






Samica wróbla (po lewej), samiec wróbla (w środku),
mazurek (po prawej, upierzenie obu płci jest jednakowe).

 Fot. Mariusz Grzeniewski, Artur Mikołajewski

Wróble gniazdują w szczelinach elewacji budyn-
ków, mogą wykorzystywać też skrzynki lęgowe i 
gniazda oknówek, rzadko budują gniazda na 
drzewach. Zajmują także stropodachy, do któ-
rych prowadzą otwory o średnicy 4-6 cm. Już od 
lutego wróble przesiadują przy wybranych przez 
siebie na gniazda miejscach i śpiewają głośno. 
Ptaki te mogą wyprowadzić aż trzy lęgi w roku, w 
okresie od marca do sierpnia.

W ostatnich latach zauważono spadek liczebno-
ści wróbla, w Warszawie nawet o 40%. Jedną z 
przyczyn jest zmniejszająca się liczba miejsc do 
gniazdowania, co powodowane jest powszechną 
modernizacją budynków.

Razem z gołębiem miejskim, jeszcze do niedaw-
na był najliczniejszym towarzyszącym człowie-
kowi ptakiem. Bardzo łatwo pomylić go z jego 
bliskim krewniakiem – mazurkiem. U mazurków, 
u obu płci wierzch głowy jest ciemnobrązowy, a 
po bokach, na białych policzkach widać wyraźną 
czarną plamkę. Samca wróbla odróżnimy po 
szarej czapeczce, brązowych skroniach i czar-
nym podgardlu. Samica natomiast jest skromniej 
ubarwiona, głowa i spód jej ciała są brązowo-
-szare, nie ma też szarej czapeczki.

Pożywieniem wróbla są przede wszystkim 
owady, ale także nasiona, owoce bądź odpadki 
pozostawione przez człowieka.

Samica wróbla. Fot. Mariusz Grzeniewski

Samiec wróbla. Fot. Mariusz Grzeniewski



Mogą gnieździć się w dziuplach, ale w miastach 
większość populacji zakłada gniazda na budyn-
kach, w szczególności w stropodachach, jeśli 
otwory do nich prowadzące mają średnicę powy-
żej 8 cm. Korzystają także ze skrzynek lęgo-
wych.

W wielu miastach Europy kawka jest już na li-
stach ptaków zagrożonych wyginięciem. W 
naszym kraju zagrożenie jeszcze nie występuje. 
Jednakże dalsze niszczenie miejsc legowych, 
głównie kratowanie otworów do stropodachów 
budynków, może spowodować zmniejszenie jej 
liczebności także w Polsce.

Kawka jest jednym z najmniejszych przedstawi-
cieli miejskich krukowatych. Grzbiet kawki jest 
czarny, a czapeczka i kark ubarwione są szaro. 
Są to ptaki bardzo towarzyskie. Często zbierają 
się w stada, także mieszane razem z gawrona-
mi. Szukają pokarmu w otwartym terenie, na 
trawnikach i zieleńcach. Odżywiają się owada
mi, ślimakami, nasionami i owocami, ale chętnie 
przebierają też odpadki i śmieci, pełniąc rolę 
swoistej służby sanitarnej miasta.

Kawki wyprowadzają jeden lęg w roku, między 
marcem a czerwcem. Pojedyncze lęgi można 
znaleźć jeszcze w lipcu.

Kawka wylatująca z gniazda w stropodachu.
Fot. Mariusz Grzeniewski

Para kawek. Fot. Mariusz Grzeniewski

Młode kawki w skrzynce lęgowej. Fot. Adam Tarłowski



Pożywieniem szpaków są głównie owady. Naj-
częściej pokarmu szukają na ziemi, rozchylając 
dziobem glebę (tzw. cyrklowanie) wyciągają z 
niej drobne bezkręgowce, takie jak dżdżownice i 
pędraki. Zjadają w ten sposób także szkodniki 
trawników. Ponadto szpaki odżywiają się rów-
nież owocami, jak wiśnie czy winogrona.

W okresie od kwietnia do lipca wyprowadzają 
jeden, rzadziej dwa lęgi. W budynkach zajmują 
różne zakamarki i szczeliny w elewacjach, jak 
również stropodachy z prowadzącymi do nich ot-
worami o średnicy 5-8 cm. Bardzo chetnie zaj-
mują także skrzynki lęgowe.

Szpaki są ptakami wędrownymi. Przylatują do 
Polski bardzo wcześnie, czasami już w lutym. 
Większość odlatuje w październiku na południe i 
zachód Europy, nieliczne osobniki pozostają u 
nas na zimę.

Szpak jest powszechnie znanym i licznie wystę-
pującym w miastach ptakiem. Jednak jest on 
mniej uzależniony od człowieka, ponieważ 
gnieździ się nie tylko w budynkach, ale także w 
dziuplach.

Upierzenie szpaka jest czarne, w okresie godo-
wym metaliczne z nielicznymi jaśniejszymi plam-
kami. Zimą plamki na głowie i tułowiu są wyraź-
niejsze. Gatunek ten można czasem pomylić z 
kosem. Samiec tego gatunku ma również żółty 
dziób, jest jednak jednolicie ciemno ubarwiony. 
Szpaki są od kosów nieco mniejsze i bardziej 
krępe. Ponadto rozróżnia je zachowanie: szpaki 
chodzą, a kosy skaczą.

Dorosły szpak. Fot. Anna Godlewska

Młode szpaki w skrzynce lęgowej. Fot. Mariusz Grzeniewski

Gniazdo szpaka. Fot. Mariusz Grzeniewski



Oknówki na linii energetycznej. Fot. Mariusz Grzeniewski

Porównanie sylwetek w locie (od lewej):
oknówka, dymówka, jerzyk. Rys. Anna Godlewska

Dawniej oknówki gnieździły się na ścianach skal-
nych. Obecnie wykorzystują budynki. W przeci-
wieństwie do dymówek, gniazda zakładają na ze-
wnątrz nich, a nie wewnątrz. Półkoliste gniazdo 
zbudowane ze zmieszanego ze śliną błota 
umieszczają pod okapami, balkonami lub we 
wnękach okiennych. Oknówki gniazdują w kolo
niach złożonych z kilku, kilkunastu czy nawet kil-
kudziesieciu par. W okresie od maja do września, 
gatunek ten wyprowadza jeden lub dwa lęgi. We 
wrześniu jaskółki odlatują na zimowiska do 
Afryki.

W Polsce występują trzy gatunki jaskółek: dy-
mówka, oknówka i brzegówka, przy czym z bu-
dynkami związane są dwa pierwsze. Oknówkę 
charakteryzuje biały kuper i jednolicie biały 
spód ciała, zaś dymówkę czerwono-brązowe 
podgardle. Ogon oknówki jest rozwidlony, ale 
skrajne sterówki (czyli pióra ogona) nie są tak 
bardzo długie jak u dymówki. Jaskółki bywają 
również mylone z jerzykami, które są jednak 
znacznie większe, jednolicie czarne, mają 
bardzo długie, wąskie i sierpowate skrzydła.

Jaskółki odżywiają się wyłącznie chwytanymi w 
locie owadami. 

Oknówka przy gnieździe. Fot. Mariusz Grzeniewski



Podobnie jak jaskółki, jerzyki odżywiają się wy-
łącznie chwytanymi w locie owadami. Od maja 
do pierwszych dni sierpnia wyprowadzają jeden 
lęg. Składają zwykle 2 jaja. W pierwszej połowie 
sierpnia większość jerzyków odlatuje na zimowi-
ska do Afryki. Pojedyncze osobniki można ob-
serwować jeszcze we wrześniu.

Jerzyki łączą się w pary na całe życie i co roku 
powracają do tych samych miejsc gniazdowania. 
Niechętnie je zmieniają i ciężko przystosowują 
się do nowych. Pierwotnie jerzyki zakładały 
gniazda w szczelinach skalnych. Obecnie ich 
podstawowym siedliskiem są wysokie budynki.

Większość par gniazduje w stropodachach, do 
których prowadzą otwory o średnicy 4-8 cm, za-
siedlają także szczeliny w ścianach, pod para-
petami czy rynnami. Ze względu na stale 
zmniejszającą się ilość miejsc gniazdowania, w 
ostatnich latach na budynkach zaczęto monto-
wać skrzynki lęgowe dla jerzyków. Odnotowano 
w nich już pierwsze lęgi.

W północnej i centralnej Europie jest to jedyny 
gatunek z rodziny jerzykowatych. Jerzyki są 
bardzo podobne do jaskółek, lecz większe od 
nich, a ich upierzenie jest bardziej jednolite i 
ciemne. Skrzydła jerzyków są dłuższe, bardziej 
sierpowate, ponadto ptaki nie zginają ich w locie 
tak, jak to robią jaskółki.

PtakiPtaki te większość czasu spędzają w powietrzu. 
W locie zdobywają pokarm, piją, a nawet kopulu-
ją i śpią. Łapki jerzyków są małe i zupełnie nie 
przystosowane do poruszania się po ziemi, dla-
tego same nie lądują na niej nigdy. Jeśli spadną 
mają problem z ponownym wzbiciem się w po-
wietrze.

Młody jerzyk, który wypadł z gniazda.
Fot. Mirosław Rzępała

Jerzyki w skrzynce lęgowej. Fot. Adam Tarłowski

Jerzyk w locie. Fot. Artur Mikołajewski



Łatwo pomylić gołębia miejskiego z gołębiem 
grzywaczem. Tego drugiego rozpoznamy po bia-
łych pasach na skrzydłach i białej plamie na boku 
szyi. Chociaż w ostatnich latach na Mazowszu 
obserwowano je na budynkach, grzywacze na 
miejsca zakładania gniazd preferują raczej lasy i 
parki.

Naturalnym pokarmem gołębi były nasiona, 
jednak obecnie ptaki te odżywiają się bardziej 
różnorodnym pokarmem. 

WW swojej pierwotnej dzikiej formie gołębie gnieź-
dziły się na skałach, dlatego obecnie na miejsca 
lęgów wybierają budynki. Gniazda spotykane są 
w rozmaitych miejscach: w szczelinach, na bal-
konach i strychach, jak również w stropoda-
chach, jeśli otwory do nich prowadzące mają 
średnicę powyżej 10 cm. Lęgi wyprowadzają 
praktycznie przez cały rok, wyjątkiem są srogie 
zimy.

Gołąb miejski pochodzi od dziko żyjącego w po-
łudniowej Europie gołębia skalnego. Jednak 
zdania, czy można go traktować już jako osobny 
gatunek, są podzielone. Uznaje się go raczej za 
formę synantropijną gołębia skalnego.

Część populacji ubarwiona jest podobnie jak ich 
dziko występujący krewni: ciemnoszare podgar-
dle i jasnoszary grzbiet z charakterystycznymi 
dwoma czarnymi paskami na skrzydłach. Więk-
szość gołębi jest przeważnie ciemniejsza bądź, 
na skutek krzyżówek z gołębiami domowymi, 
bardziej pstrokata.

Typowo ubarwiony gołąb miejski.
Fot. Mariusz Grzeniewski

Gołąb miejski (po lewej) i grzywacz (po prawej).
Fot. Anna Godlewska, Mariusz Grzeniewski

Stado gołębi miejskich. Fot. Mariusz Grzeniewski



Pustułki same nie budują gniazd. Wykorzystują 
różnego rodzaju nisze w budynkach, a także 
stropodachy z otworami o średnicy większej niż 
10 cm. W krajobrazie rolniczym mogą też zajmo-
wać gniazda innych ptaków, na przykład wron, 
srok czy myszołowów. Chętnie gnaizdują także 
w specjalnie dla nich skonstruowanych skrzyn-
kach lęgowych.

Pustułki przystępują do lęgów w drugiej połowie 
kwietnia. Z 5-6 jaj po około miesiącu wykluwają 
się pisklęta. Po upływie kolejnego miesiąca 
młode  ptaki opuszczają gniazdo, chociaż jesz-
cze kilka tygodni przebywają w jego pobliżu.

Pustułki to ptaki drapieżne z rodziny sokołowa-
tych. Są zbliżone wielkością do gołębia. Upie-
rzenie jest różne u samca i samicy. Samce mają 
szarą głowę i brązowo-rdzawy grzbiet z ciemny-
mi plamkami. Samice są bardziej jednolicie 
ubarwione, z jasnobrązowym grzbietem z ciem-
nymi podłużnymi plamkami.

Ptaki te żywią się gryzoniami (głównie nornika-
mi) i małymi ptakami. Czasami chwytają jasz-
czurki i większe owady

Pisklęta pustułki w gnieździe. Fot. Mariusz Grzeniewski

Pustułka w locie. Fot. Artur Mikołajewski

Samiec pustułki przy gnieździe. Fot. Mariusz Grzeniewski



W Warszawie obserwowano także inne gatunki ptaków 
gniazdujące w i na budynkach. Są to: bocian biały, bo-
gatka, modraszka, pleszka, pliszka siwa, mazurek, 
kopciuszek, sierpówka, grzywacz, sokół wędrowny (od 
kilku lat jedna para gniazduje na PKiN), a nawet peł-
zacz ogrodowy, kaczka krzyżówka, czy sowa  pójdźka.

dziuple, stropodachy z otworami
o średnicy większej niż 8 cm

pod okapami, wnękami okienny-
mi, balkonami

szczeliny, stropodachy z otwora-
mi o średnicy 4 - 8 cm

szczeliny, stropodachy z otwora-
mi o średnicy 4 - 6 cm

szczeliny, stropodachy z otwora-
mi o średnicy 5 - 8 cm

 nisze, stropodachy z otworami o 
średnicy większej niż 10 cm

nisze, duże szczeliny, balkony, 
stropodachy z otworami o śred-

nicy większej niż 10 cm

Bogatka wychodząca z gniazda
założonego w starej pompie.
Fot. Anna Godlewska Mazurek budujący gniazdo pod parapetem.

Fot. Artur Mikołajewski

Pójdźka przy otworze stropodachu.
Fot. Artur Mikołajewski









Modraszka przy skrzynce typu A.
Fot. Mariusz Grzeniewski

Kawka na szkrzynce typu D. Fot. Mariusz Grzeniewski

Na wysokości min. 7 m 
(im wyżej tym lepiej), 
odstęp między skrzynka-
mi mniejszy (do 1 m).

Bezpośrednio na budyn-
kach lub na drzewach w 
ich sąsiedztwie, w miej-
scu bezpiecznym zarów-
no dla ludzi, jak i dla 
ptaków (należy unikać 
miejsc nad chodnikami, 
ścieżkami czy parkinga-
mi oraz takich, gdzie 
przebywają koty czy 

kuny).

Na wysokości min. 3 m, 
odstęp między skrzynka-

mi ponad 10 m.

Na wysokości min. 3 m, 
odstęp między skrzynka-

mi ponad 30 m. Przez cały rok, najlepiej 
jednak jesienią lub wczesną 
wiosną do 15 marca; skrzynki 
powieszone jesienią służą 
ptakom jako miejsca noclegu i 
ptaki chętniej przystępują w 
nich do lęgów wiosną.

Wewnętrzne ścianki z otworem wlotowym skrzynek typu B i D wiszących na budynkach, powin-
ny być chropowate, aby jerzyki mogły się z nich wydostać.

Skrzynki typu A, B i D należy czyścić raz w roku między 16 października a końcem lutego.



Wewnętrzny wymiar 
dna 11 x 11 cm 14 x 14 cm 17 x 17 cm

21 cm 26 cm 27 cm

33 mm 47 mm 85 mm

4 cm 4 cm4 cm

Głębokość od wlotu 
do dna (od wewnątrz)

Średnica otworu 
wlotowego

Grubość przedniej 
ścianki (z podwójnej deski)



5 cm

3,5 cm

6,5 cm

34 cm

40 cm

14
 c
m

38 cm

18 cm

14 cm

18 cm

22 cm

Skrzynki dla jerzyków na warszawskim Ursynowie.
Fot. Mariusz Grzeniewski



44 cm

30 cm

30 cm30 cm

40 cm

14 cm 14 cm

Samiec pustułki w budce lęgowej zamontowanej
od wewnątrz okienka. Fot. Mariusz Grzeniewski


