
Олег Проців 
Мисливська кінологія в Європі середини ХІХ – початку ХХ ст. 

В даній статті висвітлюється організація розведення собак в країнах 

Європи досліджуваного періоду. Велику увагу приділено організації виставок у 

країнах Європи, на яких представляли мисливських собак. Висвітлено 

діяльність кінологічних товариств Європи: Австрійського кінологічного 

товариства, Варшавського товариства правильного полювання, Центральної 

спілки мисливських товариств Польщі, Віденського кінологічного клубу 

«Foxterrier-Club». Проілюстровано їхню діяльність, спрямовану на рекламу, 

обмін досвідом тощо в організації мисливської кінологічної галузі. 
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Hunting cynology in Europe in the mid-nineteenth and early twentieth centuries. 

This article covers the organization of breeding dogs in the countries of Europe of the 

studied period. Much attention is paid to the organization of exhibitions in European 

countries, which represented hunting dogs. The activities of European cynological 

associations are described: the Austrian Cynological Society, the Warsaw Right 

Hunting Society, the Central Union of Hunting Societies of Poland, the Vienna 

Cinema Club "Foxterrier-Club". It was illustrated their activities aimed at advertising, 

exchange of experience, etc. in the organization of hunting cynological industry. 
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 В  період  мезоліту вдалося  приручити багато диких  тварин. З’являються  

перші  собаки,  близькі до  вовка [1 с. 589], які людина використовувала на 

полюванні. Широке застосування мала мисливська собака й у Київській  Русі [2 

с. 458] та  Литовському князівстві XIV ст. [3 с. 216]  

 З розвитком мисливства розвивається й мисливська кінологія, метою якої 

є питання пропаганди, обміну досвідом, реалізації мисливських собак. Для 

цього мисливці та кінологи організовують виставки мисливських собак. Так, 30 

червня 1878 року у Парижі відбулась міжнародна виставка собак [4 с. 4], а 26 

січня 1885 р. в Москві відбулась виставка собак, у якій взяло участь 300 собак 



[5 с. 4]. У 1914 році в Києві відбулась третя виставка собак, на якій було 

представлено 100 собак [6 с. 111]. 

Відомо, що 24-27 березня 1881 року було заплановано виставку собак у 

Відні. Для переможців було приготовлено 2 золоті медалі, 20 – великих 

срібних, 30 – малих срібних і 70 – бронзових [7 с. 3]. Австрійське кінологічне 

товариство 25-28 березня 1883 року організувало виставку собак. Учасників 

змагань було поділено на дві групи: собак з Австрійської монархії та 

Німеччини [8 с. 3]. 23-25 березня наступного 1884 року Австрійська 

кінологічна спілка знову організовувала у Відні виставку собак. Головою 

організаційного комітету обрано головного цісарського ловчого, графа Хуго 

Абеншперг-Траун [9 с. 5]. Аналогічна виставка пройшла у Відні  з 3 по 5 квітня 

1886 року [10 с. 5]. У пресі відзначалось, що виставка пройшла на високому 

рівні [11 с. 4].  

З 27 по 29 травня 1899 р. у Відні у виставковому палаці садового 

товариства пройшла Міжнародна виставка собак. Організатором виставки був 

«Foxterrier-Club» з Відня [12 с. 96]. «Газета Львівська» інформувала, що на 1896 

рік в Австро-Угорській імперії заплановано чотири міжнародні виставки собак:  

з 17 по 19 травня – у Празі, з 23 по 26 травня – у Граці, з 27 по 29 червня – у 

Будапешті, 4 по 7 вересня – в Інсбруці [13 с. 5]. На 16-18 травня 1890 року була 

запланована виставка собак у Відні [14 с. 5], 9-10 листопада 1912 року. 

Австрійський клуб розведення собак теж організовував у Відні виставку собак 

[15 с. 4]. Відомо, що велика міжнародна виставка собак відбулась у Празі 26-28 

травня 1901 року, [16 с. 4] а 6-8 вересня 1903 року – в Уничові (Чехія) [17 с. 3]. 

У 1905 році у Німеччині відбулось 37 виставок собак та 13 випробувань, у 

яких взяло участь 2489 собак нірних порід, 1364 собак короткошерстних порід, 

1005 фокстер’єрів, 407 лягавих довгошерстих, 302 сетери, 125 пойнтерів та ще 

200 собак інших порід [18 с. 77]. У 1912 році організовано 16 мисливських 

виставок та 116 виставок мисливських собак [19 с. 377]. 

 Велика кількість виставок собак відбувалась у Варшаві, яка знаходилась у 

складі Королівства Польського. До організації виставок собак значно 

долучилось товариство правильного полювання, створене у Варшаві в 1889 



році [20 с. 299-303]. Так, у липні 1902 року товариство організувало першу 

виставку породистих собак, [21 с. 4] на якій було представлено 133 собаки, при 

чому 89 собак отримали нагороди [22 с. 71]. Друга Варшавська виставка собак 

була організована 4-7 червня 1903 року. Участь у виставці взяло 143 собаки, з 

яких – 110 дорослих та 33 щенят [23 с. 163]. Найчисельнішою серед порід була 

група сетерів: англійські сетери (14), шотландські (4), ірландські (5). 

Представлені були також пойнтери (14), німецькі гладкошерсті (20), пуделі (1), 

спанієлі (3), норні (4), фокстер’єри (22), гончаки (2). Власники собак на цій 

виставці продали собак на суму 2200 рублів, а товариство зі свого боку 

заробило 500 рублів чистого прибутку [24 с. 124]. У 1903 році була запланована 

виставка собак (18-20 червня) [25 с. 3], а у 1904 році виставка мисливських 

собак відбулась 26-29 травня у Варшаві. Головною її метою було сприяння 

мисливцям в купівлі-продажі собак [26 с. 4]. У 1912 році у Варшаві було 

організовано Х  виставку собак, у якій взяло участь 23 породи собак: 30 

пойнтерів, 24 англійських сетери, 13 ірландських сетерів, 3 шотландські сетери, 

7 німецьких гончих, 1 фокстер’єр, 2 спанієлі. Всього було представлено 155 

дорослих собак. Організатори відзначали, що її відвідало 7 тис. осіб, а це 

свідчить про великий успіх виставки [27 с. 4]. У наступному 1913 році (5 

червня) відбулась ХІ Варшавська виставка собак, організована Варшавським 

товариством правильного полювання. Загальна кількість собак, яка взяла 

участь, була дещо меншою ніж на попередній виставці і склала 128 тварин. 6-9 

жовтня 1928 року відбулась виставка собак у Станіславові. Виставку відвідало 

декілька тисяч осіб, а дохід від виставки склав 2000 злотих. Завдяки спонсорам 

– В. Чапу, С. Камоцькому, Р. Куровєцькому, вдалось преміювати власників 

собак [28 с. 808]. 

 Існували й спеціалізовані організації, які надавали послуги з 

дресируванню собак. 

 

 



 
Реклама фірми «Алтессе» (власник – Леон Лампла), що займається розведенням 
та дресируванням собак мисливських порід з видачею сертифікатів 
міжнародного зразка [29 с. 81].  
 Тогочасні фахові мисливські видання з метою пропаганди мисливської 

кінології оприлюднювали статистику мисливських собак. Зокрема, в 1928 р. в 

Німеччині було обліковано 3598830 собак. Лише у Берліні їх налічувалось 

187096. З розрахунку на 1000 мешканців в Німеччині припадало 57 собак, в 

Прусії – 59, Баварії – 70 [30 с. 831]. У порівнянні з 1915 роком чисельність 

собак зменшилась на 15%, при чому спостерігалось найбільше зменшення 

чисельності собак у Берліні [31 с. 753]. 

 У 1903 році кількість собак у Франції становила 333465, за них було 

сплачено податки. З цієї кількості 832,6 тис. були мисливських порід. Кожна 

мисливська собака підлягала оподаткуванню у 10 франків, тоді як службова – 

лише у 3 франки [32 с. 74]. Дещо менше собак обліковано в наступному році – 

2940954 собак, з них 800 тис. використовували на полюванні. Дохід від сплати 

податку за собак становив 8,8 млн. франків, тобто, 3 франки від однієї собаки. 

У порівнянні з Німеччиною французи були більше закохані у собаки, так 70 

собак припадало на 1 тис. населення [33 с. 223]. У 1912 році чисельність собак 



збільшилась і досягла  3746436. Лише у Парижі їх обліковували 76551. Любов 

французів до собак виявлялась в тому, що вони у 1912 році імпортували 5693 

собаки, в тому числі  з  Англії – 1822, Німеччини – 1273, Бельгії – 1851 [34 с. 

114]. На початку 20-их років ХХ ст. державний бюджет Франції поповнився на 

7,3 млн. франків податків за утримання мисливських собак, тоді як за видачу 

посвідчень мисливця – 13,8 млн. франків [35]. Податки за собак сплачували й у 

Другій Речі Посполитій. Так, у 30-их роках у Варшаві проживало 3224 

мисливці, а за 9453 собаки, оплачено 170 000 злотих податку [36 с. 163]. 

 Розведення, дресирування та догляд за мисливськими собаками 

становили велику частку видатків у бюджеті мисливця. Так, тогочасні 

мисливські видання повідомляли, що в Англії за рекордно велику ціну – 1600 

фунтів, що відповідало 16 тис. російських рублів, продано собаки породи коллі 

[37 с. 12]. У Німеччині наприкінці ХІХ ст. фокстер’єри коштували від 1600 – 

9400 марок, а деяких собак продавали і по 20000 марок [38 с. 11]. Але велика 

частка видатків у Німеччині йшла не лише на закупівлю породистих собак, але 

й на їх дресирування. Статистика свідчить, що в 1912 році мисливці добули 

дичини на 100 мільйонів марок, а за дресирування собак сплатили 17 мільйонів 

[39 с. 18].  

Німецькі видання у міжвоєнний період відзначали, що мисливство з 

спорту реорганізувалось у господарську галузь, яка має велике економічне 

значення.  Так, у 1925 році загальна вага дичини, добутої в Німеччині складала 

18 млн. кг, а її вартість – 28,3 млн. марок. Мисливці ж витратили на догляд за 

мисливськими собаками 4 млн. марок [40 с. 248-250]. У 1928 році, добуто 

дичини 20 млн. кг на 25 млн.  марок, а мисливці витратили на догляд за 

собаками 12 млн. марок [41 с. 330-331]. Тож якщо частка витрат на догляд за 

собаками в 1912 році становила у Німеччині 17%, то у 1928 році вона зросла до 

48%. На думку  Лунса, у 1935 році німецькі мисливці витратили на утримання 

мисливських собак 17 млн. марок, тоді як заробітна плата єгерів становила 15 

млн, а загальні видатки на мисливство становило 52 млн. [42 с. 585] У 

галицькій пресі публікували низку оголошень про реалізацію собак. Зокрема, 



фірма «Флора Репора» (Flora Repora) інформувала галицьких мисливців про 

можливість експорту собак. 

 
Реклама фірми «Флора Репора» (Flora Repora) про можливість експорту собак 
[43 с. 19]. 

Велику роль в організації виставок мисливських собак відіграв Перший 

Польський мисливський інститут, організований у Станиславові 28 квітня 1928 

року [44 с. 427-429]. Відповідно до затвердженого статуту інституту в галузі 

мисливського собаківництва ставились завдання повсюдної підтримки 

розведення мисливських тварин та мисливських собак; [45 с. 118] ведення 

родових книг мисливських собак; створення загальнокрайового музею 

мисливства; боротьба з хворобами тварин; посередництво при обміні і закупівлі 

собак. Інститут мисливства виступив з пропозицією провести курси з 

підготовки помічника стрільця та професійного стрільця-дресирувальника [46 

с. 124-127]. Навчання на помічника стрільця проводилось б протягом трьох 

місяців. Слухачі мали вивчати основи управління мисливськими угіддями, 

організації полювання, розведення та дресирування мисливських собак, 



обслуговування мисливської зброї [47].  У 1930 році мисливські собаки, 

представлені інститутом, завоювали три золоті медалі [48 с. 448-451].   

 Про велике зацікавлення у Галичині мисливським собаківництвом 

свідчить й велика кількість фахової літератури. Першою книгою у Галичині, у 

якій розглядались питання мисливського собаківництва, була «Мисливство із 

гончаком» Яна Остроруга (1565-1622 рр.) – власника міста Комарно, біля 

Львова [49 с. 23]. Вперше її видано у 1608 році. В подальшому вона 

перевидавалась у 1643, 1649, 1797, 1859, 1902 роках. Ця книга складалась із 

трьох розділів.  Один з розділів був присвячений гончакам, зокрема від яких 

собаках потрібно отримувати щенят, догляд за щенятами, годівля собак, давали 

вказівки, яких заходів потрібно вживати при сказі, корості собаки, а також при 

утраті голосу, опіках, «на погані ноги». Другий розділ мав назву «Про собак», а 

третій – «Про мисливство» [50 с. 5-7]. З метою стимулювання видання книг про 

мисливське собаківництво Центральна спілка мисливських товариств Польщі 

оголосила конкурс щодо написання підручника. Нагорода складала 300 злотих. 

Кількість сторінок не повинна була перевищувати 100. Один з розділів повинен 

був описувати методику дресирування собак [51 с. 242]. 

 Висновок. З метою реалізації, реклами, обміну досвідом мисливські 

товариства, кінологи, наукові інституції широко застосовували організацію 

виставок мисливських собак. У порівнянні з іншими країнами Європи 

мисливське собаківництво та організація виставок у Галичині було менш 

розвинуте. Найрозвиненішим мисливське собаківництво було у Німеччині, де 

найкраще було розвинута й галузь мисливства. У порівнянні із ХІХ століттям 

на початку ХХ ст. спостерігається стійке збільшення кількості  організованих 

виставок, кількості виставлених собак, розширення порід.  
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