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An interesting case of nesting of the Blue Tit (Parus caeruleus) in Chernivtsi (West
Ukraine). - I.V. Skilsky, L.I. Meleshchuk. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - In 2022 a pair of
tits occupied an empty nest of the House Martin on a multi-story building. [Ukrainian].
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У 2022 р. пара синиць поселилась у порожньому гнізді міської ластівки на багатоповерховому будинку.
Ключові слова: блакитна синиця, міська ластівка, розмноження, гніздо.

25.06.2022 р. під час проведення зоологічних досліджень у східній частині м. Чернівці (мікрорайон «Гравітон» і прилеглі території) нами виявлено
гніздо міської ластівки (Delichon urbica), заселене парою блакитних синиць
(Parus caeruleus). Воно знаходилось у правому верхньому куті зовнішньої
частини вікна жилої квартири на п’ятому поверсі (орієнтовно на висоті
15 м від землі) дев’ятиповерхового будинку (вул. Авангардна; 48,2798 N,
25,9769 E). Гніздо типове, являє собою закриту півсферу із грудочок землі,
прикріплену до рами металопластикового вікна й оштукатуреної поверхні
цегляної стіни. У 2022 р. міські ластівки в цій частині міста навесні вперше
з’явилися 24.04, хоча в попередні роки їх зустрічали здебільшого майже на
два тижні раніше. Зазначене гніздо (воно єдине на всій «лицевій» стороні
багатоповерхівки) ластівки не заселили, хоча для сусідніх будинків відомі
невеликі жилі колонії. На момент проведення наших досліджень, синиці
активно годували добре оперених пташенят, вірогідно, майже 20-денного
віку (очевидно, другий виводок). Через кілька діб ластів’яче гніздо виявилося
порожнім – молоді синиці його успішно покинули.
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