Птахом року в Білорусі оголошений боривітер
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Боривітер, одна з найменших денних хижих птахів, що населяють республіку, оголошена
в Білорусі «птахом 2010 року».
Вибір птахи року відбувається за наступними критеріями:
1. птаха повинна бути добре впізнаваною;
2. мешкати вона повинна по всій території Білорусі;
3. повинна існувати загроза благополуччю цього виду на території республіки.

Сокіл-боривітер відповідає усім цим вимогам.

Впізнати боривітра нескладно: це невеликий птах, розміром з голуба, забарвлений дуже
яскраво, спина і верхня частина крил - яскравого теракотово-цегельного кольору. Ні з
чим не сплутати і мисливський політ боривітра: виглядаючи на пустках мишоподібних
гризунів, тільки він здатен зависати на одному місці «вертольотиком» - дрібно тріпочучи
крильми.

Загроза благополуччю боривітра виникла через знищення місць його проживання, а
також через зменшення кількості мишоподібних гризунів - основного джерела живлення
цього птаха.

Як відзначили орнітологи, ці маленькі соколи стали активно урбанізовуватися,
заселяючи міста. Причому гніздяться вони не тільки в лісопаркових зонах, а й освоюють
нові для себе місця проживання - ніші у висотках, а також вентиляційні отвори на дахах
будинків.

У Білорусії закликають відволікати боривітра від гніздування в будинках шляхом
розвішування в парках міст спеціальних ящиків - штучних гніздувань, які являють собою
«напівфабрикат» гнізда. Ті птахи, які селяться в лісопаркових зонах, як правило, не
будують гнізд самі, займаючи кинуті гнізда воронових птахів - ворон і граків.

Незважаючи на те що ці птахи нерідко селяться в містах, для полювання вони завжди
вилітають на сільгоспугіддя, багаті зерном і, як наслідок, мишами, їх основною їжею.
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У межах Мінська щорічно гніздиться близько 10 пар боривітрів, найбільше цих птахів
гніздиться в південних містах республіки - в Гродно і Бресті. Там знаходять від 50 до 60
гніздувань щорічно.

Спеціалісти відзначили виняткову корисність цього маленького сокола для сільського
господарства - як винищувача дрібних гризунів. Тому фахівці радять залучати боривітра
в лісосмуги і окремі острівці лісу, розташовані серед сільгоспугідь.

Природними ворогами боривітра є інші хижі птахи, зокрема яструби - великий і малий,
які також в достатніх кількостях гніздяться в містах.

Заходи, які проводитимуть в Білорусі в рік боривітра, будуть направлені на
еколого-просвітницьку роботу серед населення, а також на створення сприятливих умов
для гніздування цього сокола.

Як розповіли орнітологи, величезну допомогу у всіх їхніх починаннях роблять школярі з
клубів «Пернатий патруль». Вони не тільки проводять роз'яснювальну роботу зі своїми
однолітками, але й активно беруть участь в біотехнічних заходах, пов'язаних з
рахуванням пернатих, будівництвом штучних гніздування і установкою годівниць.

Всього в Білорусі, окрім боривітра, живуть ще як мінімум 4 види соколів: підсоколик
великий, підсоколик малий, кібчик, як пролітний вид зареєстрований сапсан. Крім того,
за не підтвердженими поки офіційно даними, в 2008 році в республіці був зафіксований
сокіл-балабан.

За матеріалами: interfax.by .
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