
ZIMOWANIE SOKOLA WĘDROWNEGO FALCO PEREGRINUS 
W CENTRUM WROCŁAWIA 

Jesienią  i zimą  w latach 1989-91 obserwowaliśmy wielokrotnie sokoły 
wędrowne w centrum Wrocławia. 16-17 X 89 oraz 25, 30 I i 5 II 90 wi- 
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dziano jednego ptaka w rejonie placu Grunwaldzkiego. Ptak głównie 
w godzinach popołudniowych przesiadywał  na dachach budynków, ante-
nach telewizyjnych, bardzo sprawnie przelatywał  między budynkami 
i polował  na zlatujące na noclegowisko gawrony Corvus frugilegus (ob-
serwowaliśmy jeden nieudany atak). 23 X 89 jeden osobnik krążył  nad 
placem Uniwersyteckim, a 7 XII 89 nad placem Katedralnym. 7 XI 91 
jeden ptak siedział  na dachu budynku naprzeciw Instytutu Zoologiczne-
go, a 25 II 91 przelatywał  nad placem Grunwaldzkim. Mimo że we wszyst-
kich przypadkach, kiedy udało się  dokładnie przyjrzeć  ptakom, nosiły 
one upierzenie dorosłych, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy był  to 
za każdym razem jeden i ten sam osobnik. 

Sokół  wędrowny jest obecnie na Śląsku gatunkiem jedynie bardzo nie-
licznie przelotnym i zimującym (Dyrcz i in. 1991). Interesujący jest jed-
nak fakt, że również  w latach 60. (ostatni raz 13 II 63) widywano ten 
gatunek zimą  w centrum Wrocławia (L. Tomiałojć  za Dyrczem i in. 1991). 
Sokoły wędrowne w okresie przelotów i zimą  spotykano również  w śród-
mieściach innych wielkich miast w Polsce (Tomiałojć  1990). Czynnikiem, 
który przyciągnął  obserwowane sokoły do miasta mogła być  duża liczba 
nocujących zimą  we Wrocławiu gawronów, sięgająca 250 tys. (Jadczyk 
1994), stanowiąc obfitą  bazę  pokarmową. 
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Wintering of the Peregrine Faleo peregrinus 
in the Gity of Wrocław 

In 1989-91 during autumn and ~ter single Peregrines In adult plumage were recorded 
9 times in the centra of Wrocław. Birds were observed whlle hunting for Rooks wintering in 
the city during their evening arrival flights to the roost. 
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