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І. В. Загороднюк
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Зоологічні колекції як джерело біографічної інфор-
мації: до історії досліджень Анатолія Аргіропула та 

Бориса Попова 
Поточний стан розвитку науки усвідомлюється крізь 

призму історії цього розвитку. Особливістю природничих 
досліджень є формування колекцій, що включають зраз-
ки, зібрані різними дослідниками в різних регіонах у різний 
час. Етикетки та каталоги як атрибут колекцій зберігають 
унікальну інформація про зразки, та про дослідників, гео-
графію та хронологію досліджень. Особливо важливо це в 
тих випадках, коли архіви є вкрай незначними або втраче-
ними. Досліджуючи історію теріології та біографії науков-
ців, діяльність яких пов’язана з вивченням ссавців та роз-
витком теріології в Україні, автор неодноразово звертався 
до колекцій за цінними фактами, відсутніми в опублікова-
них джерелах. 

Одним з найяскравіших теріологів першої половини ХХ 
ст. був Анатолій Аргіропуло (1908–1942)рр., автор низ-
ки таксонів та публікацій стосовно родентофауни степо-
вих регіонів Євразії. Відносно добре відомим є період його 
досліджень з 1928 р. Аналіз колекцій ННПМ НАН Украї-
ни дозволив виявити факти, пов’язані з київським періо-
дом його життя (1918–1926 рр.). Зразки, зібрані ним у Киє-
ві зокрема, Apodemus agrarius (без дет. і Байковий цвинтар), 
3/20/25.10.1925р. (4 екз.). Цінними є зразки, зібрані на Ура-
лі: 24.06.1926р., Челябінська обл., Кизильський р-н, с. Но-
винський; (Microtus obscurus, 1  екз.);  22.26.07.1926р., Челя-
бінська обл., Варненський р-н, с.  Толстинський (Microtus 
gregalis, 2 екз.). Ці матеріали відповідають темі його кни-
ги «Определитель грызунов Уральской области» (1931). 
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В ННПМ є також зразки, зібрані в Монголії та Закавказ-
зі: Ochotona dauurica — Монголія, дол. р. Хирилук, 1928 р., 1 
екз.; Meriones tristrami — Азербайджан, смт Білясувар, дата 
— ? 1  екз.; Nannospalax nehringi — Вірменія, Спітакський 
р-н, с. Налбанд, 1935 р. 1 екз..

Борис Попов (1913–1942рр.) — дослідник теріофауни, 
біографічні дані про нього вкрай фрагментарні. У базі да-
них автора є записи про 214 екз. 32 видів ссавців (переваж-
но гризуни і кажани, ННПМ), зібраних Б. Поповим у 1929–
1941 рр. Із цінних фактів, документованих етикетками: по-
їздка до Туркменістану (Mus musculus: 2 екз., Тахта-Базар, 
7.08.1929р.; Rhombomys opimus: 1 екз., Ташкентська обл., Бе-
кабад, 4.08.1929р.); широка географія поїздок по Криму (06-
07.1938р., з В. Антоновичем, кажани, гризуни); дослідження 
міграційної хвилі лісових кажанів в Асканії-Новій (1938р., 
у т. ч. знахідки Nyctalus leisleri та N. lasiopterus); масштабна 
експедиція у західні області України 09-10.1940р. (спільно з 
В. Антоновичем: зібрано зразки кажанів, гризунів, кротів); 
зимові виїзди на Донбас (окол. Куп’янська та Благодатне 
біля Волновахи, 25–30.12.1937р., зразки Micromys, Microtus, 
Mus). В низці випадків інформація з етикеток дозволяє від-
творити маршрути окремих експедицій.
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