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ЗНАЧЕННЯ ШКІРИ МИСЛИВСЬКИХ ВИДІВ ТВАРИН У ГАЛИЧИНІ
В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
О. Р. Проців
(Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського
господарства, м. Івано-Франківськ)
Висвітлено статистику добування хутрових видів дичини у Галичині.
Зазначено вартість шкіри та хутра дичини у розрізі її видів. Визначено
залежність якості хутра та її вартості від сезонності добування.
Проведено порівняльний аналіз кількості добутих хутрових тварин Галичини
та Другої Речі Посполитої з іншими країнами Європи досліджуваного
періоду. Показано експортно-імпортні напрями реалізації шкірок з дичини.
Встановлено

частку

вартості

шкірок

у

структурі

доходів

галузі

мисливського господарства.*
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O. R. Protsiv. THE ROLE OF FUR OF GAME SPECIES OF ANIMALS
IN GALICIA IN THE MIDDLE XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURY
The article provides statistics on the extraction of feral species of game in
Galicia in terms of species. The cost of leather and furs of game in terms of species
is specified. The dependence of the quality of fur and its value on seasonality of
extraction is determined. A comparative analysis of the number of fur-bearing
animals of Galicia and the Second Commonwealth with other European countries
of the studied period was conducted. The export-import directions of realization of
game leathers are investigated. The share of the cost of the leathers in the
structure of income of the hunting industry was established.

[…].**
Key words: hunting; fur; Galicia; Austro-Hungarian Empire; trade.
Постановка проблеми…
Аналіз останніх досліджень і публікацій…
Мета статті…
Виклад

основного

матеріалу.

Мисливська

галузь

володіє

різноманітними матеріальними активами: м’ясом дичини, її хутром або
шкірою (залежно від виду дичини), а також нематеріальними активами, до
яких можна віднести добуті мисливцем трофеї, кількість добутої дичини,
участь у мисливських виставках, влучність пострілів.
Історичні джерела завідчують, що шкіра мисливських видів тварин
мала віддавна велике значення. Ще до обігу будь-яких грошей за часів
Київської Русі шкіра куниці виконувала функцію грошей. Так, одна шкірка
куниці отримала назву “куна” 1, а за правління в Київській Русі у Х ст. князя
Володимира шкірки куниць цінувались нарівні з грошима 2.
Мисливське господарство в кожний історичний період мало велике
господарське значення. Дослідники зазначали, що торгівля шкірою дичини у
Середні віки за значенням і вартістю прирівнювалась до торгівлі кіньми 3.
…
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому
напрямі. Галузь мисливського господарства Галичини досліджуваного
періоду продукувала не лише велику частину харчової продукції, але й хутра
та шкірок. Відомо, що шкіра та хутро становили п’яту частину від всієї
продукції мисливської галузі. У Галичині багато підприємств із вичинки
дичини та її реалізації розташовувались у Львові. З’ясовано, що найвищої
вартості серед хутрової продукції було хутро видри, куниці, лисиці.
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Географічне розташування та природне становище сприяли добуванню
хутрових видів мисливських тварин, це мало велике економічне значення.
…
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