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šedý dojem
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bílé tváře

kaštanová 
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světle béžový 
nadoční proužek

menší hejnka i během hnízdění, 
v zimě se sdružuje s ostatními 
pěnkavovitými ptáky

z dálky nápadná kaštanová čepička 
a černá skvrna na bílé tváři

celkově šedohnědý 
nenápadný vzhled

šedé temeno

kaštanová 
čepička

černá náprsenka 
převážně překryta 
bílými okraji per

posedává ve velkých 
hejnech v keřích 
a stromech

z dálky nápadná 
černá kresba

černý černá 
náprsenka

černá kresba 

M v létě

M, F v létě

M v létě (F stejná 
jako u v. domácího)

M v létě (F podobná 
jako u v. domácího)

M v zimě

F

Vrabec polní 
(Passer montanus)

Velikost: 14 cm
Prostředí: zemědělská krajina, lidská sídla
Výskyt v ČR: celoročně na celém území
Výskyt v Evropě: celé území  
kromě severní Skandinávie
Stav a početnost v ČR: mírný pokles,  
400–800 tisíc párů

Vrabec italský 
(Passer italiae)

Velikost: 15–16 cm
Prostředí: lidská sídla, otevřená krajina
Výskyt v Evropě: Itálie, Korsika, Sicílie, Malta, Kréta
Poznámka: hybridní druh vzniklý křížením vrabce 
domácího a pokřovního

Vrabec domácí 
(Passer domesticus)

Velikost: 14–18 cm
Prostředí: lidská sídla
Výskyt v ČR: celoročně na 
celém území
Výskyt v Evropě: celé území
Stav a početnost v ČR: mírný 
pokles, 3–6 milionů párů

Vrabec pokřovní 
(Passer hispaniolensis)

Velikost: 15–16 cm
Prostředí: otevřená krajina,  
lidská sídla
Výskyt v Evropě: Středomoří

Vrabci Evropy
Určování v přírodě

Ilustrace: Jan HOŠEK
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zpívá v letu

mohutný zobák, 
žlutá spodní čelist

světlý

černá skvrna  
na bradě překryta 
světlými lemy per

žlutá skvrna na hrudi

žlutavý 
nadoční 
proužek

náznak žluté

hnědý 
nádech

černý

bílý vous

černá 
brada

kaštanové 
pole v křídle

kontrastní kresba 
v křídle a ocasu

šedá hlava

černý

světlý

M v létě (F matnější)

M, F v zimě

M, F

žlutobílý nadoční proužek

žlutá strana krku

Pěnkavák sněžní 
(Montifringilla nivalis)

Velikost: 17 cm
Prostředí: celoročně vysoká pohoří,  
skalnaté svahy, okolí horských chat,  
ve výškách 1900–3100 m n. m.
Výskyt v Evropě: Pyreneje, Alpy, 
Apeniny, Balkánský poloostrov

Poznámka: velmi výjimečná 
pozorování v ČR  

(3 po roce 1950)

Vrabec skalní  
(Petronia petronia)

Velikost: 14–17 cm
Prostředí: otevřená krajina, skalní stěny, suché 
oblasti, lomy, vesnice
Výskyt v Evropě: Středomoří

Vrabec moabský  
(Passer moabiticus)

Velikost: 11,5–13 cm
Prostředí: porosty tamaryšku 
a jiné křoviny, v blízkosti 
vodních toků a ploch
Výskyt v Evropě: Kypr
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