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Gnieżdżenie się wróbla Passer dom esticus (LlNNAEUS, 1758)

Гнездование домового воробья Passer domesticus (L i n n a e u s , 1758)

A b s t r a c t .  This paper deals w ith the  nesting of the House Sparrow on the basis of obser
vations of 271 nests, mainly from South Poland. The situation (height and type of site), shape, 
and size of the nests, which the authors have classified in several groups according to  the con
ditions of the site, as well as the m aterial used for nest building, are discussed in succession. 
Great adaptive capabilities of the  House Sparrow in respect of nesting are dem onstrated and 
its nest construction is compared w ith th a t in other species of the family Ploceidae.

I. INTRODUCTION

In  the present study the authors have attem pted to define the construction 
of nests of the House Sparrow Passer domesticus (Linnaeus, 1758), to find 
the characters the nests from different environments have in common, which 
characters might be regarded as typical of the nests of this species, and to 
show the adaptive capabilities of the House Sparrow for nesting in very different 
environmental conditions. In  the available ornithological literature there 
are no publications dealing with the whole problem of nesting of the House 
Sparrow in detail. We have found only general descriptions or notes restricted 
to particular questions.
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STRESZCZENIE

Autorzy omawiają gnieżdżenie się wróbla Passer domesticus na podstawie 
obserwacji 271 gniazd zebranych w latach 1963—1966 głównie z terenu Polski 
południowej z trzech różnych środowisk — wiejskiego, podmiejskiego i miej
skiego. Kolejno analizowane są: usytuowanie gniazd, kształt i wielkość, materiał 
i sposób budowy. Na ryc. 1 (str. 233) przedstawionych jest pięć głównych typów 
usytuowań gniazd. Są to gniazda położone na krokwiach, w szczelinach i dziu
rach, za rynną, w pnączach ściennych i gniazda wolno stojące w gałęziach 
drzew. Ilości gniazd przypadających na różne typy i warianty dla poszczegól
nych środowisk zostały zebrane w tabeli I (str. 234). W środowisku wiejskim 
dominują gniazda położone na krokwiach — 47, 08%, w podmiejskim gniazda 
w pnączach— 33,10%, oraz na krokwiach — 32,37%, a w miejskim usytuo
wane za rynną — 40,27%. W zestawieniu ogólnym najliczniejsze są gniazda 
na krokwiach, stanowiące 28,77% wszystkich znalezionych gniazd. Wśród 
znalezionych 271 gniazd 9 nie da się zaliczyć do żadnego z wyróżnionych typów 
usytuowania i określono je jako wyjątki („inne“).

Wysokość położenia gniazd nad ziemią w poszczególnych środowiskach, 
jak i zestawienie zbiorcze zostały ujęte w tabeli II( str. 236). Wykazują one 
stosunkowo duże wahania: w granicach od 1,5 do 13 m. W środowisku wiejskim 
najwięcej gniazd położonych jest w granicach od 4 do 6 m (72,55%). Środowisko 
podmiejskie charakteryzuje duże zróżnicowanie wysokości umiejscowienia 
gniazd (znajduje się je we wszystkich wyróżnionych przedziałach wysokości), 
daje się jednak zauważyć pewna tendencja do umiejscowiania ich w granicach 
od 3 do 6 m (46, 60%). Dla środowiska miejskiego ilość gniazd przypadająca 
na poszczególne przedziały wysokości jest mniej więcej równomiernie rozło
żona od 3 do 10 m. Ogólnie najwięcej gniazd przypada na wysokości od 3 do 
6 m (52,07%). Cechą wspólną wszystkich gniazd jest ich kulisty lub półkulisty 
kształt, istnienie kopuły przykrywającej gniazdo od góry, zdecydowanie wy
odrębniona czasza jajowa i obecność korytarza wlotowego. W zależności od 
typu umiejscowienia gniazda cechy te (prócz czaszy jajowej, która jest zawsze 
dobrze wyodrębniona) występują mniej lub bardziej wyraźnie i na tej podstawie 
autorzy wyróżniają cztery grupy gniazd, różniące się dość znacznie charakte
rem budowy. W tabeli I I I  (str. 239) zostały przedstawione zebrane i przeliczone 
wyniki pomiarów 26 gniazd. Wymiary gniazd ulegają znacznym wahaniom: 
średnica zewnętrzna od 17 do 23,5 cm (średnia arytmetyczna 21,3 cm), średnica 
wewnętrzna od 6 do 12 cm (średnia arytmetyczna 8,9 cm), wysokość od 14 
do 31 cm (średnia arytmetyczna 21,9 cm) i głębokość od 5 do 8 cm (średnia 
arytmetyczna 6,4 cm). Dodatkowo zostały podane w postaci diagramów roz
kłady średnicy wewnętrznej (ryc. 2, str. 238) i głębokości badanych gniazd 
(ryc. 3, str. 239), jako najbardziej stałe wielkości dla gniazd wróbla. Pomiary 
wagowe 55 gniazd ilustruje ryc. 4 (str. 240). Wahania są duże: od 4 do 33 dkg 
(średnia arytmetyczna 16 dkg).

Materiał używany do budowy gniazd wróbla jest bardzo różnorodny (ta-
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bela IV, str. 242) i można go ogólnie podzielić na naturalny (pochodzenia roślin
nego i zwierzęcego) i sztuczny. Daje się w nim wyróżnić pewną ilość m ateria
łów charakterystycznych, tj. występujących w co najmniej 50% w każdym 
środowisku. Są to: siano, słoma, suche liście, kwiatostany traw, pióra i nitki. 
Do najliczniej używanych materiałów należy siano, stwierdzone w 95% wszyst
kich przebadanych gniazd, słoma w 89, 4% i pióra w 96,7%. Materiał gniazdowy 
wróbla jest bardzo zróżnicowany pod względem wielkości i kształtu.

W rozdziale poświęconym omówieniu wyników są zebrane i przedyskuto
wane cechy charakterystyczne dla gnieżdżenia się tego gatunku oraz porówna
nie ich z danymi innych autorów. Podjęta jest również próba ustalenia pier
wotnej formy budowy gniazd wróbla, którą wydają się być gniazda wolno sto
jące w pnączach i gałęziach drzew. W oparciu o dane z literatury zestawione 
są cechy charakterystyczne dla budowy i umiejscowienia gniazd mazurka 
Passer montanus, które wykazują ogromne podobieństwo do gniazd wróbla. 
Różnic należy szukać tylko w wymiarach średnicy wewnętrznej gniazda i jego 
głębokości. Stwierdzono również duże analogie gniazd rodzaju Passer do gniazd 
gatunków z rodziny Ploceidae, które zawsze budują swoje gniazda zamknięte 
od góry, z otworem wlotowym z boku, często prowadzącym do korytarza 
wejściowego. Przemawia to dodatkowo za zaliczeniem rodzaju Passer do rodziny 
Ploceidae.

РЕЗЮМЕ

Авторы обсуждают гнездование домового воробья Passer domesticus на осно
вании наблюдения 271 гнёзд, собраных в 1963—1966 гг., в основном, на терри
тории южной Польши, в трёх различных средах: сельской, пригородной и город
ской. Поочерёдно проанализировано расположение гнёзд, их форму и величину, 
строительный материал и способ строения. На фиг. 1 (стр. 233) представлено пять 
главных типов расположения гнёзд. Гнёзда эти размещены на стропах, в щелях 
и дырах, за водосточными трубами, в лианах, вьющихся по стенам, а также гнёзда 
свободно построеные на ветках деревьев. В таблице I (стр. 234) собрано количе
ства гнёзд, приходящихся на различные типы и варианты для каждой среды. 
В деревне доминируют гнёзда, расположенные на стропах — 47,08%, в приго
роде—гнёзда в лианах — 33,10% и на стропах — 32,37%, а в городе за водосточ
ными трубами — 40,27%. В общем сопоставлении, самые многочисленные — это 
гнёзда на стропах, составляющие 28,77% всех найденных гнёзд. Среди 271 гнёзд 
9 нельзя было отнести ни к одному из выделенных типов расположения гнёзд, 
их засчитано, как исключения („другие“).

Высоту расположения гнёзд над землёй в отдельных средах и общее их сопо
ставление представлено в таблице II (стр. 236). Они показывают довольно значи
тельные колебания, от 1,5 до 13 м. В деревне найболее гнёзд расположено на
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