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(Tunst., 1771)

Sokó∏ w´drowny
Rzàd: szponiaste, podrzàd: soko∏owce, rodzina: soko∏owate, podrodzina: soko∏y

Status wyst´powania w Polsce
Ostatnio regularnie, ale skrajnie nielicznie l´gowy.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Oznaczanie gatunków tzw. du˝ych soko∏ów, do których nale˝y sokó∏ w´drowny, jest trudne. Gatunek ten mo˝na pomyliç z rarogiem Falco cherrug (nieopisany w tej ksià˝ce),
rarogiem górskim Falco biarmicus (A101, nieopisany w tej
ksià˝ce) i bia∏ozorem Falco rusticolus (A102, nieopisany
w tej ksià˝ce). Istotny przy oznaczaniu jest wzór na spodzie
skrzyde∏ (jednolity u soko∏a w´drownego, z ciemniejszymi
i kontrastujàcymi elementami u pozosta∏ych, szczególnie
rarogów), g∏owie oraz charakter prà˝kowania na ogonie.
Równie˝ sylwetka jest diagnostyczna, ale wymaga du˝ej
wprawy obserwatora (patrz Forsman 1999, Jonsson 1998).

Biologia
Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Jest gatunkiem samotniczym.
L´gi
Gatunek terytorialny. Ptaki po raz pierwszy przyst´pujà do
l´gów w wieku 2 lat lub wi´cej; samice przeci´tnie wczeÊniej rozpoczynajà gniazdowanie ni˝ samce. Wyjàtkowo
stwierdzono pomyÊlne gniazdowanie ptaków w wieku
9–10 miesi´cy. Ptaki zajmujà lub wracajà do swoich rewirów l´gowych w marcu–kwietniu. Cz´Êç ptaków z Europy
Êrodkowej jest osiad∏a lub najwy˝ej koczujàca w niewielkim promieniu od terytorium. Do l´gów przyst´pujà
w kwietniu–maju. Soko∏y nie budujà gniazda, a jaja sk∏adajà na pó∏ce skalnej lub w gniazdach innych du˝ych ptaków, jak czaple, kormorany, inne du˝e gatunki ptaków
drapie˝nych. Samica znosi 2–4 jaj. Jeden l´g w roku; l´g
po stracie mo˝e byç powtórzony w przeciàgu dwóch tygodni. Wysiadywanie trwa 29–34 dni. Piskl´ta przebywajà
w gnieêdzie 35–42 dni. M∏ode ptaki pozostajà pod opiekà
rodziców przez dalsze dwa miesiàce, chocia˝ w rewirze pozostajà do po∏owy paêdziernika, a nawet d∏u˝ej.
W´drówki
Sokó∏ w´drowny, w zale˝noÊci od miejsca gniazdowania,
podejmuje regularne w´drówki bàdê tylko krótkie i nieregularne przeloty. Populacje pó∏nocne podejmujà regularnà
w´drówk´ na po∏udnie; pó∏nocnoskandynawskie soko∏y zimujà we Francji i Hiszpanii, ale równie˝ w pó∏nocno-zachodniej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Ptaki z tundry Eurazji, nale˝àce do podgatunku F. p. calidus, sà migrantami dalekodystansowymi i zimujà od Europy Po∏udniowej a˝
do Afryki Ârodkowej. Ptaki doros∏e opuszczajà l´gowiska
jako pierwsze, od koƒca sierpnia, ze szczytem we wrzeÊniu,
a˝ do koƒca paêdziernika. Soko∏y w´drowne w´drujà pojedynczo, lecàc szerokim frontem w ciàgu dnia. W czasie
w´drówki zatrzymujà si´ w miejscach obfitujàcych w pokarm, g∏ównie nad zbiornikami wodnymi z du˝à iloÊcià
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Âredniej wielkoÊci drapie˝nik, wielkoÊci mniej wi´cej jastrz´bia. Wyraêna ró˝nica wielkoÊci zwiàzana z p∏cià – samica jest pot´˝niejsza i wi´ksza od samca. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a: 34–50 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ samca:
87–100 cm, samicy: 110–114 cm, masa cia∏a samca:
680 (580–770) g, samicy: 1125 (925–1300) g. Ró˝nica
wielkoÊci jest szczególnie dobrze widoczna, gdy oba ptaki sà widziane razem w locie. Ptak o bardzo zgrabnej
i proporcjonalnej sylwetce, z du˝à g∏owà, wydatnà piersià
o kszta∏cie kropli, Êredniej d∏ugoÊci ogonem, skrzyd∏ach
o szerokiej nasadzie, zaostrzonych na koƒcu. Charakterystyczne ubarwienie ptaka doros∏ego cechuje czarny kaptur na g∏owie schodzàcy z ty∏u na kark, a z boku g∏owy
tworzàcy tzw. wàs. Policzki sà bia∏e. Spód cia∏a kremowy,
bia∏awy lub o ∏ososiowym odcieniu, z delikatnym, ciemnym, poprzecznie prà˝kowanym rysunkiem. Wierzch cia∏a
jest stalowoszary, z rozjaÊnieniem u nasady ogona. Spód
skrzyde∏ na ca∏ej powierzchni delikatnie prà˝kowany, bez
zauwa˝alnych kontrastów, jedynie sam koniec skrzyd∏a
jest ciemniejszy. Ptaki m∏ode sà bardziej brunatno ubarwione na wierzchu, a na ˝ó∏top∏owym spodzie wyst´puje
wyraêne pod∏u˝ne kreskowanie. G∏owa zwykle jest jaÊniejsza ni˝ u ptaków doros∏ych, z w´˝szym wàsem, jaÊniejszym czo∏em oraz bia∏awà brwià nad okiem. Naga skóra
u nasady dzioba (woskówka) jest ˝ó∏ta u ptaków doros∏ych
i niebieskawa u ptaków m∏odych.
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Ptaki (cz´Êç I)
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ptaków zatrzymujàcych si´ tam na odpoczynek. W´drujàce soko∏y mo˝na wówczas spotkaç w wielu miejscach,
z centrami miast w∏àcznie.
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Zimowanie
Cz´Êç ptaków, prawdopodobnie pochodzàcych z terenów
pó∏nocnej Europy, sp´dza zim´ w Polsce, zatrzymujàc si´
nad zbiornikami wodnymi lub w miastach. G∏ówne zimowiska populacji, które opuszczajà tereny l´gowe, znajdujà
si´ na po∏udniu Europy, w rejonie Morza Âródziemnego.
Pokarm
Sokó∏ w´drowny specjalizuje si´ w chwytaniu zdobyczy w locie. Pokarm stanowià g∏ównie Êredniej wielkoÊci ptaki, jak
go∏´bie, kaczki, wi´ksze siewkowce, krukowate oraz wróblowe, np. szpaki czy drozdy. Dobór gatunków ofiar zale˝y od
lokalnej fauny ptaków dost´pnej w okreÊlonym czasie. Ptaki
chwytane sà w locie; po wypatrzeniu ofiary z du˝ej wysokoÊci sokó∏ spada na nià w locie nurkowym, z wielkà pr´dkoÊcià, bàdê te˝ dogania jà w poÊcigu poziomym, atakujàc
ptaka od spodu i od ty∏u. Cz´sto poÊcig rozpoczyna z pozycji siedzàcej. Ofiara zostaje bàdê najpierw oddzielona od
stada i oszo∏omiona przez szybko przelatujàcego obok soko∏a, a nast´pnie chwytana w locie, zanim spadnie na ziemi´,
bàdê chwytana przez atakujàcego ptaka od do∏u i ty∏u. Ofiara zabijana jest dziobem w locie albo dobijana na ziemi.

Wyst´powanie
Siedlisko
Jako drapie˝nik polujàcy na ofiary w locie nie ma specjalnych
wymagaƒ pod wzgl´dem siedliska. Gniazduje niemal we
wszystkich typach siedlisk – od terenów zupe∏nie p∏askich
i równinnych po wzniesienia, strome urwiska, szczyty gór i obszary przybrze˝ne. Nie omija wi´kszych kompleksów leÊnych
oraz du˝ych miast czy wysokich konstrukcji, jak np. kominy
przemys∏owe. Dawna populacja polska, kiedy sokó∏ w´drowny by∏ jeszcze w Polsce doÊç liczny, w wi´kszoÊci gnieêdzi∏a si´
na drzewach (typ „populacji nadrzewnej” niemal nieistniejàcy
obecnie w Europie), g∏ównie w starych borach sosnowych.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
8210 Wapienne Êciany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
8220 Âciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandelii
8230 Pionierskie murawy na ska∏ach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)
Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek kosmopolityczny. Wyst´puje na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy. Zasiedla wszelkie typy Êrodowisk: od goràcych tropików po zimne, wilgotne siedliska
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nadmorskie; pustynie zarówno goràce, jak i zimne; od poziomu morza do 4000 m n.p.m. Na rozleg∏ym areale wyst´powania wyró˝niono blisko 20 podgatunków. W Europie
wyst´pujà 3 podgatunki. Podgatunek F. p. peregrinus zamieszkuje wi´kszoÊç obszaru Europy oraz azjatycki pas na
po∏udnie od tundry. Najcz´Êciej jest formà osiad∏à, chocia˝
cz´Êç ptaków zimà przemieszcza si´ w kierunku po∏udniowym, osiàgajàc na zachodzie Europy P∏w. Iberyjski i wyspy
na M. Âródziemnym. F. p. calidus zamieszkuje tundr´ i wyspy arktyczne Eurazji. Jest podgatunkiem w ca∏oÊci migrujàcym. Zimowiska znajdujà si´ w Afryce, po∏udniowej Azji, po
Filipiny i Nowà Gwine´. Osobniki tego podgatunku mogà
w okresie przelotów pojawiaç si´ w Polsce. F. p. brookei wyst´puje w rejonie Morza Âródziemnego od Hiszpanii, przez
pó∏nocno-zachodnià Afryk´, po Kaukaz i Iran. Jest to forma
g∏ównie osiad∏a. Pozosta∏e wyró˝nione podgatunki wyst´pujàce na pó∏nocy podejmujà regularne w´drówki na po∏udnie. Ptaki z pó∏nocnych obszarów Ameryki Pó∏nocnej zimujà w po∏udniowych stanach USA i Meksyku. Populacje na
pó∏kuli po∏udniowej sà w wi´kszoÊci osiad∏e bàdê podejmujà w´drówk´ na pó∏noc, jak np. z po∏udniowej Ameryki Po∏udniowej. W czasie w´drówek spotykany niemal wsz´dzie,
z niewielkimi odleg∏ymi wyspami w∏àcznie.
Rozmieszczenie w Polsce
Obecnie w okresie l´gowym obserwowany w kilku ró˝nych
miejscach na terenie ca∏ego kraju, od wysokich gór w Tatrach, poprzez zalesione góry Sudetów, po szerokie doliny
rzeczne Biebrzy, pojezierza na Mazurach i obrze˝enia
miast. Ponadto w kilku miejscach wyst´pujà ptaki wprowadzone sztucznie przez cz∏owieka w ramach reintrodukcji.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej, którego nie dotyczà
zwolnienia od zakazów wynikajàce z wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, leÊnej lub rybackiej, wymagajàcy ustalenia stref
ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): CR gatunek skrajnie zagro˝ony wygini´ciem
Status zagro˝enia w Europie: R gatunek zagro˝ony z racji
rzadkiego wyst´powania
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Dwa spoÊród znanych stanowisk l´gowych zaj´tych przez
ptaki dzikie znajdujà si´ na terenie parków narodowych.

Falco peregrinus (Sokó∏ w´drowny)

Rozwój i stan populacji

Zagro˝enia
W ostatnich latach najwi´ksze zagro˝enie dla ˝ycia ptaków, tj.
ska˝enie Êrodowiska szczególnie niebezpiecznymi Êrodkami
ochrony roÊlin, zosta∏o powstrzymane, przez co ten czynnik,
jak si´ wydaje, przesta∏ wp∏ywaç na liczebnoÊç tego gatunku.
Nadal du˝ym problemem pozostaje celowe niszczenie l´gów
oraz ptaków doros∏ych poprzez nielegalny odstrza∏, wybieranie jaj i pisklàt przez kolekcjonerów i sokolników.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
• wszystkie naturalne stanowiska l´gowe powinny byç bezwzgl´dnie chronione, a informacja o dok∏adnej lokalizacji gniazd poufna.
Kontynuujàc program reintrodukcji, nale˝y g∏ówny nacisk
po∏o˝yç na zainicjowanie powtórnego gniazdowania soko∏a w´drownego na drzewach, góry stanowià bowiem tylko
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Propozycje badaƒ
Wszystkie ptaki pochodzàce z niewoli powinny byç w dalszym ciàgu indywidualnie znakowane, a wszystkie ptaki
przebywajàce w jednym miejscu przez d∏u˝szy czas skrupulatnie sprawdzone w celu okreÊlenia ich pochodzenia.
To pozwoli na ocen´ zarówno programu reintrodukcji,
jak i kondycji populacji dzikiej. W miar´ mo˝liwoÊci powinno si´ kontrolowaç kondycj´ ptaków bezpoÊrednio,
przez badanie ptaków trafiajàcych w r´ce ludzkie, jak
i poÊrednio, przez badanie resztek ofiar pod kàtem kumulacji pestycydów oraz metali ci´˝kich. Wszelkie sygna∏y o stwierdzeniach doros∏ych ptaków w sezonie l´gowym
powinny byç sprawdzane pod kàtem potwierdzenia
ewentualnego gniazdowania.

Monitoring
• coroczna rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych
w kraju po∏àczona z ocenà udatnoÊci l´gów.
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Europejska populacja l´gowa soko∏a w´drownego liczy
7600–11 000 p. Najliczniej gatunek ten zamieszkuje
Hiszpani´ (1628–1751 p.), Wielkà Brytani´ (1285 p.), Turcj´ (100–2000 p.), Rosj´ (1000 p.), Francj´ (800–1000 p.)
i Grenlandi´ (500–1000 p.).
Po drastycznym spadku liczebnoÊci w latach 50. i 60. sokó∏
w´drowny niemal doszcz´tnie wyginà∏ na terenie Polski. Przyczynà drastycznego spadku liczebnoÊci (na wielu obszarach
ca∏kowitego wymarcia) by∏o masowe t´pienie drapie˝ników
przez cz∏owieka, a nast´pnie wprowadzenie na wielkà skal´
Êrodków ochrony roÊlin (zwiàzki z grupy chlorowcopochodnych). Ârodki te, obni˝ajàc efekty l´gów, zdziesiàtkowa∏y populacj´. W latach 80. i 90. w Polsce gniazdowa∏y zaledwie
pojedyncze pary, z jedynym potwierdzonym l´giem na Mazurach w 1990 r. Od tego czasu liczba obserwacji ptaków doros∏ych w okresie l´gowym wzrasta∏a; spotkania ptaków, niekiedy par, mia∏y miejsce w ró˝nych miejscach kraju: pod
Gnieznem, Sierakowem, Szczecinem, na Mazurach, nad Biebrzà i przy granicy z Czechami. W 1990 r. rozpoczà∏ si´ w Polsce program reintrodukcji soko∏a w´drownego. W wyniku
wsiedlenia kilkudziesi´ciu ptaków obecnie powsta∏y trzy regularne stanowiska l´gowe: w Warszawie, Toruniu i W∏oc∏awku.
Wszystkie gniazdujà na budowlach, sà wi´c odpowiednikiem
typu naskalnego. Podejmowane próby wsiedlenia do gniazd
nadrzewnych na razie nie przynios∏y rezultatu. Jednak w kilku
ostatnich latach wzrasta liczba obserwacji nieoznakowanych
ptaków w okresie l´gowym, co wskazuje na ich dzikie pochodzenie. W dwóch przypadkach dosz∏o do utworzenia par i za∏o˝enia gniazda. Obecnie ca∏oÊç polskiej populacji l´gowej,
w∏àcznie z ptakami pochodzàcymi z hodowli, liczy 6–10 par.
Trend wzrostowy prawdopodobnie utrzyma si´, poniewa˝
wszystkie istniejàce populacje w Europie wzrastajà liczebnie,
a koczujàce ptaki m∏ode w´drujà po ca∏ym kontynencie.

nik∏y procent powierzchni kraju, a powi´kszana populacja
miejska, mimo uzasadnionej racji bytu, nie przenosi si´ na
tereny pozamiejskie.

Jan Lontkowski
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