
VARBLANE 

 

Kuulub vindilaadsete värvuliste hulka. Suhteliselt jässaka kehaga, flegmaatiline. Laul lühike 

ja lihtne, monotoonne silpsumine. Maapinnal kulgeb hüpates. Talvepoolaastal väga 

seltsinguline. Harilik haudelind. Elab meil kogu aasta. 

Koduvarblane (passer domesticus) ja põldvarblane (Passer montanus). Eestikeelne nimi 

tulnud slaavi keelest воробей. 

Hallivatimees, uulitsapoiss 

Koduvarblane halli peaga ja põldvarblane pruuni peaga ja põllukivi põse peal- valgel põsel 

pruun laik. (P-iga sõnad). Isavarblane „habemega“ või „pudipõllega“, mida suurem habe või 

põll, seda tähtsama staatusega. 

Koduvarblane pärit Lähis-Idast, põldvarblane Hiinast. 

Varblane elab meelsasti inimese lähedal. Inimene katab tema toidulaua.  

Sageli inimesed peavad teda häbematuks. Ta sööb sügisel valminud kirsid, nisu ja herned 

koos suguseltsiga. Samas mõistlikud inimesed näevad teda hea meelega oma majade juures, 

sest ta hävitab ka tõugud ja kahjulikud putukad. Kui teda poleks, siis meie õunapuud rohtaias 

oleksid nii mõnigi suvi lehtedest ja õuntest paljad. 

Hiinas otsustati läinud sajandi keskel kord majja lüüa, et varblased riisi ei sööks. Kolm 

miljonit hiinlast pidas varblastega kolm päeva lahingut, tapeti miljoneid linde. Aga riisi ei 

saadud järgmistel aastatel mitte loodetust rohkem vaid vähem. Kahjurputukad võtsid enam 

kui varblaserahvas. 

Elupaigaks eelistab koduvarblane selliseid maju, kus võimalik voodrilaudade aukude vahele 

pesa teha. Põldvarblane eelistab pesakaste ja puuõõnsusi. Vahel teevad pesa toonekure pessa 

jäänud tühimikesse (allüürnikud). 



Suve jooksul kasvatatakse üles kaks pesakonda lapsi. Varblase eluiga on aasta või paar. 

Viieaastaseks saab igast tuhandest põldvarblasest  kuus ja kuueaastaseks üks. Teadaolevalt 

vanim varblane oli 13-aastane. 

Varblast ohustavad inimeste poolt kasutatavad mürgid, kassid ja röövlinnud. Ka salapärased 

haigused. Vanarahvas ütleb selle kohta aga, et umbrohi ei hävine 

Varblane on paigalind, kes üksi ei rända, aga inimesega koos kasvõi Aafrikasse. 

 

Varblase laul:  

kutsehüüd: „šilp“ 

ärevuses:  „tetetet“ 

„Siit särat, särat, siit särat, särat, üle aia Jüri Mari odra aida siit-sirr“ (Suure-Jaani) 

Lähed varblast kurja pealt ära peletama, siis sõimab „Vilets! Vilets!“ (Lääne-Nigula) 

Mõistatus: Suvel suurem kui saks, talvel alamp kui sant?  (Karula) - Varblane 

Fred Jüssi „Linnuaabits“ 

Mart Mäger „Linnud rahva meeles ja keeles“ 

Eerik Kumari „Eesti lindude välimääraja“ 

Georg Aher, Riho Kinks … 

 

MÄNGUD 

Keksivad varblased 

Põrandale joonistatakse nii suur ring, et kõik osalejad mahuvad vabalt seisma ringjoonest 

väljapoole. Üks mängijatest valitakse kassiks, kõik ülejäänud on varblased. Kass asub ringi 

sisse, varblased seisavad ringist väljapoole näoga ringi keskme suunas ringjoone lähedal. 

Mängujuhi märguande peale hakkavad varblased hüplema ringi sisse ja sealt jälle välja. Kass 

aga püüab tabada varblast, kes on parasjagu ringi sees. Kinnipüütust saab kass ja kassist 

varblane ning mäng jätkub. Võidab see, keda kass kordagi ei tabanud. 

Filippov, S.O. Sputnik rukovoditelja fisitseskova vospitanija doškolnovo utšrestenija Sankt-

peterburg 20015 Tõlkinud Eve Külmallik 

 

 

 



Liikumismäng „Varblased ja auto“ 

Lapsed (varblased) keksivad ringi, üks on auto ja seisab eemal. Kui auto sõitma hakkab 

põgenevad varblased. 

Kirjanduspalad: 

Maksim Gorki „Värvuke“ (Taadu…lk 182) 

Doris Kareva „Hiir ja varblane“ (Täheke 11/2019) 

Luuletused: 

 

Peep Veedla „Varblased“ 

 

Varblased ei ela laanes,  

neile seal ei sobi. 

Neile meeldib meie juures, 

siin neil vahva hobi: 

 

kambakesi kogunevad 

aia ääres põõsas, 

omavahel segunevad 

tsilpsumises rõõmsas. 

 

Inimene varblasele  

seltsi pakkund kaua, 

tahtmatult ta värvudele  

katnud toidullaua. 

 

Miskit tal on ikka üle,  

mida värvu vajab. 



Kasvõi aida põrandale  

teri maha ajab. 

 

Inimesed teinud laudad,  

kuivatid ja kuurid. 

Nendes miskit ikka leida,  

kui need läbi uurid. 

 

Varblastel see kõik on teada,  

nad on omnivoorid. 

Meile tasuvad nad heaga,  

lusti täis on hoovid. 

 

 

 

 

 

 

 


