Чи Ви бачили цю птаху?
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Боривітер американський
(Falco sparverius)
Боривітер американський це найменший із соколів, що живуть у Нью Йорку. Можна його
зустріти у всіх п’ятьох дільницях. З Вест Сайду через Гарлем до Бронксу та від Мангатану до
Брукліну. Гніздиться на карнизах житлових будинків. На Стейтен Айлант та в Квінсі займає
також шпаківні поміщені біля недіючих смітників. Боривітри полюють на комах та інших
дрібних тварин – мишей та горобців.
На жаль останні наукові дослідження показують, що чисельність цього сокола на території
північно східних Штатів скорочується. В Нью Йорку не знаємо нічого про ситуацію цього
виду. Він може повністю зникнути з краєвиду міста протягом декількох років. Плануємо
віднайти можливо багато боривітрів і надіємося, що будемо спроможні зберегти його на
території міста.

Ми чекаємо Вашої допомоги!
Якщо бачили боривітра або знаєте де він гніздиться, зв’яжіться з нами. Якщо хочете більше
інформації – дзвоніть або пишіть емайл. Дякуємо!
Robert DeCandido: rdcny@earthlink.net
7188288262

Jim O’Brien: YoJimBot@gmail.com
Deborah Allen: DAllenyc@earthlink.net
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Як знайти боривітра? У Нью Йорку ці малі
соколи сідають на телевізійних антенах
розміщених на дахах високих житлових
будинків та інших високих структур, де
вони слідкують за добичею. В них є
улюблені місця, до яких постійно
повертаються.

по суті нічого не відомо. У Нью Йорку лише
кількох обсерваторів описали де ці птахи
гніздяться, що вони їдять та коли молоді
птахи покидають гніздо. Не знаємо чи
боривітри мандрують на південь восени чи
може залишаються у Нью Йорку круглий
рік. Головні питання відносно боривітрів
приблизно такі: як довго вони живуть?
Скільки
виводять
пташенят?
Чи
повертаються щороку гніздитися в цих
самих місцях? Чи є в них вороги? Якщо
хочете допомогти захоронити боривітрів від
загибелі – глядіть за ними.
Всі інформації про спостереження
боривітрів та щоб отримати більше
інформації дзвоніть або шліть емейлі:
Robert DeCandido: rdcny@earthlink.net

Боривітер перед входом у гніздо, Мангатан

Типове гніздо боривітра американського
має вхід часто зразу під дахом дому. Сокіл
може гніздитися близько людей, якщо вони
не намагаються непокоїти його. Подивіться
світлини з гніздом внизу та на право.

7188288262

Jim O’Brien: YoJimBot@gmail.com
Deborah Allen: DAllenyc@earthlink.net

Ближчий вид гнізда у південному Бронксі

Дякуємо членам дослідницькій групі по
вивченню боривітра (Kestrel Assessment Team,

Гніздо боривітра у південному Бронксі

Багато
досліджень
проводилося
над
боривітрами що гніздяться на позаміських
територіях. Одначе про міських боривітрів
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KAT): Richard Aracil, Dr. Keith Bildstein, Dr. David
Bird, Andrew Block, Rafael Guillermo CamposRamirez,
Irv Cantor, The Central Park Conservancy, Robert A.
Cicchetti, Bill Clark, John and Judy Day, Fr. Tom Deely,
Dr. Alice Deutsch, Dan Driscoll, Carl Howard, Sharon
Kass, Coby Klein, David Künstler, Eve Levine, Richard
Lieberman, Barbara Loucks, Chuck McAlexander,
Christopher Nadareski, Robert Olley, Dr. Robert Paxton,
Dr. JeanMarc Thiollay, Pat Pollock, Christina Reik,
Jorge Santiago, Chad Seewagen, Eric Slayton, Dr. John
Smallwood, Junko Suzuki, Steve Walter, Perry Wargo
and S.J. Wiley. Ms. Christina Reik helped greatly with
this flyer.

