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ГНІЗДУВАННЯ ЧИКОТНЯ (TURDUS PILARIS) У ШПАКІВНІ
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Nesting of the Fieldfare (Turdus pilaris) in a starling-box. - V.V. Novak, V.O. Novak. - Berkut. 25 (1). 2016. - A pair nested in an old starling-
house without cover in the village of Goloskiv (Khmelnitsky region, West Ukraine) in 2016. Fieldfares laid 6 eggs, all the fledglings successfully left 
the nest. [Ukrainian].
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Пара чикотнів загніздилася у старій шпаківні без даху в с. Голосків (Хмельницька область) у 2016 р. Птахи відклали 6 яєць, у першій 
половині червня всі пташенята успішно покинули гніздо.
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На даний час чикотень (Turdus pilaris) є осі-
лим і кочовим птахом сіл Подільського Побужжя 
(Новак, 2010). Заселяти цей регіон вид розпо-
чав у першій половині ХХ ст. (Храневич, 1929; 
Страутман, 1963; Татаринов, 1973; Талпош, 
1996), хоча ще в 1926 р. Л.О. Портенко (1928) 
на гніздуванні його не відмічав. Зараз чикотень 
гніздиться в усіх населених пунктах Подільсько-
го Побужжя та в дещо меншій кількості – за їх 
межами. Основний гніздовий біотоп виду в се-
лах – зелені насадження поблизу різноманітних 
установ (шкіл, клубів, контор сільськогоспо-
дарських підприємств тощо), біля водойм, старі 
фруктові сади, рідше оселяється в насадженнях 
навколо будинків, де ніхто не живе, та дуже 
рідко – де мешкають місцеві жителі. У процесі 
синантропізації цей типовий дендрофіл почав 
будувати гнізда й на спорудах антропогенного 
походження. За нашими даними, частка таких 
гнізд становить близько 2% (Новак, 2016).

У гніздовий сезон 2016 р. в с. Голосків Ле-
тичівського району Хмельницької області нами 
виявлено ще одне нетипове місце розташування 
гнізда чикотня – у шпаківні, в якій не було даху. 
Шпаківня знаходилася на яблуні на висоті 3,5 
м від землі. Із трьох сторін яблуню на відстані 5–6 м 
оточували господарські будівлі та вольєри для качок і 
кролів, а зі східної сторони – присадибна ділянка. У по-
передній гніздовий сезон у шпаківні був виводок шпаків 
(Sturnus vulgaris), а після них – хатніх горобців 
(Passer domesticus). Взимку дашок цієї штучної 
гніздівлі впав і сніг та дощі спресували гніздовий 
матеріал у ній на товщину в 10 см. Від верхнього 
краю шпаківні до нього було 20 см. 26.04.2016 
р. чикотні розпочали будувати тут гніздо (в цей 
час на деревах листя тільки почало розвиватись 
і для гнізда це було єдине непомітне місце). До 
2.05 гніздо було збудоване; його розміри (см): 
діаметр гнізда – 16 × 10,5, діаметр лотка – 10,5 × 
9,5, висота гнізда – 10, глибина лотка – 6,5. 
Верхній край гнізда був за 10 см від верхнього 
краю шпаківні, тобто на рівні льотка. Птах, який 
насиджував, міг бачити через льоток прилеглу 
територію, але лише зі східної сторони. Інший 
птах нерідко сидів на верхньому краї шпаківні 
(фото 1), або на сусідньому дереві (шовковиці). 
Птахи реагували на людей лише у випадку, коли 
вони голосно розмовляли біля дерева. Якщо ж 
людина мовчки проходила під яблунею, то птахи 
продовжували сидіти у гнізді та на дереві. 7.05 у 
гнізді вже була повна кладка з 6 яєць (фото 2). Їх 
розміри (мм): 29,0 × 22,0; 30,5 × 22,1; 30,5 × 22,1; 30,1 × 
22,1; 31,0 × 22,7; 32,1 × 22,6. У першій половині червня 
всі пташенята успішно залишили гніздо.
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Фото 1. Один із чикотнів часто сидів на верхньому краї шпаківні. 
С. Голосків Хмельницької обл. 7.05.2016 р. 

Тут і далі фото В.В. Новака.
Photo 1. A Fieldfare often sat on the top of the starling-box. 
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Фото 2. Повна кладка чикотня у шпаківні. С. Голосків Хмельницької 
обл. 7.05.2016 р. 
Photo 2. The full clutch of Fieldfare in the starling-box. 


