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Hodowcy ... z glosem w dyskusji na temat jastrzebia. Nieczytelnie podpisany - nazwijmy go
Pan X - wzywa do tablicy ornitologów, czyli wg.
Pana X ludzi chroniacych ... jastrzebie, aby zweryfikowali swoje poglady i zamiast zmyslac siegneli
po prawde. Czytajac ten list trudno sie oburzyc
czy zbulwersowac. Wrecz przeciwnie. Pragne
podziekowac Panu za poprawienie mi humoru
pod koniec dnia. Tego rodzaju dyskusje przewalaly sie przez róznorakiego rodzaju pisma
wielokrotnie, zwlaszcza w latach, gdy na liste
chronionych gatunków wciagane byly ptaki
drapiezne oraz pózniej, kiedy tworzono specjalne
formy ochrony dla rzadszych gatunków tj. strefy
ochronne wokól gniazd. Od czasu do czasu
podobne glosy podnoszone sa przez lobby
mysliwych. Aby najpelniej odpowiedziec na stawiane zarzuty i pytania, najlatwiej byloby Pana X i
podobnie myslacych odeslac do licznej obecnie
na rynku literatury fachowej i popularno-naukowej
(np. ,'ptaki drapiezne" D. Zawadzka i J.
Lontkowski, "Ekologia" C. J. Krebs), gdzie mozna
zdobyc podstawowe informacje na temat roli
drapiezników w przyrodzie. Myslenie kategoriami
zly drapieznik i biedna ofiara to juz przezytek,
podobnie jak twierdzenie, ze wygrywaja najsilniejsi. Uklad drapiezca-ofiara istnial jeszcze na
dlugo przed pojawieniem sie czlowieka. Jesli
zatem istnialy czasy, kiedy nie bylo Homo sapiens, który wstawialby sie za pokrzywdzonymi,
dlaczego drapiezniki nie wybily wszystkich ofiar?
Odpowiedz nasuwa sie sama. Po prostu same
przestalyby istniec, bo chyba trudno byloby jastrzebiowi przerzucic sie na pokarm roslinny ...
Odpowiadajac na stawiane we wstepie listu
Pana X pytania, które jakoby pozostaja poza
zainteresowaniami ornitologów. Jastrzab jest po
myszolowie najliczniejszym ptakiem drapieznym
w Polsce. Jego liczebnosc szacowana jest na ok.
5000 par. Duzo? Na pewno nie nalezy on do
gatunków zagrozonych. Tak sie sklada, ze jastrzab potrafi przystosowac sie w wiekszym stopniu do zmienionego pod wplywem czlowieka
srodowiska, niz inne drapiezniki. Wykreslenie go
z listy gatunków chronionych równowaloby sie
wydaniu wyroku na cala rzesze skrzydlatych
drapiezników. Pod tym plaszczykiem ginelyby
masowo blotniaki, orly, sokoly i trzmielojady. Dla
90% rodaków ptak o sylwetce drapieznika
rozpoznawany
jest jako jastrzab.
Mysliwi
niewiele niestety odstaja od sredniej krajowej. Po
drugie: dlaczego zwierze miesozerne mialoby
byc gorsze od roslinozernego? Sa "gorsze" w
oczach czlowieka, gdyz stanowia dla niego
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konkurencje.
Pamietajmy
jednak,
ze nie
jestesmy sami na tej planecie i kazde zwierze ma
prawo do zycia. Brzmi to trywialne, ale jak widac
niektórzy o tym zapominaja w imie obrony swoich
subiektywnych racji.
Na koniec chcialbym powiedziec Panu X, ze
ornitolog to czlowiek zajmujacy sie ornitologia, a
ornitologia to nauka o ptakach, zarówno tych
"przesladujacych"
jak i "przesladowanych".
Wielu z nas za przedmiot swoich badan obralo
tak bronione przez Pana X drobne ptaki spiewajace i zapewniam, ze zaden z nas nie patrzy na
jastrzebia wilkiem. Przyczyna spadku liczebnosci ptaków na wielu obszarach jest bardzo
zlozona; od zmian w srodowisku po zmniejszenie bazy pokarmowej. Obarczanie jastrzebia i
innych drapiezników za spadek liczebnosci
drobnych ptaków spiewajacych, jest chwytem
majacym na celu usprawiedliwienie wszystkich,
którzy uzywaja róznorakich metod do mordowania ptaków drapieznych. Czy Pan X otrzymal
jakies specjalne prawo, aby stanac na szczycie
drabiny pokarmowej i decydowac o tym, co zyc
powinno, a co nie?
Moim zamiarem nie jest przekonanie hodowców golebi o niewinnosci jastrzebia, jednak
twierdzenie, ze "golab nie wrócil, bo zlapal go jastrzab" jest pewnego rodzaju hiopokryzja. Nie
szukajmy wspólnego wroga w swiecie zwierzat,
zeby sie jednoczyc. Z autopsji wiem, ze spora
liczba golebi chwytana jest przez pseudo-hodowców, o czym pisze równiez pan J. Janiak (997).
Podaje on równiez, za mgr. A. Adamskim, ze 55%
pokarmu jastrzebia pod Wroclawiem stanowily
golebie. Znam te wyniki i wiem, ze gro golebi to
osobniki z miejskiej populacji, które wylatuja na
zer poza miasto, na pola. Przez analogie mozna
zapewne przeczytac w rolniczych pismach specjalistycznych artykuly nawolujace do strzelania do
golebi wyzerajacych zasiane ziarna, dajmy spokój
jastrzebiom i zastanówmy sie tak naprawde, co
dobrego zostawimy po sobie, patrzac na swiat
wylacznie z okna golebnika, ambony czy pomostu
wedkarskiego ...
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