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 В літературі не знаходимо жодних відомостей про оометрію, розміри чи розміщення 

гнізд вівчариків (рід Phylloscopus), терміни їх гніздування в лісах північно-західної частини 

України. Особливу складність під час вивчення гніздування становить пошук гнізд 

наземногніздних видів птахів. Крім звичайних методів дослідження  процесу гніздування, тут 

необхідні ще й спеціальні методики для ефективного виявлення гнізд таких птахів. Вони 

ґрунтуються на особливостях гніздової поведінки на різних етапах гніздування (Зимин, 1983).  

Ми вирішили поповнити інформацію про терміни гніздування, розміри кладок, гнізд, 

закономірності їх розміщення на місцевості в умовах лісонасаджень на території Шацького 

НПП. Наші дослідження проводили протягом червня 2012 року. Пошук гнізд ми проводили у 

період вигодовування пташенят (в цей час, їх найлегше виявляти). Літом 2012 року це був 

початок – середина червня. В цей час гнізда можна знайти, спостерігаючи, куди дорослі птахи 

носять корм. Використовуючи  ці методики, в околицях та на території біолого-географічного 

стаціонару ЛНУ ім. І. Франка, нам вдалося виявити 14 гнізд вівчариків, зняти проміри гнізд і 

закільцювати 50 пташенят. Найлегше виявилось працювати з вівчариками жовтобровими – 

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793), через те, що вони часто будують свої гнізда на ділянках 

де немає трав’яного покиву або він розміщений острівково, а також через рідкий підріст. Це 

створює кращу видимість ділянки де розміщене гніздо. Ми виявили і опрацювали 8 гнізд цього 

виду. Вівчарики-ковалики  Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) і вівчарики весняні – 

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) гнізда свої мостять серед трав’янистої рослинності, часто 

в основі купин, крім того гніздові ділянки в них дещо більші і розміщуються вони переважно в 

ділянках густого підросту (у випадку вівчариків-коваликів), та на ділянках розрідженого лісу, 

чи узлісся (у випадку вівчариків весняних). Це обмежує видимість при пошуку їх гнізд (Рогуля, 

2013). Тому ми виявили і проміряли лише 6 гнізд обидвох видів, 2 – вівчариків весняних і 4 – 

вівчариків-коваликів. Варто відзначити, що у всіх гніздах останніх, в лотку було виявлене пір’я. 

Також скажемо, що в гніздах вівчариків жовтобрових його зовсім не було. Ми також звернули 

увагу на розміщення вхідного отвору гнізда. У всіх 14 досліджених гніздах льоток був 

розміщений в напрямку на південь (9 гнізд) та південний схід (5 гнізд). Очевидно таке 

розміщення сприяє кращому обігріву гнізда протягом дня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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