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ЗНАХІДКИ ГНІЗД ХАТНЬОГО ГОРОБЦЯ 
(PASSER DOMESTICUS) 

НА ТЕЛЕВІЗІЙНИХ АНТЕНАХ

Nesting of the House Sparrow (Passer domesticus) on television 
antennas. - V.P. Ilchuk, V.O. Yanenko, S.V. Domashevsky. - Berkut. 
23 (2). 2014. - Three nests found in different regions of Ukraine in 
2010–2014 are described. [Ukrainian].

Відкриті гнізда хатніх горобців (Passer domesticus) 
зу  стрічаються зараз дуже рідко. Відомі випадки розташу
вання таких гнізд на деревах (Бокотей, 1996; Ільчук, 2014). 
Зазвичай же птахи використовують усілякі ніші, в яких 
частково або повністю ховають свої житла. У даному 
по відомленні ми наводимо дані про гнізда горобців, що 
розміщувалися на «польських» телевізійних антенах, 
знай дених у різних регіонах України. 

27.01.2010 р. в с. Чайкине Джанкойського рну АР 
Крим знайдене гніздо, яке знаходилося на антені, прикріп
леній до високої жердини на одному з житлових будинків. 
У сусідньому дворі також помітили кілька відкритих гнізд, 
що були збудовані на деревах.

30.06.2014 р. в с. Клюки Дубенського рну Рівненської 
обл. ми спостерігали будівництво гнізда на антені, при-
кріпленій до високої металевої труби на хліві одного з 
жит лових господарств (фото). Птахи вже завершили його 
на дві третини, але був ще відсутній лоток і крізь льоток 
просвічувалася тонка задня стінка. Пара активно продов
жувала будівництво. Гніздо було добре видно з усіх боків 
крізь рідку металеву сітку антени й виднілося здалеку.

Схожа конструкція гнізда відмічена 12.07.2014 р. в 
с. Шевченкове Звенигородського рну Черкаської обл. 
Воно також розміщувалося на антені на одному з сіль-
ських подвір’їв на окраїні села. 
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Гніздо хатнього горобця на телевізійній антені в с. Клю-
ки Рівненської обл. 30.06.2014 р. Фото В.П. Ільчука. 
A nest of the House Sparrow on a television antenna. 


