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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].
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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.
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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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