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in sufficiently known bird species are presented. They were collected during expeditions in 18 
administrative regions of the country. 12 from these species are listed in the Red Book of Ukraine 
(2009). [Ukrainian].

Key words: fauna, distribution, rare species, breeding.

Представлені дані по 16 видах птахів, зібрані під час експедицій у 18 областях країни. 
12 із цих видів занесені до Червоної книги України (2009). 
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Продовжуємо публікацію даних по рідкісних та маловивчених видах 
птахів, зібраних попутно під час експедицій протягом попередніх 4 років. 
Передусім це були експедиції по моніторингу популяції білого лелеки (Ci
conia ciconia), які проводилися щороку в червні – липні (див. Грищенко, Яб-
ло новська-Грищенко, 2020). До даного повідомлення увійшла інформація про 
зустрічі 16 видів у 18 областях. 12 із цих видів занесені до Червоної книги 
України (2009). Назви районів подано відповідно до нового адміністративно-
територіального поділу, введеного у 2021 р., але для кращого орієнтування 
читачів у дужках наводяться і старі назви районів. Якщо назва району не 
змінилася, вона вказується лише раз. Дані про знахідки рідкісних видів у 
Ка нівському природному заповіднику та його околицях будуть опубліковані 
окремо.

рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus). 29.06.2018 р. і 29.06.2019 р. 
скупчення близько 200 рожевих пеліканів полювали на рибу у верхній час-
тині лиману Сосик біля с. Василівка Миколаївського (Березанського) району 
Миколаївської області (фото 1). 

29.06.2019 р. 14 птахів пролетіли в напрямку Каржинської затоки Чор-
ного моря неподалік від с. Приморське Скадовського району Херсонської 
області. 

© В.М. Грищенко, Є.Д. Яблоновська-Грищенко, 2022
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чорний лелека (Ciconia nigra). 4.08.2019 р. дорослий птах спостерігався 
над полем із лущеною стернею неподалік від с. Білоусівка Вознесенського 
району Миколаївської області. 

9.07.2021 р. чорний лелека кружляв над с. Боденьки Вишгородського 
ра йону Київської області. 

10.07.2021 р. один птах відмічений у заплаві Десни північніше с. Золо-
тинка Чернігівського району Чернігівської області. 

12.07.2021 р. два чорних лелеки поодинці з інтервалом у 10 хвилин про-
летіли на північний схід над полями біля с. Степок Білоцерківського району 
Київської області. 

13.07.2021 р. один птах пролетів над дорогою на південний схід від с. 
Дерть Сарненського (Рокитнівського) району Рівненської області.  

14.07.2021 р. три птахи пролетіли над луками біля р. Стир в околицях смт 
Колки Луцького (Маневицького) району Волинської області. 

20.07.2021 р. чорний лелека літав над околицею с. Городище Новгород-
Сіверського (Коропського) району Чернігівської області.

20.07.2021 р. один птах пролетів над лісом між селами Вовчик і Козацьке 
Конотопського району Сумської області. Чорні лелеки регулярно гніздяться 
в цьому лісовому масиві (Грищенко, 1999, 2002). 

сіра гуска (Anser anser). 23.07.2018 р. зграя із 5 птахів пролетіла вверх 
по течії р. Коломак біля с. Василівка Полтавського району Полтавської об-
ласті. 

Фото 1. Рожеві пелікани. Лиман Сосик біля с. Василівка Миколаївської обл., 
29.06.2018 р.                                                    Тут і далі фото В.М. Грищенка.
Photo 1. White Pelicans in Mykolayiv region.
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степовий канюк (Buteo rufinus). 27.06.2020 р. один птах відмічений 
над полем біля ур. Рацинська дача (Вознесенський район Миколаївської 
об ласті). 

21.06.2021 р. степовий канюк кружляв над балкою північніше с. Митниця 
Звенигородського (Шполянського) району Черкаської області. 

27.06.2021 р. один птах сидів на дереві біля дороги на захід від с. Нечаяне 
Миколаївського району Миколаївської області. 

28.06.2021 р. три особини відмічені в Долині Курганів південніше с. Іва-
нівка Скадовського (Голопристанського) району Херсонської області. 

29.06.2021 р. один птах кружляв над полем на захід від с. Новоандріївка 
Пологівського (Оріхівського) району Запорізької області. 

30.07.2021 р. три степових канюки (поодинці) відмічені на полях в око-
лицях сіл Бесарабка та Українка Миколаївського (Березанського) району 
Миколаївської області. 

чорний шуліка (Milvus migrans). 28.06.2018 р. поодинокі птахи тричі 
спостерігалися в межах Миколаївської області: у двох місцях західніше смт 
Єланець і на луках Південного Бугу біля с. Яструбинове Вознесенського 
району. Вечором того ж дня бачили чорного шуліку, який пив воду з калюжі 
на дорозі західніше с. Михайлопіль Березівського (Іванівського) району 
Одеської області. 

17.06.2019 р. пара шулік шукала поживу, літаючи над дорогою та при-
леглими полями на схід від с. Олександрівка Новоукраїнського (Маловис-
ківського) району Кіровоградської області. 

4.08.2019 р. поодинокі птахи неодноразово зустрічалися в різних міс-
цях по дорозі з Миколаєва до Умані: біля с. Панкратове Первомайського 
(Арбузинського) району Миколаївської області, поблизу с. Капітанка Голо-
ванівського району Кіровоградської області, над р. Ятрань південніше с. 
Ладижинка Уманського району Черкаської області. 

10.07.2020 р. шуліка поїдав збиту лисицю (Vulpes vulpes) на дорозі схід-
ніше м. Узин Білоцерківського району Київської області. 

20.06.2021 р. 6 шулік кружляли над ставком рибгоспу між селами Степок 
і Кислівка Білоцерківського (Таращанського) району Київської області.

26.06.2021 р. пара шулік кружляла над полем на захід від с. Генівка Пер-
вомайського району Миколаївської області. 

10.07.2021 р. – пара шулік у заплаві Десни північніше с. Золотинка Чер-
нігівського району Чернігівської області. 

20.07.2021 р. – пара шулік у долині Десни біля с. Велике Устя Корюків-
ського (Сосницького) району Чернігівської області. Тут ці птахи відміча-
ються регулярно (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017; Костюшин и 
др., 2020).
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20.07.2021 р. – пара шулік у заплаві Десни в околицях с. Оболоння Нов-
город-Сіверського (Коропського) району Чернігівської області.

Зустрічі поодиноких птахів:
17.07.2018 р. і 13.07.2020 р. – південніше смт Любар Житомирської об-

ласті; 
16.06.2019 р. – над дорогою неподалік від с. Михайлівка Гайсинського 

району Вінницької області;
28.06.2019 р. – біля ур. Рацинська дача (Вознесенський район Микола-

ївської області); 
29.06.2019 р. – неподалік від смт Антонівка в околицях Херсона; 
1.07.2019 р. – над с. Личкове Новомосковського (Магдалинівського) 

району Дніпропетровської області; 
6.07.2019 р. – неподалік від с. Свобода Броварського (Згурівського) району 

Київської області;
26.06.2020 р. – над полем південніше с. Пішки Черкаського (Корсунь-

Шевченківського) району Черкаської області; 
29.06.2020 р. – над дорогою на околиці с. Щербаки Оріхівського району 

Запорізької області; 
30.06.2020 р. – над дорогою північніше с. Голубівка Новомосковського 

району Дніпропетровської області;
4.07.2020 р. – в околицях м. Умань (Черкаська область); 
14.07.2020 р. – над північною околицею м. Андрушівка Житомирської 

області; 
19.07.2020 р. – біля с. Кочубеївка Полтавського (Чутівського) району 

Полтавської області; 
19.06.2021 р. – над полями між селами Яхни та Михайлівка Обухівського 

(Миронівського) району Київської області;
20.06.2021 р. – біля південної околиці с. Бовкун Білоцерківського (Тара-

щанського) району Київської області;
20.06.2021 р. – над с. Кирдани Білоцерківського (Таращанського) району 

Київської області;
20.06.2021 р. – над дорогою на схід від с. Кривець Білоцерківського (Ста-

вищенського) району Київської області;
21.06.2021 р. – над дорогою на схід від с. Лозуватка Звенигородського 

(Шпо лянського) району Черкаської області;
21.06.2021 р. – над с. Носачів Черкаського (Смілянського) району Чер-

каської області;
21.06.2021 р. – над с. Дмитрівка Кропивницького (Знам’янського) району 

Кіровоградської області;
26.06.2021 р. – над дорогою північніше с. Малосолоне Вознесенського 

району Миколаївської області;
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26.06.2021 р. – над дорогою біля с. Троїцьке Одеського (Любашівського) 
району Одеської області;

26.06.2021 р. – над полем на схід від с. Знам’янка Березівського (Іванів-
ського) району Одеської області; 

29.06.2021 р. – над дорогою на північний схід від с. Новобогданівка Ме-
літопольського району Запорізької області;

30.06.2021 р. – над долиною р. Оріль біля с. Семенівка Красноградського 
(Зачепилівського) району Харківської області;

30.06.2021 р. – над долиною р. Оріль південніше с. Займанка Красноград-
ського (Зачепилівського) району Харківської області;

3–4.07.2021 р. – над долиною р. Супій біля с. Ташань Бориспільського 
(Переяславського) району Київської області;

20.07.2021 р. – біля західної околиці м. Кролевець на Сумщині;
27.07.2021 р. – над полем біля околиці с. Бесарабка Миколаївського (Бе-

резанського) району Миколаївської області.
Лучний лунь (Circus pygargus). 15.06.2019 р. самець літав біля ставка 

на схід від с. Кирдани Білоцерківського (Таращанського) району Київської 
області. Про зустрічі лучних лунів у гніздовий період у Таращанському ра-
йоні в літературі є лише одна згадка – 5.08.2007 р. біля с. Велика Вовнянка 
(Костюшин, Домашевский, 2013). 

6.07.2019 р. пара полювала на болотах у долині р. Супій між смт Згурівка 
та с. Усівка Броварського (Згурівського) району Київської області. Цю ділянку 
можна вважати постійним місцем гніздування лучних лунів. Тут ми спосте-
рігали самця 4.06.2017 р. (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017).

Ще одна постійна гніздова територія лучного луня знаходится в долині 
Супою між с. Ташань Переяславського району та с. Капустинці Яготинського 
району Київської області (зараз Бориспільський район). Тут ми бачили самця 
7.07.2019 р. Лучні луні відмічалися в цьому місці неодноразово й раніше (Кос-
тюшин, Домашевский, 2013; Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2018).

12.07.2020 р. – самець над полем біля с. Тейсарів Стрийського (Жидачів-
ського) району Львівської області. 

13.07.2020 р. – самець над дорогою на захід від с. Биківці Кременецького 
(Шумського) району Тернопільської області. 

20.06.2021 р. – самець біля західної околиці с. Ясенівка Білоцерківського 
(Ставищенського) району Київської області. 

27.06.2021 р. – самець біля західної околиці с. Велика Кардашинка Ска-
довського (Голопристанського) району Херсонської області. 

29.06.2021 р. – самець над полем південніше с. Омельник Пологівського 
(Оріхівського) району Запорізької області. 

30.06.2021 р. самця бачили над полем на південний схід від с. Бережнівка 
Полтавського (Кобеляцького) району Полтавської області. 



6 Авіфауна україни вип. 10.

4.07.2021 р. самець літав над полем біля околиці с. Карпилівка Лубен-
ського району Полтавської області. 

14.07.2021 р. самка літала над болотами в околицях смт Олесько Золо-
чівського (Буського) району Львівської області. 

14.07.2021 р. самку спостерігали над долиною р. Західний Буг біля с. 
Ла нерівка Золочівського (Буського) району Львівської області. 

20.07.2021 р. самець відмічений на луках Сейму біля західної околиці 
с. Мутин Конотопського (Кролевецького) району Сумської області. Тут 
лучні луні відмічалися й раніше (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017; 
Костюшин и др., 2020). 

орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). 20.07.2021 р. дорослий орлан 
спостерігався в долині Десни біля с. Оболоння Новгород-Сіверського (Ко-
ропського) району Чернігівської області. Птах вилетів із лісу західніше села, 
зробив дугу над луками й полетів уверх по течії річки.

Малий підорлик (Aquila pomarina). 13.07.2020 р. один птах кружляв 
над полем західніше с. Старий Збараж Тернопільського (Збаразького) району 
Тернопільської області. 

Фото 2. Орел-карлик світлої морфи. Балка між селами Нововолодимирівка 
та Велика Солона Миколаївської обл., 26.06.2021 р.     
Photo 2. Booted Eagle in Mykolayiv region.
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14.07.2021 р. одного птаха бачили біля с. Муравище Луцького (Мане-
вицького) району Волинської області. 

19.07.2021 малий підорлик кружляв над перелісками на північний схід від 
с. Держанівка Ніжинського (Носівського) району Чернігівської області. 

орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 1.07.2018 р. пара птахів світлої 
морфи спостерігалась у заплаві Орелі між селами Семенівка й Сомівка 
Красноградського (Зачепилівського) району Харківської області. 

22.06.2019 р. птах темної морфи відмічений над полями південніше с. 
Козацьке Звенигородського району Черкаської області. 

20.06.2021 р. птах світлої морфи кружляв над полями західніше с. Чер-
воний Кут Уманського (Жашківського) району Черкаської області. 

26.06.2021 р. птах світлої морфи літав над балкою між селами Ново-
володимирівка та Велика Солона Вознесенського (Єланецького) району 
Миколаївської області (фото 2). 

26.06.2021 р. птаха світлої морфи бачили над р. Південний Буг вище мосту 
біля с. Іванівка Первомайського району Миколаївської області. 

сірий журавель (Grus grus). Вранці 14.07.2021 р. крики поодиноких 
птахів відмічені в заплаві р. Стир в околицях смт Колки Луцького (Мане-
вицького) району Волинської області. 

22.07.2021 р. крики поодиноких журавлів чули в кількох місцях на Ворсклі 
в околицях смт Опішня та в пониззі р. Мерла біля сіл Дем’янівка та Мала 

Фото 3. Колонія жовтоногих мартинів. Озеро Великий Кудачек біля с. Охматів 
Черкаської обл., 20.06.2021 р.     
Photo 3. Colony of Caspian Gulls on a lake in Cherkasy region.



8 Авіфауна україни вип. 10.

Рублівка Полтавського (Котелевського) району Полтавської області. Два 
журавлі пролетіли над болотами в долині Мерли західніше с. Рублівка. 

Жовтоногий мартин (Larus cachinnans). Вид, який розселяється на 
внут рішніх водоймах України. 20.06.2021 р. виявили колонію з 25–30 пар 
на невеликому острівці на оз. Великий Кудачек біля с. Охматів Уманського 
(Жашківського) району Черкаської області (фото 3). Окрім дорослих птахів, 
у ній були і пташенята середнього віку. Там же тримався з десяток великих 
бакланів (Phalacrocorax carbo).

Лучний дерихвіст (Glareola pratincola). 28.06.2020 р. пару птахів зустрі-
ли серед рисових чеків біля с. Приморське Скадовського району Херсонської 
області. 

голуб-синяк (Columba oenas). Екологічна форма, що освоїла для гнізду-
вання порожнини в бетонних стовпах електроліній, продовжує розселятися 
по території України (див. Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2019). Вона 
вже проникла у Степову зону, поселення синяків на ЛЕП з’явилися і в По-

Фото 4. Пара голубів-синяків, що загніздилась у порожнині бетонного стовпа 
ЛЕП. Околиці с. Червонопілля Кіровоградської обл., 26.06.2021 р.     
Photo 4. A pair of Stock Doves nested in the cavity of the concrete pole of a power 
line in Kirovograd region.
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ліссі, де поширена «нормальна» форма цього голуба, яка влаштовує гнізда в 
дуплах дерев. У 2018–2021 рр. ми знайшли кілька нових місць гніздування 
в 4 областях. 

23.07.2018 р. виявлене велике поселення синяків на електролініях між 
селами Клепали – Дяківка – Піски Конотопського (Буринського) району 
Сум ської області. Загалом тут трималося 15 пар. 21.07.2021 р. 5 особин ми 
спостерігали неподалік від цього місця – на ЛЕП біля с. Ігорівка. 

21.06.2021 р. синяк сидів біля придатного для гніздування стовпа на 
електролінії вздовж дороги між селами Костянтинівка й Мартоноша Ново-
українського (Новомиргородського) району Кіровоградської області. 

26.06.2021 р. виявлене поселення мінімум із 3 пар на електролінії біля 
с. Червонопілля Кропивницького (Бобринецького) району Кіровоградської 
області. Пара поселилася в одному із стовпів (фото 4). До нього проявляла 
інтерес також інша пара, самець її відганяв (фото 5). Трохи далі на дротах 
біля стовпа сидів ще один голуб. У цьому місці синяки з’явилися лише у 
2021 р. Тут знаходиться одна з наших постійних моніторингових ділянок 
по білому лелеці, де ми проводимо щорічні спостереження з 2009 р. Раніше 
ці голуби тут не відмічалися.  

30.06.2021 р. поселення з 3–4 пар виявлене на ЛЕП вздовж каналу 
«Дніпро – Донбас» біля с. Лиманівка Красноградського (Зачепилівського) 

Фото 5. Самець голуба-синяка відганяє пару конкурентів. Околиці с. Черво-
нопілля Кіровоградської обл., 26.06.2021 р.     
Photo 5. The male Stock Dove chases away the competitive pair.
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району Харківської області. Одного птаха бачили неподалік – на дорозі біля 
с. Сомівка того ж району. 

10.07.2021 р. голуб-синяк на стовпі ЛЕП відмічений біля дороги західніше 
с. Петруші Чернігівського (Ріпкинського) району Чернігівської області. Ця 
знахідка вже в межах Полісся. У цих місцях ми проводили дослідження у 2020 
р. і синяків на електролініях не спостерігали (див. Костюшин и др., 2020).

сиворакша (Coracias garrulus). 20.07.2020 р. на луках у долині Псла 
біля с. Білоцерківка Миргородського (Великобагачанського) району Пол-
тавської області тримався виводок із 3 молодих птахів. Це постійне місце 
гніздування, сиворакші відмічалися нами тут уже неодноразово (Грищенко, 
Яблоновська-Грищенко, 2013).

звичайна горихвістка (Phoenicurus phoenicurus). Вид, розповсюдже-
ний в Україні широко, але спорадично. 9.07.2021 р. самця спостерігали в с. 
Морівськ Чернігівського (Козелецького) району Чернігівської області.

вусата синиця (Panurus biarmicus). Вид, розповсюджений в Україні 
широко, але спорадично. 4.07.2020 р. спостерігали виводок із 6 молодих 
птахів у заростях очерету й рогозу на р. Рось біля с. Чайки Обухівського 
(Богуславського) району Київської області. 
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Materials to ornithofauna of artificial forests on the coast of Bug Estuary (Mykolayiv 
region) in breeding period. - K.A. Redinov, P.S. Panchenko, O.A. Formanyuk. - Avifauna 
of Ukraine. 10. 2022. - On the base of literature data and own observations (in 2016–2021) we 
compiled the list of breeding bird species found in three forests in 1988–2021. According to 
preliminary data it includes 64 species. For 61 species breeding is confirmed or doubtless, for 3 
species (Nightingale, Icterine Warbler, Wood Warbler) it is probable. During the time period under 
consideration the fauna of forests has been significantly enriched with new species of dendrophilous 
ecological group. One species (Rook) has stopped breeding. [Russian].

Key words: fauna, breeding, afforestation, steppe zone.

Матеріали до орнітофауни лісових урочищ узбережжя Бузького лиману (Миколаїв-
ська область) у гніздовий період. - к.о. редінов, П.с. Панченко, о.о. форманюк. - 
Авіфауна україни. 10. 2022. - На підставі літературних даних та власних спостережень 
(у 2016–2021 рр.) складено список гніздових видів, виявлених у 1988–2021 рр. у штучних 
лісових урочищах «Балабанівка», «Галіцинівський ліс» та «Парутинський ліс». У гніз дову 
фауну території досліджень попередньо включено 64 види птахів. Для 61 виду гніздування 
доведено або не викликає сумніву, а для 3 – західного соловейка, звичайної берестянки та 
жовтобрового вівчарика – воно вірогідне. За вказаний проміжок часу фауна лісів суттєво 
поповнилася видами дендрофільної екологічної групи. Зник на гніздуванні грак.

ключові слова: фауна, гніздування, штучні насадження, степова зона.

На основании литературных данных и собственных наблюдений (в 2016–2021 гг.) 
составлен список гнездящихся видов птиц, выявленных в 1988–2021 гг. в искусственных 

© К.А. Рединов, П.С. Панченко, О.А. Форманюк, 2022
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лесных урочищах «Балабановка», «Галицыновский лес» и «Парутинский лес». В гнездовую 
фауну исследованной территории предварительно включено 64 вида птиц. Для 61 из них 
гнездование доказано либо не вызывает сомнения, еще для 3 – южного соловья, зеленой 
пересмешки и пеночки-трещотки – оно вероятно. За рассматриваемый промежуток времени 
фауна лесов существенно пополнилась видами дендрофильной экологической группы. 
Пе рестал гнездиться грач.

ключевые слова: фауна, гнездование, искусственные насаждения, степная зона.

Об орнитофауне искусственных лесных урочищ «Балабановка», «Галицы-
новский лес» и «Парутинский лес», расположенных на побережье Бугского 
лимана в Николаевском районе1 Николаевской области, данных мало и они 
фрагментарны (Костюшин, 1996, 1997; Петрович, Редінов, 2017). Собран-
ные нами материалы дают представление о гнездовой фауне исследованной 
территории и уточняют границы распространения некоторых видов птиц в 
степной зоне Правобережной Украины.

район исследований

Лесной заказник местного значения «Балабановка»2 (площадь 510 га) рас-
положен в черте г. Николаева, на его южной окраине (рис.). Лесной массив 
был разбит в 1959 г.3 на песчаных отложениях левого берега Бугского лимана. 
В нем преимущественно произрастают сосны (Pinus sp.) возрастом 40–60 
лет, но кое-где имеются небольшие участки из широколиственных пород: 
робинии псевдоакации (Robinia pseudoacacia), ду ба черешчатого (Quer cus 
robur) и красного (Q. rubra), абрикоса (Prunus armeniaca) возраста 5–15 лет. 
В юго-вос точной час ти мас сива на территории, выгоревшей в 2008 г., в 2010 
г. разбиты моновидовые участки сосны, а также участки с посаженными 
вперемешку сосной, робинией, дубом, абрикосом, алычой (Prunus sp.). На 
окраинах урочища также единично встречаются деревья и других видов. 
По сохранившимся одиночным дубам 60-летнего возраста видно, что в 
этом месте в прошлом, помимо сосновых насаждений, произрастали ряды 
деревьев этого рода.

1 Границы района рассматриваются согласно административно-территориальному 
делению, которое действует с 17.07.2020 г.
2 Название лесному массиву дано по наименованию села, находившемуся севернее 
леса, в конце 1950-х гг. оно было включено в состав г. Жовтневое, который, в свою 
очередь, в 1974 г. вошел в состав г. Николаев. Заказник создан решением исполкома 
Николаевского областного совета № 675 от 28.12.1982 г. (данные управления экологии 
Николаевской ОГА).
3 http://www.promwood.com/pl/news/otraslevye_novosty/3519.html
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Южнее заказни-
ка «Балабановка», 
в окрестностях с. 
Га лицыново, распо-
ложен «Галицынов-
ский лес» (площадь 
1400 га), который, 
по всей видимости, 
был посажен тогда 
же, что и массив за-
казника. Значитель-
ная часть этого леса 
представлена сосно-
выми насаждениями 
на песках. В цен-
тральной части его 
преимущественно 
произрастает роби-
ния псевдоакация 
возраста 5–20 лет. 
В южной части леса 
кварталы состоят из 
чередующихся по-
лос различной ши-
рины с монокульту-
рами из сосны, дуба, 
робинии, скумпии 
ко жевенной (Cotinus 
cog gygria), а также 
посадок смешанного типа из вяза малого (Ulmus minor), клена (Acer sp.), 
робинии с подлеском из скумпии и других кустарников. Возраст сосен и 
дубов составляет порядка 30–50 лет, других пород – 20–30 лет. В южной 
части урочища (возле шламохранилища Николаевского глиноземного заво-
да) находится балка, которая в значительной мере облесена. Она упирается 
в высокую дамбу, ограждающую пруды-отстойники завода, из-за чего в 
этом месте образовался заболоченный участок с небольшим озером, сильно 
заросший тростником обыкновенным (Phragmites australis). Вода сюда по-
ступает в виде небольшого сброса с территории шламохранилища. На гребне 
восточного склона балки в форме лесополосы длиной 850 и шириной 30–80 
м размещается наиболее зрелый участок широколиственного леса. Здесь в 

Карта-схема расположения урочищ.           Study area.
1 – «Балабановка», 2 – «Галицыновский лес», 3 – «Па-
ру  тинский лес».
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основном растет дуб черешчатый, возраст которого достигает 50–60 лет, 
имеется достаточно густой подлесок из различных кустарников.

На территории обоих урочищ есть небольшие карьеры, ямы и кана-
лы, часть которых затоплена и заросла тростником и лохом узколистным 
(Elaeagnus angustifolia). Кроме того, лох растет единично или группами 
внутри урочищ и по их опушкам, а также в виде небольших рощ или пре-
рывистой ленты на берегу лимана вперемешку с тростником и тамариксом 
(Tamarix sp.). Внутри урочищ, а также по их периметру, находятся участки с 
деградировавшими степными фитоценозами и рудеральной растительностью. 
В зрелых сосновых кварталах подлеска нет либо он слабо выражен. В обоих 
урочищах отмечено произрастание березы днепровской (Betula borysthenica) 
(Коломієць та ін., 2008). Интересно отметить, что в начале ХХ в. в котловинах 
и понижениях песчаной арены, где позже были созданы урочища, естествен-
ным образом произрастали три вида ивы (Salix) и жостер ломкий (Rhamnus 
frangula) (Пачоский, 1915, 1927), а о березе автор не упоминает.

Непосредственно к лесам примыкают территории г. Николаев, с. Галицы-
ново, дачных массивов, Николаевского порта, глиноземного завода и других 
предприятий. Вдоль окраины лесов проходят автомобильные и железная 
дороги. Внутри «Галицыновского леса» размещается железнодорожная 
станция. Оба лесных массива испытывают значительную рекреационную 
нагрузку, особенно урочище «Балабановка», северная часть которого примы-
кает к жилой зоне города. В обоих лесах часто происходят низовые пожары, 
производится незаконная рубка деревьев и выброс мусора.

«Парутинский лес» (площадь 33 га) расположен южнее с. Парутино. Он 
представляет собой искусственное насаждение на склонах и в днище нижней 
части балки Заячья, впадающей в Бугский лиман. На верхних частях склонов 
рядами растет робиния и гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos) воз-
растом 20–30 лет; междурядья и поляны покрыты степной растительностью. 
Нижние участки склонов и тальвег заняты насаждениями из вяза (Ulmus sp.), 
возраст которых достигает 40–60 лет, и различных кустарников, образующих 
густой подлесок. В период ливневых дождей здесь проходят мощные водяные 
потоки, вследствие чего, а также из-за высокой затененности на днище балки 
почти отсутствует травянистая растительность.

Согласно физико-географическому делению, перечисленные лесонасаж-
дения находятся в сухостепной подзоне степной зоны Украины (Національ-
ний атлас України, 2007).

Материал и методика

В основу данной работы положены материалы, собранные авторами на 
пеших и автомобильных маршрутах и во время точечных учетов. В «Гали-
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цыновском лесу» исследования проведены с вечера 6.05 по середину дня 
7.05.2016 г. и с вечера 9.06 по середину дня 10.06.2019 г., с ночевками в 
южной части урочища (рис.). Также лес был осмотрен 21.06.2021 г. с 1100 до 
1700. Заказник «Балабановка» обследован вечером 5.04 (с 2130) и в течение 
всего дня 6.04.2021 г., а также вечером 20.06 (с 1600) и утром 21.06.2021 г. 
(до 1030); ночевки располагались в юго-западной части урочища (рис.). «Па-
рутинский лес» обследован 10.05.2016 г. и 7.06.2019 г., в течение 2–3 часов 
в каждый из этих дней.

Основными источниками, характеризующими орнитофауну рассма-
триваемых лесных насаждений в более ранний период, являются работы 
В.А. Кос тюшина (1996, 1997). В них приведена относительная численность 
учтенных видов птиц в урочище «Балабановка», но при этом не указаны 
сроки проведения исследований и статус видов. Судя по публикации, посвя-
щенной хищным птицам (Костюшин, Мирошниченко, 1995), а также работе 
о природно-заповедных объектах Николаевской области (Костюшин, 1997), 
автор работал в урочище в промежутке с 1988 г. по 1994 г., что нами и при-
нято при анализе материалов. Как было показано (Рединов и др., 2020а), в 
работах В.А. Костюшина (1996, 1997) имеются технические ошибки, в связи 
с чем из приведенного им списка фауны заказника «Балабановка» нами были 
исключены следующие виды: болотный лунь (Circus aeruginosus), тетере-
вятник (Accipiter gentilіs), перепелятник (A. nisus), орел-карлик (Hieraaetus 
pennatus) и вертишейка (Jynx torquilla). Пеночка-весничка (Ph. trochilus), 
указанная для заказника «Балабановка» (Костюшин, 1996, 1997), нами ис-
ключена из гнездовой фауны урочища по причинам, описанным в наших 
работах (Рединов и др., 2017, 2020б).

На основании имеющихся данных, собранных в 1988–2021 гг., составлен 
предварительный инвентаризационный список видов, гнездящихся в районе 
исследований (табл.). Орнитофауну «Галицыновского леса» и заказника «Ба-
лабановка» мы рассматриваем как одно целое, поскольку они расположены 
рядом и имеют сходный древесный состав. К сожалению, вследствие недо-
статка информации о состоянии орнитофауны в прошлом, провести полно-
ценный анализ изменений, произошедших в гнездовой фауне исследованной 
территории за рассматриваемый промежуток времени, не представляется 
возможным. Указанные годы первой регистрации тех или иных видов нужно 
воспринимать не как даты их появления на исследуемой территории, а лишь 
как факты, удостоверяющие гнездование здесь в эти годы.

Количественные учеты по методике нами не проводились, поэтому от-
носительная численность видов приведена на основании их встречаемости 
и особенностей экологии. Мигрирующие и кочующие виды, а также гнездя-
щиеся только на территории населенных пунктов, глиноземного завода, порта 
и на берегу Бугского лимана в список не включены. Статусы гнездования 
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приведены по нашей работе (Рединов и др., 2017). Научные названия даны 
по cписку фауны птиц стран Северной Евразии (Коблик, Архипов, 2014).

результаты и обсуждение

На основании исследований в 1988–2021 гг. в гнездовую фауну рассма-
триваемой территории предварительно включены 64 вида птиц. Из них 63 
отмечены в 2016–2021 гг. Грач (Corvus frugilegus) к настоящему времени исчез 
из гнездовой фауны урочищ, но он гнездится на прилегающей к ним терри-
тории (в порту и в г. Николаеве). Для 61 вида (включая грача) гнездование 
доказано либо не вызывает сомнения. Еще для 3 – южного соловья (Luscinia 
megarhynchos), зеленой пересмешки (Hippolais icterina) и пеночки-трещотки 
(Phylloscopus sibilatrix) – оно вероятно (табл.).

По всей видимости, число гнездящихся видов, выявленных в период пер-
вого исследования (Костюшин, 1996, 1997), неполно. Например, отсутствуют 
такие виды как коноплянка (Acanthis cannabina), щегол (Carduelis carduelis), 
жулан (Lanius collurio), чернолобый сорокопут (L. minor). Исходя из указания 
на возраст деревьев (20–30 лет), перечисленные таксоны должны были на-
селять опушки кварталов и участки с молодой порослью. Учитывая высокую 
численность врановых, можно предположить, что в их гнездах в прошлом 
гнездились кобчик (Falco vespertinus), чеглок (F. subbuteo), сплюшка (Otus 
scops) и ушастая сова (Asio otus). Также, скорее всего, пропущенными ви-
дами являются козодой (Caprimulgus europaeus), лесной жаворонок (Lullula 
arborea), черный дрозд (Turdus merula), обыкновенный соловей (Luscinia 
lus cinia), серая мухоловка (Muscicapa striata). На открытых участках уро-
чищ и по их окраинам могли гнездиться серая куропатка (Perdix perdix), 
хо хлатый жаворонок (Galerida cristata), полевой конек (Anthus campestris), 
садовая овсянка (Emberiza hortulana). На результаты учетов В.А. Костюши-
на могли повлиять краткосрочность их проведения и отсутствие учетов в 
ночное время. 

Собранные нами материалы также не претендуют на полноту. Вполне 
возможно, что в настоящее время в урочищах гнездятся отдельные пары 
садовой славки (Sylvia borin) и славки-завирушки (S. curruca). В тростнико-
вых зарослях, расположенных в юго-западной части «Галицыновского леса», 
могут обитать малая выпь (Ixobrychus minutus), пастушок (Rallus aquaticus), 
соловьиный сверчок (Locustella luscinioides), тростниковая (Acrocephalus 
scir paceus) и индийская (A. agricola) камышевки.

По некоторым видам ниже приведена дополнительная информация.
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). На карте, приведенной в диссер-

тации Ю.В. Милобога (2012), указано место гнездования, соответствующее 
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расположению заказника «Балабановка» и «Галицыновского леса». Подроб-
ности данной находки нам выяснить не удалось. В «Галицыновском лесу» 
9.06.2019 г. выявлено жилое гнездо с 1 птенцом, готовым его покинуть (в 
2016 г. этого гнезда не было). В 2021 г. это же гнездо покинул 1 слеток.

тетеревятник (Accipiter gentilіs). На территории заказника «Балабанов-
ка» и «Галицыновского леса» птиц в гнездовой период Д.С. Олейник (личн. 
сообщ.) отметил в первые же свои посещения урочищ в 2004 г. По всей ви-
димости, вид начал гнездиться здесь еще в 1990-е гг. В 2015 г. в заказнике 
«Ба лабановка» был обнаружен выводок (З.О. Петрович, личн. сообщ.)4. В 
апреле 2021 г. нами в южной половине этого урочища найдены 3 гнездовых 
участка c 2, 2 и 7 гнездами, размещавшимися на соснах. На последнем из 
них 21.06.2021 г. выявлено жилое гнездо, в котором находился как минимум 
1 птенец; под гнездом найден свежий труп птенца 20-дневного возраста.

серая неясыть (Strix aluco). Вид не обнаружен. Поиск сов с привлечени-
ем на голос проведен в сосновых кварталах в темное время суток: 9.06.2019 
г. – в северной части «Галицыновского леса», 5.04.2021 г. – в южной поло-
вине заказника «Балабановка». Кроме того, птиц манили в обоих урочищах 
в местах ночевки 9.06.2019 г. и 20.06.2021 г.

сплюшка (Otus scops). В южной части «Галицыновского леса» в месте 
но чевки токование сплюшки слышали в ночь с 9 на 10.06.2019 г. В заказнике 
«Балабановка» в месте ночевки с 20 на 21.06.2021 г. отмечено токование 2 птиц.

Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor). На южной окраине «Гали-
цыновского леса» 10.06.2019 г. наблюдали беспокоящуюся пару.

седой дятел (Picus canus). В 2021 г. в урочище «Балабановка» возле 
места ночевки 20.06 отмечена пара, а на южной окраине «Галицыновского 
леса» 21.06 встречен выводок.

Береговушка (Riparia riparia). В песчаном карьере в заказнике «Балаба-
новка», который возник в период 2016–2019 гг. (данные программы Google 
Earth), найдена колония из около 200 нор, в которой 20.06.2021 г. учтено 
лишь 10 пар ласточек.

зарянка (Erithacus rubecula). На южной окраине «Галицыновского леса» 
10.06.2019 г. обнаружен выводок.

Южный соловей (Luscinia megarhynchos). На южной окраине «Галицы-
новского леса» 9–10.06.2019 г. пели 2 самца. Учитывая то, что гнездование 
этого вида было доказано нами на Кинбурнском полуострове (Редінов та 

4 Наше указание на гнездование тетеревятника в заказнике «Балабановка» (Рединов, 
2003; Редінов та ін., 2008), основанное на данных работы В.А. Костюшина (1996), 
ошибочно, поскольку в последней публикации тетеревятник включен в список фауны 
урочища из-за технической ошибки, о чем уже было сказано выше.
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Гнездовая орнитофауна лесных урочищ побережья Бугского лимана
Breeding ornithofauna of forests on the coast of Bug Estuary

вид
Балабановка

Балабановка 
и галицынов-

ский лес

Парутинский 
лес

1988–1994 2016–2021 2016–2019
статус оч статус оч статус оч

1 2 3 4 5 6 7
Perdix perdix – – А Рд А Рд
Phasianus colchicus А Нм Z Мн А Мл
Falco tinnunculus А Об Z Рд – –
F. vespertinus – – А Рд – –
F. subbuteo – – А Рд Z Рд
Haliaeetus albicilla – – Z Рд – –
Accipiter gentilіs – – Z Об – –
Buteo buteo – – А Об А Рд
Columba palumbus А Сб А Рд A Рд
Streptopelia turtur А Об Z Об Z Об
S. decaocto А Об А Рд – –
Cuculus canorus А Об А Рд – –
Otus scops – – А Рд – –
Asio otus – – А Рд А Рд
Caprimulgus europaeus – – А Об А Мл
Merops apiaster – – Z Мл – –
Upupa epops А Сб Z Мл А Мл
Jynx torquilla – – Z Мл А Рд
Dendrocopos minor – – А Рд – –
D. syriacus – – Z Мл Z Об
D. major А Об Z Мл – –
Picus canus – – Z Рд – –
Galerida cristata – – А Рд – –
Lullula arborea – – A Мл – –
Riparia riparia – – Z Мл – –
Anthus campestris – – А Рд – –
A. trivialis – – Z Об – –
Motacilla alba – – А Рд – –
Turdus merula – – Z Об Z Об
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1 2 3 4 5 6 7
T. philomelos – – Z Об Z Мл
Erithacus rubecula – – Z Рд – –
Luscinia megarhynchos – – L Рд – –
L. luscinia – – Z Мл – –
Oenanthe oenanthe А Об А Рд – –
Muscicapa striata – – Z Мн Z Мл
Ficedula albicollis – – А Рд – –
Acrocephalus arundinaceus – – А Рд – –
Hippolais icterina – – L Мл L Мл
Phylloscopus collybita – – А Мл – –
Ph. sibilatrix – – L Рд – –
Sylvia atricapilla А Об А Мл А Рд
S. nisoria – – А Мл – –
S. communis А Сб А Мл А Об
Remiz pendulinus – – Z Рд – –
Parus caeruleus – – Z Рд – –
P. major А Сб Z Об А Об
Lanius collurio – – Z Об Z Мн
L. minor – – А Рд Z Мн
Oriolus oriolus А Сб Z Об А Об
Garrulus glandarius А Об А Рд – –
Pica pica А Дн Z Рд Z Об
Corvus frugilegus А Об – – – –
C. cornix А Сб Z Рд А Рд
C. corax – – А Об Z Об
Sturnus vulgaris – – Z Об А Мл
Passer hispaniolensis – – – – Z Мл
P. montanus – – Z Мл Z Рд
Fringilla coelebs А Об Z Мн Z Мн
Chloris chloris А Об Z Мн А Мл
Carduelis carduelis – – Z Об А Мл
Acanthis cannabina – – Z Мл – –
Coccothraustes 
сoccothraustes – – Z Мл Z Мн

Miliaria calandra – – А Рд Z Об

Продолжение таблицы                                                Continuation of the Table
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ін., у друці), он включен в фауну лесных урочищ, но со статусом вероятно 
гнездящегося вида.

соловей (L. luscinia). На южной окраине «Галицыновского леса» 10.06. 
2019 г. наблюдали слетка, которого докармливали взрослые птицы.

зеленая пересмешка (Hippolais icterina). На южной окраине «Галицы-
новского леса» 2 поющие птицы учтены 6–7.05.2016 г., однако, эти особи 
могли быть мигрантами. Здесь же по 2 поющих самца выявлены 10.06.2019 г. 
и 21.06.2021 г. В урочище «Балабановка» 20–21.06.2021 г. учтено 13 поющих 
территориальных птиц и отмечена территориальная пара. В «Парутинском 
лесу» 7.06.2019 г. наблюдали 3 поющих самцов. На основании этих данных, 
а также учитывая находку гнезда зеленой пересмешки на Кинбурнском 
по луострове (Редінов та ін., у друці), вид включен в гнездовую фауну рас-
сматриваемых урочищ со статусом вероятно гнездящегося вида.

Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix). Поющий самец отмечен 
21.06.2021 г. в заказнике «Балабановка», в связи с чем здесь предполагается 
гнездование вида.

галка (Corvus monedula). Вид обнаружен на прилегающей территории. 
Птицы гнездятся в бетонных опорах высоковольтной ЛЭП рядом с «Галицы-
новским лесом» и урочищем «Балабановка». В самих насаждениях галка не 
выявлена, несмотря на наличие здесь подходящих для гнездования столбов 
электросети.

черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). В «Парутинском лесу» 
на гнездовании вид выявлен в 2016 г. (Петрович, Редінов, 2017). Здесь же 
птицы гнездились и в 2019 г.

* * *
Полученные нами данные свидетельствуют о расселении ряда видов птиц 

дендрофильной экологической группы либо уплотнения кружева их ареалов: 
тетеревятника, обыкновенного канюка (Buteo buteo), орлана-белохвоста, 
лесного конька (Anthus trivialis), большого пестрого дятла, седого дятла, 
чер ногрудого воробья и др. 

1 2 3 4 5 6 7
Emberiza hortulana – – А Мл А Мл

всего: 19 62 33

условные обозначения. «ОЧ» – относительная численность. Статус: «Z» – гнез-
до вание доказано, «А» – гнездится, «L» – гнездование вероятно. Численность: для 
1988–1994 гг.: «Дн» – доминирующий, «Сб» – субдоминирующий, «Об» – обычный, 
«Нм» – немногочисленный вид; для 2016–2021 гг.: «Мн» – многочисленный, «Об» – 
обычный, «Рд» – редкий, «Мл» – малочисленный вид, «–» – вид не гнездится.

Окончание таблицы                                                End of the Table
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Из выявленных видов 2 внесены в Красную книгу Украины (2009): орлан-
белохвост и сплюшка.
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орнітофАунА доЛини р. БудичинА 
(ЖитоМирсЬкА оБЛАстЬ)
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Українське товариство охорони птахів; 
вул. Спортивна, 36а, смт Миропіль, Житомирський рн, Житомирська обл., 13033, Україна
Ukrainian Society for the Protection of Birds; 
Sportyvna str., 36a, Myropil, Zhytomyr district, Zhytomyr region, 13033, Ukraine
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Ornithofauna of Budychyna river valley (Zhytomyr region). - O.V. Ghryb. - Avifauna 
of Ukraine. 10. 2022. - Budychyna is a small river in the south part of Zhytomyr region (North 
Ukraine). During 2012–2021, 180 bird species were registered in its valley, 19 of which are listed 
in the Red Book of Ukraine (2009). 138 species were observed during the spring migration, 115 
species – during the breeding period (breeding or probably breeding – 86, non-breeding – 29), 
161 species – during the autumn migration period, and 39 species – during the winter period. 
[Ukrainian].

Key words: species composition, distribution, number, migration, breeding, wintering, rare 
species.

Будичина – мала річка на півдні Житомирської області. Протягом 2012–2021 рр. у її 
долині зареєстровано 180 видів птахів, з яких 19 занесені до Червоної книги України (2009). 
У період весняної міграції спостерігали 138 видів, у гніздовий період – 115 (гніздових чи 
ймовірно гніздових – 86, не гніздових – 29), у період осінньої міграції – 161, у зимовий 
період – 39.

ключові слова: видовий склад, поширення, чисельність, міграція, гніздування, зимівля, 
рідкісний вид.

Будичина – мала річка в Житомирському районі (за старим адміністративно-
територіальним устроєм – Романівському та Чуднівському) Житомирської 
області, ліва притока р. Тетерів (рис.). Бере початок між селами Врублівка 
та Романівка, впадає в Тетерів між м. Чуднів та с. Дубище. Довжина – 15 
км, площа басейну – 59,1 км2 (Водний фонд…, 1957). Серед її найбільших 
приток – р. Ру да довжиною близько 6 км. За фізико-географічним району-
ванням знаходиться в Чуднівсько-Бердичівському районі Північно-Західної 
Придніпровської височинної області Лісостепової зони (Національний атлас 
України, 2007).

Річка сильно змінена людиною. Русло, крім незначної частини в пониззі, 
каналізоване або ж зарегульоване численними ставами, 7 з яких мають площу 
водного дзеркала від 2 га і більше (5 безпосередньо на Будичині та 2 на р. 
Руда і її притоці). Для зручності опису результатів досліджень ставам було 
присвоєно порядкові номери: стави № 1, № 2 і № 3 біля с. Романівка, стави 
№ 1 і № 2 біля с. Стовпів та стави № 1 і № 2 біля с. Будичани (фото 1–2). 

© О.В. Гриб, 2022
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Площа їх водного дзеркала визначена за допомогою сервісів «Карти Google» 
та «Пуб лічна кадастрова карта України» і становить 10, 11, 2, 11, 18, 6, та 3 га 
відповідно. Прибережні частини ставів порослі переважно очеретом звичай-
ним (Phragmites australis), рідше – рогозом широколистим (Typha latifolia).

Прибережна деревно-чагарникова рослинність розвинена слабко і пред-
ставлена переважно заростями верб тритичинкової (Salix triandra), сірої (S. 
cinerea) та ламкої (S. fragilis) або ж вільхою чорною (Alnus glutinosa). Знач-
них за площею лісів не збереглося. Найбільше лісонасадження – штучно 
за ліснений березою повислою (Betula pendula) та липою серцелистою (Tilia 
cor data) схил балки біля ставу № 2 в околицях с. Стовпів, який у підніжжі пе-
реходить у природний чорновільховий ліс (фото 3). Площа даного лісонасад-
ження становить близько 4 га. Прилеглі полезахисні лісосмуги сформовані 
переважно з дуба звичайного (Quercus robur) та берези повислої.

Район досліджень.                                                                              Study area.

Фото 1. Став № 2 біля с. Стовпів. 
22.05.2019 р.   Тут і далі фото автора.
Photo 1. Pond № 2 near the village of 
Stovpiv.

Фото 2. Став № 2 біля с. Романівка. 
21.05.2014 р.
Photo 2. Pond № 2 near the village of 
Ro manivka.
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Долина майже повністю розорана. Збереглися лише фрагменти заплавних 
і суходільних лук біля сіл Романівка та Стовпів, та заплавні луки в пониззі 
річки, які використовуються як пасовища (фото 4).

Матеріал і методика

Дослідження проводилися протягом 2012–2021 рр. під час усіх сезонів 
року методом маршрутних обліків вздовж берегової лінії. Обліковували птахів 
як у водно-болотяних угіддях, так і на прилеглих до них територіях: орних 
землях, пасовищах, лісосмугах та інших деревно-чагарникових заростях. 
Загалом проведено 111 обліків на маршрутах різної довжини. Основна увага 
приділялася птахам рибогосподарських ставів, зокрема, водно-болотяним 
видам. Дослідженнями було охоплено р. Будичину майже на всій її про-
тяжності, крім частини верхів’я (витоки та відрізок в межах с. Романівка), а 
також її притоку р. Руду. По відношенню до населених пунктів, досліджувана 
територія – це південні околиці сіл Романівка, Стовпів, Будичани та терито-
рія між м. Чуднів і с. Дубище. Птахи зазначених населених пунктів у даній 
роботі не розглядаються.

При характеристиці орнітофауни наведений її сезонний розподіл: весняна 
міграція, гніздовий період, осіння міграція та зимовий період. Для гніздового 
періоду додатково провели розподіл птахів на гніздові (види, гніздування яких 
доведене знахідками гнізд, спостереженням нелітаючих чи слаболітаючих 
пташенят, дорослих птахів із гніздовою поведінкою, та види, гніздування 
котрих хоч і не доведено, але вони постійно реєструвалися в характерних 
біотопах і їх гніздування тут не викликає сумнівів), імовірно гніздові (види, 

Фото 3. Заліснений схил балки біля 
с. Стовпів. 22.05.2019 р.
Photo 3. Forested slope of the balk near 
the village of Stovpiv.

Фото 4. Пониззя р. Будичина на око-
ли ці м. Чуднів. 22.05.2019 р.
Photo 4. Lower course of the river Bu-
dy chyna near the town of Chudniv.
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що реєструвалися в характерних біотопах менш регулярно і, на нашу думку, 
необхідні додаткові факти для підтвердження їх гніздування) та не гніздові 
(літуючі птахи чи птахи, які гніздяться неподалік і використовують дослід-
жувану територію як кормові угіддя).

Для водно-болотяних видів також наводяться відомості щодо середньої 
та максимальної чисельності облікованих особин за один облік по місяцях. 
Тут треба зауважити, що наведені середні значення є заниженими через те, 
що більшість обліків були проведені не по всій довжині долини. Але, на 
нашу думку, отримані дані є прийнятними для оцінки відносної чисельності 
птахів та її сезонного розподілу. При обрахунку середньої та максимальної 
чисельності не враховували транзитно пролітаючих птахів.

Класифікація птахів за екологічними групами подана за В.П. Бєліком 
(2000). Видові назви птахів наведені за Г.В. Фесенком і А.А. Бокотеєм (2007) 
із деякими змінами.

Спостереження деяких видів птахів раніше вже публікувалися в нашій 
попередній роботі (Гриб, 2017).

результати 

У долині р. Будичина нами зареєструвано 180 видів птахів (табл.1). З них 
19 занесені до Червоної книги України (2009). У період весняної міграції 
виявлено 138 видів, у гніздовий період – 115, під час осінньої міграції – 161, 
у зимовий період – 39. Варто зауважити, що найбільша кількість видів від-
мічена в період осінньої міграції; пояснюється це у значній мірі більшою 
тривалістю даного періоду.

До гніздової орнітофауни ми відносимо 86 видів, включаючи 22 ймо-
вірно гніздових види. За екологічною належністю серед них домінують 
дендрофіли (36 видів) та лімнофіли (33). Частка кампофілів та склерофілів 
знач но менша (по 8 видів). Один із гніздових видів віднесений до двох груп 
водночас: зозуля (Cuculus ca norus) – дендрофілів і лімнофілів. Ще 29 видів 
використовують долину р. Будичина у гніздовий період для годівлі (літуючі 
особини або види, які гніз дяться неподалік).

Серед водно-болотяних птахів у період весняної міграції зареєстровано 
55 видів, у гніздовий період – 47, у період осінньої міграції – 69, у зимовий 
пе ріод – 6. До гніздових віднесено 27 видів, до ймовірно гніздових – 6, ви-
користовують територію у гніздовий період лише для годівлі – 14. Найбільше 
видове різноманіття водно-болотяних птахів спостерігається у квітні – за-
реєстровано 52 види, найменше – в січні (3). Сумарна середня чисельність 
водно-болотяних птахів найвища в березні – 363,6 ос., найменша – в січні – 
6,3 ос. (табл. 2). 
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вид вМ гП оМ з чку егг г? н
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gavia arctica + Л
Podiceps ruficollis + + + Л
P. nigricollis + Л
P. grisegena + + Л
P. cristatus + + + Л
Phalacrocorax carbo + + + Л
Botaurus stellaris + + + Л
Ixobrychus minutus + + Л
Nycticorax nycticorax + Л
Egretta alba + + + Л
E. garzetta + Л
Ardea cinerea + + + Л
A. purpurea + + + Л
Ciconia ciconia + + + Д
C. nigra + + + + Д
Anser albifrons + + Л
A. fabalis + + Л
Cygnus olor + + + + Л
Anas platyrhynchos + + + + Л
A. crecca + + + Л
A. strepera + + Л
A. penelope + + Л
A. acuta + + Л
A. querquedula + + + Л
A. clypeata + + Л
Aythya ferina + + + Л
A. fuligula + + + Л
Bucephala clangula + + + Л
Mergus albellus + Л
M. serrator + + Л
Pandion haliaetus + + + Д

Таблиця 1

Склад орнітофауни долини р. Будичина
Composition of the ornithofauna of Budychyna river valley
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pernis apivorus + + Д
Milvus migrans + + + Д
Circus cyaneus + + + + К
C. pygargus + + + К
C. aeruginosus + + + Л
Accipiter gentilis + + + + Д
A. nisus + + + + Д
Buteo lagopus + + + С
B. buteo + + + + Д
Circaetus gallicus + + + Д
Aquila pomarina + + + Д
Haliaeetus albicilla + + Д
Falco subbuteo + + + Д
F. columbarius + Д
F. vespertinus + Д
F. tinnunculus + + С
Perdix perdix + + + + Д
Coturnix coturnix + + + К
Grus grus + + + + Л
Rallus aquaticus + + + Л
Porzana porzana + + Л
P. parva + + + Л
Crex crex + К
Gallinula chloropus + + + Л
Fulica atra + + + Л
Pluvialis apricaria + + Л
Charadrius hiaticula + + Л
Ch. dubius + + Л
Vanellus vanellus + + + Л
Tringa ochropus + + + Л
T. glareola + + + Л
T. nebularia + + Л
T. totanus + + Л
T. erythropus + Л
Actitis hypoleucos + + + Л

Продовження таблиці 1                                               Continuation of the Table 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Philomachus pugnax + + + Л
Calidris minuta + Л
C. temminckii + Л
C. alpina + Л
Limicola falcinellus + Л
Lymnocryptes minimus + Л
Gallinago gallinago + + + Л
Numenius arquata + + Л
Limosa limosa + + + + Л
Larus minutus + Л
L. ridibundus + + + Л
L. cachinnans + + + + Л
L. canus + + Л
Chlidonias niger + + + Л
Ch. leucopterus + + Л
Ch. hybrida + + + Л
Sterna hirundo + + + Л
Columba palumbus + + + Д
C. oenas + + + + + Д/С
C. livia + + + С
Streptopelia turtur + + Д
Cuculus canorus + + + Д/Л
Asio flammeus + + К
Apus apus + + + С
Alcedo atthis + + + Л
Merops apiaster + + + С
Upupa epops + + + С
Jynx torquilla + + Д
Picus canus + + + + Д
Dryocopus martius + + Д
Dendrocopos major + + Д
D. syriacus + Д
D. minor + Д
Riparia riparia + + + С
Hirundo rustica + + + С

Продовження таблиці 1                                               Continuation of the Table 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Delichon urbica + + + С
Galerida cristata + К
Eremophila alpestris + + + К
Lullula arborea + Д
Alauda arvensis + + + К
Anthus trivialis + + + Д
A. pratensis + + + К
A. cervinus + + К
Motacilla flava + + + К
M. citreola + + Л
M. alba + + + Л
Lanius collurio + + + Д
L. minor + Д
L. excubitor + + + + + Д
Oriolus oriolus + + + Д
Sturnus vulgaris + + + С
Garrulus glandarius + + + + Д
Pica pica + + + + Д
Corvus monedula + + + С
C. frugilegus + + + Д
C. cornix + + + + Д
C. corax + + + + Д
Troglodytes troglodytes + + + Д
Prunella modularis + Д
Locustella luscinioides + + + Л
L. naevia + Л
Acrocephalus palustris + + Л
A. schoenobaenus + + + Л
A. scirpaceus + + + Л
A. arundinaceus + + + Л
Hippolais icterina + Д
Sylvia atricapilla + + + Д
S. borin + + Д
S. communis + + + Д
S. curruca + + + Д

Продовження таблиці 1                                               Continuation of the Table 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Phylloscopus trochilus + + + Д
Ph. collybita + + + Д
Ph. sibilatrix + + Д
Regulus regulus + + Д
Ficedula hypoleuca + Д
Muscicapa striata + Д
Saxicola rubetra + + + К
S. torquata + + + К
Oenanthe oenanthe + + + С
Phoenicurus phoenicurus + Д
Ph. ochruros + + + С
Erithacus rubecula + + + Д
Luscinia luscinia + + + Д
L. svecica + + + Л
Turdus pilaris + + + + Д
T. merula + + + Д
T. iliacus + Д
T. philomelos + + + Д
T. viscivorus + Д
Panurus biarmicus + + + + Л
Aegithalos caudatus + Д
Remiz pendulinus + + + Л
Parus palustris + Д
P. montanus + Д
P. ater + Д
P. caeruleus + + + + Д
P. major + + + + Д
Certhia familiaris + + Д
Passer domesticus + + + С
P. montanus + + + + С
Fringilla coelebs + + + + Д
F. montifringilla + + + Д
Serinus serinus + + Д
Chloris chloris + + + + Д
Spinus spinus + + + Д

Продовження таблиці 1                                               Continuation of the Table 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Carduelis carduelis + + + + Д
Acanthis cannabina + + + + Д
A. flavirostris + Д
A. flammea + + + Д
Pyrrhula pyrrhula + + + Д
Coccothraustes 
coccothraustes + + + + Д

Emberiza calandra + + + К
E. citrinella + + + + Д
E. schoeniclus + + + + Л
всього видів 138 64 22 29 161 39 19

Примітки. ВМ – період весняної міграції, ГП – гніздовий період (Г – гніздовий, 
Г? – імовірно гніздовий, Н – не гніздовий), ОМ – період осінньої міграції, З – зимо-
вий період; ЕГ – екологічні групи: Д – дендрофіли, Л – лімнофіли, К – кампофіли, 
С – склерофіли; ЧКУ – Червона книга України.

Закінчення таблиці 1                                               End of the Table 1

По птахах водно-болотяного комплексу, видах, занесених до Червоної 
книги України (2009), а також деяких інших наведена коротка характеристика 
в повидових нарисах.

гагара чорношия (Gavia arctica). Рідкісний пролітний вид. Відмічений 
лише на осінній міграції на ставі № 2 біля с. Романівка: 8.11.2014 р. – 1 ос., 
23.10 та 5.11.2016 р. – 1 та 2 ос. відповідно. Крім того, 5.11.2016 р. там само 
також відмічено 1 птаха, що транзитно пролетів у південному напрямку, не 
зупиняючись у районі досліджень. 

норець малий (Podiceps ruficollis). Малочисельний гніздовий вид. 
Оселяється переважно у верхів’ях ставів № 2 біля сіл Романівка та Стовпів. 
Гніздування доведене в останньому місці 29.06.2020 р., коли було виявлено 
виводок із 4 пташенят. Гніздова чисельність оцінена у 2–3 пари.

норець чорношиїй (P. nigricollis). Рідкісний пролітний вид. 8.10 та 
16.10.2017 р. на ставі № 2 біля с. Романівка спостерігали 4 і 5 птахів відпо-
відно (Гриб, 2017).

норець сірощокий (P. grisegena). Рідкісний пролітний вид. 24.08 і 
9.09.2017 р. на ставі № 2 поблизу с. Романівка спостерігали молодого птаха 
(Гриб, 2017).

норець великий (P. cristatus). Звичайний гніздовий вид. Чисельність 
ко ливається. Кількість гніздових пар оцінювали за підрахунком виводків, 
тому вона може бути дещо заниженою, оскільки не враховувалися пари, що 
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не вивели пташенят. На ставах № 1 та № 2 біля с. Романівка у 2013–2018 
рр. гніздилося 5–6 пар, у 2019 р. – 4, у 2020 р. – лише 2, у 2021 р. – 4. За-
галом у долині Будичини у 2013 р. гніздилося, ймовірно, близько 7–8 пар. 
Така чисельність трималася до 2018 р., дещо знизившись у 2019 р. У 2020 р. 
гніздилося лише 3 пари. У 2021 р. гніздова чисельність норців повернулася 
до початкового рівня. 

Баклан великий (Phalacrocorax carbo). Малочисельний пролітний вид. 
Поодинокі літуючі птахи можуть триматися на ставах у гніздовий період.

Бугай (Botaurus stellaris). Малочисельний (в останні роки – рідкісний) 
гніздовий вид. На початку досліджень гніздидося 3–4 пари. Зокрема, по парі 
на ставах № 1 та № 2 біля с. Романівка (фото 5). В останні роки чисельність 
скоротилася і у 2019 р. ймовірно становила лише 2 пари: по одній на ставах 
№ 2 біля с. Романівка та біля с. Стовпів. Можливо, це пов’язано з масовими 
палами заростей очерету та рогозу по берегах водойм. Особливо катастрофіч-
ним було це явище навесні 2020 р., коли, за нашими даними, було випалено 
до 90% усіх заростей прибережної трав’янистої рослинності в долині. У 
підсумку у 2020 р. гніздову чисельність було оцінено лише в 1 пару. Бугай 
того року зареєстрований лише на ставі № 2 в околицях с. Стовпів. Такою 
ж була чисельність бугая і у 2021 р., вид відмічений лише у верхів’ї ставу 
№ 2 біля с. Романівка.

Бугайчик (Ixobrychus minutus). Малочисельний гніздовий вид. Трап-
ляється не щорічно. Відмічали на ставах біля с. Романівка та на ставі № 2 
поблизу с. Стовпів. Обліковували, як правило, не більше 1–2 особин. Лише 
3.08.2019 р. зареєстрували 4 бугайчиків.

Фото 5. Бугай. Околиці с. Романівка. 
15.04.2017 р.
Photo 5. A Bittern.

Фото 6. Квак. Околиці с. Будичани. 
29.06.2020 р.
Photo 6. A Night Heron.
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квак (Nycticorax nycticorax). Рідкісний літуючий вид. 29.06.2020 р. спо-
стерігали 1 квака у верхів’ї ставу № 2 біля с. Будичани (фото 6).

чапля біла велика (Egretta alba). Малочисельний нерегулярно гніздовий 
та звичайний літуючий і пролітний вид. Відмічається на більшості обліків, 
крім зимового періоду. У 2021 р. на ставі № 2 біля с. Романівка спостерігали 
птахів, які з гніздовим матеріалом сідали в зарості очерету, на підставі чого 
вид був віднесений до гніздових. Гніздова чисельність у цей рік, виходячи 
з кількості дорослих чапель, оцінена в 4–5 пар. Найбільша кількість особин 
даного виду в долині облікована 31.08.2012 р.: на полях і ставі біля с. Рома-
нівка трималося близько 40 птахів.

чапля біла мала (E. garzetta). Рідкісний літуючий вид. 29.06.2020 р. 
спостерігали птаха на відмілині ставу № 1 поблизу с. Романівка.

чапля сіра (Ardea cinerea). Звичайний літуючий та пролітний вид. Відмі-
чається на більшості обліків, крім зимового періоду. Найбільша зареєстрована 
за облік чисельність становила 20 ос. Така кількість чапель була облікована 
8.08.2015 р. на ставах біля с. Романівка та 28.09.2019 р. на спущеному ставі 
№ 2 в околицях с. Стовпів.

чапля руда (A. purpurea). Рідкісний пролітний і літуючий вид. Спо-
стерігали на ставах біля с. Романівка: 24.04.2016 р. – 1 ос., 1.06 та 6.08.2017 
р. – по 1 ос., 4.08.2018 р. – 2 ос., 1.09 та 15.09.2019 р. – по 1 ос.

Лелека білий (Ciconia ciconia). Звичайний не гніздовий та пролітний 
вид. Використовує долину для годівлі. Найкращі кормові угіддя цього виду 
знаходяться на заплавних пасовищних луках у пониззі, які, крім того, впритул 
прилягають до меж с. Будище та м. Чуднів. На окраїнах цих населених пунктів 
30.03.2019 р. спосте рі-
гали 4 зайнятих гнізда. 

Лелека чорний (C. 
nigra). Малочисель-
ний пролітний вид. На 
міграції пролітає через 
долину в основному 
транзитом. Викорис-
тання долини як кор-
мових угідь зафіксова-
но лише одного разу: 
22.05.2019 р. чорний 
ле лека (скоріше всього, 
літуючий) го ду вався на 
ставі № 2 в околицях с. 
Будичани. 

Фото 7. Зграя білолобих гусей. Околиці с. Романів-
ка. 15.04.2017 р.
Photo 7. A flock of White-fronted Geese.
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гуска білолоба (Anser albifrons). Звичайний пролітний вид. Під час 
міграцій неодноразово зупинялися в долині для годівлі та відпочинку. Зо-
крема, неодноразово такі зграї чи поодиноких птахів фіксували в околицях 
с. Романівка. 14.04.2013 р. близько 40 птахів на світанку злетіли з верхів’я 
ставу № 1. У 2014 р. від 23.03 по 21.05 на тому ж ставі трималася білолоба 
гуска з пошкодженим крилом. 19.03.2016 р. в долині відмічено 2 змішаних 
зграї з гуменником (A. fabalis). Зграя чисельністю 46 ос., у якій більшість 
становили гуменники, спочатку трималася на полі, потім перелетіла й сіла 
на став № 2. Інша зграя чисельністю 134 ос. з приблизно рівною часткою 
обох видів відпочивала на полі біля ставу № 1. 27.03.2016 р. 4 білолобих 
гусок спостерігали на ставі № 2 разом з 1 гуменником. 15.04.2017 р. 12 гусок 
спостерігали на березі ставу № 2 (фото 7).

гуменник (A. fabalis). Малочисельний пролітний вид. Зустрічається 
рідше попереднього виду. Крім уже описаних вище спостережень, бачили 
ще 5.10.2014 р. зграю з 18 ос. на озимині біля с. Романівка. 

Лебідь-шипун (Cygnus olor). Малочисельний гніздовий вид. Щорічно 
гніздиться 1–3 пари (переважно 2). В останні два роки гніздилося по 1 парі. 
У 2020 р. пара успішно гніздилася на ставі № 3 біля с. Романівка, який є 
найменшим із досліджуваних у долині, але в той рік він єдиний уцілів від 
масових весняних палів. У 2021 р. пара гніздилася на цій же водоймі, але 
гніздування було неуспішним. Загалом зареєстровано 13 випадків гніздуван-
ня на всіх ставах біля сіл Романівка та Будичани. Відмічено по 2 виводки 
із 4, 5, 7 та 9 пташенятами, та 1 виводок із 6 пташенятами. Загалом, лебеді 
ре єструються на ставах під час більшості обліків, крім зимового періоду. За 
відсутності льодового покриву можуть траплятися і взимку. 

крижень (Anas platyrhynchos). Звичайний гніздовий вид. 1.06.2015 
р. на ставі № 1 біля с. Романівка спостерігали виводок з 10–12 пташенят. 
29.06. 2020 р. на ставі № 2 поблизу с. Стовпів спостерігали 2 виводки з 6 
та 8 молодих птахів. На міграції значно чисельніший весною. Найбільша 
кількість відмічена 3.03.2016 р. на ставі № 1 в околицях с. Романівка, коли 
спостерігали близько 350 крижнів. Дещо менші скупчення реєстрували і в 
попередні роки, а у 2017–2020 рр. не зустрічали більше 50 ос. 6.03.2021 р. на 
тому ж ставі біля с. Романівка знову зафіксоване значне скупчення: близько 
275 птахів. При відсутності льодового покриву може траплятися і взимку. 
Так, 30.12.2019 р. біля с. Романівка спостерігали 13 крижнів, які низько 
пролетіли вздовж долини, ймовірно, здійснюючи кормове переміщення в 
межах досліджуваної території. 18.12.2021 р. на ставах біля с. Стовпів за-
реєстровано 1 та 3 птахів.

чирок-свистунець (A. crecca). Звичайний пролітний вид. Регулярно 
від мічається на весняній на осінній міграціях, хоча на весняній значно 
чисельніший. Літуючі птахи можуть траплятися й у гніздовий період. Най-
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більша кількість зареєстрована 30.03.2012 р. – близько 50 птахів на ставі 
№ 1 біля с. Романівка. 

нерозень (A. strepera). Рідкісний пролітний вид. Спостерігали тільки на 
весняній міграції на ставах біля с. Романівка: 14.04.2012 р. – 3 ос., 20.04.2013 
р. – 2 ос., 15.03, 17.04 та 27.04.2014 р. – 2 ос. 

свищ (A. penelope). Звичайний пролітний вид. Регулярно відмічається 
на весняній міграції, рідко – на осінній. Найбільша кількість зареєстрована 
23.03.2014 р. – близько 100 птахів на ставі № 2 біля с. Романівка.

Шилохвіст (A. acuta). Рідкісний пролітний вид. На весняній міграції 
спо стерігали на ставі № 2 біля с. Романівка: 14.04.2012 – 9 ос., 10.03 та 
23.03.2014 – 2 та 1 ос. відповідно. На осінній міграції 1 птах відмічений 
4.10.2020 р. на ставі № 2 біля с. Стовпів.

чирок-тріскунець (A. querquedula). Звичайний пролітний і малочи-
сельний імовірно гніздовий вид. У гніздовий період у незначній кількості 
ре  єструється більш-менш регулярно, але гніздування не встановлено. На 
міграції набагато чисельніший навесні. Найбільша кількість виявлена 
15.04.2017 р. – близько 55 птахів на ставах біля с. Романівка.

Широконіска (A. clypeata). Малочисельний пролітний вид. Трапляється 
на весняній та осінній міграціях на ставах в околицях с. Романівка. Найбільша 
кількість зареєстрована 17.04.2014 р. – 6 птахів. 

чернь червоноголова (Aythya ferina). Малочисельний пролітний вид. 
Зутрічається відносно регулярно, але завжди в малій кількості на ставах біля 
сіл Романівка та Стовпів. Літуючі птахи можуть траплятися й у гніздовий 
період. Найбільша кількість зареєстрована 28.09.2013 р. – 9 особин.

чернь чубата (A. fuligula). Малочисельний пролітний та рідкісний зиму-
ючий вид. Реєстрували на ставах біля с. Романівка в кількості 1–4 ос., лише 
5.11.2016 р. було зареєстровано 31 ос. Взимку, при відсутності льодового 
покриву, відмічений одного разу: 30.12.2017 р. – 2 птахів. 

гоголь (Bucephala clangula). Малочисельний пролітний вид. Спостері-
гали на ставах біля с. Романівка на весняній та осінній міграціях: 20.09.2014 
р. – 1 ос., 15.03.2015 р. – 6 ос., 25.03.2017 р. – 2 ос., 8.10 та 16.10.2017 р. – по 
1 ос., 22.02.2020 р. – 1 ос. 

крохаль малий (Mergus albellus). Рідкісний пролітний вид. Одного птаха 
відмітили на ставі № 2 біля с. Романівка 16.10.2017 р. (Гриб, 2017).

крохаль середній (M. serrator). Рідкісний пролітний вид. Спостерігали 
двічі по одному птаху на ставах біля с. Романівка: 16.10.2016 р. на ставі № 2 
(Гриб, 2017) та 3.11.2019 р. на ставі № 1.

скопа (Pandion haliaetus). Рідкісний пролітний вид. По одному птаху 
дві чі спостерігали у 2017 р. біля с. Романівка. 15.04 птах сів на опору ви-
соковольтної ЛЕП серед орних земель поряд зі ставом № 1. 9.09 птах полював 
на тому ж ставі.
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Шуліка чорний (Milvus migrans). Рідкісний пролітний та літуючий вид. 
Один птах пролетів на північ біля с. Стовпів 14.04.2013 р. Пара шулік ширяла 
поряд зі ставом № 2 в околицях того ж населеного пункту 29.06.2020 р.

Лунь польовий (Circus cyaneus). Малочисельний пролітний та рідкісний 
зимуючий вид. Трапляється в різних місцях долини. Переважно зустрічали 
самок чи молодих птахів: 7.10.2012 р. – 1 ос., 5.11.2016 р. – 1 ос., 20.01.2018 
р. – 1 ос., 30.03, 15.09 та 14.10.2019 – 1, 1 та 2 ос. відповідно. Дорослий 
самець відмічений лише 16.10.2017 р.

Лунь лучний (C. pygargus). У гніздовий період іноді трапляються або 
літуючі птахи, або луні, що гніздяться десь неподалік, зокрема, західніше 
те риторії досліджень – біля с. Врублівка (Гриб, 2017). Під час міграцій зу-
стрічається рідше.

Лунь очеретяний (C. aeruginosus). Звичайний гніздовий вид. Заселяє 
ділянки ставів та заболочені місця річки зі значними заростями очерету чи 
рогозу. Гніздиться 4–5 пар. 

змієїд (Circaetus gallicus). Рідкісний пролітний вид. В основному пролітає 
транзитом, не зупиняючись на досліджуваній території. Лише 24.08.2016 р. 
змієїд полював на полі біля с. Романівка, а 1.08.2021 р. птах зі спійманою 
здобиччю спостерігався над луками біля с. Романівка на схід від ставу № 2. 

Підорлик малий (Aquila pomarina). Звичайний пролітний вид. Нерідко 
зупиняється в долині для годівлі.

орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). Рідкісний пролітний вид. 29.09. 
2019 р. на спущеному ставі № 2 біля с. Стовпів спостерігали 2 молодих птахів.

Підсоколик малий (Falco columbarius). Рідкісний пролітний вид. Один 
птах відмічений біля с. Романівка 11.11.2017 р.

кібчик (F. vespertinus). Малочисельний пролітний вид. Зустрічали лише 
під час осінньої міграції. 25.08.2020 р. на проводах та металевих конструкці-
ях високовольтної ЛЕП біля с. Романівка трималося 16 кібчиків. Крім того, 
неодноразово відмічали цих птахів у позаобліковий час із кінця серпня – у 
вересні біля витоків Будичини між селами Романівка та Врублівка. Ці соколи 
часто сідають у тій місцевості на проводи ЛЕП вздовж автомобільної дороги, 
і відмічалися нами під час проїзду на автобусі.

Журавель сірий (Grus grus). Малочисельний пролітний вид. На міграціях 
пролітає через долину транзитом, не зупиняючись. 2.05.2017 р. ймовірно 
літуючий птах пролетів біля ставу № 1 в околицях с. Романівка в західному 
напрямку.

Пастушок (Rallus aquaticus). Звичайний гніздовий вид. Оселяється на 
всіх ставах та на заболочених ділянках по руслу річки. 1.06.2017 р. на нічному 
обліку лише на ставі № 2 біля с. Романівка зареєстровано 5 птахів.

Погонич звичайний (Porzana porzana). Під час нічного обліку 1.06. 
2017 р. на ставах біля с. Романівка виявлений не був. 1.09.2019 р. спостері-
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гали погонича на ставі № 
3 поблизу того ж населе-
ного пункту. Враховуючи 
потаємний спосіб життя, 
не достатню кількість ніч-
них обліків і наявність при-
датних гніздових біотопів, 
припускаємо можливість 
гніздування виду в долині. 

Погонич малий (P. par
va). Малочисельний гніз-
довий вид. Виявлений на 
ставах біля с. Романівка та 
ставі № 2 біля с. Стовпів 
(фото 8). Орієнтовно, гніз-
диться 2–3 пари.

деркач (Crex crex). 
Ма лочисельний гніздовий 
вид. Чисельність зменшу-

ється. В околицях с. Романівка поодинокі птахи більш-менш регулярно ре-
єструвалися до 2016 р. В останні роки припускаємо можливість гніздування 
деркача лише на луках у пониззі Будичини, і, можливо, спорадично на луках 
біля с. Романівка нижче ставу № 2. У 2020 р. вид не був відмічений у долині 
жодного разу. 

курочка водяна (Gallinula chloropus). Звичайний гніздовий вид. Оселя-
ється на всіх досліджуваних ставах у долині, а також на заболочених ділянках 
русла річки. Гніздиться близько 10 пар. Чисельність стабільна.

Лиска (Fulica atra). Звичайний гніздовий вид. Гніздиться близько 15–20 
пар, чисельність дещо знизилася в останні роки. Дуже змінився локальний 
розподіл птахів. У перші роки досліджень найбільше лисок гніздилося біля 
с. Романівка на ставі № 2. У 2013–2018 рр. тут було не менше 10 пар лисок, 
а у 2019–2021 рр. – лише 1–3 пари. Водночас, зросла чисельність їх біля с. 
Будичани, де у 2019 р. було перекрито русло річки й утворився став № 2. 
Саме на цьому ставі гніздилося найбільше лисок у 2019–2020 рр. – близько 
5–10 пар. Також близько 5 пар гніздилось у 2020 р. у верхів’ї ставу № 2 біля с. 
Стовпів. У 2021 р. на жодному зі ставів не обліковано більше 3 гніздових пар.

сивка золотиста (Pluvialis apricaria). Звичайний пролітний вид. Частіше 
зустрічається на весняній міграції, рідше – на осінній. Тримається на полях. 
У зграях реєстрували до 150 птахів. Можливо, причиною меншої кількості 
спостережень восени є пізній збір урожаю, особливо це стосується кукурудзи, 
яку збирають найпізніше. 

Фото 8. Малий погонич. Околиці с. Романівка. 
1.06.2017 р.
Photo 8. A Little Crake.
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галстучник (Charadrius hiaticula). Рідкісний пролітний вид. 28.09.2019 р. 
на спущеному ставі № 2 біля с. Стовпів спостерігали 1 птаха.

зуйок малий (Ch. dubius). Малочисельний пролітний вид. 28.06, 26.07 
та 8.08.2015 р. на ставі № 1 біля с. Романівка відмітили 5, 7 та 5 птахів від-
повідно. 25.04 та 8.05.2020 р. на відмілинах ставу № 2 біля с. Стовпів спо-
стерігали 2 та 4 зуйків відповідно. 

чайка (Vanellus vanellus). Відносно звичайний гніздовий вид. Гніздиться 
переважно серед орних земель. У долині загалом гніздиться до 10 пар. Так, у 
2019 р. гніздова чисельність біля с. Романівка оцінена в 6–7 пар. 18.06.2019 р. 
в позаобліковий час виявлено дорослого птаха із пташеням поблизу витоків 
Будичини. Птахи трималися біля великої калюжі, яка утворилася на краю 
поля поряд з автомобільною дорогою після зливових дощів у травні – на по-
чатку червня того ж року. Нерідко в міграційні періоди на полях регулярно 
тримаються зграї сумарною чисельністю 100–200 ос. і більше.

коловодник лісовий (Tringa ochropus). Малочисельний пролітний та 
зрідка літуючий вид. Реєстрували не більше 4 ос. за облік. 

коловодник болотяний (T. glareola). Звичайний пролітний та літуючий 
вид. Найбільша чисельність зареєстрована 8.08.2015 р. на відмілинах ставу 
№ 1 біля с. Романівка, коли спостерігали близько 70 болотяних коловодників. 

коловодник великий (T. nebularia). Малочисельний пролітний вид. 
Найбільшу кількість цих коловодників зафіксували 20.04.2013 р. на ставі № 
1 в околицях с. Романівка, коли спостерігали зграйку із 7–8 птахів.

коловодник звичайний (T. totanus). Рідкісний пролітний вид. Спосте-
рігали на ставах біля с. Романівка. 28.07.2013 р. – 1 ос., 17.04 та 27.04.2014 
р. – 6 та 1 ос. відповідно, 15.04.2017 р. – 1 ос.

коловодник чорний (T. erythropus). Рідкісний пролітний вид. Відмічався 
в тих же місцях, що й попередній вид, але ще рідше. 30.08.2014 р. спостері-
гали 2 ос., 28.06.2015 р. – 1 ос., 25.08.2020 р. – 1 ос.

Перевізник (Actitis hypoleucos). Рідкісний імовірно гніздовий та мало-
чисельний пролітний вид. Під час обліків спостерігали більш-менш регуляр-
но, проте завжди в невеликій кількості. Не реєстрували більше 4 ос. Зрідка 
по одинокі птахи реєструються у гніздовий період, що дає деякі підстави 
припустити ймовірність нерегулярного гніздування окремих пар.

турухтан (Philomachus pugnax). Звичайний пролітний та малочисельний 
літуючий вид. Крім зустрічей на відмілинах ставів, також зрідка трапляється 
на прилеглих до них зораних полях. Найбільше за облік відмічали близько 
50 турухтанів на ставах і полях біля с. Романівка 24.04.2016 р.

Побережник малий (Calidris minuta). Рідкісний пролітний вид. Зустріча-
ли лише на осінній міграції на ставі № 1 поблизу с. Романівка. 26.08.2013 р. 
зареєстрували 2 ос., 20.09.2014 р. – 2 ос., 8.08.2015 р. – 3 ос.
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Побережник білохвостий (C. temminckii). Рідкісний пролітний вид. 
8.05.2020 р. на відмілинах ставу № 2 біля с. Стовпів спостерігали 3 птахів.

Побережник чорногрудий (C. alpina). Рідкісний пролітний вид. Трапля-
ється на осінній міграції на ставах біля с. Романівка та ставі № 2 поблизу 
с. Стовпів. 15.09 та 28.09.2019 р. спостерігали 3 та 2 ос. відповідно. 1.08 та 
25.08.2020 р. – 1 та 3 ос. відповідно.

Побережник болотяний (Limicola falcinellus). Рідкісний пролітний вид. 
26.07.2015 р. на відмілинах ставу № 1 в околицях с. Романівка тримався один 
птах (Гриб, 2017).

гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Рідкісний пролітний вид. Відмітили 
23.10.2016 р. на ставі № 1 біля с. Романівка. Птаха сполохали на висохлій 
ділянці ставу, яка на той час заросла рідкою рослинністю. Гаршнеп, про-
летівши невелику відстань, сів поряд на краю розріджених заростей рогозу 
вузьколистого (Typha angustifolia) (Гриб, 2017).

Бекас (Gallinago gallinago). Рідкісний імовірно гніздовий та звичайний 
пролітний вид. Реєструється регулярно, але чисельність дуже зменшується. 
На заплавних луках біля с. Романівка токуючих птахів реєстрували до 2017 
р. У 2018–2019 і 2021 рр., попри знахідки поодиноких птахів у гніздовий 
пе ріод, токування не відмічалося. 25.04.2020 р. після тотального випалю-
вання прибережних осокових лук у верхів’ї ставу № 2 спостерігали близько 
10 бекасів, 2 з яких токували. Найбільша чисельність виду зареєстрована 
30.03.2012 р. на заплавних луках біля с. Романівка, коли спостерігали су-
марно близько 50 бекасів.

кроншнеп великий (Numenius arquata). Рідкісний пролітний вид. 
28.09.2013 р. кроншнеп транзитно пролетів біля с. Романівка в південному 
на прямку (Гриб, 2017).

грицик великий (Limosa limosa). Рідкісний пролітний та літуючий вид. 
Трапляється під час міграцій на ставах та луках в околицях с. Романівка. 14.04 
та 26.08.2013 р. спостерігали близько 20 ос. та 10 ос. відповідно. 13.04, 1.06 
та 8.08.2015 р. – 1, 2 та 2 ос. відповідно.

Мартин малий (Larus minutus). Рідкісний пролітний вид. Двічі зареє-
стрований на осінній міграції на ставі № 2 поблизу с. Романівка. 3.10.2016 
р. спостерігали молодого птаха, а 24.08.2017 р. – двох молодих (Гриб, 2017).

Мартин звичайний (L. ridibundus). Звичайний літуючий та пролітний 
вид. Траплявся на більшості обліків, крім зимового періоду. Найбільша 
кількість зафіксована 30.03.2019 р., коли було зареєстровано 113 мартинів, 
з яких близько 110 ос. трималося на ставі № 2 біля с. Романівка.

Мартин жовтоногий (L. cachinnans). Звичайний літуючий та пролітний 
вид. За чисельністю значно поступається попередньому виду. Найбільша 
кількість становила 15 ос. і була зафіксована 3.08.2019 р. на ставі № 2 біля с. 
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Романівка. Одного разу відмічений у зимовий період: 3.02.2018 р. 4 мартини 
пролетіли вздовж р. Руда.

Мартин сивий (L. canus). Рідкісний пролітний вид. Двічі зареєстрований 
в околицях с. Романівка. 31.03.2018 р. двоє птахів пролетіли в західному на-
прямку над ставом № 1. Того ж року, 24.10 на ставі № 2 тримався 1 птах.

крячок чорний (Chlidonias niger). Звичайний гніздовий і пролітний вид. 
Достовірне гніздування зареєстровано біля с. Будичани. У 2013–2014 рр. 
близько 10 пар гніздилися на ставі № 1, а у 2019 р. – така ж кількість на ставі 
№ 2. У 2021 р. мінімум 3 пари гніздилися на ставах № 1–2 біля с. Романівка. 
Найбільша чисельність, яку нараховували в долині за один облік, склала 35 
ос. і була зафіксована двічі: 10.05.2013 р. та 15.06.2014 р.

крячок білокрилий (Ch. leucopterus). Рідкісний пролітний вид. Спосте-
рігали на ставах біля с. Романівка: 27.04.2014 р. – близько 50 ос., 3.05.2015 
р. – 2 ос., 24.08.2017 р. – 2 ос., 26.08.2018 р. – 1 ос., 20.05.2021 р. – 2 ос.

крячок білощокий (Ch. hybrida). Звичайний гніздовий і пролітний 
вид. Достовірне гніздування зафіксовано тричі. У 2016 р. близько 15–20 пар 
гніздилися на ставі № 1 біля с. Романівка. У 2020–2021 рр. на ставі № 2 в 
околицях с. Стовпів гніздилися близько 10 та 7–8 пар відповідно. Найбіль-
ша чисельність виду в долині становила близько 40 ос., яку зареєстрували 
24.08.2017 р. на ставі № 2 біля с. Романівка.

крячок річковий (Sterna hirundo). Малочисельний імовірно гніздовий 
вид. У невеликій кількості регулярно тримається на ставах у гніздовий 
період та під час міграцій. Випадків гніздування не зареєстровано, але не 
виключаємо можливості спорадичного гніздування одиничних пар. Най-
більша чисельність становила 12 ос., яку відмітили 7.07.2018 р. на ставі № 
2 біля с. Романівка.

голуб-синяк (Columba oenas). Малочисельний пролітний, рідкісний зи-
муючий та ймовірно літуючий вид. Поодинокі птахи чи невеликі зграйки на 
міграції пролітають через долину транзитно. Відмічено один випадок зимівлі 
та одну зустріч у гніздовий період. 30.12.2019 р. на соняшниковій стерні біля 
с. Стовпів спостерігали 2 птахів. 12.06.2021 р. спостерігали 1 птаха на полі 
біля с. Романівка у зграї із припутнями (C. palumbus).

сова болотяна (Asio flammeus). Рідкісний зимуючий вид. 23.12.2017 р. 
сова пролетіла вдень біля с. Романівка, деякий час ширяючи над полем зі 
стернею кукурудзи (Гриб, 2017).

рибалочка голубий (Alcedo atthis). Рідкісний гніздовий вид. Гніздиться, 
але скоріше всього не щорічно, в місцях із наявними береговими обривами, 
переважно біля сіл Будичани та Стовпів. На ставі № 2 біля останнього на-
селеного пункту 29.04.2021 р. спостерігали двох птахів, які залітали в нору 
в береговому обриві під коріннями дерев. 
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Ластівка берегова (Riparia riparia). Звичайний гніздовий вид. Чисель-
ність коливається. У 2013 р. близько 15 пар гніздилися в обриві, утвореному 
на місці видобутку глини, поряд зі ставом № 2 біля с. Стовпів. У 2017 р. 
близько 5–10 пар гніздилися в береговому обриві на ставі № 1 біля с. Ро-
манівка, який утворився після видобування там ґрунту. У 2019 р. в обриві 
поряд зі ставом № 2 біля с. Будичани гніздилося близько 100 пар. У 2020 р. 
у вже описаному обриві біля с. Стовпів гніздилося близько 25 пар, а у 2021 
р. – близько 50 пар. У роки, коли гніздових колоній не фіксували, ластівки 
теж імовірно гніздилися, але не були відмічені через неповноту проведення 
обліків в окремі роки. 

Жайворонок рогатий (Eremophila alpestris). Звичайний пролітний та 
зи муючий вид. Зустрічається в агроландшафтах. Попри відносну регуляр-
ність зустрічей у відповідні періоди року, ніколи не спостерігали цей вид у 
значній кількості. Найбільша за чисельністю зграя становила близько 35 ос. 
Перша зустріч восени зафіксована 5.11.2016 р. (Гриб, 2017), остання зустріч 
навесні – 6.03.2021 р.

Щеврик лучний (Anthus pratensis). Малочисельний гніздовий та звичай-
ний пролітний вид. 1–2 пари гніздяться на луках біля верхів’я ставу № 2 в 
околицях с. Романівка та 1–2 пари – на луках вздовж русла Будичини східніше 
даного ставу. Також 1–2 пари гніздяться на заплавних луках у пониззі річки. 
У минулому пара гніздилася на луках вздовж р. Руда вище ставу № 1 біля с. 
Романівка. Проте дана ділянка в кінці 2016 р. була частково переорана. Крім 
того, лучна рослинність дуже деградувала внаслідок посухи. У 2017–2018 
рр. щеврики ще відмічалися там у гніздовий період, але їх токування не спо-
стерігали. Від 2019 р. птахів там не зустрічали зовсім. У цілому, в долині 
Бу дичини гніздова чисельність наразі становить 3–6 пар.

Щеврик червоногрудий (A. cervinus). Пролітний вид, рідкісний на вес-
няній міграції і звичайний на осінній. 5.05.2020 р. на луках поблизу ставу 
№ 2 біля с. Ро манівка спостерігали 1 птаха. Восени трапляється з середини 
вересня до середини жовтня.

Плиска жовтоголова (Motacilla citreola). Малочисельний гніздовий вид. 
Поширений локально. Ключова гніздова локація знаходиться в околицях с. 
Романівка на заболочених осокових луках біля верхів’я ставу № 2. Тут що-
річно гніздиться 3–5 пар цих плисок. Лише у 2020 р. після масових весняних 
палів чисельність зменшилася до 1–2 пар. В інших місцях долини спорадично 
трапляються поодинокі пари. Загалом у долині Будичини гніздиться до 7–8 
пар жовтоголових плисок. 

сорокопуд чорнолобий (Lanius minor). Рідкісний імовірно гніздовий 
вид. Двічі спостерігали в околицях с. Романівка. 23.05.2016 р. сорокопуд 
відмічений на поодинокому чагарнику біля ставу № 2, а 28.05.2018 р. два 
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птахи трималися біля р. Руда скраю розрідженої придорожньої лісосмуги 
та на полі зі сходами сої.

сорокопуд сірий (L. excubitor). Звичайний в осінній та зимовий періоди. 
Поодинокі знахідки у гніздовий період не виключають можливості гнізду-
вання в долині чи десь поблизу.

кобилочка солов’їна (Locustella luscinioides). Звичайний гніздовий 
вид. Оселяється скрізь у долині по густих очеретяних заростях на ставах, 
рід ше – на заболочених ділянках річки. Гніздова чисельність у долині ста-
новить близько 10–15 пар. У 2020 р. після масового весняного випалювання 
прибережної рослинності чисельність зменшилася вдвічі.

кобилочка-цвіркун (L. naevia). Рідкісний імовірно гніздовий вид. По-
одиноких співаючих самців реєстрували тричі в околицях с. Романівка на 
прибережних високотравних луках біля верхів’я ставу № 2: 10.05.2013 р., 
1.06.2015 р., 23.06.2019 р. Крім того, самець співав на луках біля Будичини 
23.05.2016 р. в межах с. Романівка (Гриб, 2017).

очеретянка лучна (Acrocephalus schoenobaenus). Звичайний гніздовий 
вид. Оселяється серед різноманітної прибережної рослинності: на вологих лу-
ках, у розріджених заростях очерету та рогозу. Найчисельніша з очеретянок. 
Під час обліку 22.05.2019 р. від гирла до ставів біля с. Романівка нараховано 
73 співаючих самці. Гніздова чисельність оцінена в 70–100 пар У 2020 р. 
після масових весняних палів чисельність зменшилася.

очеретянка чагарникова (A. palustris). Звичайний гніздовий вид. За-
селяє ділянки з високою трав’янистою рослинністю та чагарниками, нео-
дноразово відмічалася по краях полів ріпака (Brassica napus). Під час обліку 
22.05.2019 р. від гирла до ставів біля с. Романівка нараховано 24 співаючих 
самці. Гніздова чисельність оцінена в 10–30 пар. Чисельність цього виду з 
року в рік дуже коливається, зокрема, у 2020 р. після весняного масового 
випалювання прибережної рослинності чисельність також зменшилася. 

очеретянка ставкова (A. scirpaceus). Звичайний гніздовий вид. Оселя-
ється серед очеретяних заростей на ставах та заболочених ділянках річки. Під 
час обліку 22.05.2019 р. від гирла до ставів біля с. Романівка нараховано 12 
співаючих самців. Гніздова чисельність оцінена в 10–15 пар. У 2020 р. після 
весняних підпалів сухої рослинності спаду чисельності не зафіксовано.

очеретянка велика (A. arundinaceus). Звичайний гніздовий вид. Оселя-
ється серед очеретяних заростей на ставах та заболочених ділянках річки. Під 
час обліку 22.05.2019 р. від гирла до ставів біля с. Романівка нараховано 54 
співаючих самці. Гніздова чисельність оцінена в 50–70 пар. У 2020 р. після 
масових весняних палів чисельність зменшилась. 

синьошийка (Luscinia svecica). Звичайний гніздовий вид. Трапляється 
найчастіше на ставах, але зрідка оселяється навіть по каналізованих ділян-
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ках річки. Під час обліку 
22.05.2019 р. від гирла до 
ставів біля с. Романівка 
нараховано 16 співаючих 
самців. У цілому в долині 
гніздова чисельність оці-
нена в 15–25 пар. У 2020 
р. після масових весняних 
палів прибережної рос-
линності чисельність не 
зменшилась. 

синиця вусата (Pa
nu rus biarmicus). Мало-
чисельний гніздовий вид. 
За селяє ділянки ставів зі 

значними заростями очерету. 1–2 пари постійно гніздяться на ставі № 2 в 
околицях с. Романівка і, можливо, спорадично гніздиться також на ставі 
№ 1. Ще 1–2 пари ймовірно гніздяться на інших ставах у долині. Загалом, 
гніздова чисельність оцінена у 2–5 пар.

ремез (Remiz pendulinus). Звичайний гніздовий вид. Заселяє береги во-
дойм із наявними деревно-чагарниковими заростями. Гніздиться до 10 пар, 
зокрема 3–4 пари на ставах біля с. Романівка. Гнізда чіпляє до гілок верб, 
рідше вільхи чорної та берези повислої, в одному випадку – клена ясене-
листого (Acer negundo).

чечітка гірська (Acanthis flavirostris). Рідкісний пролітний вид. 10.03. 
2018 р. біля с. Романівка у скупченні різних горобцеподібних птахів серед 
деревно-чагарникових заростей біля ставу № 1 спостерігали 3 гірських 
чечіток (фото 9).

Просянка (Emberiza calandra). Рідкісний імовірно гніздовий вид. 1.05. 
2018 р. самець співав на луках біля р. Руда. 22.05.2019 р. двох співаючих 
самців спостерігали на луках у пониззі річки, а 8.05.2020 р. тут співали вже 
три просянки. 23.06.2019 р. зареєстровано спів самця на луках біля ставу № 
2 в околицях с. Романівка.

вівсянка очеретяна (E. schoeniclus). Звичайний гніздовий та малочи-
сельний зимуючий вид. На обліку 22.05.2019 р. від гирла до ставів біля с. 
Ро манівка нараховано 16 співаючих самців. У цей же день знайдене гніздо 
у верхів’ї ставу № 2 біля с. Будичани. Воно знаходилося на осокових при-
бережних луках біля куща кінського щавлю (Rumex confertus). У гнізді було 
5 яєць, самка злетіла і вдавала поранену. Загалом у долині гніздиться 20–30 
пар очеретяних вівсянок.

Фото 9. Гірські чечітки. Околиці с. Романівка. 
10.03.2018 р. 
Photo 9. Twites.
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обговорення

Наші дослідження підтверджують значення річкових долин, у тому числі 
долин малих річок, для збереження біорізноманіття в цілому, і, зокрема, орні-
тофауни. Поєднуючи на відносно невеликих площах різноманітні біотопи, 
вони слугують місцеоселенням для багатьох видів птахів різних екологічних 
груп. Долина р. Будичина є важливим місцем гніздування та міграційних 
зупинок багатьох видів птахів. У зимовий період видове різноманіття та 
чисельність птахів є низькими, адже водойми за мінусової температури за-
мерзають, а навколо – переважно малопривабливі простори орних земель.

Гніздування «червонокнижних» видів у межах долини не зафіксоване. 
Лише для лучного луня та сірого сорокопуда ми припускаємо його можли-
вість, як видів, що гніздяться поблизу досліджуваної території. Проте долина 
р. Будичина має значення як місце годівлі та відпочинку «червонокнижних» 
видів під час сезонних міграцій, та, в меншій мірі, під час зимівлі.

Разом із тим, долини малих річок є особливо чутливими до антропоген-
ного впливу та інших негативних факторів, зокрема, кліматичних змін.

За нетривалий час наших досліджень у долині р. Будичина відбулися 
значні зміни. Незначні площі лук із кожним роком зменшуються внаслідок 
оранки. Цьому безумовно сприяє збільшення посушливості клімату. Вологі 
луки, які заливалися весняними повенями, були незручними для оранки, в 
останні роки стали зовсім сухими і на тлі низького рівня екологічної свідо-
мості органів влади та місцевого населення розорюються сільськогоспо-
дарськими підприємствами та фермерами. Внаслідок кліматичних змін, а, 
можливо, також через тотальну розораність території й розвиток водної ерозії 
(найбільшого прояву набула після травневих злив 2019–2020 рр.), відбулося 
значне зменшення рівня обводнення водойм. Особливо це стосується вище 
розташованих за течією ставів біля с. Романівка, які буквально зникають 
на очах. Істотним фактором також є підпали сухої рослинності. Особливо 
катастрофічного розмаху це явище набуло сухою весною 2020 р., коли було 
спалено до 90% прибережної трав’янистої рослинності. Страждає від палів 
і чагарникова рослинність, зокрема, зарості верб.

Досліджувана територія активно використовується для полювання. Це 
практично унеможливлює утворення післягніздових та осінніх скупчень 
во доплавних птахів. Щорічно відкриття полювання в серпні припадає на 
період, коли в ряду видів ще триває репродуктивний період (наявні нелітаючі 
молоді птахи). Зафіксовані також випадки відстрілу немисливських видів 
птахів, зокрема, бугая, очеретяного луня та звичайного мартина. 

Внаслідок дії перерахованих вище негативних факторів відбуваються 
знач ні зміни в населенні птахів долини р. Будичина. Зменшують гніздову 
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чисель ність або починають зустрічатися нерегулярно бугай, лебідь-шипун, 
деркач, лиска, бекас, лучний щеврик, солов’їна кобилочка, більшість видів 
очеретянок. В останні роки, в порівнянні з початковим періодом наших спо-
стережень, також зменшилася чисельність і видове різноманіття міграційних 
скупчень качок і куликів.
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Breeding ornithofauna of the forest reserve «Baranivskyi» (Zhytomyr region). - 
O.V. Ghryb.  - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - The Reserve is a protected area near the town 
of Baranivka with an area of 550 hectares. During the breeding period in 2017–2021, 50 species 
of breeding or possibly breeding bird species were found here, 6 of which are listed in the Red 
Book of Ukraine (2009). Another 2 species were found in the surrounding area. [Ukrainian].

Key words: fauna, distribution, breeding, protected area, forest zone.

Заказник площею 550 га знаходиться біля м. Баранівка. У гніздовий період у 2017–2021 
рр. тут було виявлено 50 гніздових чи ймовірно гніздових видів птахів, 6 із яких занесені 
до Червоної книги України (2009). Ще 2 види виявлені на прилеглій території.

ключові слова: фауна, поширення, гніздування, природоохоронна територія, 
Полісся.

Лісовий заказник місцевого значення «Баранівський» знаходиться в 
Но воград-Волинському (за старим адміністративно-територіальним устро-
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єм – Баранівському) районі Житомирської області, на території Баранів-
ського лісництва (квартали 34–37, 47–51) ДП «Баранівське ЛМГ». Його 
площа складає 550,0 га. Заказник оголошено відповідно до рішення 9-ї сесії 
XXII скликання Житомирської обласної ради від 22.11.1997 р. (Природно-
заповідний фонд..., 2015).

Територія заказника знаходиться серед лісового масиву на схід від м. Ба-
ранівка по обидва боки від автомобільної дороги територіального значення 
«Баранівка – Висока Піч» (рис.). За фізико-географічним районуванням від-
носиться до Баранівсько-Високопічського району Житомирського Полісся 
(Національний атлас України, 2017). У рослинному покриві переважають 
соснові, рідше дубово-соснові, стиглі ліси природного походження (фото 
1). Лише поодинокими невеликими вкрапленнями зустрічаються сосново-
дубові, вільхові (фото 2) та березові ліси. У північно-західній частині заказ-
ника лісова рослинність розбавлена комплексом невеликих боліт із переважно 
сезонним характером обводнення (фото 3). 

У літературі наявні лише фрагментарні дані про орнітофауну заказника 
«Баранівський», зокрема, інформація про спостереження деяких видів із 
Чер воної книги України (Плига, 2018), або ж короткі загальні відомості в 
довідковій літературі по природно-заповідному фонду Житомирської області 
(Орлов та ін., 2001).

Район досліджень.                                                                              Study area.
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Матеріал і методика

Матеріли для статті 
зібрані в ході обстежень 
території заказника 10.06. 
2017 р., 12.05.2018 р., 
23.05.2019 р., 13.05.2020 
р. та 21.05.2021 р. Крім 
то го, 3.07.2021 р. проведе-
не ще одне фрагментарне 
об стеження, метою якого 
був огляд гнізда чорного 
лелеки (Ciconia nigra). Всі 
дослідження проводилися 
лише в денний період. 

При характеристиці 
гніз дового статусу видів до гніздових віднесені ті, гніздування яких було 
доведене (знахідки гнізд, погано літаючих пташенят, дорослих птахів із 
характерною поведінкою) або не доведене, але не підлягає сумніву (неодно-
разові спостереження звичайних для регіону видів у характерних гніздових 
біотопах). До ймовірно гніздових видів віднесено види, які спостерігали 
одноразово або в не зовсім характерних для виду біотопах. Під околицями 
заказника ми маємо на увазі лише перші прилеглі квартали лісового масиву. 

Класифікація птахів за екологічними групами подана за В.П. Бєліком 
(2000). Спостереження деяких видів у 2017 р. раніше вже публікувалися в 
нашій попередній роботі (Гриб, 2017).

результати 
та обговорення

У ході досліджень на 
території заказника вияв-
лено 50 видів птахів, із 
них для 39 гніздування 
доведене або не викликає 
сумнівів, для 11 видів воно 
ймовірне. Ще 2 види за-
реєстровано у прилеглих 
кварталах лісу. Перелік 
видів наведений у таблиці. 

Фото 1. Сосновий ліс. 23.05.2019 р.
Тут і далі фото автора.

Photo 1. Pine forest.

Фото 2. Вільховий ліс. 21.05.2021 р.
Photo 2. Alder forest.
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У зв’язку з тим, що те  риторія заказника «Бара нівський» не обстежувалася 
в нічний період, не були виявлені ряд видів із переважно нічною активністю, 
і, наявність яких тут є очевидною: слуква (Scolopax rusticola), сіра сова (Strix 
aluco) та дрімлюга (Caprimulgus europaeus).

По видах із Червоної книги України (2009), а також деяких інших рід-
кісних та малочисельних для регіону спостережень птахах наведені короткі 
повидові нариси нижче.

Лелека чорний (Ciconia nigra). Заселене гніздо знайдене нами 13.05. 
2020 р. Воно знаходилося в сосновому лісі на відстані близько 50 м від болота, 
збудоване на бічних гілках сосни звичайної (Pinus sylvestris) біля головного 
стовбура. Гніздування було невдалим внаслідок падіння гнізда. Серед гніз-
дового матеріалу знайдена шкаралупа яєць (О.С. Панчук, особ. повід.). 

21.05.2021 р. гніздування чорного лелеки виявлене вже в іншому місці, 
на ділянці старого сосново-дубового лісу на відстані близько 60 м від авто-
мобільної дороги. Гніздо було розміщене на перехрещені двох бічних гілок 
дуба звичайного (Quercus robur) на відстані близько 3,5 м від головного 
стовбура. Гніздо та птаха, що насиджував кладку, можна було оглядати прямо 
з автомобільної дороги. 3.07 гніздо було оглянуте разом з О.С. Панчуком. 
У ньому знаходилося 1 пташеня, його закільцювали. Варто відмітити, що 
дане гніздо було виявлене нами ще у 2017 р. На той час воно мало вигляд 
недобудованого, слідів присутності чорних лелек не було. У наступні 3 роки 
вони його також не займали.

крижень (Anas platyrhynchos). Двох самців спостерігали на обводненому 
болоті 23.05.2019 р.

Яструб великий (Ac ci piter gentilis). Один птах спостерігався в заказнику 
23.05.2019 р. Наступного року, 12.05 знайдене заселене гніздо в сосновому 
лісі поряд із болотами. 
Воно розміщувалося на 
бічних гілках сосни зви-
чайної. Яструб сидів на 
гнізді, згодом над болотом 
поряд спостерігали ще 
одного. У 2021 р. гніздо 
було знову заселене цим 
ви  дом.

канюк звичайний 
(Bu  teo buteo). Під час до-
сліджень знайдено два 
гнізда цього виду. Перше 
виявлене 10.06.2017 р. в 

Фото 3. Болото. 12.05.2018 р.
Photo 3. Swamp.
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західній частині заказника. 
На той момент у ньому 
знаходилося двоє молодих 
канюків. У наступні три 
роки на гнізді чи поряд 
із ним теж реєстрували 
канюків. Дане гніздо зна-
ходилося в сосновому лісі 
на бічних гілках сосни 
звичайної. Друге гніздо 
знайдене 23.05.2019 р. у 
східній частині заказника. 
У ньому перебувало міні-
мум одне пташеня ка нюка, 
прилітав дорослий птах. 
Наступного року гніздо 

знову було зайняте канюками. Воно знаходилося серед вільхового лісу й було 
розміщене в розвилці стовбура вільхи чорної (Alnus glutinosa).

Журавель сірий (Grus grus). Пару журавлів зареєстрували в заказнику 
18–19.05.2015 р. (Плига, 2018). Нами вид відмічений у 2018 та 2021 рр. 
12.05.2018 р. при підході до невеликого болота з лісу вдалося помітити  до-
рослого сірого журавля, який пішки поспішно відходив з нього через вузьку 
смугу лісу до іншого болота. Дане осокове низькотравне болото на той 
момент було повністю без води. Легко вдалося знайти 2 гнізда. Перше було 
дуже втоптане, розміром близько 120 × 120 см, друге мало форму обрізаного 
конуса, розміром близько 100 × 90 см. Відстань між ними була близько 5–10 
м (на жаль, проміри не були зроблені і запис про це не був зроблений одразу, 
а з часом ці обставини затерлися в пам’яті). Територія біля першого гнізда 
була дуже витоптана, на гнізді та поряд із ним – фрагменти шкаралупи (фото 
4). При нашому перебуванні на цій території двоє журавлів періодично кри-
чали з сусіднього болота. Згодом вони злетіли й деякий час супроводжували 
спостережника, пролітаючи над лісом.

21.05.2021 р. двоє дорослих журавлів спостерігалися на відкритому 
болоті. Один із них, помітивши спостережника, віддалився до краю лісу. 
Ін ший – залишався там далі й не звертаючи увагу на людину продовжував 
без поспіху походжати болотом, вочевидь шукаючи поживу. 

коловодник лісовий (Tringa ochropus). 12.05.2018 р. на обводненому 
болоті спостерігали двох птахів, які дуже непокоїлися, а 23.05.2019 р. – одного 
птаха. 21.05.2021 р. пара коловодників зареєстрована на ділянці обводненого 
вільхового лісу. 

Фото 4. Гніздовий біотоп сірого журавля. 
12.05.2018 р.
Photo 4. Breeding habitat of Common Crane
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Склад орнітофауни заказника «Баранівський» у гніздовий період
Composition of ornithofauna of the reserve «Baranivskyi» in breeding period

вид статус ег вид статус ег
Ciconia nigra* Г Д Ph. sibilatrix Г Д
Anas platyrhynchos Г? Л Regulus ignicapilla* Г? Д
Accipiter gentilis Г Д Ficedula hypoleuca Г Д
Buteo buteo Г Д F. albicollis Г Д
Grus grus* Г Л F. parva Г? Д
Tringa ochropus Г Л Muscicapa striata Г Д
Columba palumbus Г Д Phoenicurus phoenicurus Г? Д
C. oenas* Г Д Erithacus rubecula Г Д
Cuculus canorus Г Д Turdus merula Г Д
Strix nebulosa* Г? Д T. philomelos Г Д
Upupa epops Г? С T. viscivorus Г Д
Dryocopus martius Г Д Aegithalos caudatus Г Д
Picus canus Г? Д Parus palustris Г Д
Dendrocopos major Г Д P. montanus Г Д
D. leucotos* Г? Д P. cristatus Г Д
Lullula arborea Гп Д P. ater Г Д
Anthus trivialis Г Д P. caeruleus Г Д
Lanius collurio Гп Д P. major Г Д
Oriolus oriolus Г Д Sitta europaea Г Д
Sturnus vulgaris Г C Certhia familiaris Г Д
Garrulus glandarius Г Д Fringilla coelebs Г Д
Corvus corax Г Д Chloris chloris Г? Д
Troglodytes troglodytes Г Д Spinus spinus Г? Д
Sylvia atricapilla Г Д Carduelis carduelis Г? Д
Phylloscopus trochilus Г Д Coccothr. coccothraustes Г Д
Ph. collybita Г Д Emberiza citrinella Г Д

Примітки. Г – гніздовий, Г? – імовірно гніздовий, Гп – гніздовий на прилеглій 
території; ЕГ – екологічні групи: Д – дендрофіли, Л – лімнофіли, С – склерофіли; 
* – види, занесені до Червоної книги України (2009).

Гніздування даного виду доведене на прилеглій до заказника території. 
12.05.2018 р. на заболоченій ділянці лісу північніше р. Жабричка спостерігали 
дорослого коловодника та пухове пташеня. 
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голуб-синяк (Columba oenas). Токуючих голубів-синяків реєстрували в 
заказнику 19.05 та 13.06.2015 р. (Плига, 2018).  Нами цей вид зафіксований 
10.06.2017 р. (Гриб, 2017), 12.05.2018 р., 13.05.2020 р. та 21.05.2021 р. – 1, 
3, 2 та 1 токуючий птах відповідно.

сова бородата (Strix nebulosa). Дорослу сову вдалося виявити 12.05. 
2018 р. скраю соснового лісу біля невеликого болота, слідуючи на тривожний 
крик сивого дятла (Picus canus). Бородата сова сиділа на сухій гілці сосни 
звичайної на відстані кількох метрів від землі. На спостережника, який на-
близився до неї на відстань близько 20 м, помітної реакції не виявляла, навіть 
заплющувала при цьому очі. 

дятел білоспинний (Dendrocopos leucotos). Самця спостерігали на ді-
лянці старого дубово-соснового лісу 12.05.2018 р. 

золотомушка червоночуба (Regulus ignicapilla). У заказнику відсутні 
характерні для виду ліси за участю ялини звичайної (Picea abies), про те ця 
золотомушка тут все ж трапляється. 12.05.2018 р. та 13.05.2020 р. було зареє-
стровано по одному співаючому самцю. У першому випадку вид зареєстрова-
ний у старому сосново-дубовому лісі, у другому – на ділянці соснового лісу з 
домішкою вільхи чорної. 21.05.2021 р. відмічено вже двох співаючих самців 
на ділянках соснових лісів із домішкою вільхи чорної та берези (Betula sp.).

Мухоловка мала (Ficedula parva). По одному співаючому самцю заре-
єстрували 12.05.2018 р. та 13.05.2020 р.

горихвістка звичайна (Phoenicurus phoenicurus). Вид був зареєстрова-
ний у заказнику лише 23.05.2019 р. На двох ділянках світлих соснових лісів 
було відмічено по одному співаючому самцю.

дрізд-омелюх (Turdus viscivorus). По одному птаху спостерігали 10.06. 
2017 р. (Гриб, 2017) та 21.05.2021 р.

чиж (Spinus spinus). Невеликі зграї чижів неодноразово реєстрували в 
заказнику 13.05.2020 р., а 21.05.2021 р. спостерігали 1–2 птахів.
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Registrations of «Polish Swan» (Cygnus olor var. immutabilis) in winter in West Ukraine. - 
P.M. Hryniuk, V.P. Ilchuk, V.O. Hedziuk. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - Two records of 
wintering on non-freezing reservoirs are described. One bird was found on January 26, 2017 on 
the shore at the top of the Dobrotvir reservoir (Lviv region). During 31.01–6.02.2022, an adult 
«Polish Swan» was observed at the Netishyn reservoir (Khmelnitskiy region). [Ukrainian].

Key words: Mute Swan, color morph, wintering.

Описані дві зустрічі на незамерзаючих водоймах. Одного птаха бачили 26.01.2017 р. на 
Добротвірському водосховищі (Львівська область). 31.01–6.02.2022 р. «польський» лебідь 
тримався на Нетішинському водосховищі (Хмельницька область). 

ключові слова: лебідь-шипун, кольорова морфа, зимівля.

Лебідь-шипун (Cygnus olor) трапляється у двох морфах: звичайна та 
«im mutabilis» («польська морфа», або «польський лебідь»). C. o. olor var. 
immutabilis Yarell має білий пух у пташенят, біле оперення та блідий дзьоб у 
молодих особин і рожеві ноги у всіх вікових групах (Dolata, Mourkova, 2009). 
Також дорослі «польські» лебеді характеризуються блакитними (Fišerová, 
1996, 2002), або світло-коричневими (Dolata, Badaszewski, 1998) очима.

Незважаючи на назву морфи, частка їх становить лише 1–9% серед пта-
шенят і 1–6% серед зимуючих лебедів у Польщі (Weiloch, Czapulak, 1991), у 
Чехії – до 20% серед усіх пташенят (Dolata, Mourkova, 2009), у Білорусі – 3,7% 
у період зимівлі (Далата, Вінчэўскі, 2015). В Україні перше спостереження 
сім’ї лебедя-шипуна з 4 білими пташенятами відмічено в Шацькому націо-
нальному природному парку в 1989 р. (Weiloch, Czapulak, 1991). Ще одне спо-
стереження відоме в Тернопільській області – в околицях природного запо-
відника «Медобори» (с. Личківці), у виводку з 6 особин двоє молодих птахів 
мали нетипове для свого віку біле оперення (Капустинський, Капелюх, 2015).

© П.М. Гринюк, В.П. Ільчук, В.О. Гедзюк, 2022
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Нами виявлені два випадки зимівлі «польських» лебедів на незамерзаючих 
водоймах досліджуваного регіону – Добротвірському (Львівська область) і 
Нетішинському (Хмельницька область) водосховищах. Одного птаха даної 
морфи спостерігали 26.01.2017 р. у зграї зі 111 ос. лебедя-шипуна у верхів’ї 
Добротвірського водосховища. Птахів тут підгодовують люди, тому лебідь 
тримався на березі й був небоязким. У другому випадку одну особину від-
мічали в період 31.01–6.02.2022 р. на Нетішинському водосховищі (фото 1, 
2). Птах мав блідо-рожевий колір дзьоба та світло-сірі лапи. Він перебував у 
зграї зі 133 ос. лебедів-шипунів біля дамби з північного боку водойми, де цих 
птахів взимку також постійно підгодовують. Серед лебедів тут трапляються 
закільцьовані особини з Польщі, Угорщини та Латвії (Ільчук та ін., 2021).
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Фото 1, 2. «Польський лебідь» на Не ті шинському водосховищі серед ле бе-
дів-шипунів звичайної морфи. 31.01.2022 р.                     Фото В.П. Ільчука. 
Photo 1, 2. A «Polish Swan» at the Netishyn reservoir. 
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Observations on breeding of Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) in the Kaniv Nature 
Reserve. - V.N. Grishchenko. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - The Nature Reserve is located 
near the town of Kaniv on the Dnieper in Central Ukraine. Flycatchers nested in an old small trap 
(used formerly for bird ringing and winter feeding) in 2016–2022. There were 5 first clutches 
and one second clutch during 7 years. Birds arrived between 30 April and 12 May. They started 
nest building usually after 5–8 days (twice much later: 12 and 17 days). Flycatchers built the 
nest for 4 to 9 days, as a rule for 5–6 days. The first clutch always contained 5 eggs, the second 
one – 4 eggs. After laying of the third egg (the second in 2nd clutch), the female began the partial 
incubation. Full incubation started after laying of the last egg. It lasted for 12–13 days (12.5 ± 
0.2 days, n = 6). Chicks hatched during one or two days. Both parents fed them for 12–14 days 
(13.0 ± 0.4 days, n = 6). The breeding success of these birds was very high: 96.6% (only the first 
clutch – 96.0%). Only once an egg was lost (in 2016). [Ukrainian].

Key words: Central Ukraine, phenology, nest, clutch, incubation, brood, breeding success.

Мухоловки гніздилися у старому западку, що висів на вікні житлової кімнати на другому 
поверсі, у 2016–2022 рр. За 7 років було 5 перших кладок і одна – друга. Приліт реєструвався 
30.04–12.05. Побудова гнізда тривала від 4 до 9 днів, частіше всього – 5–6. У першій кладці 
в усіх випадках було 5 яєць, у другій – 4. Насиджування тривало 12–13 днів (12,5 ± 0,2 дня, 
n = 6). Пташенята вилуплялися протягом одного або двох днів. Вигодовували їх обидва 
птахи пари 12–14 днів (13,0 ± 0,4 дня, n = 6). Загальна успішність розмноження була дуже 
високою – 96,6%, якщо враховувати лише першу кладку – 96,0%.

ключові слова: Центральна Україна, фенологія, гніздо, кладка, насиджування, виводок, 
успішність розмноження. 

У 1987–1995 рр. я проводив відлов і кільцювання синиць та повзиків 
(Sit ta europea) на зимовій підгодівлі на садибі заповідника (Черкаська об-
ласть, Центральна Україна). Головною метою цього було вивчення сезонної 
динаміки статево-вікової структури популяції великої синиці (Parus major). 
Результати дослідження опубліковані (Грищенко, 1995). Відлов проводився в 
основному за допомогою западка. Це невеличка клітка з дерев’яних планок, 
фанери й залізних прутиків із відкидною передньою стінкою та на сторожою, 
яка спрацьовувала, коли птах залітав у середину, і передня стінка закривалася 
(див. Носков и др., 1984). Внутрішній розмір дна 12,5 × 13 см, висота – 17 см. 

© В.М. Грищенко, 2022
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Западок висів за вікном кімнати 
на другому поверсі (на висоті 
близько 5,5 м від землі) в гурто-
житку на садибі заповідника. Для 
приваблювання птахів, відлов 
чер  гувався з підгодівлею. Насто-
рожка блокувалася, передня стін-
ка залишалася весь час відкритою 
й перетворювалася на своєрідний 
«ґаночок». Згодом ловити синиць 
я перестав, западок багато років 
функціонував лише як годівниця. 
І ось наостанок йо му довелося 
побувати ще й у третій ролі – 
штучної гніздівлі. Фактично він 
перетворився в подобу напівдуп-
лянки (тим більше, що розміри 
його були якраз типовими для 
та ких гніздівель). Передню стінку 
я взагалі зняв, бо вона вже почала 
відвалюватися (фото). 

Підгодівля зимуючих птахів проводилася, в залежності від погоди, до 
кінця березня – першої половини квітня. Після того западок ще деякий час 
висів за вікном, на літо його знімали. У 2015 р. він залишався висіти довше, 
ніж зазвичай, і у травні ним зацікавилася пара сірих мухоловок (Muscicapa 
striata). Вони оглядали його, подовгу сиділи всередині, але на тому все й 
закінчилося. А от у наступному році мухоловки вже загніздилися в западку. 
Досить пізно – у третій декаді травня. Пташенят вони вивели успішно. З 
того часу сірі мухоловки стали гніздитися регулярно. Повністю відкрита 
з усіх боків гніздівля на вікні давала змогу проводити спостереження за 
гніздовим життям птахів. Щоб не турбувати їх зайве, у період розмноження 
вікно було весь час закрите шторою. Вікно виходить до лісу, неподалік від 
нього є сухі гілки дерев, тому птахам було зручно вистежувати здобич прямо 
поблизу гнізда. 

Перша і друга кладки завжди були в різних місцях, в одній і тій же гніздівлі 
птахи їх жодного разу не робили. 5 разів у западку була перша кладка, один 
раз – друга. Строки розмноження наведені в таблиці. У 2019 р. після при-
льоту мухоловки почали будувати гніздо в западку, але потім «передумали» 
й переселилися в інше місце – зробили гніздо в ніші за наличником вікна 
студентської їдальні (приблизно за 50 м). Причому, навіть перемістили туди 

Гніздо сірих мухоловок на вікні. 11.06. 
2022 р.                                  Фото автора.
The nest of Spotted Flycatchers on a win-
dow.
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весь будівельний матеріал, який 
встигли наносити до гніздівлі. 
У 2021 р. пта хи прилетіли до 
западка, деякий час трималися 
біля нього, але гніз дитися не 
стали. 

Весною сірі мухоловки з’яв-
ля лися в западку одразу ж після 
прильоту. Про їх появу свідчило 
тихе щебетання рано-вранці 
за вікном. Після цього птахи 
щодня прилітали до гніздівлі, 
ретельно оглядали її, деякий 
час сиділи всередині. Побудову 
гнізда для першої кладки мухо-
ловки починали зазвичай через 
5–8 днів після прильоту, лише 
двічі значно пізніше – через 12 і 
17 днів. Основну частину гнізда 
птахи робили за 2–3 дні, потім 
ще кілька днів «доводили» його. 
Загалом побудова гнізда (до 
по яви першого яйця) в першо-
му циклі розмноження тривала 
частіше всього 5–6 днів, один 
раз – 9, у другому – 4. Потроху 
приносити будівельний мате-
ріал мухоловки могли й після 
появи яєць. 

Основу гнізда птахи будува-
ли з тоненьких гнучких гілочок, 
тонких сухих стебел і корінців 
рослин, листків злаків, сухого 
листя дерев, моху, лубу. Лоток 
вистилався тоненькими корін-
цями, шерстю тварин, пухом. 
Пір’я птахів траплялося рідко. У 
гнізді зустрічалися в невеликій 
кількості й антропогенні мате-
ріали – вата, нитки, синтетичні 

Строки гніздування сірих мухоловок
B

reeding phenology of Spotted Flycatchers
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волокна. Гніз довий матеріал займав усе дно западка. При цьому лоток гнізда 
знаходився не по центру, а був зміщений назад. До часу вильоту пташенят 
гніздо ставало вже геть деформованим і розтоптаним. 

У першій кладці в усіх випадках було 5 яєць, у другій – 4. Самка від-
кладала їх по одному в день, вранці, переважно в один і той же час – з 730 
до 800, зрідка – з 800 до 900. Насиджування кладки починалося з так званого 
часткового насиджування (partial incubation) – відклавши 3 яйця (у другій 
кладці – 2), самка починала їх обігрівати, хоч і не сиділа ще у гнізді всю 
добу. Це явище поширене у птахів, але його функції та вплив на результати 
гніздування дискутуються (див., наприклад, Wang, Beissinger, 2011; Podlas, 
Richner, 2013). У цей час мухоловка у гнізді не ночувала. Щільне насиджу-
вання починалося після відкладання останнього яйця. Тривало воно 12–13 
днів (до ви луплення перших пташенят), у середньому 12,5 ± 0,2 (n = 6). 
Самець іноді приносив самці їжу, але в основному вона здобувала її сама, 
залишаючи на короткий час кладку. 

Пташенята вилуплялися протягом одного або двох днів. Вигодовували їх 
обидва птахи пари 12–14 днів (від початку вилуплення до початку вильоту), 
у середньому 13,0 ± 0,4 (n = 6). Вилітали пташенята, як правило, в один день, 
хоча деякі з них могли затримуватися й до наступного. 

У 2019 р. мухоловки поставили на крило в першому циклі розмноження (у 
гнізді за наличником їдальні) 3 пташенят. Вилетіли вони 22.06. А 18.06 було 
розпочате будівництво гнізда в западку. Робили птахи його в більш стислі 
терміни, і вже 22.06 в лотку з’явилося перше яйце. Звичайно, на основі лише 
спостережень за птахами (вони не були помічені) однозначно стверджувати, 
що це була друга кладка саме тієї ж пари, важко, але інших сірих мухоловок 
на цій ділянці я не зустрічав. І це була точно друга кладка, про що говорять 
як пізні строки гніздування, так і менша кількість яєць. Перекриття ж строків 
двох циклів розмноження у птахів буває не так уже й рідко. У сірих мухоловок 
насиджує кладку лише самка, самець її тільки підгодовує (Makatsch, 1976; 
Маль чевский, Пукинский, 1983; Cramp, Perrins, 1993), тому він цілком може 
годувати злетків першого виводку, поки триває інкубація.

Взагалі, серед орнітологів нема єдиної думки щодо існування двох ви-
водків у цього виду. Є припущення, що в сірої мухоловки, принаймні в межах 
колишнього СРСР, лише один цикл розмноження, наявність другої кладки 
не доведена (Пекло, 1987). Про один виводок пишуть і білоруські орніто-
логи (Никифоров и др., 1989). Такої ж точки зору дотримується й В. Макач 
(Makatsch, 1976): кладка одна, другі трапляються лише випадково, скоріше 
мова йде про повторні. За іншими даними, в деяких частинах ареалу вони все 
ж бувають (Благосклонов, 1954; Cramp, Perrins, 1993). Про дві кладки в сірої 
мухоловки в Харківській губернії писав М.М. Сомов (1897), на заході України 
– Ф.Й. Страутман (1963), на Сумщині – М.Є. Матвієнко (2009). Відмічали 
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їх і в Канівському заповіднику (Смогоржевский, Смогоржевская, 1986). До-
стовірна наявність другої кладки в окремих пар (спостереження проводилися 
за закільцьованими птахами) виявлена в національному природному парку 
«Гомільшанські ліси» в Харківській області (Чаплигіна, Савинська, 2012). 
У центральній частині Англії другі кладки мають 14% пар сірих мухоловок 
(Kirby et al., 2005). За іншою оцінкою, їх частка в англійських птахів становить 
20% (Summers-Smith, 1952). За моїми спостереженнями в Канівському запо-
віднику та Сумській області (Грищенко, 1996), другі кладки в сірої мухоловки 
бувають, хоч і не часто. У даному випадку друга кладка зареєстрована один 
раз за 6 сезонів, що становить 16,7%. Тобто частка других виводків така ж, 
як і в англійських мухоловок. 

У 2020 р. самка вела себе досить дивно. Вона насиджувала кладку фак-
тично в режимі часткової інкубації – надовго її залишала, могла навіть не 
ночувати у гнізді. Незважаючи на це, з усіх яєць нормально і вчасно вилу-
пилися пташенята.

Успішність розмноження сірих мухоловок у западку на вікні була прак-
тично стопроцентною. За весь час лише одного разу (у 2016 р.) з невідомих 
причин у кладці пропало одне яйце. З усіх інших яєць вилупилися пташенята, 
жодного випадку загибелі пташенят не було. Загальна успішність розмножен-
ня становить 96,6%, якщо враховувати лише першу кладку – 96,0%. Очевидна 
перевага гніздування в безпосередній близькості до людей – до вікна ні сіра 
ворона (Corvus cornix), ні сойка (Garrulus glandarius) не підлітають; ні сірий 
(Glis glis) чи лісовий (Dryomys nitedula) вовчки, ні білка (Sciurus vulgaris), 
ні кіт сюди не залізуть. 

Л.О. та Л.І. Смогоржевські багато років вивчали в Канівському заповід-
нику гніздову біологію синантропних та напівсинантропних птахів, зокрема 
й сірої мухоловки. За їх даними, у 1969–1984 рр. найбільш ранній початок 
кладки 12.05, найбільш пізній – 4.07. Найбільш рання поява перших пташе-
нят 28.05, найбільш пізня – 19.07. У повних кладках налічувалося від 3 до 
6 яєць, частіше всього 5 (66,7%, n = 36). Загальна успішність розмноження 
становила 53,1%. Самка відкладала яйця щодня, іноді через день, майже зав-
жди вранці, зазвичай між 7 і 10 год. Пташенята вилуплялися в один день, у 
деяких випадках 1–2 пташенят з’являлися на наступний день і навіть через 
день. Щоденні зважування пташенят показали, що оптимальні темпи росту 
їх у виводках із 4–5 малят (Смогоржевский, Смогоржевская, 1986).

ЛітерАтурА

Благосклонов К.Н. (1954): Семейство мухоловковые. - Птицы Советского Союза. М.: Сов. 
наука. 6: 73-118. 

Грищенко В.Н. (1995): Сезонная динамика поло-возрастной структуры популяции большой 
си ницы в Каневском заповеднике. - Запов. справа в Україні. 1: 48-51.



66 Авіфауна україни вип. 10.

Грищенко В.Н. (1996): Материалы по срокам и успешности размножения некоторых видов птиц 
Сумского Посеймья. - Беркут. 5 (1): 56-60.

Мальчевский А.С., Пукинский А.Б. (1983): Птицы Ленинградской области и сопредельных 
территорий. История, биология, охрана. Л.: Изд-во ЛГУ. 2: 1-504.

Матвиенко М.Е. (2009): Очерки распространения и экологии птиц Сумской области (60-е годы 
XX столетия). Сумы: Университетская книга. 1-210.

Никифоров М.Е., Яминский Б.В., Шкляров Л.П. (1989): Птицы Белоруссии. Справочник-опре-
де литель гнезд и яиц. Минск: Вышэйшая школа. 1-479. 

Носков Г.А., Рымкевич Т.А., Смирнов О.П. (1984): Ловля и содержание птиц. Л.: Изд-во ЛГУ. 
1-280.

Пекло А.М. (1987): Мухоловки фауны СССР. К.: Наукова думка. 1-180.
Смогоржевский Л.А., Смогоржевская Л.И. (1986): Синантропные птицы Каневского заповедника 

(Сообщение 1). - Деп. в ВИНИТИ 4.06.1986 г. № 4067-В86. 1-187.
Сомов Н.Н. (1897): Орнитологическая фауна Харьковской губернии. Харьков: Тип. А. Дарре. 

1-680.
Страутман Ф.И. (1963): Птицы западных областей УССР. Львов: Изд-во ЛГУ. 2: 1-182.
Чаплигіна А.Б., Савинська Н.О. (2012): Особливості гніздування мухоловки сірої (Muscicapa 

stri ata Pallas) в рекреаційній зоні НПП «Гомільшанські ліси» (Харьківська область). - Бран-
та. 15: 35-45. 

Cramp S., Perrins C.M. (Eds.) (1993): Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Vol. VII. 
Fly  catchers to Shrikes. Oxford: Oxford Univ. Press. 1-577.

Kirby W., Black K., Pratt S., Bradbury R. (2005): Territory and nest-site habitat associations of Spotted 
Flycatchers Muscicapa striata breeding in central England. - Ibis. 147 (2): 420-424.

Makatsch W. (1976): Die Eier der Vögel Europas. Leipzig – Radebeul: Neumann Verlag. 2: 1-460.
Podlas K., Richner H. (2013): Partial incubation and its function in great tits (Parus major) – an 

experimental test. - Behav. Ecol. 24 (3): 643-649.
Summers-Smith D. (1952): Breeding biology of the Spotted Flycatcher. - Br. Birds. 45 (5): 153-167.
Wang J.M., Beissinger S.R. (2011): Partial incubation in birds: its occurrence, function, and quanti-

fication. - Auk. 128 (3): 454-466.

Про відкрите гніздувАннЯ БіЛої ПЛиски 
(MOTACILLA ALBA) нА ЛистЯноМу дереві

А.і. статива

Українське товариство охорони птахів; вул. Гагаріна, 29, с. Підставки, Роменський рн, 
Сумська обл., 42535, Україна
Ukrainian Society for the Protection of Birds; Gagarin str. 29, Pidstavky, Romny district, 
Sumy region, 42535, Ukraine
 astat70@ukr.net

About the open nesting of the White Wagtail (Motacilla alba) on a deciduous tree. - 
A.I. Sta tyva. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - I have found a nest on a linden tree in the southern 
part of Sumy region (NE Ukraine) in 2022. It was built on a cut branch over the remains of a 
nest of the Greenfinch at a height of about 3 m. The full clutch had only two eggs. Both chicks 
successfully left the nest on July 20. [Ukrainian].

Key words: Sumy region, breeding, nest.

© А.І. Статива, 2022



2022. Авіфауна україни 67

Гніздо на липі було знайдене в с. Підставки на півдні Сумської області у 2022 р. Птахи 
збудували його на зрізаній гілці поверх решток гнізда зеленяка на висоті близько 3 м. У 
повній кладці було всього два яйця. Обоє пташенят успішно залишили гніздо 20.07.

ключові слова: Сумська область, розмноження, гніздо.

Біла плиска (Motacilla alba) виявляє високу пластичність щодо вибору 
місць для побудови гнізда. Як правило, важливою умовою гніздування є 
наявність укриття. Це може бути земляна ніша, порожнина в будівлі або у 
скупченні якихось матеріалів, широке дупло тощо (Гладков, 1954). Зрідка 
гніздо розміщується відкрито на гілках хвойних дерев, зокрема, відмічалося 
гніздування на ялинах і ялівці (Jedicke, Staiber, 1978; Vogel, 1980; Кныш, 
1985; Андреев, 2011). На Дністрі в Чернівецькій області знайдене гніздо в 
кущі верби (Скільський та ін., 1996). А в Харківській області були випадки 
гніздування навіть у горщику для квітів і консервній банці (Чаплигіна, 2014).

Цікавий випадок відкритого гніздування білих плисок відзначений мною 
у 2022 р. в с. Підставки Роменського району Сумської області. 19–20.06 спо-
стерігалося будування гнізда птахами на дорослому дереві липи серцелистої 
(Tilia cordata) на висоті близько 3 м від землі. Гніздо розташоване між галуз-
ками на залишку спиляної товстої гілки поверх решток минулорічного гнізда 
зеленяка (Chloris chloris). Відстань від ближнього краю гнізда до стовбура 
27 см. Розміри гнізда, мм: діаметр – 180 × 140, висота – 65, діаметр лотка – 
87 × 80, глибина лотка – 44.

Починаючи із 25.06 на гнізді спостерігався птах, що насиджував кладку. 
Огляди гнізда, проведені 26 і 29.06, показали, що в ній лише два яйця (не 
виключено, що якась частина їх зникла). Розміри яєць 19,1 × 14,5 мм та 
19,5 × 14,8 мм. Пташенята вилупилися на тринадцятий день – 7.07. Виводок 
залишив гніздо 20.07, на чотирнадцятий день.
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гніздувАннЯ ЖовточуБої зоЛотоМуШки 
(REGULUS REGULUS) у суМсЬкоМу ПоЛіссі 
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Breeding of the Goldcrest (Regulus regulus) in the forest part of Sumy region (NE 
Ukraine). - M.P. Knysh, V.M. Malyshok. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - Cases of breeding 
of the Goldcrest in the northern part of Sumy region were known since 1960s. We found a nest 
on the left bank of Ivotka river near the village of Paliivka (Shostka district) in a pine forest with 
groups of spruces in 2020. It was built on a spruce at a height of about 12 m. [Ukrainian].

Key words: distribution, border of breeding range, nest. 

Випадки гніздування жовточубої золотомушки на півночі Сумської області відомі з 
1960-х рр. У 2020 р. знайдене гніздо на лівобережжі р. Івотка поблизу с. Паліївка Шост-
кинського району у сосновому лісі з групами ялин. Воно було збудоване на ялині на висоті 
близько 12 м. 

ключові слова: поширення, межа гніздового ареалу, гніздо.

Про гніздування жовточубої золотомушки (Regulus regulus) на північ-
ному сході України відомо досить давно, проте інформації про це обмаль, 
особливо не вистачає конкретних даних по гніздовій біології виду. Мабуть 
першим на перебування цих птахів у літній період (червень 1959 р.) в бо-
рах (Старогутському і Собицькому) Сумського Полісся вказав І.Б. Волча-
нецький (Волчанецкий, 1962). Можливість їх гніздування припускав М.Є. 
Матвієнко (Матвиенко, 1970, 2009) на основі спостереження шлюбної пари 
23–29.05.1964 р. в молодій сосновій посадці в колишньому Ямпільскому, а 
нині Шосткинському районі. Відомо також, про існування протягом багатьох 
років відокремленого макропоселення з декількох пар у невеликому (близько 
10 га) ізольованому старому ялиннику біля м. Шостка (Белик, Москаленко, 
1993). Хроніка знахідок тут така: восени 1965 р. було виявлене порожнє 
гніздо золотомушки; 10.05.1971 р. спостерігалася копуляція птахів, у липні 
1972 р. в ялиннику зустріли 3 пари золотомушок: в одної з них 9.07 виявлені 
злетки, що недавно залишили гніздо, у другої – 14.07 спостерігався виводок. 
У цьому ж ялиннику 1–3 пари золотомушок зустрічалися і в наступні роки 
(1973, 1977, 1978, 1979, 1985, 1989, 1991), а 11.06.1973 р. тут знову спостері-
галася копуляція пари птахів. На іншій ділянці ялинника золотомушка вперше 
© М.П. Книш, В.М. Малишок, 2022
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знайдена лише в 1979 р. У 
червні цього ж року самці, 
що співали, трапилися ще 
у двох місцях – у суборах 
без ялин. У 1989 р. від-
значена ще одна хвиля 
розселення золотомушок,  
які зʼявилися в багатьох 
невеликих куртинах ялин 
серед сосняків Шосткин-
ського району (Белик, 
Мос каленко, 1993). Також 
шлюбні пари золотому-
шок тричі спостерігалися 
7–8.05.1991 р. в соснових 
борах Старогутського ліс-
ництва на крайній півночі 
Сумщини (Книш, 2004).

Ще одним доказом гніз-
дування жовточубої зо-
ло томушки в Сумському 
Поліссі є наша знахідка 
гнізда цьо го виду на ліво-
бережжі р. Івотка поблизу 
с. Паліївка Шосткинського 
району. Тут, у масиві се-
редньовікових сосняків із 
вкрапленнями невеликих груп дорослих ялин, 19.05.2020 р. був помічений 
самець, що співав. Дуже приховане гніздо виявлене майже випадко – спосте-
рігач наугад заліз на ялину, висотою приблизно 15 м, і вже високо на дереві 
помітив гніздо. Воно було прикріплене між чотирьох звисаючих пагонів 
другого порядку ялинової лапи «гребінчастої» будови в 1,4 м від стовбура 
на висоті близько 12 м від землі. Гніздо виявилося дещо не добудованим, 
лоток був ще не вимощений. Пізніше гніздо двічі перевірялося, але все за-
лишилося без змін. Птахи його покинули, можливо, внаслідок турбування 
дослідником, або ж загинула самка – поблизу спостерігалася білка (Sciurus 
vulgaris). Тому 29.05 воно було колектоване. 

Діаметр гнізда у середній частині – 75 × 72 мм, по верхній кромці – 66 × 
62; діаметр лотка – 37 × 34 мм, висота – 88 мм. Загальний колір гнізда зеле-
нуватий: його еластичні стінки сплетені з дрібного зеленого моху (приблизно 
80%) і шматочків світло-сірого лишайника, густо скріплених темною павути-

Гніздо жовточубої золотомушки, знайдене 
у 2020 р.
The nest of the Goldcrest found in 2020.
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ною й коконами павуків та комах, сюди ж вплетена крилата насінина сосни 
(фото). У лотку неукладені пучечки лишайника й темної павутини.

У Сумському Поліссі жовточуба золотомушка знаходиться на південній 
межі свого гніздового ареалу. Добре відомо, що периферійні популяції птахів 
характеризуються спорадичним розподілом, різкими коливаннями чисельнос-
ті й нерегулярним гніздуванням. Майже завжди простежується тісний звʼязок 
цього виду із вкрапленнями ялин серед борів і суборів.  Припускається, що 
поява золотомушок на гніздівлі в суборах без ялин, тобто в субоптимальних 
для виду біотопах, повʼязана з осіданням птахів після потужних зимових 
інвазій (Белик, Москаленко, 1993).

Випадки осідання окремих пар золотомушок можливі і значно пів-
денніше – у відповідних умовах лісостепової зони. Мабуть, їх мав на увазі 
М.М. Со мов (1897), коли писав, що в його часи жовточуба золотомушка, 
можливо, спорадично гніздиться в борах західної й північно-західної частин 
Харківської губернії (тобто в південних районах Сумщини), але достовірних 
відомостей на цей рахунок у нього не було. Пара золотомушок трапилася нам 
18.05.2011 р. в сосновому бору Тростянецького лісництва на правобережжі 
Ворскли в околицях с. Кам’янка теперішнього Охтирського району (Скляр, 
Книш, 2016). Пізній термін їх перебування дозволяє припустити можливість 
гніздування тут цього північного виду, пов’язаного із хвойними лісами. Відо-
мі також затримки на весняній міграції окремих самців за межами ареалу, 
як наприклад, 15.05.1992, 25.04.1993, 27.04.1997, 21.04.2004 р. в невеликих 
ялинниках у Сумському районі. 

ЛітерАтурА

Белик В.П., Москаленко В.М. (1993): Авифаунистические раритеты Сумского Полесья. 1. Pas-
se riformes. - Беркут. 2: 4-11.

Волчанецкий И.Б. (1962): Заметки об орнитофауне Сумской области. - Тр. НИИ биологии и 
биол. ф-та. 32 (Уч. зап. ХГУ. 130): 123-125.

Книш М.П. (2004): Орнітологічні знахідки на території Національного природного парку «Дес-
нянсько-Старогутський». - Сучасні проблеми зоологічної науки. Мат-ли Всеукраїнської 
наук. конф. «Наукові читання, присвяч. 170-річчю заснування каф. зоології та 100-річчю з 
дня народж. проф. О.Б. Кістяківського». К.: ВПЦ «Київський університет». 78-80.

Матвиенко М.Е. (1970): Птицы Сумской области (повидовые очерки). - Приложение к дис. ... 
канд. биол. наук. Сумы. 1-244. (Рукопись).

Матвиенко М.Е. (2009): Очерки распространения и экологии птиц Сумской области (60-е годы 
XX ст.). Сумы: Университетская книга. 1-210.

Скляр О.Ю., Книш М.П. (2016): Нові дані по рідкісних і маловивчених видах птахів Гетьман-
ського національного природного парку та його околиць (Сумська область). - Беркут. 25 
(1): 15-24.

Сомов Н.Н. (1897): Орнитологическая фауна Харьковской губернии. Харьков: Тип. А. Дарре. 
1-680.



2022. Авіфауна україни 71

строки веснЯного ПриЛЬоту куЛикА-сороки 
(HAEMATOPUS OSTRALEGUS) в укрАїні

в.М. грищенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології 
та медицини», Канівський природний заповідник; вул. Шевченка, 108, м. Канів, Черкаська 
обл., 19003, Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature 
Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19003, Ukraine
 aetos.ua@gmail.com  Vitaly Grishchenko https://orcid.org/0000-0002-0872-3444

Timing of the spring arrival of Oystercatcher (Haematopus ostralegus) in Ukraine. - 
V.N. Grishchenko. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - Ukraine is inhabited by the continental 
subspecies H. o. longipes. According to literature data and other materials, I analysed the timing 
of arrival in 1968–2022. In the south of Ukraine, the earliest first arrival dates were registered in 
the third decade of February and the first decade of March, the latest ones – in the first decade of 
April. Mean dates for administrative regions are within March 15–21. Further north, the appear-
ance of the first birds ranged from the second half of March to the first half of April. Sometimes 
they were observed only in the third decade of April. Mean dates in regions fluctuated from the 
third decade of March to the first decade of April. Phenological data evidenced the migration of 
Oystercatchers in spring to the east along the coast of the Black an Azov seas and upstream of the 
Dnieper and Desna rivers. Timing of arrival have changed significantly compared to the first half 
of 20th century. Since the 1990s, the advance of average dates for Ukraine as a whole has become 
well evident (linear regression for the period 1991–2022: b = –0.201, p < 0.01). Oystercatchers 
started wintering in South Ukraine also in 1990s. The first bird in winter was observed in the 
south of Odesa region on 15.01.1997. [Ukrainian].

Key words: migration, wintering, phenology, first arrival date, variation, changes in timing.

За літературними даними та деякими іншими матеріалами проаналізовано строки при-
льоту кулика-сороки в 1968–2022 рр. На півдні України найбільш ранні дати припадають 
на третю декаду лютого – першу декаду березня, найбільш пізні – на першу декаду квітня. 
Середні дати для областей знаходяться в межах 15–21.03. Далі на північ строки появи пер-
ших птахів коливаються від другої половини березня до першої половини квітня. Іноді їх 
відмічають аж у третій декаді квітня. Середні дати – третя декада березня – перша декада 
квітня. Фенологічні дані свідчать про міграцію куликів-сорок весною на схід вздовж Азово-
Чорноморського узбережжя і вверх по Дніпру та Десні. Строки прильоту в порівнянні з 
першою половиною XX ст. істотно змінилися. З 1990-х рр. зміщення середніх дат прильоту 
для України в цілому на більш ранні числа стає добре помітним, лінійний тренд за період 
1991–2022 рр. статистично достовірний (p < 0,01). Коефіцієнт регресії становить –0,201. 
Зимувати кулик-сорока в Азово-Чорноморському регіоні України почав також у 1990-ті рр.

ключові слова: міграція, зимівля, фенологія, дата прильоту, варіація, зміни сроків.

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) в Україні гніздиться в основному 
на Азово-Чорноморському узбережжі, на Дніпрі, Десні, Прип’яті та деяких 
інших великих річках (Кістяківський, 1957; Гаврись, 2009). У нас поширений 
материковий підвид H. o. longipes. В останні десятиліття цей птах став роз-
селятися вверх по річках басейну Дніпра – Сейму (Грищенко, Яблоновська-

© В.М. Грищенко, 2022
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* https://uabirds.org/v2taxgal.php?s=203&l=ru&p=0

Грищенко, 2003), Прип’яті та її притоках, зокрема з’явився на річках Горинь 
і Случ у Рівненській області (Добринський, 2019). Це може бути пов’язано 
із втратою основних місць гніздування на Дніпрі після створення каскаду 
водосховищ (Грищенко и др., 2012). Занесений до Червоної книги України як 
вразливий вид (Гаврись, 2009). Основні місця зимівлі – узбережжя Західної 
та Південної Європи, Північної Африки, Аравійського п-ова (Кістяківський, 
1957; Ens et al., 2009). У невеликій кількості кулики-сороки зимують на пів-
дні України (Жмуд, 2000; Петрович, Редінов, 2006; Андрющенко, Попенко, 
2016; Андрющенко, Дядічева, 2020; Попенко, 2020; див. також фотографії 
на сайті UaBirds*). Можна їх зустріти взимку й у сусідніх з Україною ре-
гіонах – на узбережжях Туреччини (Kirwan et al., 2008), в Болгарії (Боев, 
1991), на Таманському п-ові (Динкевич и др., 2009), у південних районах 
Пе редкавказзя (Белик, 2011).

Даних по строках міграцій кулика-сороки в Україні мало й вони фрагмен-
тарні. Мета цієї роботи – узагальнення та аналіз наявної інформації.

Матеріал і методика

Джерелами фенологічних даних для статті були публікації (Ардамацкая, 
1973; Костин, 1983; Лысенко, 1988, 1992; Руденко, Кабаков, 1988; Сабинев-
ский и др., 1988; Лебедь, 1990; Марисова и др., 1991; Клестов, Осипова, 1992; 
Лебiдь та iн., 1992; Фесенко, 1992; Черничко и др., 1992, 2015; Корзюков, 
1996; Афанасьев, 1998; Василенко, 1998; Дядичева, Кинда, 1998; Новак, 
1998, 2002; Бескаравайный, 1999, 2001, 2008; Грищенко, Гаврилюк, 2000; 
Гаврилюк, 2002; Костин, Тарина, 2002; Полюшкевич, 2002; Черничко, Чер-
ничко, 2003; Роговий, 2006; Бредбиер, 2007; Гаврись та ін., 2007; Кузьменко, 
Степаненко, 2007; Бучко, 2008; Домашевский, 2008; Москаленко, 2008; Сте-
паненко, 2008; Мерзлікін, Шевердюкова, 2012; Ілюха та ін., 2013; Гаврилюк 
та ін., 2014; Петрович, 2015; Бронсков, Чайка, 2016, 2018; Винокурова та 
ін., 2018; Казанник, 2018; Костюшин, 2018; Кузьменко, Кузьменко, 2018; 
Москаленко, Плющ, 2018; Плющ, Москаленко, 2018, 2019; Добринський, 
2019; Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2020; Дядічева та ін., 2020; Кужель, 
Кужель, 2020; Міськов, 2020; Попенко, 2020; Руденко та ін., 2020; Сіохін та 
ін., 2020; Скубак та ін., 2020; Галущенко, Галущенко, 2021, 2022; Дядичева 
и др., 2021; Bronskov, 2022); особисті спостереження автора; неопубліковані 
матеріали Н.С. Атамась, М.М. Борисенка, М.Н. Гаврилюка, О.В. Добринсько-
го, В.П. Ільчука, К.О. Редінова, П.С. Панченка, О.О. Форманюка, М.В. Яков-
лєва, за надання котрих висловлюю їм свою щиру вдячність; інформація 
про спостереження куликів-сорок у Фейсбуці та на сайтах бьордвочерів 
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Строки прильоту кулика-сороки в Україні в 1968–2022 рр.
Timing of the first arrival of Oystercatcher in Ukraine in 1968–2022

область n M SE SD Me Lim
Волинська 1 19.03 – – –  –  
Дніпропетровська 6 27.03 3,3 8,1 27.03 19.03 – 10.04
Донецька 15 22.03 2,6 10,0 22.03 26.02 – 3.04
Житомирська 2 3.04 – – – 1.04 – 6.04
Запорізька 18 21.03 1,7 7,1 20.03 8.03 – 4.04
Івано-Франківська 2 18.04 – – – 15.04 – 21.04
Київська 38 30.03 1,0 6,1 29.03 17.03 – 13.04
Кіровоградська 1 11.04 – – –  – 
АР Крим 37 18.03 1,1 6,7 18.03 4.03 – 4.04
Миколаївська 24 15.03 2,9 14,2 15.03 21.02 – 5.04
Одеська 14 16.03 2,8 10,5 16.03 2.03 – 8.04
Полтавська 7 29.03 2,3 6,1 30.03 21.03 – 5.04
Рівненська 10 31.03 1,1 3,5 30.03 25.03 – 6.04
Сумська 16 9.04 1,9 7,7 10.04 27.03 – 23.04
Херсонська 41 19.03 1,7 10,9 21.03 25.02 – 4.04
Хмельницька 2 15.04 – – – 7.04 – 24.04
Черкаська 50 30.03 0,8 5,8 31.03 17.03 – 9.04
Чернівецька 1 9.04 – – –  – 
Чернігівська 17 1.04 1,3 5,4 1.04 22.03 – 10.04
всього: 302 7,9 ± 0,8

і фотографів-анімалістів (aves.org.ua, bird-hobby.com.ua, ebird.org, groups.
yahoo.com/group/ukrainianbirds, inaturalist.org, north.eurasia.birds.watch, rbcu.
ru/forum, ru-birds.ru, uabirds.org). Загалом фенодати охоплюють період у 55 
років – з 1968 по 2022 рр., але більш-менш істотна кількість даних є тільки 
з 1975 р., за попередній період часу вони лише фрагментарні. 

Загалом зібраний масив даних налічує 302 фенодати, вони згруповані 
по адміністративних областях України (табл.). Для кожної з цих вибірок 
розраховані основні статистичні параметри: середня дата (M), стандартна 
похибка (SE), стандартне відхилення (SD), медіана (Me), крайні значення 
(Lim). Наведені в дужках позначення використані в таблиці. У датах окремих 
спостережень, звичайно, можуть бути певні неточності, але збалансовані ве-
ликі вибірки для областей характеризують строки прильоту цілком адекватно. 

Для аналізу часових закономірностей обчислювалися середні дати при-
льоту по роках для України в цілому. При цьому бралися до уваги тільки ті 
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роки, для котрих є не менше 3 фенодат. Такі показники характеризують строки 
міграції всієї української популяції виду й дають змогу абстрагуватися від 
особливостей окремих регіонів чи пунктів спостережень.

результати та обговорення

На півдні України найбільш ранні дати прильоту кулика-сороки припа-
дають на третю декаду лютого – першу декаду березня, найбільш пізні – на 
першу декаду квітня. Середні дати для областей знаходяться в межах 15–21.03 
(табл.). Далі на північ строки появи перших птахів коливаються від другої 
половини березня до першої половини квітня. Іноді їх відмічають аж у тре-
тій декаді квітня. Середні дати в областях – третя декада березня – перша 
декада квітня.

Кулики-сороки раніше всього з’являються весною в Північно-Західному 
Причорномор’ї. Найбільш ранні дати прильоту відомі для Кінбурнського 
п-ова та островів Чорноморського біосферного заповідника, нерідко перших 
птахів відмічають тут уже у третій декаді лютого (Руденко, Кабаков, 1988; 
Rudenko, 1998; К.О. Редінов, особ. повід.). Але зараз у цьому регіоні кулики-
сороки в невеликій кількості регулярно трапляються і взимку, тому важко 
чітко відділити спостереження перших мігрантів від зустрічей особин, що 
зимували. Далі від узбережжя моря – на лиманах, озерах, річках – ці птахи 
з’являються вже помітно пізніше, тому для приморських областей характер-
ний досить високий рівень варіації строків прильоту. Середня дата появи 
кулика-сороки в Чорноморському біосферному заповіднику в 1983–1992 
рр. – 15.03 (n = 8; Rudenko, 1998). Вона цілком узгоджується з даними для 
регіону українського Причорномор’я, наведеними в таблиці. 

Взагалі дуже ранні реєстрації прильоту куликів-сорок (кінець лютого – 
початок березня) – це скоріше всього поява мігрантів, що зимували десь 
неподалік – у Причорномор’ї або на Балканах. Птахам із місць зимівлі в 
Середземномор’ї або Північній Африці треба все-таки значно більше часу, 
щоб дістатися України. 

На думку І.Й. Чернічка (2010), кулики-сороки з середземноморських зи-
мівель летять весною вглиб материка вздовж північного узбережжя Чорного 
моря, продовжуючи шлях по Дніпру, Волзі та їх притоках. Про це свідчать, 
зокрема, результати кільцювання (Бианки, Нэльс, 1985). Фенологічні дані 
підтверджують такий хід міграції. Найбільш ранні середні багаторічні дати 
прильоту куликів-сорок в Одеській і Миколаївській областях, трохи пізні-
ші – у Криму та Херсонській області, ще пізніші – в Запорізькій і Донецькій 
областях. А в пониззі Дону середня дата прильоту в 1989–2001 рр. – 5.04 (n = 
9). Кулики-сороки тут мігрують весною на схід вздовж північного узбереж-
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жя Азовського моря й долини нижнього Дону (Белик, 2011). Послідовність 
середніх дат у придніпровських областях показує, що весною кулики-сороки 
мігрують вверх по Дніпру та Десні, досягаючи зрештою Сумщини. Тут 
середня дата прильоту найпізніша. Можливо, частина птахів летить вздовж 
східного узбережжя Чорного моря з місць зимівлі на північному сході Африки 
та узбережжі Аравійського п-ова на Крим і Північне Приазов’я. 

А от дані по Рівненській області в цю схему не вписуються. Тут кулики-
сороки з’являються приблизно в такі ж терміни, що й у Черкаській та Ки-
ївській областях, а не пізніше, як це мало б бути при послідовній міграції з 
Дніпра на Прип’ять і Горинь та Случ. Дані кільцювання показали, що птахи 
з Рівненщини мігрують на захід через Польщу до Північного моря та берегів 
Атлантики (Добринський, 2019). Цілком імовірно, що принаймні частина їх 
і повертається весною більш коротким шляхом – із заходу чи з півдня, а не 
вздовж Дніпра та Прип’яті. 

У деяких внутрішніх областях України в період весняної міграції зрідка 
реєструються залітні кулики-сороки. Частіше всього їх відмічають у першій 
половині квітня. 

Стандартне відхилення строків прильоту кулика-сороки в окремих об-
ластях коливається від 3,5 до 14,2 дня, в середньому становить 7,9 ± 0,8 дня. 
За цим показником він близький до інших видів куликів, що прилітають 
весною у приблизно такі ж терміни, зокрема коловодників (Грищенко, 2021). 
У приморських областях, як уже говорилося раніше, варіація біль ша (9,9 ± 
1,1 дня, n = 6), ніж у внутрішніх (6,1 ± 0,6 дня, n = 7). Різниця статистично 
достовірна (t = 3,15, p < 0,01).

Строки прильоту кулика-сороки в порівнянні з першою половиною XX 
ст. істотно змінилися. За даними О.Б. Кістяківського (1957), появу цих пта-
хів відмічали в Україні протягом другої половини березня та у квітні. Про 
зимівлю взагалі не йшлося. Перших куликів на узбережжі Чорного моря 
спостерігали між 20.03 і 7.04. Зараз, як бачимо, в південних областях вони 
з’являються значно раніше, й кулики-сороки місцями почали залишатися 
на зиму. Помітні зміни і для центральних та північних областей. На Дніпрі 
в околицях Черкас приліт відмічався між 10 і 15.04 (Орлов, 1948). Зараз се-
редня дата прильоту в Черкаській області – 30.03, найпізніша – 9.04 (табл.). 
На Дніпрі в околицях Києва перших птахів зустрічали між 18.03 і 27.04, в 
середньому – 19.04 (n = 9; Кістяківський, 1957). Зараз середня дата прильоту 
в Київській області – 30.03, найпізніша – 13.04 (табл.). Бачимо зміщення 
на два тижні й більше. Як і в багатьох інших птахів, ці зміни відбулися в 
останні десятиліття XX ст. Пов’язано це перш за все з потеплінням клімату 
(див. Lehikoinen et al., 2004; Gordo, 2007 та ін.). Наявних даних по кулику-
сороці недостатньо, щоб простежити цей процес у деталях за весь період 
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y = -0,201x + 456,656
R2 = 0,218

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

досліджень, але, принаймні, з 1990-х рр. зміщення середніх дат прильоту 
для України в цілому на більш ранні числа стає добре помітним (рис.). 
Вони коливаються в досить широких межах, але лінійний тренд за період 
1991–2022 рр. статистично достовірний (p < 0,01). Коефіцієнт регресії ста-
новить –0,201, тобто середня дата зміщується приблизно на два дні за 10 
років. Близькі до цього показника темпи зміни строків прильоту виявлені і 
для цілого ряду інших птахів – деяких ка чок (Грищенко, 2014), білого лелеки 
(Ciconia ciconia) (Грищенко, 2016а), оче ретяного луня (Circus aeruginosus) 
(Грищенко, 2016б), двох видів коловодників (Грищенко, 2021). Зимувати 
кулик-сорока в Азово-Чорноморському регіоні України почав також у 1990-ті 
рр. (Diadicheva, Zhmud, 2013). Вперше його зустріли в зимовий період на оз. 
Сасик на півдні Одеської області 15.01.1997 р. (Русев и др., 1997). Тенденція 
до зміни строків прильоту кулика-сороки на більш ранні дати відмічена і в 
сусідніх з Україною регіонах, зокрема, в Передкавказзі (Белик, 2011). 

Подяки
За допомогу в пошуку даних та необхідної літератури висловлюю свою 

вдячність М.П. Книшу, К.О. Редінову, І.В. Скільському.
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Migrations of waders in the floodplain of middle reaches of the Desna river on the ter-
ritory of the National Park Desnyansko-Starogutsky (NE Ukraine) in 2019. - S.V. Halush-
chenko, N.M. Halushchenko. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - The National Park is located in 
the north of Sumy region. We studied the bird migration at two stations near the Desna river since 
March 5 to Mai 25 and since July 20 to December 5. In total, 20 wader species were registered. 
5 of them are listed in the Red Book of Ukraine (2009). We observed 3421 birds of 19 species 
in spring and 1004 birds of 15 species during the autumn migration. The spring migration lasted 
since March 9 to Mai 23, the autumn migration started in the third decade of July and continued 
till November 20. Black-tailed Godwit dominated in spring, Ruff was the codominant. Lapwing 
dominated during the autumn migration, Common Snipe was the codominant. [Ukrainian].

Key words: North-East Ukraine, number, timing, flock, height of flight. 

Спостереження проводилися на двох стаціонарах з 5.03 до 25.05 та з 20.07 до 5.12. 
Загалом зареєстровано 20 видів, 5 із них занесені до Червоної книги України (2009). 
Весною обліковано 3421 ос. 19 видів, під час осінньої міграції – 1004 ос. 15 видів. Весняна 
міграція тривала з 9.03 до 23.05, осіння – з третьої декади липня до 20.11. Весною домінував 
великий грицик, співдомінантом був турухтан. Під час осінньої міграції домінант – чайка, 
співдомінант – бекас.

ключові слова: Північно-Східна Україна, чисельність, строки, зграя, висота польоту. 

На півночі Сумщини в Шосткинському районі (до 2021 р. – в Середино-
Будському), в заплаві середньої течії Десни, розташована Придеснянська ді-
лянка Національного природного парку (НПП) «Деснянсько-Старогутський», 
яка частково є Рамсарським водно-болотним угіддям міжнародного значення 
«Заплава Десни». У системі фізико-географічного районування України 
вона належить до Придеснянського району Новгород-Сіверської фізико-
географічної області Українського Полісся, яка являє собою крайню східну 

© С.В. Галущенко, Н.М. Галущенко, 2022



82 Авіфауна україни вип. 10.

частину Українського Полісся (Нешатаев, 1989). Таке географічне положення 
зумовлює суворість клімату в порівнянні з більш західними районами лісової 
зони, що відображається на термінах та динаміці міграцій птахів у цьому ра-
йоні. Придеснянська частина парку в районах досліджень охоплює заплавну, 
другу і третю тераси Десни. Заплава 2–4 км завширшки добре виражена на 
всьому протязі. На ній багато озер, стариць, заболочених ділянок. Борова 
тераса добре розвинена і тягнеться смугою над заплавою. Рослинний покрив 
представлений комплексом заплавної рослинності (лучної, болотної, водної) 
та лісів на боровій терасі (Андрієнко та ін., 1999). 

Через цю територію проходять важливі міграційні шляхи птахів – Полісь-
кий широтний і Дніпровський (Дніпровсько-Деснянська ділянка) (Полуда, 
1992), що зумовлює інтенсивний проліт і значну концентрацію нав коловодних 
птахів, у тому числі куликів. Тому дослідження їх міграцій на цій території 
є дуже актуальними. Спостереження міграцій куликів є частиною комплекс-
ного стаціонарного моніторингового дослідження сезонних міграцій птахів, 
яке щорічно проводиться у Придеснянській частині НПП «Деснянсько-
Старогутський» (Літопис природи..., 2001–2019). У даній публікації пред-
ставлені матеріали по весняній і осінній міграціях куликів у 2019 р. 

Матеріал і методика

Дослідження весняної міграції у 2019 р. в НПП «Деснянсько-Старо гут-
ський» проводилися на стаціонарних пунктах спостережень з 5.03 по 25.05, 
осінньої – з 20.07 по 5.12. Постійні пункти спостережень знаходилися на 
стаціонарі «Боровичанка» (4 км від с. Боровичі; березень – квітень, III де-
када жовтня – I декада грудня) – заплавні луки (зі спостережною вежею), 
оз. Красне, корінний берег Десни (3 пункти) та стаціонарі «Деснянка» (5 км 
від с. Очкине; 25.04 – травень, III декада липня – II декада жовтня) – берег 
Десенки (притока Десни) й урочище Плоске (біля с. Очкине) (2 пункти). 
Урочище Плоске – це Рамсарські водно-болотні угіддя із заплавними лука-
ми, заболоченими ділянками та водоймами, місце концентрації куликів під 
час міграцій. Тут проводились їх обліки, особливо в пізній період весняної 
міграції (кінець квітня – травень) та в осінній міграційний період (липень – 
листопад). Спостереження вели вранці (4–6 годин) та ввечері (2–4 години) 
згідно стандартної методики (Кумари, 1979) і додатково – 2–4 години вдень. 
Під час візуальних спостережень міграції враховувалися наступні показники: 
час реєстрації, вид мігранта, його чисельність, висота та напрямок польоту. 
Також проводилися регулярні обліки в місцях концентрації мігрантів (у дано-
му випадку, куликів, особливо в ур. Плоске) з одночасною реєстрацією птахів, 
що пролітають. При цьому враховували як відпочиваючих, так і активно 
мігруючих (Галущенко, Галущенко, 2016; Галущенко, 2017). Таким чином, 
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спостереження за міграціями птахів проводилися з невеликими перервами 
упродовж усього світлого часу доби. 

Для оцінки чисельності мігрантів ми розподіляли їх по групах: численні 
(масові) – понад 5% від загальної кількості, серед цієї групи виокремлює-
мо домінанта та співдомінанта; звичайні – від 1 до 4,9%; рідкісні – менше 
0,5%. Статистичні розрахунки проведені за зальноприйнятими методами 
(Приседський, 1999).

результати та обговорення

Всього під час сезонних міграцій у заплаві Десни у 2019 р. зареєстровано 
20 видів куликів (табл.), у тому числі на весняній міграції – 528 зграй загаль-

Видовий склад і чисельність куликів під час міграцій у 2019 р. 
Species composition and numbers of waders during migrations in 2019 

вид / Species весна / Spring осінь / Autumn
n % n %

Pluvialis squatarola – – 1 0,10
Charadrius hiaticula 11 0,32 1 0,10
Ch. dubius 8 0,23 2 0,20
Vanellus vanellus 404 11,81 426 42,43
Haematopus ostralegus 15 0,44 – –
Tringa ochropus 85 2,48 4 0,40
T. glareola 132 3,86 162 16,14
T. nebularia 23 0,67 41 4,08
T. stagnatilis 2 0,06 - -
T. totanus 319 9,32 10 1,00
Actitis hypoleucos 9 0,26 1 0,10
Xenus cinereus 3 0,09 - -
Philomachus pugnax 809 23,65 60 5,98
Calidris minuta 3 0,09 2 0,20
C. alpina 48 1,40 23 2,29
Gallinago gallinago 44 1,29 257 25,60
G. media 4 0,12 – –
Scolapax rusticola 1 0,03 – –
Numenius arquata 3 0,09 1 0,10
Limosa limosa 1498 43,79 13 1,29
всього: 3421 100 1004 100
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ною кількістю 3421 ос. 19 видів, на осінній – 265 зграй, 1004 ос., 15 видів. 
Загалом для поліської частини Сумщини відомо 29 видів куликів (Белик, 
Москаленко, 2018), тобто в ході наших досліджень відмічено 69% їх. 5 ви-
дів занесені до Червоної книги України (2009). Аналогічний видовий склад 
мігруючих куликів виявлений у заплаві р. Сейм у колишньому Кролевецькому 
районі – 19 видів весною і 15 восени (Грищенко, 1992). 

Аналіз міграцій окремих видів у заплаві десни у 2019 р.
сивка морська (Pluvialis squatarola). Зареєстрована тільки на осінньому 

прольоті: вранці (852) 12.09 одна особина летіла на висоті 35 м у південному 
напрямку. Взагалі в північній частині Сумської області морська сивка зу-
стрічається переважно восени (Грищенко, 1992; Гаврись та ін., 2007; Белик, 
Москаленко, 2018).

галстучник (Charadrius hiaticula). Занесений до Червоної книги Укра-
їни (2009). Пізній рідкісний мігрант серед досліджуваної групи птахів на 
весняному прольоті (0,32% від загального числа мігрантів серед куликів). 
За період спостережень було зареєстровано 11 особин. На весняній міграції 
від мічався із 25.04 по 17.05, найбільш активною міграція була в І декаді 
травня (82%), пік міграції – 4.05 (9 ос.). Реєструвалися на заплавних луках в 
ур. Плоске поодинці та групами у 2–3 ос. Середній розмір зграї 1,6 ± 0,3 ос. 
(n = 7). У польоті не відмічався.

На осінній міграції була зареєстрована лише 1 ос. на заплавних луках в 
ур. Плоске – вранці 25.07.

зуйок малий (Ch. dubius). Пізній рідкісний мігрант на весняній міграції 
(0,23%), всього відмічено 8 ос. Реєструвався з 25.04 по 4.05. Найбільш ак-
тивна міграція спостерігалась у ІІІ декаді квітня (63%), пік 25.04 – 5 ос. На 
міграції зустрічались поодинці і парами. Середній розмір зграї 1,3 ± 0,2 ос., 
(n = 6). Реєструвався вдень, на відпочинку в заплаві Десни (ур. Плоске). У 
польоті не відмічався.

На осінній міграції 1 ос. спостерігали на заплавних луках в ур. Плоске 
вранці 29.08.

чайка (Vanellus vanellus). Численний мігрант на весняній міграції 
(11,81%), за період спостережень відмічено 54 зграї, 404 ос. На весняному 
прольоті чайки реєструвалися з 9.03 (на 17 днів раніше, ніж у 2018 р., див.
Галущенко, Галущенко, 2021) по 25.04, у травні на заплавних луках в ур. 
Плоске зустрічалися місцеві гніздові та літуючи птахи, невеликими групами 
та скупченнями, загалом на таких кочівлях зареєстровано 57 ос. Найбільш 
активна міграція спостерігалась у IІ декаді березня (186 ос., 46%), піки 
прольоту – 19.03 (67 ос.), 8.04 (63 ос.) та 20.03 (56 ос.). Чайки трималися 
найчастіше поодинці або парами, рідше у зграях і скупченнях від 2 до 67 
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ос., у середньому розмір зграї складав 7,5 ± 1,8 ос. (n = 54). Птахи мігрували 
на висоті 10–800 м, у середньому 75,4 ± 24,8 м (n = 31), переважно на схід 
(57%), значно менше на північний схід (16%), південь (9%), північ (7%) та 
захід (6%), одинично – на південний захід та південний схід (по 2%). Реє-
струвалися переважно ввечері (41%) та вранці (37%), значно менше вдень 
(21%). У польоті відмічені 33 зграї, 266 птахів. Активно використовували 
територію парку для відпочинку та годування, загалом на відпочинку від-
мічено 17 зграй, 135 ос.

Всього за період спостережень осінньої міграції відмічено 21 зграю, 426 
ос. Домінант під час осінньої міграції серед куликів (42,43%). На осінній 
міграції чайки спостерігалися з 25.07 по 13.11, найбільш активний про-
літ відмічався у ІI декаді жовтня (168 ос., 39%), піки прольоту: 17.10 – 87 
ос., 22.08 – 82 ос., 25.07 – 75 ос., 16.10 – 15 ос. Реєструвалися поодинці й 
у зграях розміром від 2 до 78 ос., у середньому розмір зграї складав 20,3 ± 
5,3 ос. (n = 21). Птахи мігрували на висоті 50–120 м, у середньому 81,1 ± 
7,9 м (n = 9), переважно на захід, одинично – на південь. Летіли переважно 
в ранкові години. Варто зазначити, що в період із 25.07 до середини серпня 
спостерігалися післягніздові кочівлі та відліт місцевих особин. Скупчення 
чайки в цей період в ур. Плоске налічували до 78 ос.

кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Занесений до Червоної книги 
України (2009). Рідкісний мігрант на весняному прольоті (0,44%), відмічено 
8 зграй, 15 ос. Реєструвався із 2.04 (на 10 днів раніше, ніж у 2018 р., див. 
Га лущенко, Галущенко, 2021) по 17.05. Найбільш активна міграція спо-
стерігалась у IІІ декаді квітня (8 ос., 53%), пік – 22.04 (5 ос.). На прольоті 
відмічався поодинці та групами у 2–3 ос., у середньому 1,9 ± 0,3 ос. (n = 
8). Птахи летіли на висоті 50 м, на північ, вранці. У спрямованому польоті 
спостерігалися 2 поодинокі особини, на відпочинку – 13 ос.

На осінньому прольоті не відмічений.
коловодник лісовий (Tringa ochropus). Звичайний мігрант на весняній 

міграції (2,48%), відмічено 67 зграй, 85 особин. На прольоті реєструвався із 
31.03 (на 2 дні раніше, ніж у 2018 р.) по 25.04. Найбільш активна міграція 
реєструвалась у ІІ декаді квітня (41 ос., 48%), пік – 19.04 (12 ос.). Мігрува-
ли переважно поодинці, значно рідше групами по 2–4 ос. Середній розмір 
зграї 1,8 ± 0,1 ос. (n = 67). Летіли на висоті від 0,5 до 100 м, у середньому 
42,1 ± 5,0 м (n = 25), переважно на північний схід (37%) і схід (29%), дещо 
менше – на північ (16%), зрідка – на південь (11%), одинично – на північний 
захід (5%) та південний захід (3%). У спрямованому польоті реєструвалися 
переважно вранці – 59%, певна активність спостерігалася також у вечірні 
години (28%). Вдень міграція майже не виражена (14%). У спрямованому 
польоті обліковано 41 ос., на відпочинку – 44 ос.
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Рідкісний мігрант на осінній міграції (0,4%). Реєструвався на прольоті 
з 29.07 по 30.08, відмічено 4 поодинокі особини, 2 – на відпочинку, 2 – в 
польоті. Летіли на висоті від 5 до 12 м, у середньому 9,8 ± 2,3 м (n = 2), на 
захід, увечері.

коловодник болотяний (T. glareola). Звичайний мігрант (пізній) на вес-
няному прольоті (3,86%). За період спостережень відмічено 28 зграй, 132 ос. 
На весняній міграції реєструвався з 14.04 (на 6 днів раніше, ніж у 2018 р.) по 
20.05. Найбільш активний проліт був у І–ІІ декадах травня (46 ос., 35% і 77 
ос., 58% відповідно), піки міграції – 17.05 (49 ос.) та 4.05 (46 ос.). Болотяні 
коловодники спостерігалися поодинці й у зграях по 2–24 ос., у середньому 
4,7 ± 1,1 ос. (n = 28). Всі птахи відмічалися тільки під час відпочинку на 
берегах водойм і в заболочених місцях заплави Десни в околицях стаціонару 
«Боровичанка» та ур. Плоске (стаціонар «Деснянка»).

Численний мігрант на осінній міграції (16,14%). Зареєстровано 57 зграй, 
162 ос. Спостерігався із 25.07 по 14.09, найбільш активний проліт був у ІІІ 
декаді серпня (66 ос., 41%), ІІІ декаді липня (46 ос., 28%) та І декаді серпня 
(36 ос., 22%), піки міграції – 25.07 (38 ос.), 30.08 (33 ос.) та 8.08 (28 ос.). 
Розмір зграй коливався від 2 до 12 ос., у середньому в них налічувалося 2,8 ± 
0,3 ос. (n = 57). Найчастіше спостерігалися поодинці. У польоті відмічені 
лише 4 зграї. Птахи летіли на висоті 10–30 м, у середньому 19,4 ± 2,9 м (n = 
4), переважно вранці, рідше ввечері, частіше всього – на південь, значно 
менше – на захід.

коловодник великий (T. nebularia). Звичайний мігрант на весняному 
прольоті (0,67%), відмічено 23 ос. Мігранти реєструвалися з 10.04 (на 1 
день раніше, ніж у 2018 р., тобто практично в ті ж самі терміни) по 25.04. 
Найбільш активними міграційні процеси були у ІІ та ІІІ декадах квітня (по 
10 ос., 43%). На прольоті ці коловодники реєструвалися поодинці, лише два 
рази летіли по 2 ос., середній розмір зграї 1,1 ± 0,7 ос. (n = 21). Висота по-
льоту від 30 до 100 м, у середньому 53,0 ± 12,4 м (n = 5). Летіли переважно 
в північному (71%), значно менше – в північно-східному (29%) напрямках. 
Реєструвалися на міграції переважно вранці (48%), дещо менше вдень (35%), 
значно менше ввечері (17%). У спрямованому польоті відмічено 7 ос., на 
відпочинку – 16 ос.

Звичайний мігрант на осінньому прольоті (4,08%), зареєстровано 14 
зграй, 41 ос. Відмічався із 25.07 по 2.09, найбільш активна міграція про-
ходила в І декаді серпня (30 ос., 72%). Піки прольоту – 3.08 (13 ос.), 8.08 
(11 ос.) та 15.08 (9 ос.). На міграції зустрічався поодинці та у зграях від 2 
до 13 ос., середній розмір зграї 2,9 ± 0,9 ос. (n = 14). У польоті відмічено 5 
зграй, птахи летіли на висоті від 25 до 50 м, у середньому 33,0 ± 4,4 м (n = 5), 
переважно на південний захід, дещо менше на південь, переважно ввечері, 
дещо менше вранці.
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коловодник ставковий (T. stagnatilis). Занесений до Червоної книги Ук-
раїни (2009). Раніше гніздився в заплаві Десни (Белик, Москаленко, 2018), 
зараз рідкісний навіть на прольоті. У 2019 р. на весняній міграції лише одна 
зустріч цього виду – вранці 25.04. 2 особини відмічені на заболоченій ді-
лянці в ур. Плоске.

На осінній міграції не зареєстрований.
коловодник звичайний (T. totanus). Звичайний мігрант на весняному 

прольоті (3,86%), за період спостережень відмічено 129 зграй, 319 ос. Реє-
струвався на міграції з 19.03 (на 14 днів раніше, ніж у 2018 р.) по 4.05, але 
починаючи з 17.05 знову з’явилися скупчення цих коловодників. Їх можна, 
ймовірно, віднести до кочуючих та літуючих. Деяка кількість особин, що 
реєструвалися у травні, є гніздовими. Найбільш активний проліт був у І 
декаді квітня, коли птахи реєструвалися активно саме в польоті (41 ос., 
13%) та І декаді травня (120 ос., 38%), коли їх зустрічали як у польоті, так 
і у скупченнях на луках. Піки: 2.04 та 8.04 (по 10 ос.) – у польоті; 25.04 (63 
ос.) 4.05 (118 ос.) – у скупченнях. Реєструвався звичайний коловодник зде-
більшого поодинці, а також у зграях від 2 до 20 ос., у середньому 2,5 ± 0,3 
ос., (n = 129). Летіли птахи на висоті від 15 до 250 м, у середньому 61,6 ± 
14,6 м (n = 19). Найбільш активна міграція спостерігалася в ранкові години 
(73%), ввечері (17%) та вдень (10%) вона незначна. Переважаючий напря-
мок польоту – північ (44%), значно менше птахи мігрували на північний 
схід (24%) та південний захід (20%). Активно використовували територію 
парку для зупинок під час міграцій. Всього в заплаві Десни на відпочинку, в 
районі водно-болотних угідь ур. Плоске та по берегах водойм (у тому числі 
тимчасових), відмічено 68 зграй, 125 ос. 

На осінній міграції цей вид зареєстрований лише 25.07. Відмічені 10 
ос. у двох зграях по 5 птахів на заплавних луках ур. Плоске. Коловодник 
звичайний відноситься до самих ранніх осінніх мігрантів серед куликів – у 
районі НПП «Деснянсько-Старогутський» міграція проходить у липні, з 
місць гніздування відлітає, як правило, до кінця липня – початку серпня, 
лише в окремі роки цих куликів можна побачити в заплаві Десни до середини 
серпня. Такі ж ранні строки осінньої міграції в заплаві р. Сейм у колишньому 
Кролевецькому районі (Грищенко, 1992). 

Перевізник (Actitis hypoleucos). Рідкісний мігрант на весняному прольоті 
(0,26%), відмічено 9 птахів. Реєструвався з 16.04 (на три дні пізніше, ніж 
у попередньому році) по 4.05. Найбільше цих куликів відмічено в І декаді 
травня – 4.05 (4 ос., 44%). На міграції перевізники зустрічалися найчастіше 
поодинці, 2 рази – по двоє (середній розмір зграї 1,3 ± 0,2 ос., n = 7). Реє-
струвалися тільки на відпочинку, переважно ввечері.

На осінній міграції лише одна зустріч 25.07. – 1 ос. на березі Десни (ур. 
Плоске). 
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Мородунка (Xenus cinereus). Рідкісний пізній мігрант на весняному про-
льоті (0,09%). Відмічена тільки одна зграя з 3 ос. 17.05 на заплавних луках в 
ур. Плоске. На осінній міграції реєстрацій цього виду не було.

турухтан (Philomachus pugnax). Співдомінант під час весняної міграції 
(23,65%), за період спостережень відмічено 28 зграй, 809 ос. На прольоті 
реєструвався з 7.04 (на 5 днів раніше, ніж у 2018 р.) по 17.05. Найбільш ак-
тивний проліт був у ІІІ декаді квітня (451 ос., 56%), пік міграції – 25.04 (387 
ос.). Турухтани реєструвались у скупченнях та в польоті, в околицях бази 
«Деснянка» та в ур. Плоске (стаціонар «Деснянка»). Ще один пік – 4.05 (285 
ос.). Спостерігалися в основному у зграях від 3 до 135 ос. (у середньому 29,9 
± 6,2 ос., n = 28), на висоті від 10 до 70 м (у середньому 37,7 ± 5,6 м, n = 12). 
Летіли переважно на північний схід (42%) та північ (35%), значно менше – на 
схід (13 %). Найбільш активним проліт був уранці (51%), дещо менше – вве-
чері (39%), значно менше – вдень (12%). У спрямованому польоті відмічено 
12 зграй 107 ос., на відпочинку в заплаві Десни – 16 зграй 702 ос.

Численний мігрант на осінній міграції (5,98%). Зареєстровано 13 зграй, 
60 ос. Міграція проходила з 8.08 по 16.09, пік – у ІІІ декаді серпня (37 ос., 
61%). Птахи реєструвалися поодинці та у групах від 2 до 12 ос. (середній 
розмір зграї 4,6 ± 0,9, n = 13). У спрямованому польоті відмічена лише одна 
група з 10 ос., летіли вранці (830) на висоті 20 м у південному напрямку.

Побережник малий (Calidris minuta). На весняній міграції одна зграя 
з 3 особин зареєстрована вранці 17.05 на заплавних луках в ур. Плоске (на 
заболоченому березі водойми).

На осінній міграції один малий побережник відмічений вранці 12.09 на 
березі водойми в ур. Плоске

Побережник чорногрудий (C. alpina). Звичайний мігрант на весняному 
прольоті (1,40%), відмічено 6 зграй, 48 ос. Пізній мігрант, реєструвався з 4.05 
(на 19 днів раніше, ніж у 2018 р.) по 23.05. Піки прольоту – 20.05 (18 ос.) та 
17.05 (16 ос.). Найбільш активною міграція була у ІІ декаді травня (71%). 
На прольоті ці птахи реєструвалися у зграях від 2 до 18 ос. (у середньому 
8,0 ± 3,0 ос., n = 6). Птахи відмічені тільки на відпочинку під час міграції, в 
польоті не реєструвались.

Звичайний мігрант на осінній міграції (2,29%). Зареєстровано 5 зграй, 23 
ос. Спостерігався із 29.08 по 13.09, найбільш активна міграція проходила у 
ІІ декаді вересня (19 ос., 83%). Відмічався поодинці й у зграях із 2–18 ос., 
середній розмір зграї 4,6 ± 5,3 ос. (n = 5). У спрямованому польоті зареєстро-
вана 1 ос. ввечері 13.09 (о 1845). Птах летів на висоті 30 м на захід.

Бекас (Gallinago gallinago). Звичайний мігрант на весняній міграції 
(1,29%). Всього було зареєстровано 37 зграй, 44 ос. Птахи відмічалися із 20.03 
(на 13 днів раніше, ніж у попередньому році) по 17.05. Найбільш активною 
міграція була у ІІІ декаді березня (9 ос., 21%) – у польоті та у ІІІ декаді квітня 
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(18 ос., 41%) – у польоті та скупченнях на заплавних луках в ур. Плоске. 
Піки міграції – 30.03 (4 ос.) – в польоті над Десною (стаціонар «Боровичан-
ка») та 25.04 (15 ос.) – у скупченнях в ур. Плоске (стаціонар «Деснянка»). 
Мігрували найчастіше поодинці та зрідка зграями по 2–3 ос. (у середньому 
1,2 ± 0,1 ос., n = 37), на висоті від 15 до 80 м (у середньому 42,5 ± 6,7 м, n = 
10). Летіли переважно на схід (30%), дещо менше на південь та захід (по 
20%), а також на північ, північний схід і південний захід (по 10%). Мігрували 
бекаси переважно вранці (89%), значно менш активними були ввечері (11%), 
вдень у спрямованому польоті не реєструвалися. Активно використовували 
територію парку для відпочинку й годівлі. Всього на відпочинку відмічені 
26 птахів, у спрямованому польоті – 18.

Співдомінант серед куликів під час осінньої міграції (25,60%), зареєстро-
вано восени 141 зграю, 257 ос. Птахи відмічалися з 25.07 по 20.11. Найбільш 
активною міграція була у ІІІ декаді серпня (77 ос., 30%), піки – 25.07 (44 ос.), 
29.08 та 30.08 (28 та 27 ос. відповідно). Мігрували поодинці і зграями від 2 
до 20 ос. (у середньому 1,8 ± 0,2, n = 141). Летіли на висоті від 12 до 80 м (у 
середньому 42,6 ± 3,8 м, n = 22) на південий захід, південь та захід (у рівній 
мірі). У польоті реєструвалися переважно ввечері, дещо менше – вранці, 
вдень не спостерігались. Як і у чайки, у бекаса в період із 25.07 до середини 
серпня спостерігалися післягніздові кочівлі та відліт місцевих особин.

дупель (G. media). Занесений до Червоної книги України (2009). Відмі-
чений тільки весною. Рідкісний мігрант (0,12%). Зареєстровані 4 поодинокі 
птахи з 4.05 по 17.05 на заплавних луках в ур. Плоске. У польоті дупелі не 
спостерігалися.

слуква (Scolopax rusticola). Одна реєстрація на весняному прольоті 
19.03: 1 птах летів увечері (о 1830) на висоті 20 м у північно-східному на-
прямку.

кроншнеп великий (Numenius arquata). Занесений до Червоної книги 
України (2009). Весною рідкісний мігрант (0,09%). Зареєстровано 2 зустрі-
чі в ранкові часи: 14.04 1 ос. летіла на висоті 60 м над Десною (стаціонар 
«Боровичанка») у південно-західному напрямку; 22.04 2 ос. відмічені на 
заплавних луках в ур. Плоске (стаціонар «Деснянка»).

На осінній міграції 1 ос. зареєстрована вдень 3.09 на луках в околицях 
бази «Деснянка».

грицик великий (Limosa limosa). Домінант під час весняної міграції 
серед куликів у заплаві Десни (43,79%). За період спостережень відмічені 120 
зграй, 1498 ос. На прольоті реєструвався з 8.04 (на 4 дня раніше, порівняно з 
2018 р.) по 20.05. У ІІІ декаді травня на заплавних луках в ур. Плоске зустріча-
лися також місцеві літуючи та кочові зграйки цього виду. Найбільш активний 
проліт був у ІІ (578 ос., 39%) та ІІІ (514 ос., 34%) декадах квітня. Піки міграції: 
22.04 (174 ос.) – у польоті та 25.04 (254 ос.) – з урахуванням скупчень в ур. 
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Плоске. Реєстру-
вався поодинці та у 
зграях від 2 до 150 
ос. (у середньому 
12,5 ± 1,8 ос., n = 
120), на висоті від 
20 до 150 м (у се-
редньому 67,2 ± 4,0 
м, n = 58). Основний 
напрямок польо-
ту – північний-схід 
(53%), дещо менше 
був виражений пів-
нічний напрямок 
(31%). Грицики пе-
реважно реєстру-
валися на міграції 

ввечері (49%), дещо менше – вдень (36%), вранці міграція найменш виражена 
(15%). У спрямованому польоті відмічено 67 зграй, 709 ос., на відпочинку – 
53 зграї, 789 ос.

На осінній міграції були тільки дві зустрічі – 25.07 в ур. Плоске на за-
плавних луках зареєстровані 2 зграї – 6 та 7 ос. Великий грицик – ранній 
осінній мігрант у заплаві Десни, місцеві птахи відлітають у липні – першій 
декаді серпня. Такі ж строки відльоту в заплаві р. Сейм (Грищенко, 1992). 

Подекадна динаміка міграції
Навесні (рис. 1) міграція куликів розпочалася в І декаді березня з прильоту 

чайки. У ІІ декаді березня відмічений сплеск міграції (5,6%) за рахунок піку 
прольоту чайки (також почалася міграція бекаса та звичайного коловодника). 
У ІІІ декаді березня міграція куликів була майже невираженою (0,9%), але 
почався проліт лісового коловодника. Починаючи з І декади квітня спостері-
галося повільне наростання активності міграції куликів (початок і наростання 
прольоту великого грицика, турухтана, великого коловодника, а з середини 
квітня – болотяного коловодника), у ІІІ декаді цього місяця вона досягла 
свого максимуму (32,5%) за рахунок активної міграції турухтана та великого 
грицика. Після цього спостерігався поступовий спад міграційних процесів. У 
III декаді квітня й I декаді травня в заплаві Десни (ур. Плоске) спостерігалися 
значні скупчення турухтана, великого грицика, болотяного та звичайного 
коловодників. У I декаді травня почалася міграція чорногрудого побереж-
ника. У II декаді травня – пік прольоту чорногрудого побережника та боло-
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Рис. 1. Динаміка весняної міграції куликів у 2019 р. по 
декадах (% від загальної чисельності).
Fig. 1. Dynamics of the spring migration of waders in 2019 
by decades (% from the total number). 
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тяного коловодника. 
Останні мігранти 
спостерігались у ІІІ 
декаді травня (чор-
ногрудий побереж-
ник).

Восени (рис. 2) 
перший пік міграції 
куликів спостерігав-
ся у III декаді липня 
(10 видів із 15, що 
відмічені на осінній 
міграції), найбіль-
ший – у ІІІ декаді 
серпня (активна мі-
грація болотяного 
коловодника, бека-
са, турухтана, всього 8 мігруючих видів), після чого спостерігався різкий 
спад міграційних процесів. У I декаді вересня закінчили міграцію великі 
коловодники, а у II декаді вересня – чорногрудий побережник, звичайний 
коловодник, турухтан. Із 17.09 на осінній міграції залишились тільки 2 види 
куликів – чайка й бекас. У ІІ декаді жовтня активність міграції різко зросла 
за рахунок активного прольоту чайки (пік) у цей період. З ІІІ декади жовтня 
на міграції реєструвалися лише окремі особини чайки та бекаса. Останні 
мігранти реєструвалися 20.11 (бекас).

висновки

1. Загалом у 2019 р. зареєстровано 20 видів куликів, 5 із них занесені до 
Червоної книги України (2009). У районі досліджень весняна міграція (3421 
ос. 19 видів) була більш вираженою, ніж осіння (1004 ос. 15 видів). 

2. Весняна міграція куликів тривала з 9.03 по 23.05, осіння – з третьої 
декади липня до 20.11. Піковий період весняної міграції – III декада квітня 
(32,5% від загальної чисельності куликів на весняній міграції), осінньої – III 
декада серпня (28,1%). Період найбільш активної міграції куликів навесні – II 
декада квітня – I декада травня (73,9%), під час осінньої міграції виділяються 
три періоди: III декада липня – I декада серпня (34,4%), III декада серпня 
(28,1%) і II декада жовтня (18,1%).

3. Весною серед куликів домінував великий грицик (43,79%), турухтан 
був співдомінантом (23,65%), численні види – чайка (11,81%) і звичайний 
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Рис. 2. Динаміка осінньої міграції куликів у 2019 р. по 
декадах (% від загальної чисельності).
Fig. 2. Dynamics of the autumn migration of waders in 
2019 by decades (% from the total number). 
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коловодник (9,32%). Під час осінньої міграції домінант – чайка (42,43%), 
співдомінант – бекас (25,60%), численні види – болотяний коловодник 
(16,14%) і турухтан (5,98%). Найбільш численні види куликів за весь період 
сезонних міграцій у 2019 р. (сумарно за весняну і осінню міграції): великий 
грицик (1511 ос.), турухтан (869), чайка (830), звичайний коловодник (329), 
бекас (301), болотяний коловодник (294).

4. 18 видів куликів відмічені під час міграцій на зупинках у заплаві Десни. 
Найбільші скупчення (від кількох десятків до 80–150 ос.) спостерігалися 
у масових видів – турухтана, великого грицика, чайки. У менш численних 
видів найбільші зграї або скупчення на водно-болотних угіддях ур. Плоске 
налічували до 24 ос. 

5. Водно-болотні угіддя заплави Десни в НПП «Деснянсько-Старогут-
ський» відіграють значну роль для куликів під час їх міграцій як місця зу-
пинок для відпочинку та годівлі, а природоохоронний статус національного 
парку є важливим для забезпечення необхідної охорони мігруючих птахів і 
важливих для них заплавних біотопів.
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Heroyiv Stalingradu str. 19/26, Olexandriya, Kirovograd region, 28008, Ukraine
 anatoliy_shevtsov@ukr.net

 Phenology of the autumn migration of birds in Olexandriya district of Kirovograd 
region. - A.O. Shevtsov. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - Data about 108 species were collec-
ted in environs of the town of Olexandriya and two villages (Central Ukraine) in 1987–2020. 
[Ukrainian].

Key words: Central Ukraine, migration, last departure, first arrival.

Наведені дані по 108 видах птахів, зібрані у 1987–2020 рр. в околицях м. Олександрія 
і сіл Куколівка та Морозівка.

ключові слова: Кіровоградська область, міграція, останнє спостереження, приліт.

Матеріали для даного повідомлення зібрані в 1987–2020 рр. Досліджувана 
територія розташована в басейні р. Інгулець на межі степової і лісостепової 
зон України. Основна частина даних зібрана в околицях м. Олександрія 
й сіл Куколівка та Морозівка, де, крім візуальних спостережень, з 1996 р. 
проводив ся стаціонарний відлов птахів павутиними сітками і деякими при-
стосуваннями власного виробництва. Загалом за період наших досліджень 
було зібрано 945 фенодат по 108 видах птахів. Матеріали по фенології вес-
няної міграції опубліковані раніше (Шевцов, 2008). 

 Латинські назви та порядок видів наводяться згідно публікації Г.В. Фе-
сенка й А.А. Бокотея (2007). Зірочкою позначені види, окремі особини чи 
групи котрих спостерігаються в Олександрійському районі на зимівлі.

Gavia arctica 
Початок прольоту: 20.10.1996, 09.08.2012.
Останнє спостереження: 10.11.2012.
Podiceps cristatus* 
Останнє спостереження: 10.11.2002, 04.11.2006, 10.11.2012, 01.11.2014, 

02.10.2016, 16.10.2017, 16.09.2018, 17.11.2019.
Phalacrocorax carbo*
Останнє спостереження: 02.12.2012, 16.11.2013, 28.10.2015, 08.11.2017, 

29.10.2018, 17.11.2019, 18.12.2020.

© А.О. Шевцов, 2022
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Botaurus stellaris* 
Останнє спостереження: 07.10.1999, 14.10.2000, 01.11.2001, 17.09.2004, 

28.09.2006, 16.09.2018.
Ixobrychus minutus 
Останнє спостереження: 08.10.1994, 04.09.1997, 04.09.1999, 18.09.2005, 

25.09.2006. 
Nycticorax nycticorax 
Останнє спостереження: 20.09.1997, 07.10.1998, 16.10.1999, 26.09.2000, 

07.09.2008. 
Egretta alba* 
Останнє спостереження: 03.10.1998, 27.10.2002, 29.09.2004, 02.10.2005, 

05.12.2009, 14.10.2010, 07.09.2012, 29.11.2013, 01.11.2014, 11.12.2016, 
26.10.2018, 13.11.2019, 08.11.2020.

Egretta garzetta
Останнє спостереження: 07.08.1997.
Ardea cinerea* 
Останнє спостереження: 08.10.1994, 26.10.1996, 18.10.1997, 15.10.1998, 

07.10.1999, 19.11.2000, 29.09.2001, 29.10.2002, 12.10.2003, 01.11.2004, 
22.10.2005, 04.11.2006, 26.09.2008, 27.09.2009, 09.10.2010, 02.10.2011, 
18.10.2012, 04.12.2013, 25.10.2016, 26.10.2018, 12.11.2019, 20.11.2020.

A. purpurea 
Останнє спостереження: 23.10.1996, 01.11.2005, 27.09.2006.
Ciconia ciconia 
Останнє спостереження: 06.10.1998, 13.09.2002, 03.09.2003, 11.09.2005, 

10.09.2008, 25.08.2011, 19.08.2014, 25.08.2016, 11.08.2017, 26.08.2018, 
29.10.2019, 03.09.2020.

C. nigra
Початок прольоту: 07.07.2009.
Кінець прольоту: 30.08.2009.
Anser anser* 
Початок прольоту: 15.11.1997, 24.08.2008.
Останнє спостереження: 12.11.2007, 13.10.2014, 28.12.2016.
Anser sp.
Початок прольоту: 02.09.1999, 13.09.2002, 18.10.2003, 20.10.2010, 

21.09.2014, 30.09.2016, 27.08.2017, 09.10.2018, 11.08.2019, 01.10.2020.
Кінець прольоту: 29.11.1996, 30.11.1997, 09.11.2002, 09.11.2003, 

01.11.2004, 12.11.2007, 10.11.2009, 31.10.2010, 06.11.2012, 23.11.2016, 
24.09.2017, 22.11.2018, 11.11.2019, 03.11.2020.

Cygnus olor* 
Останнє спостереження: 10.11.1990, 08.11.1991, 09.11.1993, 28.10.1994, 

21.12.1996, 28.11.1997, 13.11.1998, 03.11.1999, 28.12.2000, 22.11.2001, 



2022. Авіфауна україни 95

30.11.2002, 19.11.2003, 08.11.2004, 12.11.2006, 09.11.2007, 27.09.2008, 
05.12.2009, 10.10.2010, 27.11.2011, 18.12.2012, 05.12.2013, 14.12.2014, 
19.11.2016, 09.01.2018, 27.12.2018, 04.12.2019, 02.12.2020.

C. сygnus*
Останнє спостереження: 25.11.2019, 04.12.2020.
Tadorna ferruginea
Останнє спостереження: 15.12.2001.
Anas platyrhynchos* 
Останнє спостереження: 02.11.2001, 28.12.2002, 27.11.2004, 05.11.2016, 

04.12.2017, 14.12.2018, 11.11.2020.
A. querquedula 
Останнє спостереження: 24.09.1994, 22.09.2000.
А. clypeata
Початок прольоту: 04.09.1997.
Aythya fuligula
Початок прольоту: 20.12.2009.
Bucephala clangula
Початок прольоту: 30.12.2012, 15.12.2013.
Mergus merganser* 
Початок прольоту:14.10.2009, 10.10.2011, 30.12.2012.
Pandion haliaetus
Початок прольоту: 02.10.2013, 27.08.2020.
Останнє спостереження: 14.10.2020.
Pernis apivorus 
Останнє спостереження: 18.10.1999, 16.09.2000, 27.09.2012.
Milvus migrans 
Останнє спостереження: 12.09.1992, 21.11.1995, 29.09.2001, 30.10.2004, 

30.09.2014.
Circus cyaneus*
Початок прольоту: 31.10.1993, 06.09.1996, 22.11.1998, 13.10.2001, 

02.12.2005, 11.11.2015, 02.11.2018, 09.08.2019, 05.10.2020.
C. aeruginosus* 
Останнє спостереження: 19.09.1996, 31.08.1997, 08.11.1998, 09.09.2001, 

16.10.2002, 04.09.2003, 23.09.2004, 14.09.2010, 21.09.2014, 15.09.2016, 
12.10.2017, 31.08.2019.

Accipiter nisus*
Початок прольоту: 08.09.2001, 26.07.2002, 06.09.2003, 06.07.2004, 

16.09.2005, 08.08.2006, 25.09.2014, 20.09.2016, 09.09.2017, 03.09.2020.
Buteo lagopus* 
Приліт: 23.10.1994, 08.10.1995, 15.09.1997, 16.10.1998, 28.10.1999, 

11.11.2000, 30.09.2001, 25.10.2002, 08.11.2003, 12.09.2004, 21.10.2006, 
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17.10.2008, 09.10.2009, 26.09.2010, 21.10.2011, 04.11.2012, 31.10.2013, 
26.10.2016, 26.10.2017, 11.11.2018, 21.10.2020.

B. rufinus*
Останнє спостереження: 14.10.2001, 21.09.2003, 17.10.2008, 21.09.2014, 

28.10.2018, 23.11.2019.
B. buteo*
Останнє спостереження: 08.11.1998, 05.09.1999, 01.10.2000, 27.10.2001, 

06.10.2002, 23.09.2003, 23.09.2004, 24.09.2005, 19.10.2008, 24.09.2011, 
09.10.2012, 31.10.2013, 25.09.2014, 16.10.2017, 11.11.2018, 23.11.2019, 
04.11.2020.

Hieraaetus pennatus
Останнє спостереження: 29.08.2000, 08.09.2001, 28.09.2014.
Falco subbuteo
Останнє спостереження: 06.09.1999, 09.09.2000, 21.09.2002, 18.09.2003, 

18.09.2004, 18.09.2005, 16.09.2006, 04.10.2008, 22.09.2014, 05.09.2019, 
19.09.2020.

F. columbarius*
Приліт: 13.11.1995, 02.11.2000, 27.09.2001, 26.10.2002, 20.11.2003, 

13.11.2012, 26.10.2016, 20.10.2019.
F. vespertinus
Останнє спостереження: 07.09.1992, 20.08.2003, 29.09.2008, 28.08.2014.
F. tinnunculus*
Останнє спостереження: 03.10.1996, 27.08.1999, 16.09.2000, 14.10.2001, 

18.09.2002, 30.09.2003, 22.10.2004, 23.09.2005, 24.09.2006, 23.09.2008, 
04.10.2009, 21.10.2010, 11.11.2011, 17.10.2012, 24.10.2013, 12.10.2014, 
27.10.2016, 08.11.2017, 22.10.2018, 09.10.2019.

Coturnix coturnix
Останнє спостереження: 29.09.2001, 31.08.2002, 30.09.2003, 12.10.2008. 
Grus grus
Початок прольоту: 01.10.1991, 10.09.1993, 03.09.1994, 06.09.1995, 

02.09.1996, 02.09.1997, 06.09.1998, 02.09.1999, 09.09.2000, 08.09.2001, 
13.09.2002, 06.09.2003, 03.09.2004, 08.09.2005, 11.09.2006, 25.09.2008, 
11.10.2009, 02.10.2010, 24.09.2011, 01.10.2012, 18.09.2013, 16.09.2014, 
07.10.2015, 01.10.2017, 03.10.2018, 06.10.2019, 01.10.2020.

Кінець прольоту: 05.10.1991, 13.09.1993, 15.10.1994, 19.10.1995, 
14.10.1996, 16.10.1997, 16.10.1998, 15.10.1999, 15.10.2000, 20.10.2001, 
19.10.2002, 22.10.2003, 01.11.2004, 06.10.2005, 10.10.2006, 06.10.2008, 
22.10.2009, 31.10.2010, 06.11.2012, 19.10.2013, 15.10.2014, 10.10.2015, 
14.10.2017, 31.10.2018, 19.10.2019, 04.11.2020.

Crex crex
Останнє спостереження: 31.10.2004.
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Gallinula chloropus*
Останнє спостереження: 01.11.1997, 22.09.2000, 02.11.2001, 10.11.2005, 

10.11.2006.
Fulica atra*
Останнє спостереження: 02.11.1994, 22.10.1996, 19.10.1997, 03.12.2000, 

14.10.2001,10.11.2002, 20.09.2003. 
Vanellus vanellus
Останнє спостереження: 03.10.1996, 03.11.1997, 03.10.1999, 11.11.2000, 

07.10.2001, 08.10.2002, 17.11.2006.
Tringa ochropus
Останнє спостереження: 08.09.2000, 04.09.2019.
Gallinago gallinago
Останнє спостереження: 08.10.1994, 31.10.1995, 19.09.1996, 08.10.2019.
G. media
Останнє спостереження: 17.10.2014.
Scolopax rusticola
Останнє спостереження: 08.10.1995, 23.10.1998, 24.10.1999, 31.10.2000, 

01.11.2004, 10.11.2006, 23.11.2019.
Larus ichthyaetus
Початок прольоту: 07.07.2000, 02.06.2010.
L. ridibundus*
Останнє спостереження: 03.11.1993, 12.11.1994, 03.10.1998, 21.11.1999, 

10.11.2002, 14.12.2006, 26.11.2010, 02.12.2012, 20.11.2016, 14.10.2017.
L. fuscus
Початок прольоту: 31.08.1997, 17.09.2002, 10.09.2011, 27.06.2014.
L. cachinnans*
Останнє спостереження: 03.10.1998, 16.11.2000, 26.11.2001, 10.11.2002, 

28.10.2003, 24.11.2008, 25.11.2010, 21.11.2011, 14.11.2012, 27.11.2013, 
21.11.2014, 19.11.2016, 27.12.2017, 25.11.2018, 30.11.2019, 29.12.2020.

L. canus*
Останнє спостереження: 18.11.1994, 02.10.1995, 27.12.1996, 05.10.1997, 

03.10.1998, 30.10.2000, 25.11.2010, 01.11.2014.
Sterna hirundo
Останнє спостереження: 22.09.2000, 01.11.2014.
S. albifrons
Останнє спостереження: 23.08.1991.
Columba palumbus
Останнє спостереження: 14.11.1999, 06.10.2000, 27.10.2001, 06.10.2002, 

23.09.2003, 04.10.2008, 10.10.2009, 16.09.2011, 03.09.2016, 02.11.2018, 
07.09.2019, 10.10.2020.
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C. oenas
Останнє спостереження: 28.10.2018, 07.09.2019, 06.10.2020.
Streptopelia turtur
Останнє спостереження: 15.10.1994, 08.10.1995, 01.10.2000, 15.10.2001, 

01.11.2004, 17.10.2012, 12.09.2014, 03.09.2016, 16.09.2018, 06.09.2019, 
28.08.2020.

Cuculus canorus
Останнє спостереження: 08.09.1998, 31.07.2001, 20.09.2003, 14.09.2006, 

11.08.2014, 23.07.2016, 29.07.2017, 07.08.2020.
Caprimulgus europaeus
Останнє спостереження: 08.09.2000, 15.08.2004, 24.09.2017.
Apus apus
Останнє спостереження: 19.09.1997, 10.09.2000, 07.09.2001, 06.09.2002, 

03.09.2003, 30.08.2004, 12.09.2005, 10.09.2006, 27.08.2008, 18.08.2009, 
03.09.2010, 24.08.2011, 04.09.2013, 30.08.2014, 21.08.2016, 13.08.2017, 
22.09.2019, 25.08.2020. 

Coracias garrulus
Останнє спостереження: 22.08.1994, 27.08.1999, 25.08.2002, 02.09.2003, 

18.08.2004, 26.08.2005, 28.09.2006, 03.09.2014, 02.09.2016, 15.08.2017, 
14.08.2020.

Alcedo atthis*
Останнє спостереження: 07.09.1994, 29.09.1996, 04.10.1997, 22.09.2000, 

13.10.2001, 21.09.2002, 14.09.2003, 05.09.2004, 02.10.2005, 05.10.2006, 
21.09.2014, 02.10.2016, 02.09.2017, 16.09.2018, 13.09.2019, 13.09.2020.

Merops apiaster
Останнє спостереження: 05.09.1994, 08.10.1996, 17.09.1997, 15.09.1998, 

09.09.1999, 12.09.2000, 16.09.2001, 22.09.2002, 14.09.2003, 15.09.2004, 
28.09.2006, 27.09.2007, 08.09.2008, 11.09.2009, 16.09.2010, 13.09.2011, 
12.09.2012, 16.09.2013, 08.09.2014, 07.09.2016, 14.09.2017, 13.09.2018, 
12.09.2019, 15.09.2020.

Upupa epops
Останнє спостереження: 04.09.1988, 09.09.1999, 09.09.2001, 18.09.2002, 

29.08.2003, 27.09.2006, 30.08.2009, 30.09.2012, 25.09.2016, 30.08.2017, 
30.08.2018, 06.09.2019, 13.09.2020.

Jynx torquilla
Останнє спостереження: 25.09.2006, 21.09.2011, 13.09.2012, 15.09.2014, 

16.09.2016.
Riparia riparia
Останнє спостереження: 21.09.1994, 14.09.1997, 12.09.1998, 04.09.1999, 

22.09.2000, 12.09.2001, 04.09.2002, 13.09.2003, 12.09.2004, 04.09.2005, 
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08.09.2006, 07.09.2008, 08.09.2010, 14.09.2011, 04.09.2013, 07.09.2014, 
03.09.2016, 14.09.2017, 19.09.2018.

Hirundo rustica
Останнє спостереження: 04.10.1994, 05.10.1995, 06.10.1996, 14.10.1997, 

18.10.1998, 02.10.1999, 10.10.2000, 08.10.2001, 14.10.2002, 27.09.2003, 
07.10.2004, 05.10.2005, 23.09.2006, 08.10.2007, 04.10.2008, 14.10.2009, 
17.09.2010, 11.10.2011, 13.09.2012, 13.10.2013, 29.09.2014, 06.10.2016, 
12.10.2017, 07.10.2018, 01.10.2019, 16.10.2020.

Delichon urbica
Останнє спостереження: 25.09.1994, 02.10.1995, 06.10.1996, 28.09.1997, 

19.09.1998, 04.09.1999, 22.09.2000, 12.09.2001, 13.09.2002, 16.09.2003, 
12.09.2004, 11.09.2005, 15.09.2006, 23.09.2008, 13.09.2009, 13.09.2010, 
14.09.2011, 04.09.2012, 16.09.2013, 09.09.2014, 06.09.2016, 18.09.2017, 
09.09.2018, 12.09.2019, 09.09.2020.

Alauda arvensis
Останнє спостереження: 07.10.1995, 15.10.2018, 17.10.2019, 09.10.2020.
Anthus campestris
Останнє спостереження: 29.09.2018.
Motacilla flava
Останнє спостереження: 06.09.1994, 21.10.1995, 12.09.1997, 07.10.1998, 

25.09.2000, 29.09.2001, 11.09.2005, 25.08.2016, 15.08.2017, 31.08.2020.
M. cinerea
Початок прольоту: 19.11.2016.
M. alba
Останнє спостереження: 30.09.1994, 02.10.1995, 23.09.1996, 10.10.1997, 

03.10.1998, 02.10.1999, 06.10.2000, 03.10.2001, 06.10.2002, 30.09.2003, 
28.10.2004, 03.10.2005, 04.10.2006, 13.10.2007, 25.09.2008, 16.10.2009, 
10.10.2010, 10.10.2011, 13.09.2012, 22.10.2013, 13.10.2014, 01.11.2016, 
02.10.2017, 09.11.2018, 25.09.2019, 19.10.2020.

Lanius collurio
Останнє спостереження: 02.09.1997, 03.09.1999, 08.09.2000, 14.09.2001, 

31.08.2002, 14.09.2003, 18.08.2004, 04.09.2005, 27.08.2006, 24.08.2008, 
24.08.2010, 28.08.2011, 26.08.2013, 14.09.2014, 05.09.2016, 31.08.2017, 
28.08.2018, 06.09.2019, 31.08.2020.

L. minor
Останнє спостереження: 28.08.2001, 28.08.2003, 24.08.2008, 22.08.2014, 

08.08.2016, 26.08.2020.
L. excubitor*
Приліт: 07.12.1997, 25.10.1998, 08.12.1999, 27.10.2001, 30.11.2002, 

14.11.2012, 20.12.2017, 18.11.2018, 11.11.2020.
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Oriolus oriolus
Останнє спостереження: 05.09.1994, 27.08.1999, 30.08.2009, 05.09.2010.
Sturnus vulgaris*
Останнє спостереження: 30.12.1987, 10.11.1994, 20.11.1995, 23.12.1996, 

23.11.1997, 10.11.1998, 11.11.1999, 15.12.2000, 05.12.2001, 28.11.2002, 
14.12.2003, 17.11.2004, 13.11.2006, 17.12.2007, 12.12.2008, 14.12.2009, 
17.11.2010, 12.11.2011, 18.12.2012, 24.11.2013, 11.11.2014, 10.11.2016, 
26.12.2017, 26.11.2018, 03.11.2019, 14.12.2020.

Nucifraga caryocatactes*
Початок прольоту: 03.10.1998, 16.10.2008, 10.12.2010, 25.11.2018.
Bombycilla garrulus*
Приліт: 10.11.1990, 14.12.2000, 03.11.2004, 06.11.2008, 14.11.2012, 

11.12.2016.
Prunella modularis*
Останнє спостереження: 01.11.2000.
Acrocephalus schoenobaenus
Останнє спостереження: 19.09.1998, 17.09.2000.
A. scirpaceus
Останнє спостереження: 16.09.2001.
A. arundinaceus
Останнє спостереження: 08.09.2000, 07.09.2001, 05.09.2004.
Sylvia borin
Останнє спостереження: 16.09.1998.
S. communis
Останнє спостереження: 15.09.1998, 7.09.2001.
S. curruca
Останнє спостереження: 09.09.2001, 14.09.2003.
Phylloscopus trochilus
Останнє спостереження: 20.09.1999, 13.10.2000, 08.10.2001, 15.10.2003, 

26.09.2008, 16.10.2009, 20.10.2011, 30.10.2013, 27.10.2016, 15.10.2018, 
08.10.2019, 30.10.2020.

Ph. collybita
Останнє спостереження: 12.10.1999, 03.10.2004, 03.10.2016.
Ph. sibilatrix
Останнє спостереження: 19.10.2002.
Regulus regulus*
Приліт: 17.10.1988, 23.10.1997, 10.10.1998, 14.10.2001, 25.10.2002, 

20.10.2011, 13.10.2018, 21.10.2020.
Ficedula parva
Останнє спостереження: 17.11.2017.
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Muscicapa striata
Останнє спостереження: 30.09.1996, 09.09.1999, 16.09.2003, 12.09.2004, 

13.09.2012, 17.09.2013, 21.09.2014.
Saxicola rubetra
Останнє спостереження: 08.10.1994, 16.09.2001, 24.09.2005, 02.10.2016, 

08.10.2019.
S. torquata
Останнє спостереження: 30.09.1994, 07.10.1995, 03.10.1998, 13.10.2000, 

08.10.2001, 18.09.2002, 07.09.2003, 02.10.2004, 23.09.2006, 25.10.2009, 
10.10.2014, 08.10.2019.

Oenanthe oenanthe
Останнє спостереження: 03.09.1999, 03.09.2000, 31.08.2002, 24.08.2010, 

22.08.2016, 09.09.2017, 30.08.2018, 31.08.2020.
Phoenicurus phoenicurus
Останнє спостереження: 07.10.1995, 13.09.1998, 30.09.1999, 16.09.2001.
Ph. ochruros
Останнє спостереження: 10.10.1994, 24.10.1996, 04.10.1997, 15.10.1998, 

27.10.1999, 15.10.2000, 18.10.2001, 12.10.2002, 16.10.2003, 20.10.2004, 
05.10.2005, 20.10.2006, 19.10.2007, 16.10.2008, 21.10.2009, 31.10.2010, 
21.10.2011, 18.10.2012, 26.10.2013, 12.10.2014, 20.10.2016, 27.10.2017, 
02.11.2018, 16.10.2019, 17.10.2020.

Erithacus rubecula*
Останнє спостереження: 08.10.1995.
Turdus pilaris*
Приліт: 31.10.1988, 23.10.1994, 07.10.1995, 22.10.1996, 19.10.1997, 

09.11.1998, 13.10.1999, 13.10.2000, 21.10.2001, 25.10.2002, 19.10.2003, 
03.10.2004, 15.10.2006, 21.10.2007, 19.10.2008, 21.10.2009, 31.10.2010, 
14.10.2011, 04.11.2012, 05.10.2013, 01.11.2014, 25.10.2016, 31.10.2017, 
15.10.2018, 21.10.2020.

T. merula*
Останнє спостереження: 23.10.1988, 08.10.1998, 25.10.1999, 01.12.2000, 

28.10.2001, 02.11.2002, 01.11.2004, 02.10.2005, 14.11.2007, 19.10.2008, 
11.10.2009, 07.11.2011, 10.10.2012, 05.11.2016, 16.10.2017, 02.11.2018, 
23.11.2019, 11.11.2020.

T. philomelos*
Останнє спостереження: 08.10.1998, 01.10.2000, 31.10.2001, 05.10.2002, 

03.10.2009, 17.10.2010, 24.09.2011, 16.10.2017, 30.09.2018, 01.11.2019, 
07.10.2020.

T. viscivorus*
Приліт: 02.10.2016, 28.10.2018, 19.10.2019, 28.09.2020.
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Remiz pendulinus
Останнє спостереження: 04.10.1997, 02.10.1999, 06.10.2000, 11.10.2001, 

19.10.2002, 27.09.2003, 06.10.2013, 02.10.2016, 28.10.2019, 04.11.2020.
Fringilla montifringilla*
Приліт: 30.10.2000, 01.11.2019, 01.11.2020.
Spinus spinus*
Приліт: 08.11.2014, 24.10.2018.
Pyrrhula pyrrhula*
Приліт: 22.10.1994, 05.11.1998, 24.10.1999, 11.11.2000, 21.10.2001, 

23.10.2004, 11.11.2006, 06.11.2008, 22.11.2009, 15.11.2012, 14.12.2014, 
05.11.2016, 04.11.2017, 05.12.2018, 28.10.2019, 25.10.2020.

Emberiza calandra*
Останнє спостереження: 16.12.1994, 29.10.2018, 21.10.2020.
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The first observation of Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) in Ternopil re-
gion. - P.M. Hryniuk. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - In Ukraine, this warbler rarely breeds 
only in north-eastern part of the country and probably in some places of west regions. A singing 
male was found near the complex geological system «Divochi Skeli» (50.1185° N, 25.7268° E) 
in the National Park «Kremenets Mountains» on 10.06.2020. [Ukrainian].

Key words: West Ukraine, distribution, rare species, vagrant. 

Самець, що співав, виявлений біля комплексної геологічної системи «Дівочі Ске лі» 
(50,1185° N, 25,7268° E) в національному природному парку «Кременецькі гори» 10.06.2020 р.

ключові слова: Західна Україна, поширення, рідкісний вид, заліт.
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В авіфауні України зелений вівчарик (Phylloscopus trochiloides) – рідкісний 
гніздовий вид північно-східного (Сумська й Харківська області) та поліського 
(?) регіонів, нечисленний перелітний/пролітний для зони Полісся й залітний 
у Дніпропетровській і Львівській областях (Фесенко, Бокотей, 2007). Для 
західної частини країни, зокрема, на деяких природоохоронних територіях 
загальнодержавного значення Волинської й Рівненської областей він зна-
ходиться на південній межі ареалу та можливо (ймовірно) розмножується  
(Химин, 2006, 2007а, 2007б). Для м. Рівне наводиться як рідкісний пролітний 
вид (Гедзюк, Ільчук, 2017). У фауні птахів Тернопілля зелений вівчарик до-
тепер не згадувався (див., нариклад, Майхрук, Бокотей, 2019).

Під час проведення маршрутного обліку птахів біля комплексної геоло-
гічної системи «Дівочі Скелі» (50,1185° N, 25,7268° E), що в національному 
природному парку «Кременецькі гори», 10.06.2020 р. о 935 нами виявлений 
співаючий самець на південному схилі пагорбу. Птах тримався в середньо-
віковому сосняку з домішкою інших листяних дерев – граба звичайного (Car
pinus betulus), берези повислої (Betula pendula). При відтворенні аудіозапису 
шлюбного співу вівчарик активно реагував; відмічалося збільшення частоти 
та інтенсивності вокалізації, перелітання на різні дерева/чагарники й під-
літання на декілька метрів до дослідника. Під час спостереження вдалося 
зробити фото- й аудіозаписи*. Також, із місця знахідки й неподалік ми чули 
шість співаючих вівчариків-коваликів (Phylloscopus collybita).

На основі цього спостереження зеленого вівчарика включаємо до фауни 
Тернопільщини та списку птахів даної природно-заповідної території.
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ЦікАвиЙ виПАдок гніздувАннЯ БЛАкитної 
синиЦі (PARUS CAERULEUS) у чернівЦЯх

і.в. скільський1, 2, Л.і. Мелещук3

1 Чернівецький обласний краєзнавчий музей; а/с 532, м. Чернівці, 58001, Україна
Chernivtsi Regional Museum; P.O. Box 532, Chernivtsi, 58001, Ukraine
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An interesting case of nesting of the Blue Tit (Parus caeruleus) in Chernivtsi (West 
Ukraine). - I.V. Skilsky, L.I. Meleshchuk. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - In 2022 a pair of 
tits occupied an empty nest of the House Martin on a multi-story building. [Ukrainian].

Key words: Blue Tit, House Martin, breeding, nest.

У 2022 р. пара синиць поселилась у порожньому гнізді міської ластівки на багато-
поверховому будинку.

ключові слова: блакитна синиця, міська ластівка, розмноження, гніздо.

25.06.2022 р. під час проведення зоологічних досліджень у східній час-
тині м. Чернівці (мікрорайон «Гравітон» і прилеглі території) нами виявлено  
гніздо міської ластівки (Delichon urbica), заселене парою блакитних синиць 
(Parus caeruleus). Воно знаходилось у правому верхньому куті зовнішньої 
частини вікна жилої квартири на п’ятому поверсі (орієнтовно на висоті 
15 м від землі) дев’ятиповерхового будинку (вул. Авангардна; 48,2798 N, 
25,9769 E). Гніздо типове, являє собою закриту півсферу із грудочок землі, 
прикріплену до рами металопластикового вікна й оштукатуреної поверхні 
цегляної стіни. У 2022 р. міські ластівки в цій частині міста навесні вперше 
з’явилися 24.04, хоча в попередні роки їх зустрічали здебільшого майже на 
два тижні раніше. Зазначене гніздо (воно єдине на всій «лицевій» стороні 
багатоповерхівки) ластівки не заселили, хоча для сусідніх будинків відомі 
невеликі жилі колонії. На момент проведення наших досліджень, синиці 
активно годували добре оперених пташенят, вірогідно, майже 20-денного 
віку (очевидно, другий виводок). Через кілька діб ластів’яче гніздо виявилося 
порожнім – молоді синиці його успішно покинули.

© І.В. Скільський, Л.І. Мелещук, 2022
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