W Polsce występują cztery gatunki dzikich gołębi: grzywacze, turkawki, siniaki i
sierpówki (synogarlica turecka). Grzywacze uznane są za ptaki łowne, natomiast
turkawki, siniaki i sierpówki podlegają ochronie gatunkowej.
Grzywacz, ma upierzenie ciemnopopielate o niebieskim odcieniu. Głowa i górna
część, szyi niebieskawo-szara, pierś jasnopopielata, przyprószona jasno-rdzawo.
U starych sztuk i tych z wcześniejszego lęgu na szyi i po bokach w pobliżu głowy
biały pasek. Ogon ód spodu jasnoszary, od góry ciemnoszary, na końcu czarny.
Skrzydła ciemno-stalowe z białymi brzegami piór. Na skrzydłach przy zgięciu białe,
długie plamy. Dziób czerwony. Samica ma barwy mniej wyraźne oraz słabszy
połysk szyi i piersi. Grzywacz jest nieco większy od gołębia domowego; jego
długość - około 45 cm, rozpiętość skrzydeł do 80 cm, masa około 0,5 kg.

Gołąb
Grzywacz
Jaki jest tryb życia grzywacza ?

Grzywacz jest ptakiem przelotnym, przebywa u nas od końca marca do końca października. Żyje głównie w dużych lasach najchętniej dębowych - w pobliżu pól i łąk, poza tym występuje także w parkach i ogrodach oraz na polach. Grzywacz w
zasadzie lata niezbyt szybko, ale czasami osiąga nawet 90 km/h. W kwietniu samica składa 2 jaja, które wysiaduje przez 17
dni. Gniazdo buduje z kawałków gałązek i trawy na wysokich drzewach, w połowie ich wysokości. Grzywacze lęgną się 2-3
razy w roku.
Czym się odżywia grzywacz ?
Grzywacz w okresie obfitości żeruje głównie na ziarnach, oraz owadach. Nie gardzi także ślimakami i bezkręgowcami. W
czasie zimy pobiera owoce pozostałe na drzewach oraz przemarznięte części zielone roślin- uwielbia brukselkę i szpinak,
na których potrafi robić bardzo duże szkody
Ekologia gatunku
W niektórych regionach w których występuje grzywacz, może powodować szkody w uprawach zbóż ( często żeruje w
stadach, nawet do 150 osobników). Jest u nas ciekawym gatunkiem łownym, aczkolwiek polowanie na niego jest trudne i
wymaga nie lada doświadczenia

Słowniczek
Toki - czas godów gołębi
Tokownik - samiec odbywający gody
Tokowisko - miejsce odbywania toków
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