ПТАХ РОКУ

АНДРІЙ БОКОТЕЙ

ÏÐÈÏÓÒÅÍÜ
Öьогоріч птахом року обрали найбільшого голуба України –

ÏÒÀÕ 2018 ÐÎÊÓ
10

припутня. Цей досить численний птах належить до мисливських
видів і потребує особливої уваги.
Припутень поширений майже по всій Україні крім високогір’я
Карпат. Для гніздування обирає узлісся, лісосмуги, парки та сади.
Житло будує невисоко, на бічних гілках дерев та чагарників. Гніздо припутня, як і більшості голубів, дуже рихле та неохайне. Часто крізь щілини між гілочками можна бачити яйця. Таке враження,
що будувати припутень не любить, тому часом займає старі гнізда
сорок і ворон. Хоча до вибору гілочок для гнізда голуб підходить
дуже прискіпливо: може подовгу оглядати їх, перш ніж принести
до житла.
Припутень – чудовий літун. Він може виконувати в польоті досить складні піруети. Шлюбні польоти відбуваються з голосним
плесканням крил. У період розмноження пара часто треться дзьобами і чистить одне одному пір’я. Очевидно, саме тому з’явилося
поняття „голубина вірність”.
У кладці припутня два сніжно-білих яйця. Насиджують їх обоє
батьків, причому вже після відкладання першого яйця, тому пта11

шенята в гнізді різного віку і розміру. Вилуплюються вони за
15–17 днів. Перші дні батьки годують їх „пташиним молочком” –
рідиною білого кольору, яку виділяють клітини пташиного вола.
Пізніше дорослі догодовують дітей насінням і зерном. Пташенята
ростуть досить швидко і вже за чотири тижні покидають гніздо.
Впродовж року припутень має 1–2 виводки.
Улюбленим кормом припутня є жолуді та букові горішки, які він
ковтає цілими. Також живиться насінням хвойних дерев та бур’янів,
зеленими частинами рослин, пшеницею, ячменем, горохом. Іноді
поїдає комах і молюсків.
Після шлюбного сезону припутні збираються у великі зграї по
кілька сотень птахів і відлітають на південь, часто зупиняючись на
полях зернових культур, щоб відновити сили.
Від середини ХІХ ст. припутень заселяє європейські міста, утворюючи міські популяції. Ці птахи гніздяться в парках, скверах та
алеях, охоче харчуються крихтами з людського столу. З 2000-х років припутні почали заселяти Львів. Сьогодні львівська популяція
припутня налічує приблизно 900 гніздових пар і продовжує зростати. Віднедавна окремі птахи залишаються зимувати у Львові. Це
перший крок до формування осілої міської популяції, якій не зможуть зашкодити мисливці. Оскільки припутень освоює міста із заходу на схід, то незабаром можна очікувати цих птахів на зимівлі
і в інших містах України.
ФОТО Андрія Бокотея
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