


ВСТУП


Останнім часом все більшої популярності гніздувань у боривітрів (дрібних хижаків родини соколових) набувають висотні будинки. Можна спостерігати боривітрів у містах. Причому кількість їх збільшується з року в рік. Метою нашого дослідження було спостереження за поведінкою урбанізованих птахів,їх зовнішнього вигляду, польоту, гніздуванням та кількістю пташенят у виводку. В західній Європі боривітри звичайні стали майже домашніми птахами на багатьох фермах. Тим більше, що вже багато років при будівництві будинків в сільській місцевості для соколів передбачають особливі схованки - ніші, де птахи без перешкод висиджують яйця і вирощують пташенят. В містах України боривітри також використовують ніші висотних будинків для гніздування, але цим створюють певні незручності для мешканців останніх поверхів.

Спостереження

Спостереження за поведінкою боривітрів в містах, та їх кількістю проводили вихованці гуртка «Екологічне краєзнавство» в районі Левандівки. Спостереження велися з початку травня до середини липня. Ймовірно, що боривітри поселилися ,щонайменше, в сімох висотних будинках на вулиці Сяйво, Широка, Низина, Суботівська. Селяться вони на горищах. Внизу на асфальті під місцем гніздування можна побачити сліди від посліду,що і свідчить про проживання боривітрів. На початку травня  ми спостерігали переважно по двоє птахів над будинками (це самець і самка). Вони могли зависати в повітрі та кружляти. На початку червня ми могли спостерігати картину, як самець годує самку прилітаючи до гнізда. Трохи згодом  впродовж дня вже можна було чути дзвінкі крики голодних пташенят. На вулиці Суботівській  у виводку було 4 пташенят, оскільки ми спостерігали там 4-ро молодих птахів, котрі чекають на корм, сидячи у віконцях над стрихом. 
	Вихованка ЦТК «Левандівка» Клочан Світлана мала можливість вигодовувати пташеня боривітра звичайного, котре впало з гнізда. Через місяць пташеня окріпло і полетіло, але і далі прилітає до своєї годувальниці з надією поживитися м’ясом. 
   
БІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Домен: Еукаріоти
Царство: Тварини
Тип: Хордові
Клас: Птахи
Ряд: Соколоподібні
Родина: Соколові
Рід: Сокіл
Вид: Боривітер звичайний

Група звичайного боривітра:
Мадагаскарський боривітер,Falco newtoni
Сейшельський боривітер, Falco araea
Маврикійський боривітер, Falco punctatus
Плямистий боривітер, Falco moluccensis
Сивобородий або австралійський боривітер, Falco cenchroides,водиться в Австралії та Новій Гвінеї
Звичайний боривітер, Falco tinnunculus, водиться в Європі, Азії і Африці

Боривітер звичайний

Зазвичай боривітри користуються висхідними потоками повітря для паріння, звідки і отримана назва групи. Птах розміром менше голуба. Голос дзвінкий" клі -клі-клі". Мешканець найрізноманітніших ландшафтів. Гніздується в найрізноманітніших місцях: переважно на великих деревах, на висоті 15 м, також використовуючи гнізда воронових, в висотних будинках, в норах, в дуплах, де знайдеться надійна місцина. Надзвичайно лінивий будівельник, боривітер намагається зайняти гнізда інших птахів і поновляє в них лише підстилку. В кладці 4-5 яєць охристого кольору з іржаво-бурими крапками і плямами. Висиджують боривітри 28 діб. Гніздовий період з середини травня до початку червня. Пташенята проводять в гнізді місяць. Тим часом люблячі батьки піклуються ними. 
Птах літає невисоко над землею і виглядає здобич, зависаючи в повітрі над однією ділянкою. Полює на відкритих ділянках. Харчується гризунами , комахами, дрібними птахами. За день дорослий боривітер зазвичай з’їдає близько десяти гризунів. Всю свою здобич боривітер ловить не в повітрі, а на землі. Гострота зору боривітра звичайного вища за людську в 2,6 рази. Людина з таким зором могла б розгледіти всю таблицю для перевірки зору з відстані 90 метрів.
Вік найстаршої особини на волі, визначений по кільцюванню птахів, складає 16 років. Висока смертність птахів спостерігається в січні. Лютому, в цей період представники виду гинуть через відсутність корму.
Поширений по всій Україні.
Зимує в наших краях, але птахи які живуть в північних регіонах зимою мігрують на південь.
Маса тіла 160-230 г. Довжина тіла 33-39 см. У дорослого самця голова сіра, з нечіткими темними вусами; горло вохристе; плечі, поперек і верхні покривні пера крил іржасто-руді, поцятковані темно-бурими плямами;надхвістя сіре;низ вохристий, з темно-бурими плямами; більша частина махових пер зверху темно-бура, зі споду махові пера білуваті, з темними смугами; хвіст сірий з широкою чорною передверхівковою смугою і вузькою білою смужкою на кінці; дзьоб блакитно сірий, з чорним гачком; навколоочне кільце, восковиця і ноги жовті; кігті чорні.
Доросла самка зверху іржаста, з темно-бурими плямами; низ вохристий, з бурими плямами; хвіст іржастий зверху і сіруватий знизу, з темними смугами. 
Охоронний статус. Боривітер занесений в списки Бернської конвенції. Цей вид , як і інші соколині, потребує особливої охорони.


ВИСНОВКИ:
	Розселення боривітра звичайного (Falco tinnunculus) як і деяких інших видів показує екологічну пластичність птахів, які здатні заселити нові для себе сприятливі біотипи. (Урбанізація боривітрів)



	Боривітер звичайний в місті знайшов для себе відповідну екологічну нішу:

	Потужну кормову базу;

Місця для гніздування.


	Позитивний вплив боривітрів полягає у контролі  чисельності багатьох видів шкідників сільського господарства.



	Боривітри створюють певні незручності мешканцям будинків, в яких вони гніздуються.



	Околиці міста – є концентраціями гніздових ділянок боривітрів звичайного і тому важливо їх зберегти.



	Скориставшись європейським досвідом слід зробити можливим співіснування людини і цього красивого птаха.



	Слід подякувати цьому птаху, що ми маємо можливість спостерігати за життям дикої природи через своє вікно 
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