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ПРо чАС Появи САдової гоРлиці 
(Streptopelia decaocto) в УКРАїні

About the time of appearance of the Collared Dove (Streptopelia 
decaocto) in Ukraine. - V.M. Gleba. - Berkut. 27 (1). 2018. - The 
generally accepted is the information about the first record of this species 
by A. Hrabár in Uzhgorod in 1944. There are data by I. Sterbetz published 
in «Aquila» that several birds were observed in the town of Koroleve (at 
that time Királyháza) in 1943. [Ukrainian].

Історія розселення садової горлиці (Streptopelia de
ca octo) в Європі добре відома й достатньо простежена. 
Згідно узагальнюючих робіт радянського періоду, екс-
пансія виду на територію колишньої УРСР почалась із 
заходу, а саме – Закарпатської області (Мекленбурцев, 
1951; Кістяківський, 1957). Ці автори посилаються на 
Ф.Й. Стра утмана, який у післявоєнний період займався 
вивченням птахів Карпатського регіону. Він повідом
ляв, що горлицю вперше відмітив А. Грабар у 1944 р. в 
Ужгороді (Страутман 1954, 1963). Ця інформація стала 
«хрестоматійною» й загальноприйнятою.

У зв’язку з цим, цікавими є дані з невеликої статті в 
угорському орнітологічному журналі «Aquila». В ній іде 
мова про спостереження за птахами на території ниніш-
ньої Закарпатської області влітку та во сени 1942–1943 рр. 
(Sterbetz, 1975). Автор стверджує, що 13 та 15–16.08.1943 
р. кілька особин садової горлиці спостерігалися в Ki rá
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lyháza (тепер смт Королеве Виноградівського району). При 
цьому він додає, що двох птахів було здобуто орнітологом
аматором Елеком Галоці (Elek Gálócsy) для своєї колекції. 
Ці дані говорять, що вид з’явився в області принаймні 
на рік раніше, ніж був вперше відмічений А. Грабарем в 
Ужгороді. На жаль, ця стаття залишилася повністю поза 
увагою вітчизняних орнітологів. 
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