Додаток 1. Інструктивно-методичні матеріали по виготовленню
штучних гніздівель
Для виготовлення штучних гніздівель потрібні сухі дошки, можна використовувати і
старі матеріали, лиш би вони не були гнилими. Найкраще підійдуть нестругані дошки
товщиною 15 – 25 см. Для виготовлення кришок краще застосовувати обапіл (крайня
дошка при розпилі колоди).
Шпаківня
Для виготовлення шпаківні потрібно дві дошки для передньої та задньої стінки
розміром 20 × 30 см, дві боковини розміром 15 × 30 см та дно – 15 × 15 см. На передній
стінці в 4 – 5 см від верхнього краю просвердлюють льоток діаметром 5 – 6 см.
Від обаполу шириною 20 см відпиляйте відрізок 25 см – дах шпаківні. На нижній
стороні даху прибивають втулку з двох брусочків 3 × 3 см, щоб кришка щільно входила в
шпаківню та міцно трималася. Кришка повинна виступати на 5 – 6 см над передньою
стінкою шпаківні, тоді дощ не заливатиме гнізда.

Синичник
Виготовляється так само як і шпаківня, тільки меншого розміру. Передня та задні
стінка мають розміри 15 × 25 см, бокові – 10 × 25 см, дно – 10 × 10 см. На передній стінці
в 3,5 – 4 см від верхнього краю просвердлюють льоток діаметром 3,2 – 4 см. Кришку
роблять з обаполу чи товстої дошки розміром 18 × 15 см.

Галчатник
Галчатник – це велика «шпаківня» для галок, сов, одудів, сиворакш, голубів та інших
великих дуплогніздних птахів.
Галчатник виготовляють з більш товстих дощок (25 – 30 см). Для галчатника
потрібні такі деталі: дві бокові стінки розміром 26 × 30 см, передня та задні стінки – 21 ×
36 см, дно – 21 × 21 см. Кришку виготовляють розміром 28 × 32 см, можна з декількох
дощок. Льоток роблять прямокутної форми розміром 10 × 9 см, якщо виготовляється
гніздівля для сірої сови, то розмір льотка збільшують до 12 × 12 см.
Розвішування гніздівель
Час розвішування. Гніздівлі для прелітних птахів краще розвісити до їх прильоту.
Шпаківні до кінця березня, синичники та галчатники – з кінця березня до початку травня.
Де вивішувати. Шпаківні краще розвішувати в населених пунктах та на їх окраїнах, .
по узліссях, на лісових галявинах. В лісі шпаківні розвішують на висоті 5 – 6 м, а в
населених пунктах – не нижче 7 – 8 м.
Синичники розвішують на висоті 3 – 4 м в глибині лісу, частіше недалеко від доріг,
галявин та на узліссях (на відстані 15 – 20 м від урізу лісу).
Гніздівлі для сиворакші та голубів розвішують в глибині лісу на висоті 6 – 8 м; для
сов – в лісі та в населених пунктах на висоті 4 – 6 м; для одудів – в перелісках, долинах
річок на висоті 2 – 4 м.
Орієнтовно на 1 га лісу треба вивісити 4 шпаківні, 5 – 6 синичників та 1 – 2
галчатника.
Положення гніздівлі на дереві. Всі гніздівлі необхідно розвішувати з невеликим
нахилом вперед: в такому положенні птахам, особливо пташенятам легше вилітати. Перед
льотком не повинно бути густих гілок дерев.

