
Reintodukcja sokoła wędrownego w Polsce widziana oczami hodowcy gołębi wysokolotnych. 

 

 

 

 Ludzie hodują gołębie od kilku tysięcy lat. Ptaki te były jednymi z pierwszych zwierząt 

udomowionych przez człowieka. Ptaki te były i są hodowane ze względu na to, że ludzie podziwiali ich 

wygląd i stworzyli mnóstwo tak zwanych ras ozdobnych. Były też i są ponownie hodowane dla 

walorów kulinarnych ich mięsa. Wreszcie ptaki te są hodowane ze względu na ich zdolności lotowe. 

Wśród ras wyróżniających się wybitnymi zdolnościami lotowymi są gołębie pocztowe, które od XIX 

wieku biorą udział w konkursach lotowych, w których wykorzystywana jest ich zdolność do powrotu 

do gołębnika z odległych miejsc.  

Wśród gołębi wyróżniającym się wybitnym lotem są gołębie wysokolotne. Te ostatnie wznoszą się 

na ogromne wysokości ponad gołębnikiem i osiągają pułap lotu tak wysoki, że stają się niewidoczne 

dla obserwatora, nawet z wykorzystaniem lornetki. 

 

 
Fot. 1. Stado zamojskich i roztoczańskich wysokolotnych w locie. 

 

Sam jestem hodowcą gołębi ras: zamojski oraz roztoczański wysokolotny. Prowadzę również wspólny 

gołębnik dla gołębi tych ras, w którym od 2020 roku rywalizują hodowcy z terenu naszego kraju. 

Hodowla gołębi wysokolotnych w naszym kraju ma bardzo bogatą tradycję. Polska jest krajem, 

w którym powstało wiele ras gołębi z tej grupy. Należą do nich m.in.: orliki białostockie, orliki polskie, 

polskie tarczowe wysokolotne, roztoczańskie wysokolotne, sokoły gdańskie-gdańskie wysokolotne, 

zagłębiowskie wysokolotne, zamojskie. Wszystkie te rasy gołębi łączy jedna cecha. Ptaki latają raczej 

w małych stadach. Ich lot jest wolny. Gołębie wznoszą się do góry w linii pionowej i latają ponad 

gołębnikiem. Gołębie te są zdolne do lotu na bardzo dużych wysokościach, przekraczających 1500 

metrów. Tradycja organizacji lotów konkursowych tymi gołębiami sięga w Polsce przełomu XIX i XX 

wieku. Już wtedy organizowano pierwsze loty konkursowe z udziałem gołębi wysokolotnych
1
. 

Współcześnie prowadzone są działania w celu rozwoju tej szlachetnej tradycji współzawodnictwa 

hodowców gołębi wysokolotnych. Ten rodzaj sportu gołębiarskiego zyskuje na popularności i z roku 

na rok rośnie liczba hodowców gołębi wysokolotnych. Obecnie w Polsce działa kilka organizacji 
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zrzeszających hodowców gołębi wysokolotnych i zajmujących się propagowaniem lotów 

konkursowych z ich udziałem. Należy do nich nasz Klubie Hodowców Gołębi Wysokolotnych 

i Akrobatycznych we Wrocławiu, a także Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych 

Ras Wysokolotnych oraz Ogólnopolski Klub Hodowców Orlika Polskiego, działające przy Zamojskim 

Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. Wśród podobnych 

organizacji należy wspomnieć o Południowo-Wschodnim Klubie Hodowców Gołębi Wysokolotnych 

w Szarzynie oraz Tomaszowskim Klubie Hodowców Gołębi w Tomaszowie Lubelskim. Organizacje 

te zrzeszają kilkuset hodowców gołębi, którzy trenują swoje ptaki i przygotowują je do konkursów 

lotowych. 

Podczas takich treningów i lotów konkursowych nasze gołębie są coraz częściej atakowane przez 

sokoły, których populacja od wielu lat stale rośnie. Oczywiście ataki sokołów zdarzały się również, 

kiedy ich populacja była w naszym kraju liczna; przed okresem gwałtownego spadku populacji ptaków 

drapieżnych, spowodowanej używaniem w rolnictwie środka chemicznego o nazwie DDT 

(dichlorodifenylotrichloroetan). Wówczas jednak w naszym kraju dominowała nadrzewna populacja 

sokoła oraz populacja zasiedlająca naturalne stanowiska na półkach skalnych, co powodowało, 

że sokoły wybierały na swoje ofiary przede wszystkim, dzikie ptaki, a nie gołębie hodowane dla ich 

wspaniałego lotu. 

Obecnie ataki sokołów są bardzo częste. Drapieżniki atakują nasze ptaki podczas podnoszenia się 

na wysoki pułap. Podczas tych ataków nasze gołębie masowo giną. Bywa też, że udaje im się z takich 

ataków wydostać. Wtedy wracają do gołębnika ciężko ranne z porozrywanym od szponów sokołów 

ciałem. Sokoły często ranią swoje ofiary, gdyż podczas ataku najpierw ranią je szponami. Uderzenie 

w atakowanego ptaka jest dla nich często zbyt niebezpieczne (zwłaszcza wówczas, gdy atakowany 

ptak ma sporą jak na sokoła wagę ciała). Potem, kiedy wybiją swoją ofiarę z jej trajektorii lotu, robią 

zwrot i już z mniejszą prędkością łapią swoją ofiarę w szpony. 

 

 
Fot. 2. Tej sylwetki nie da się pomylić z innym ptakiem drapieżnym – sokół wędrowny i jego 

charakterystyczne, ostre końce skrzydeł. 

 

Z tego powodu hodowcy ponoszą ogromne straty. Ataki sokołów niweczą ich trud hodowlany. 

W szponach sokołów giną najczęściej te gołębie, które najlepiej latają. Taka sytuacja wywołuje 

u hodowców bardzo trudne emocje. Hodowcy przeżywają żal z powodu utraty swoich ulubieńców. 

Czasem budzi się w nich złość wobec drapieżników. Hodowcy są rozgoryczeni z powodu niemożności 

zajmowania się swoją życiową pasją.  



Nie można w tym miejscu pominąć problemu ponoszonych przez hodowców gołębi dotkliwych strat 

o charakterze materialnym, które generują ataki sokołów. Jak do tej pory organizacje i instytucje 

odpowiedzialne za zasiedlanie sokołów wędrownych na terytorium Polski nie ponosiły żadnych 

kosztów, wynikających ze strat powodowanych przez sokoły w populacji gołębi domowych. 

 

 

Warto w tym miejscu przytoczyć historię reintrodukcji sokoła wędrownego w Polsce. Działania 

te miały swój początek w latach 80-tych XX wieku, kiedy to powstały dwie pierwsze hodowle tego 

gatunku. Pierwsza znajdowała sie w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, 

druga przy urzędzie wojewódzkim we Włocławku.  

W tym okresie nie było w Polsce dziko żyjącej populacji sokołów. Pierwsze ptaki do polskich hodowli 

sokołów zostały przekazane przez zaprzyjaźnionych sokolników z Europy Zachodniej.  

Pierwsze pilotażowe wsiedlenia sokoła wędrownego do środowiska naturalnego miały miejsce w 1990 

roku. Wówczas reintrodukowano cztery osobniki. W kolejnych latach wypuszczano na wolność coraz 

więcej ptaków. Do programu odbudowy populacji sokoła wędrownego przyłączały sie kolejne ośrodki: 

Akademia Rolnicza w Krakowie, Polski Zakon Sokolników przy Technikum Leśnym w Tucholi, 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” oraz wiele innych instytucji i osób 

zaangażowanych w ten projekt. W1992 roku w Ciechocinku podpisano porozumienie pomiędzy 

stronami. W ramach tego projektu w latach 1990–2009 wprowadzono do środowiska naturalnego 345 

młodych sokołów.  

 

 
Fot. 3. Sokół wybrał już swoją ofiarę. 

 

W wyniku tych działań w roku 1998 nastąpiła pierwsza próba lęgu sokołów w Polsce. Ptaki próbowały 

założyć gniazdo na szczycie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Samica z tej pary była wsiedlona 

dwa lata wcześniej w Warszawie, samiec natomiast w 1994 roku pod Włocławkiem. Prawdopodobnie 

ze względu na zbyt młody wiek samicy leg sie nie udał. W 1999 roku dołączyły jeszcze dwie nowe 

pary sokołów we Włocławku i Toruniu, skutecznie odchowując potomstwo.  

Do końca 2009 roku stwierdzono juz 15 stanowisk lęgowych sokoła wędrownego, w tym 9 na terenach 

zurbanizowanych i 6 w górach. Nie wszystkie jednak funkcjonowały każdego roku. Część ośrodków 

współpracujących w programie reintrodukcji sokoła, z różnych przyczyn ograniczyła swoje hodowle. W 

wyniku tego w 2009 roku reintrodukowano jedynie 3 osobniki. Nie było również widoków na dalsze 

funkcjonowanie programu w jego dotychczasowej formie.  



Aby zintensyfikować prace nad odbudową gatunku i móc zdobywać fundusze na ten cel, w roku 2002 

powstało Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” z siedzibą we Włocławku. Ta organizacja 

zajęła się monitorowaniem populacji sokołów wędrownych w środowisku naturalnym. Kontrolowała 

wszystkie znane na terenie gniazda oraz obrączkowała młode sokoły.  

W roku 2007 Stowarzyszenie „Sokół” we współpracy z Birdlife Hungary i innymi organizacjami 

zorganizowało konferencję „Peregrine Falcon Populations – status and perspectives in the 21st 

Century”, w której wzięli udział specjaliści z ponad dwudziestu państw z Europy, Ameryki i Australii. 

Efektem konferencji było wzmożenie wysiłków nad przywracaniem sokoła wędrownego.  

W 2009 roku Stowarzyszenie „Sokół” uzyskało dotacje z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Pozwoliło to na wypuszczenie do środowiska naturalnego w roku 2010 aż 56 młodych ptaków. Było 

to prawie dwa razy więcej niż w najlepszych latach wcześniej.  

 

 
Fot. 4. Gołąb, który nie został zaatakowany ucieka spod zasięgu sokoła lotem nurkowym. 

 

Od tego czasu diametralnie zmienione zostały wypuszczania sokołów do środowiska naturalnego. 

Wcześniej wypuszczano po kilka osobników w wielu różnych miejscach, teraz wytypowano jedynie 

trzy miejsca, z których wypuszczano po kilkanaście do kilkudziesięciu osobników.  

W 2011 roku doszło kolejne, czwarte stanowisko, co pozwoliło wypuszczać jeszcze więcej ptaków, 

by dojść w kolejnych latach do poziomu ponad 120 sokołów rocznie. Łącznie w latach 2010–2015 

reintrodukowano w Polsce 543 osobniki tego gatunku drapieżników w czterech wybranych miejscach, 

co stanowi znacznie więcej niż przez ostatnie dwadzieścia lat
2
. 

Te wszystkie zintensyfikowane działania doprowadziły do powstania Rady „Programu Restytucji 

Sokoła Wędrownego (Falco peregrinus peregrinus) w Polsce”.  W jej w skład wchodzili: po jednym 

przedstawicielu z każdej instytucji – sygnatariuszy porozumienia o realizacji Programu, a więc 

z Polskiego Związku Łowieckiego, Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie i Fundacji "Aktywna Ochrona Ptaków Ginących" we Włocławku, kierownicy lub właściciele 

ośrodków prowadzących hodowlę sokołów wędrownych, przedstawiciel Zarządu Krajowego Klubu 

Sokolników i Ochrony Ptaków Drapieżnych "Gniazdo Sokolników" Polskiego Związku Łowieckiego, 

a także zaproszeni przez Radę przedstawiciele instytucji naukowych, finansujących „Program…”, 

organizacji społecznych działających w sferze ochrony przyrody, ornitologii, eksperci, itp. Rada 
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ta zakończyła już swoją działalność i od roku 2010 ośrodki, wchodzące dotychczas w jej skład 

prowadzą działania na rzecz restytucji sokoła samodzielnie. 

W tym miejscu chciałbym się podzielić z czytelnikami moimi spostrzeżeniami na temat reintrodukcji 

sokoła wędrownego w Polsce.  

Dotychczasowe działania zmierzające do odnowienia populacji sokoła w Polsce polegają 

na umieszczaniu gniazd sokołów na wysokich budowlach, takich jak wieże, kominy elektrociepłowni, 

nadajniki itp. Powodem tych starań jest natomiast odbudowanie nadrzewnej populacji sokoła 

wędrownego w Polsce. 

Należy sobie zdawać sprawę z faktu, że wyodrębniony ekotyp nadrzewny sokoła wędrownego znany 

jest jedynie z terenu centralnej i wschodniej Europy. Pozostałe populacje sokoła wędrownego 

na świecie są typowymi populacjami naskalnymi lub współcześnie – miejskimi (dzięki występowaniu 

na terenach zurbanizowanych wysokich budowli, zastępujących sokołom półki skalne)
3
. 

Niestety wspomniana infrastruktura występuje z reguły w terenach zurbanizowanych, które nie mają 

nic wspólnego z nadrzewną populacją sokoła wędrownego.  

Zastanawiający jest fakt, że prowadzone działania mają służyć odnowieniu w naszym kraju 

nadrzewnej populacji sokoła wędrownego. Taka populacja sokołów występowała licznie na przełomie 

XIX i XX wieku
4
. Natomiast zamiast tego reintrodukcja sokoła wędrownego w Polsce polega 

na zasiedlaniu ptaków w środowisku miejskim. 

 

 
Fot. 5. Sokół kieruje się w tą grupę gołębi. Ptaki składają skrzydła, aby przyspieszyć opasanie w dół. 

 

Panowie Sławomir i Janusz Sieliccy w swoich publikacjach wskazują na to, że u sokołów wędrownych 

występuje mechanizm wdrukowania, który polega na tym, że ptaki poszukują na miejsce 

gniazdowania miejsca podobnego do tego, z którego same wyleciały i wskazują (powołując się 

na badania prowadzone w 2009 roku we wschodnich Niemczech przez badaczy G. Kleinstäubera, 

W. Kirmse oraz P. Sommera), gdy piszą: „Przeprowadzone w wielu krajach reintrodukcje oraz 

śledzenie dzięki obrączkom losów sokołów wskazują, że istnieje mechanizm wdrukowania dotyczący 

miejsca urodzenia. Powoduje on, że sokoły chętniej gnieżdżą się w środowisku zbliżonym do tego, 

w jakim wyleciały z gniazda. W ten sposób powstały między innymi liczne populacje sokołów 

w miastach. Mechanizm ten wykorzystujemy w celu odbudowania populacji nadrzewnej. Wymiana 
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pomiędzy tymi ekotypami jest ograniczona i uzależniona od kierunku potencjalnej zmiany. 

W niemieckiej populacji na terenie niegdysiejszego ekotypu nadrzewnego następuje nieznaczna 

wymiana osobników, które przechodzą pomiędzy różnymi miejscami gniazdowania, ale na niekorzyść 

ekotypu nadrzewnego, z którego ptaki potrafią przenieść do ekotypu miejskiego czy górskiego, 

natomiast odwrotnie praktycznie już nie”
5
. Biorąc pod uwagę wyniki tych obserwacji trudno dopatrywać 

się szans odbudowania nadrzewnej populacji sokoła wędrownego w Polsce, wykorzystując do tego 

ptaki pochodzące z siedlisk, usytuowanych na terenach miejskich. 

Wymagania środowiskowe sokołów, zdeterminowane są ich techniką polowania. Ptaki te nie są zdolne 

do polowania w terenie zalesionym i zurbanizowanym. Ich ofiarami są ptaki latające na otwartych 

przestrzeniach. Sokoły wędrowne polują na ptaki wznoszące się na duże wysokości i przypuszczają 

na nie atak z ogromną prędkością. 

 

 
Fot. 6. Gołębie coraz bardziej przyspieszają, aby jak najszybciej opaść nisko nad ziemię, gdzie będą 

bezpieczne. 

 

W wielu przypadkach miejsca gniazdowania sokołów przygotowane na wspomnianych konstrukcjach, 

umiejscawiane są w terenach, które w żaden sposób nie zapewniają sokołom możliwości polowania 

na dzikie ptactwo. Przykładem takiej lokalizacji jest populacja sokoła wędrownego z Wołomina. 

W lokalizacji tej nie występują żadne środowiska sprzyjające temu, aby sokoły mogły polować 

na dzikie ptaki. Nie ma żadnych rozlewisk rzek, jezior, czy innych terenów obfitujących w ptaki latające 

nad otwartym terenem, na którym sokoły mogłyby przypuścić na nie atak. Wobec takiej sytuacji 

sokołom pozostaje tylko polowanie na gołębie domowe. To właśnie nasze gołębie wysokolotne 

i pocztowe są jedynymi ptakami, na które mogą polować biorąc od uwagę właściwą dla tego gatunku 

drapieżników strategię łowiecką. Skoro sokoły są zdolne tylko do polowania na dużych wysokościach 

i unikają pościgu za swoimi ofiarami w terenach leśnych i zurbanizowanych, to jedynymi ich ofiarami 

mogą często być tylko gołębie ras zdolnych do lotu na wystarczająco dużych wysokościach. Zdziczałe 

gołębie miejskie nie mogą wchodzić w skład pożywienia populacji sokołów, gdyż poruszają się 

na małych wysokościach, pomiędzy budynkami i miejskimi zadrzewieniami.  

Fakt, że dla sokołów zamieszkujących środowiska zurbanizowane jedynymi ofiarami są gołębie 

potwierdza A. G. Kruszewicz, gdy opisuje sytuację dotyczącą sokołów umieszczonych na budynku 

Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wskazuje na fakt, że wśród ofiar tych sokołów stwierdzono inne 
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gatunki poza gołębiami, były to np.: przepiórki, derkacze, wodniki. Jednak okazało się, że sokoły nie 

polowały na nie, lecz tylko wykorzystywały fakt, że zdarzało się, iż ptaki tych gatunków podczas 

nocnych przelotów wpadały na wystające elementy budynku Pałacu Kultury i Nauki i lądowały 

na licznych tarasach i gzymsach. Stamtąd oszołomione lub martwe ptaki zbierały patrolujące niższe 

piętra budynku sokoły. 

Dr Kruszewicz wskazuje na jeszcze jedno specyficzne zachowanie gołębi, które wyklucza możliwość 

polowania przez sokoły na tzw. gołębie miejskie. Otóż gołębie na widok jastrzębia podejmują 

najczęściej ucieczkę do góry, próbując niejako wyprzedzić ruchy drapieżnika. Czasem nawet można 

zaobserwować krążącego poniżej stada gołębi jastrzębia. Natomiast w przypadku ataku sokoła 

gołębie natychmiast ratują się ucieczką w kierunku ziemi. W ten sposób ptaki uniemożliwiają sokołowi 

wykorzystanie jego strategii łowieckiej. Drapieżnik ten nie jest w stanie dogonić gołębia wykonującego 

zwroty pomiędzy budynkami lub drzewami. 

Autor ten wyraźnie stwierdza: „osiedlone w mieście drapieżniki (sokoły wędrowne) wcale więc nie 

kwapią się rozwiązywać „problemu” nadliczbowych gołębi miejskich”
6
. 

Aby przekonać się, jakie ptaki wchodzą w skład diety sokołów gniazdujących w przygotowanych 

w ramach „Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco peregrinus peregrinus) w Polsce” 

miejscach wystarczy przyjrzeć się nagraniom z kamer monitoringu, w które są one wyposażone. 

Nietrudno się przekonać, że sokoły znoszą do swoich gniazd głównie upolowane gołębie domowe. 

Praktycznie trudno zaobserwować, aby ich ofiarami były inne ptaki. 

Natomiast włodarze miast są zachęcane do zasiedlania sokołów na administrowanych przez siebie 

terenach i wskazuje się im, że drapieżniki te przyczynią się do ograniczenia populacji, uciążliwych dla 

mieszkańców gołębi miejskich. Jest to oczywista nieprawda, gdyż drapieżniki te z racji swojej strategii 

łowieckiej nie są w stanie na te ptaki polować. Zamiast tego staną się utrapieniem dla okolicznych 

hodowców gołębi wysokolotnych i pocztowych i będą napadać na hodowane przez nich ptaki podczas 

lotów konkursowych i treningów.  

Sygnatariusze „Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco peregrinus peregrinus) 

w Polsce”Państwu nie biorą często pod uwagę wymagań sokołów, zdeterminowanych ich techniką 

polowania. Ptaki te nie są zdolne do polowania w terenie zalesionym i zurbanizowanym. Ich ofiarami 

są ptaki latające na otwartych przestrzeniach. Tak więc sokoły powinny być zasiedlane w takich 

miejscach, w których występują możliwości polowania na dzikie ptaki, na przykład nad rozlewiskami 

rzek i jeziorami, gdzie mogłyby polować na ptaki z podrzędu siewkowców, mewy czy dzikie kaczki. 

Oczywiście sokoły mogą polować na inne gatunki ptaków, np. szpaki, drozdy, wrony, czy kawki. 

Jednak ptaki te rzadko wznoszą się do lotu na otwartych przestrzeniach. Sokoły polują na nie głównie 

podczas corocznych migracji. Sokół jest ptakiem drapieżnym i jako drapieżnik przejawia zachowania 

oportunistyczne. Mając łatwy dostęp do występujących na jego terenie łowieckim gołębi 

wysokolotnych natychmiast zacznie na nie polować. Nie będzie podejmował wysiłków w celu 

polowania na dzikie, trudniej dostępne ptaki. Jako typowy oportunista nie będzie tracił energii 

na poszukiwanie ptaków innych gatunków. Bywa też tak, że zasiedlony na terenie miejskim po prostu 

nie ma dostępu do innych ofiar aniżeli gołębie domowe latające na otwartych przestrzeniach. 

Pragnę zapewnić Państwa, że hodowcy gołębi nie są wrogami sokołów. Łączy nas pasja, jaką jest 

hodowla gołębi i podziwienie ich lotu. Łączy nas także umiłowanie do świata przyrody, którego częścią 

są także nasze gołębie i zasiedlane w naszym kraju sokoły. 

Ze względu na fakt, że populacja sokoła wędrownego w Polsce zwiększyła się i obecnie ma charakter 

populacji stabilnej, najmniejszej troski, należałoby w mojej ocenie prowadzić rozważne działania 

w przypadku umieszczania sokołów w kolejnych lokalizacjach. 

Z tego powodu proponuję, aby kolejne lokalizacje były uzgadniane ze środowiskami hodowców gołębi. 

Organizacją, która skupia wszystkich hodowców gołębi rasowych w naszym kraju jest Polski Związek 

Hodowców Gołębi rasowych i Drobnego Inwentarza (PZHGRiDI). Federacja ta łączy stowarzyszenia 

stworzone przez hodowców gołębi rasowych z całego kraju. Podobnie Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych (PZHGP) skupia w swoich szeregach hodowców gołębi pocztowych. Łącznie, 

w wyżej wymienionych organizacjach zrzeszonych jest kilkanaście tysięcy hodowców gołębi. 
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 Publikacja ta powstała przy okazji tworzenia treści listu otwartego hodowców gołębi 

wysokolotnych do Rady Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco peregrinus peregrinus) 

w Polsce”. Zwróciliśmy w nim uwagę sygnatariuszom „Programu…”, że każda kolejna lokalizacja 

gniazd sokołów w terenach miejskich powinna zostać poprzedzona konsultacjami z zarządami władz 

organizacji skupiających hodowców gołębi. To właśnie dzięki inicjatywie prowadzenia dialogu 

ze wspomnianą Radą Programu Restytucji Sokoła Wędrownego dowiedzieliśmy się, że twór nie 

istnieje już, od co najmniej 11 lat, a informacja o tym nie pojawiła się do tej pory na stronie 

internetowej, którą utworzono na potrzeby jej działalności. 

 

Wspólnie z kolegami zrzeszonymi w Klubie Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych 

we Wrocławiu żywimy głęboką nadzieję, że nasza prośba zostanie przez podmioty zajmujące się 

wsiedlaniem sokołów wędrownych do środowiska naturalnego rozważona i uwzględnione zostanie 

nasze stanowisko. Pragniemy, aby rozwój populacji sokoła wędrownego w naszym kraju nie był dalej 

przyczyną konfliktów pomiędzy miłośnikami sokołów i gołębi. Niestety często my hodowcy gołębi 

jesteśmy postrzegani, jako hodowcy „latających miejskich szczurów”, zaś zwolennikom reintrodukcji 

sokoła w Polsce często wydaje się, że są szlachetnymi miłośnikami przyrody. Pragniemy, aby 

te konflikty ustały, a resuscytacja sokoła wędrownego w Polsce uwzględniała również stanowisko 

hodowców gołębi. 

 

 
Fot. 7. Tym razem się udało. 

 

Zachęcam gorąco Kolegów i Koleżanki, zrzeszonych w innych organizacjach skupiających hodowców 

gołębi, aby włączyli się w działania podejmowane w ramach „Programu Restytucji Sokoła 

Wędrownego (Falco peregrinus peregrinus) w Polsce” i podejmowali dyskusję z instytucjami 

uczestniczącymi w tym programie, jasno wyrażając swojej stanowisko na temat zagrożeń, jakie 

towarzyszą zasiedlaniu sokołów wędrownych na terenie ich działania. 

 

 

 

Tekst i zdjęcia:   Marek Kolinski 


