІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ у біології».

7. Необхідність подовження терміну підтримки Музейної колекції
Основними складовими Музейної колекції є неживі природничі експонати з різними
властивостями та особливостями. Для збереження їх у належному стані необхідно проводити
значний об’єм робіт, який полягає у: періодичному догляді та протруюванні (два і більше разів на
рік), перевірці на наявність шкіроїдів та молей, і результатів їхньої життєдіяльності, чистоти й
збереженості всіх (особливо ентомологічних) зразків, перевірці та доливанні фіксуючих розчинів
до мокрих препаратів.
Значна частина старих колекцій (віком 80-200 років) потребують постійної уваги, зокрема,
догляду за температурою, вологістю й освітленістю, у зв’язку з чим гостро постає питання
терморегуляції. Нажаль, діюча система опалення корпусу, де розташований музей, не ефективна.
Температура в музеї у листопаді-березні падає і знаходиться в межах 9-11 Со, що є значно нижчим
від норм встановлених для збереження природничих зразків та колекцій (18-22 Со) і навіть роботи
співробітників (16-18 Со). Тому існує гостра потреба у встановленні клімат-контролю в
приміщеннях музею.
Регулярне виконання вказаних робіт і можливість стабілізації температури приміщень
дозволять у подальшому зберегти Музейну колекцію в належному стані.

