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Вусата синиця (Panurus 
biarmicus) – ноВий гніздоВий Вид 

фауни закарпатської області

Bearded Tit (Panurus biarmicus) is a new breeding species in 
the fa una of Transcarpathian region (West Ukraine). - V.M. Gleba. - 
Berkut. 24 (1). 2015. - The Bearded Tit was considered formerly as a 
rare vagrant species of the region. The first breeding site was found on 
fishpond Salva near the town of Vynogradiv in 2015. Juvenile Bearded 
Tits were observed here in May and June. [Ukrainian].

Вусата синиця (Panurus biarmicus) до недавнього ча су 
вважалася рідкісним залітним видом Закарпатської облас-
ті (Страутман, 1954; Потіш, 2009). При цьому всі автори 
посилалися на спостереження А. Грабара (1997), який 
зустрів зграйку цих птахів ще в 1911 р. у заростях біля р. 
Ти са поблизу від с. Соломонове (на захід від м. Чоп) на 
території нинішнього Ужгородського р-ну. 

Нові зустрічі вусатих синиць на Закарпатті були заре-
єстровані лише в останні десятиліття. В.В. Боднар 28.10. 
1992 р. відмітив зграю з 9 синиць біля с. Сторожниця 
Уж городського р-ну (Орнітологічні спостереження, 1993). 
Кілька особин спостерігалися взимку 2012/2013 рр. біля 
с. Підгорб того ж району (Л.А. Потіш, особ. повід.). У 
жовтні – грудні 2014 р. зграї вусатих синиць регулярно 
зустрічалися в заростях очерету й рогозу на рибгоспі 
«Сальва» біля м. Виноградів (Глеба, Покритюк, 2015). 

Спостереження в цьому місці ми продовжили у 2015 
р. Щомісячні екскурсії взимку і навесні показали, що 

птахи не тільки успішно перезимували, а й загніздилися. 
Першу молоду особину вусатої синиці було відмічено на 
початку травня. 12.05 спостерігалися ще два молоді птахи, 
які рухалися вздовж берега заростями рогозу. 1.06 після 
часткового пересихання водойми ми змогли потрапити 
на її внутрішню частину, де зустріли зграю із 12 молодих 
синиць. Птахів було знято на відео.

Хоча вусата синиця гніздиться в західних областях 
України, на нашу думку птахи, що поселилися біля Ви-
ноградова, потрапили сюди із сусідніх країн, де є гніздові 
популяції виду.
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