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Od pocz¹tków lotnictwa dochodzi³o do ko-
lizji samolotów z ptakami. Kiedy jesz-

cze wykonywano niewiele lotów, a statki po-
wietrzne osi¹ga³y ma³e prêdko�ci, kolizje te
nie powodowa³y zagro¿enia bezpieczeñstwa
lotów i nie by³y traktowane powa¿nie. Jednak
w miarê up³ywu czasu kolizje z ptakami prze-
kszta³ci³y siê z drugorzêdnej niedogodno�ci
w powa¿ny i bardzo kosztowny problem. Pta-
ki zaczê³y coraz bardziej zagra¿aæ coraz licz-
niejszym statkom powietrznym wykonuj¹cym
coraz wiêcej lotów i osi¹gaj¹cym coraz wiêk-
sze prêdko�ci. Problem sta³ siê na tyle powa¿-
ny, ¿e rozpoczêto dok³adnie analizowaæ oko-
liczno�ci zderzeñ ptaków z samolotami oraz
planowaæ i podejmowaæ dzia³ania, których ce-
lem jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa lotów.

Dzia³ania te s¹ prowadzone dwukierunko-
wo. Czê�æ z nich polega na wprowadzaniu
takich zmian w konstrukcjach statków po-
wietrznych, by zminimalizowaæ skutki zderzeñ
z ptakami. Celem pozosta³ych dzia³añ jest za-
pobieganie kolizjom i s¹ to takie dzia³ania, jak:
! odstraszanie ptaków za pomoc¹ sprzêtu po-

k³adowego, np. �wiate³ pok³adowych, stro-
boskopowych,

! ochrona lotnisk przed ptakami,
! odpowiednie planowanie lotów (tras i ter-

minów),
! analizowanie okoliczno�ci zaistnia³ych zda-

rzeñ.
Aby jednak dzia³ania profilaktyczne by³y

efektywne, niezbêdna jest wiedza o ptakach �
one pierwsze u¿ytkowa³y przestrzeñ po-
wietrzn¹.

Ptaki i ich migracje

Na �wiecie istnieje ponad 9100 gatunków
ptaków. Podanie dok³adnej liczby ptaków za-
mieszkuj¹cych Ziemiê jest niemo¿liwe, ale

szacuje siê, ¿e jest ich blisko sto miliardów.
Ocenia siê, ¿e wiêcej ni¿ po³owa gatunków
ptaków wêdruje. Wêdrówki ptaków s¹ zjawi-
skiem niezwykle z³o¿onym i ró¿norodnym �
od koczowania w promieniu kilkuset metrów
do migracji na odleg³o�æ tysiêcy kilometrów.
Miêdzy tymi skrajnymi formami wêdrówek
istnieje niemal tyle innych typów przemiesz-
czeñ ptaków w przestrzeni, ile jest gatunków
ptaków wêdruj¹cych.

Ptaki mog¹ wêdrowaæ dziêki licznym zdol-
no�ciom, których nie ma cz³owiek. Potrafi¹
na przyk³ad rejestrowaæ ziemski magnetyzm
i orientowaæ siê, jak wed³ug ig³y kompasu,
w kierunkach �wiata. Mog¹ te¿ orientowaæ siê
wed³ug s³oñca i po³o¿enia gwiazd. Potrafi¹ od-
nale�æ biegun nieba, czyli punkt, wokó³ któ-
rego obracaj¹ siê gwiazdy na niebosk³onie.
Ten punkt wskazuje kierunek pó³nocny (na
naszej pó³kuli) albo po³udniowy (na antypo-
dach). Aby nawigowaæ wed³ug s³oñca
i gwiazd, trzeba precyzyjnie mierzyæ up³yw
czasu (okresów trwaj¹cych od sekund do roku)
� równie¿ to ptaki potrafi¹.

Tym, co umo¿liwia ptakom wêdrownym
odbywanie dalekich podró¿y, jest tak¿e zdol-
no�æ przestawiania gospodarki organizmu
z �trybu letniego� na �tryb jesienny�. W okre-
sie lêgowym, wiosn¹ i latem, ptaki od¿ywiaj¹
siê przede wszystkim owadami, czyli pokar-
mem bogatym w bia³ko, nie gromadz¹ przy
tym t³uszczu. Natomiast przed rozpoczêciem
wêdrówki przestawiaj¹ siê na jedzenie wiêk-
szych ilo�ci pokarmu ro�linnego � przede
wszystkim nasion i owoców, które maj¹ mniej
bia³ek, ale du¿o cukru i t³uszczu. Taka dieta
i zwiêkszony apetyt sprzyjaj¹ gwa³townemu
tyciu. Ptaki, zanim wyrusz¹ w podró¿, odk³a-
daj¹ pod skór¹ i miêdzy wnêtrzno�ciami za-
pasy t³uszczu, które zapewni¹ im dostatecz-
nie du¿o energii na przelot nad morzem lub
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pustyni¹. W wypadku niektórych gatunków
ma³e ptaki s¹ przed odlotem dwukrotnie ciê¿-
sze ni¿ w czasie karmienia piskl¹t, a ich ca³y
zapas t³uszczu jest niekiedy kilkakrotnie uzu-
pe³niany po drodze.

Co sk³ania ptaki do podejmowania trudnej
wêdrówki z lêgowisk na zimowiska? Wbrew
powszechnemu mniemaniu nie jest to pojedyn-
czy czynnik, taki jak zimno lub brak pokar-
mu. Jesieni¹ na pó³nocy zmniejsza siê ilo�æ
dostêpnego pokarmu (koñczy siê okres wege-
tacyjny, znikaj¹ owady) i istotnie skraca siê
d³ugo�æ dnia. Czas potrzebny na znalezienie
pokarmu i odtworzenie zapasu energii staje
siê krótszy ni¿ czas jej spo¿ytkowania, czyli
d³uga, mro�na noc, któr¹ trzeba przetrwaæ
w oczekiwaniu na dzieñ, kiedy znowu bêdzie
mo¿na szukaæ po¿ywienia. Dlatego ptaki
udaj¹ siê w drogê do miejsc, gdzie jest wiêcej
pokarmu i gdzie dzieñ jest wystarczaj¹co d³u-
gi. Ptaki ¿ywi¹ce siê wy³¹cznie owadami wê-
druj¹ a¿ do Afryki, nawet na po³udnie tego
kontynentu. Wiele ptaków wodno-b³otnych za-
trzymuje siê na niezamarzaj¹cych wybrze¿ach

Atlantyku, nad Morzem �ródziemnym, Mo-
rzem Kaspijskim i Czarnym oraz w dolinie
Nilu. Innym gatunkom wystarcza przelot kil-
kaset kilometrów dalej na po³udnie lub zachód
albo w pobli¿e miast i osiedli ludzkich, gdzie
jest cieplej i ³atwiej o pokarm.

Zwykle wêdrówki ptaków uzasadniane s¹
w ten sposób � ptaki odlatuj¹ jesieni¹, bo boj¹
siê zimy, uciekaj¹ przed ch³odem i niedostat-
kiem po¿ywienia. Ale mo¿na te¿ rozwa¿yæ
inne wyja�nienie � ptaki przylatuj¹ wiosn¹,
¿eby skorzystaæ z wolnej przestrzeni oraz
wielkiej ilo�ci po¿ywienia i dziêki temu wy-
chowaæ liczniejsze potomstwo. Wiele ptaków
odlatuje, zanim zabraknie po¿ywienia i zrobi
siê ch³odniej, nie do�wiadczaj¹ wiêc zimy,
przed któr¹ �powinny uciec�. Odlot zaczyna
siê po odchowaniu m³odych, które ruszaj¹ w
drogê, gdy tylko ich organizmy s¹ do tego
zdolne. Ptaki wêdruj¹ wiêc raczej po to, by
odnie�æ korzy�æ � rozmno¿yæ siê wiosn¹, ni¿
by unikn¹æ strat � zgin¹æ zim¹.

Nad Polsk¹ krzy¿uj¹ siê szlaki wêdrówek
ptaków biegn¹ce a¿ nad trzema kontynentami

Rys. 1. Trasy ptasich wêdrówek
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(rys. 1). Obszar Polski jest wa¿ny dla ptaków
wêdruj¹cych przez Europê z dalekiej Syberii,
Afryki i Azji. W Polsce ju¿ w lutym sezon wê-
drówek wiosennych rozpoczynaj¹ niektóre
gatunki ptaków zimuj¹cych u nas. W kierun-
ku terenów lêgowych na dalekiej pó³nocy za-
czynaj¹ odlatywaæ na przyk³ad �niegu³y, ³abê-
dzie krzykliwe i lodówki. Ju¿ w po³owie lute-
go pojawiaj¹ siê z kolei pierwsze wêdrowne
skowronki. W ³agodniejsze, bez�nie¿ne zimy
tak¿e w lutym przybywaj¹ najniecierpliwsze
z ¿urawi. Intensywne przeloty wielu gatunków
rozpoczynaj¹ siê w marcu � najpierw odla-
tuj¹ (spêdzaj¹ce na naszym wybrze¿u zimê)
kaczki morskie, a przylatuj¹ raniuszki i siko-
ry zimuj¹ce w Niemczech albo Holandii.
Pierwsza jaskó³ka by³a widziana najwcze�niej
14 marca, wiêc jeszcze podczas kalendarzo-
wej zimy. W ci¹gu marca i kwietnia powra-
caj¹ do naszego kraju prawie wszystkie ptaki
lêgowe. Ostatnie s¹ strumieniówki, dziwonie,
wilgi i jerzyki, które docieraj¹ do Polski do-
piero w maju.

Od lutego do czerwca do Polski przylatuje
wiele ptaków, oko³o dwustu gatunków, by u
nas wychowaæ swe potomstwo. Jedynie w�ród
ptaków zaledwie dwudziestu kilku gatunków
rozmna¿aj¹cych siê w Polsce raczej nie ma
osobników, które po sezonie lêgowym opusz-
cza³yby nasze tereny i powraca³y na wiosnê �
te gatunki s¹ zupe³nie osiad³e.

W Ameryce Pó³nocnej jesieni¹ podejmuje
wêdrówkê oko³o stu milionów ptaków blaszko-
dziobych � kaczek, gêsi, ³abêdzi i traczy, ale pod-
czas przelotu wiosennego powraca na pó³noc ju¿
tylko oko³o czterdziestu milionów. Miedzy po-
cz¹tkiem wêdrówki jesiennej a zakoñczeniem
wiosennej liczebno�æ populacji zmniejsza siê
wiêc o 60%, ale korzystanie z po³o¿onych na
pó³nocy lêgowisk w efekcie równowa¿y te stra-
ty � ptaki z tej grupy maj¹ co roku kilkoro, cza-
sem nawet kilkana�cioro piskl¹t.

W krainach pó³nocnych, gdzie lato zdecy-
dowanie ró¿ni siê od zimy, latem masowo
pojawiaj¹ siê owady � ich ilo�ci s¹ rzeczywi-
�cie wielkie, ale tylko przez kilka miesiêcy
w roku. Pojawianie siê i znikanie owadów jest
wyra�nie zauwa¿alne ju¿ u nas, a na dalekiej

pó³nocy, w arktycznej tundrze zjawisko to jest
wyj¹tkowo nasilone � w lipcu w ci¹gu kilku
dni wylêgaj¹ siê i wychodz¹ z ukrycia miliar-
dy owadów. Te ogromne ilo�ci owadów sta-
nowi¹ po¿ywienie dla ptaków przylatuj¹cych
wiosn¹. Na pó³nocy nie ma bowiem osiad³ych
ptaków, które mog³yby wykorzystaæ jako po-
karm rozmna¿aj¹ce siê latem owady, bo prze-
cie¿ ¿adna osiad³a populacja nie by³aby w sta-
nie przetrwaæ zimy w lokalnych warunkach.
Wêdrowne ptaki owado¿erne  znajduj¹ na pó³-
nocy obfito�æ bardzo bogatego w bia³ko po-
¿ywienia, mog¹ wiêc wy¿ywiæ siê same i wy-
karmiæ potomstwo i nie musz¹ przy tym wal-
czyæ o po¿ywienie z ptakami osiad³ymi.

Gatunki wêdrowne maj¹ mniej naturalnych
wrogów, poniewa¿ przebywaj¹ na danym ob-
szarze tylko przez pewien czas, a pó�niej zni-
kaj¹. ¯aden drapie¿nik nie nauczy siê dosko-
na³ego polowania na ptaki, których nie ma przez
pó³ roku. Odloty ptaków powoduj¹, ¿e drapie¿-
niki przez kilka miesiêcy pozostawa³yby bez
po¿ywienia. Natomiast gatunki osiad³e s¹ nie-
jako sta³ym pokarmem dla drapie¿ników, któ-
re mog¹ na nie polowaæ przez ca³y rok.

Latem na bardziej pó³nocnych szeroko�ciach
geograficznych dni s¹ d³u¿sze. Im dalej na pó³-
noc ptak doleci, tym d³u¿szy ma dzieñ na zdo-
bycie po¿ywienia, mo¿e wiêc zebraæ wiêcej po-
karmu i wykarmiæ liczniejsze potomstwo. Do
Arktyki na krótki sezon lêgowy, licz¹cy 45 -
-  65 dni, przybywa ka¿dego lata 135 gatun-
ków ptaków � tylko 5% z gniazduj¹cych w Ark-
tyce ptaków to ptaki osiad³e, pozosta³e 95% to
ptaki wêdrowne, które przylatuj¹ tu tylko na 7 -
- 10 tygodni w roku.

Jesieni¹ ptaki szybko przelatuj¹ z Polski do
Afryki, w kilka dni pokonuj¹c Morze �ró-
dziemne i rejony pustynne. Potem przemiesz-
czaj¹ siê wolniej � w miarê zmian powodo-
wanych w �rodowisku przez porê such¹.
W drodze do bogatych ¿erowisk na po³udniu
Afryki zmieniaj¹ upierzenie, a nastêpnie gro-
madz¹ zapas t³uszczu na wiosenn¹ wêdrów-
kê, któr¹ rozpoczynaj¹ w lutym i marcu.
Wiosn¹ znów s¹ w Polsce. Charakterystyczne
dla tych wêdrówek s¹ migracje bociana bia³e-
go (rys. 2).
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Czêsto mówi siê o szlakach wêdrówek, ale
na ogó³ ptaki nie lec¹ wzd³u¿ wyznaczonych
tras. Przelot nad l¹dem, a tak¿e nad mniejszy-
mi morzami odbywa siê na ogó³ szerokim
frontem. Wówczas przebieg trasy mo¿e zmie-
niaæ siê z godziny na godzinê, zale¿nie od wa-
runków pogodowych, kierunku i si³y wiatru,
zachmurzenia, opadów, rozk³adu temperatur
w poszczególnych warstwach atmosfery. Pta-
ki mog¹ lecieæ na ró¿nych wysoko�ciach � tu¿
nad ziemi¹ czy nad lustrem wody albo na
wysoko�ci dwóch lub trzech kilometrów, nie-
kiedy jeszcze wy¿ej. Wybieraj¹ tê warstwê po-
wietrza, w której kierunek wiatru i temperatu-
ra najbardziej sprzyjaj¹ oszczêdnemu lataniu.
Tylko nad niektórymi miejscami i terenami
ptaki pod¹¿aj¹ jakby wyznaczon¹ drog¹ �
wzd³u¿ morskich wybrze¿y, nad mierzejami
i przesmykami miêdzy du¿ymi jeziorami, nad
morskimi cie�ninami i ci¹gami wysp, wzd³u¿
linii ³¹cz¹cych sta³e miejsca postoju i ¿ero-
wania usytuowane w nieprzyjaznym �rodowi-
sku (np. oazy w g³êbi pustyni).

Jedn¹ z przyczyn migracji ptaków jest se-
zonowa (jesienna lub wiosenna) zmiana d³u-
go�ci dnia, wywo³uj¹ca u ptaków zmiany fi-

zjologiczne powoduj¹ce gotowo�æ do wê-
drówki. W zwi¹zku z tym, ¿e sezonowe zmia-
ny d³ugo�ci dnia s¹ takie same ka¿dego roku,
ptaki danego gatunku rozpoczynaj¹ przeloty
sezonowe co roku prawie w ten sam dzieñ.
Zale¿no�æ ta sprawdza siê szczególnie pod-
czas migracji wiosennych.

Pomimo ¿e wiele gatunków ptaków wyko-
nuje przeloty najchêtniej podczas okre�lonej
pory doby, to wiêkszo�æ gatunków potrafi je
wykonywaæ zarówno w dzieñ, jak i w nocy.
Ptaki, które jednorazowo pokonuj¹ krótki dy-
stans, np. skowronek polny, wêdruj¹ wcze-
snym rankiem. Jaskó³ki dymówki i brzegów-
ki lec¹ tylko podczas dnia, ale jaskó³ki oknów-
ki potrafi¹ wêdrowaæ tak¿e noc¹. Ptaki dra-
pie¿ne, takie jak soko³y, jastrzêbie i or³y, la-
taj¹ tylko w dzieñ.

Badania migracji ptaków potwierdzaj¹, ¿e
przeloty nocne rozpoczynaj¹ siê krótko po za-
chodzie s³oñca, s¹ najbardziej natê¿one oko-
³o pó³nocy i ustaj¹ tu¿ przed �witem. Obser-
wacje radarowe wykazuj¹, ¿e w nocy przelo-
ty odbywaj¹ siê szerokim frontem, w ci¹gu
dnia za� ptaki wykazuj¹ tendencje do wyko-
nywania lotu wzd³u¿ linii brzegowych lub
wzd³u¿ dolin. Obserwacje prowadzone ró¿ny-
mi metodami potwierdzaj¹, ¿e wiele gatunków
ptaków wykonuje d³ugie przeloty nad zbior-
nikami wodnymi.

Obserwacje z powietrza pozwoli³y ustaliæ,
¿e przeloty migracyjne odbywaj¹ siê w prze-
dziale wysoko�ci od 150 do 4000 m. Podczas
migracji jesiennych i wiosennych prawie 50%
gatunków wykonuje loty na wysoko�ci od 150
do 300 m. Podczas obserwacji radarowych za-
uwa¿ono, ¿e oko³o 90% wszystkich migracji
odbywa siê na wysoko�ci poni¿ej 1500 m.
Przelot na du¿ych wysoko�ciach, nawet po-
wy¿ej 6000 m, wykonuj¹ tylko niektóre ga-
tunki, zw³aszcza te, które pokonuj¹ d³ugie dy-
stanse.

Pu³ap przelotu wyznacza zwykle wysoko�æ
izotermy 0 °C, ale ptaki spotyka siê równie¿
na wysoko�ci izotermy �15 °C. Swoistym re-
kordem by³ lot or³osêpa brodatego nad Mo-
unt Everestem powy¿ej 8000 m oraz lot kon-
dora w Andach na wysoko�ci 6000 m. Gêsi

Rys. 2. Trasy przelotu bociana bia³ego
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by³y widziane na wysoko�ciach do 3000 m,
a go³êbie le�ne � do 4000 m. W nocy wiosn¹
i jesieni¹ oko³o 50% ptaków leci na wysoko-
�ci od 150 do 300 m, jedynie sporadyczne
przypadki lotów zanotowano na wysoko�ci po-
wy¿ej 1500 m.

Ptaki � zagro¿enie
statków powietrznych

Trudno okre�liæ, które gatunki ptaków naj-
bardziej zagra¿aj¹ statkom powietrznym pod-
czas lotu. Dla bezpieczeñstwa lotów wa¿na
jest zarówno liczba statków powietrznych
przelatuj¹cych nad danym miejscem w czasie
migracji, jak i populacja ptaków oraz ich prze-
mieszczanie siê w strefie samego lotniska i w
jego s¹siedztwie. Niew¹tpliwie ptaki zamiesz-
kuj¹ce tereny odkryte stanowi¹ wiêksze za-
gro¿enie, ni¿ ptaki ¿yj¹ce w strefach le�nych.

Ka¿dy ptak, nawet niedu¿y, mo¿e spowo-
dowaæ powa¿ne uszkodzenie statku powietrz-
nego. Im ptak jest wiêkszy, tym wiêkszego
uszkodzenia statku mo¿na siê spodziewaæ,
je�li dojdzie do kolizji. Du¿e prawdopodo-
bieñstwo zderzenia istnieje tam, gdzie wystê-
puj¹ gromady ptaków jednego gatunku. Du-
¿ym zagro¿eniem s¹ tak¿e ptaki, które lataj¹
na du¿ych wysoko�ciach, poniewa¿ miejsce
ich przylotu lub odlotu mo¿e znajdowaæ siê w
pobli¿u lotniska. Tak wiêc powa¿nie zagra-
¿aj¹ statkom powietrznym ptaki du¿e i stada
ptaków, jednak najwiêksze zagro¿enie stano-
wi¹ du¿e ptaki stadne. Ptaki, które najczê�ciej
powoduj¹ kolizje ze statkami powietrznymi
w Polsce, to: mewy, krukowate, dzikie kacz-
ki, gêsi, bociany, go³êbie, jaskó³ki i ptaki dra-
pie¿ne (fot. 1).

Najczêstsze okoliczno�ci kolizji

Czynniki, które przyci¹gaj¹ ptaki w pobli-
¿e samolotów, oraz warunki, w jakich docho-
dzi do zderzeñ z ptakami w przestrzeni po-
wietrznej, s¹ zró¿nicowane. Zagro¿enia zde-
rzeniami mog¹ pojawiaæ siê sezonowo lub te¿
wystêpowaæ przez ca³y rok.

Analiza czêstotliwo�ci zderzeñ statków po-
wietrznych z ptakami, do jakich dochodzi³o

na polskich lotniskach wojskowych w ci¹gu
ostatnich12 lat, wskazuje, ¿e liczba kolizji
wzrasta w okresie letnim, gdy m³ode osobni-
ki opuszczaj¹ gniazda i zdecydowanie zwiêk-
sza siê ogólna liczba ptaków (rys. 3).

W 2004 roku pomimo coraz szerszego sto-
sowania profilaktyki wzros³a liczba zarejestro-
wanych zderzeñ statków powietrznych z pta-
kami. Nie oznacza to jednak, ¿e by³o wiêcej
faktycznych kolizji, oznacza raczej, ¿e popra-
wi³a siê sprawozdawczo�æ i zg³oszono wiêcej
� w stosunku do dwóch poprzednich lat � zda-
rzeñ niemaj¹cych skutków w postaci uszko-
dzeñ statków powietrznych. Z odnotowanych
30 zdarzeñ tylko dwa bowiem zakoñczy³y siê
uszkodzeniem silników (rys. 4).

Liczba kolizji z ptakami jest zró¿nicowana
na poszczególnych lotniskach (rys. 5), a zale-
¿y miêdzy innymi od:
" po³o¿enia geograficznego danego lotniska,
" �rodowiska naturalnego na lotnisku i wokó³

niego,
" sposobów i metod zapobiegania zderze-

niom statków powietrznych z ptakami,
" intensywno�ci lotów.

Nie bez znaczenia dla liczby zderzeñ stat-
ków powietrznych z ptakami jest wysoko�æ
lotu statku powietrznego. Analiza zderzeñ
uwzglêdniaj¹ca jako kryterium wysoko�æ lotu
samolotu pozwala jednoznacznie stwierdziæ,
¿e najczê�ciej do kolizji dochodzi w przedzia-
le wysoko�ci do 200 - 300 m (rys. 6). Wraz ze
wzrostem wysoko�ci zmniejsza siê liczba pta-
ków, a tym samym maleje prawdopodobieñ-
stwo zderzenia z nimi.

Liczba zderzeñ z ptakami zale¿y tak¿e od
prêdko�ci, wysoko�ci i momentu lotu statku
powietrznego i jest zró¿nicowana w ka¿dej
fazie lotu. Najczê�ciej do kolizji z ptakami
dochodzi w czasie przelotu, a najrzadziej pod-
czas ko³owania i startu. Dzieje siê tak dlate-
go, ¿e fazy ko³owania i startu trwaj¹ stosun-
kowo krótko i charakteryzuj¹ siê du¿ym nasi-
leniem ha³asu, a na lotniskach stosuje siê ró¿-
ne  sposoby odstraszania ptaków. Natomiast
przelot jest najd³u¿sz¹ faz¹ lotu, odbywa siê
poza rejonem lotniska i dlatego w jego trak-
cie liczba kolizji jest najwiêksza (rys. 7).
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Fot. 1. Gatunki ptaków, z którymi najczê�ciej dochodzi do kolizji statków powietrznych w Polsce
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Rys. 3. �rednia liczba zderzeñ samolotów z ptakami w poszczególnych miesi¹cach w latach 1992 - 2004

Rys. 4. Zderzenia statków powietrznych z ptakami zarejestrowane w ci¹gu ostatnich piêciu lat

Rys. 5. Liczba zderzeñ ptaków ze statkami powietrznymi na wybranych lotniskach wojskowych
w latach 1990 - 1999
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Ograniczanie zagro¿eñ
zderzeñ z ptakami

Ptaki pojawiaj¹ siê na terenach lotnisk z ró¿-
nych przyczyn, zazwyczaj przyci¹gaj¹ je �rod-
ki do ¿ycia � po¿ywienie lub woda. Zmiana
warunków �rodowiska naturalnego w obrêbie
lotniska, w ramach racjonalnego oddzia³ywa-
nia na to �rodowisko, mo¿e w znacznym stop-
niu wyeliminowaæ lub ograniczyæ czynniki
przyci¹gaj¹ce ptaki.

Eliminowanie czynników
przyci¹gaj¹cych ptaki

Po¿ywienie. Trudno jest wyeliminowaæ czy
nawet ograniczyæ na lotnisku wszystkie miej-
sca stanowi¹ce �ród³a po¿ywienia dla ptaków.

Bardzo rozprzestrzenion¹ ro�linno�ci¹ na
lotnisku jest trawa. Utrzymywanie jej w sys-
temie ³¹kowo-pastwiskowym u³atwia ptakom
dostêp do po¿ywienia. Takie prace rolnicze
jak wykosy czy suszenie siana naruszaj¹ �ro-

Rys. 6. Liczba zderzeñ statków powietrznych z ptakami w zale¿no�ci od wysoko�ci lotu

Rys. 7. Liczba zderzeñ statków powietrznych z ptakami w poszczególnych fazach lotu
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dowisko ¿yj¹cych w glebie owadów i w efek-
cie przyci¹gaj¹ ptactwo.

Jako pow³okê naziemn¹ na wiêkszo�ci lotnisk
wykorzystuje siê niektóre odmiany traw. Wyso-
ka trawa daje schronienie ptakom, które buduj¹
gniazda bezpo�rednio na ziemi (ba¿anty, kuro-
patwy, kaczki i inne), du¿ej liczbie ma³ych ssa-
ków (g³ównie z rodziny myszowatych) oraz
ogromnej liczbie owadów. Takie ptaki jak mewy
czy sroki nie przebywaj¹ po�ród wysokich traw,
poniewa¿ maj¹ tam ograniczone pole widzenia
i poruszania siê. Niska trawa natomiast nie jest
dobrym �rodowiskiem ani dla ptaków buduj¹-
cych gniazda na ziemi, ani dla ssaków. Obser-
wacje wykaza³y, ¿e liczba takich ptaków, jak:
mewy, go³êbie, szpaki, czajki oraz ptaków z ro-
dziny krukowatych jest dwukrotnie wiêksza na
terenach poros³ych traw¹ nisk¹ (5 cm) ni¿ na
terenach z traw¹ wysok¹ (15 - 25 cm). Decyzja
o �cinaniu trawy lub jej pozostawieniu zale¿y
wiêc g³ównie od tego, jakie gatunki ptaków stwa-
rzaj¹ na danym lotnisku najwiêksze niebezpie-
czeñstwo kolizji. Na wiêkszo�ci lotnisk najczê-
�ciej dochodzi do kolizji samolotów z mewami
i ptakami innych gatunków brodz¹cych. Tote¿
w wielu krajach zaleca siê utrzymywanie na lot-
niskach trawy wysokiej. W podrêczniku ICAO
zaleca siê utrzymanie wysoko�ci traw na pozio-
mie 20 cm. Aby zahamowaæ wzrost trawy na lot-
niskach, ICAO zaleca ograniczenie wprowadza-
nia do gleb nawozów organicznych i nieorganicz-
nych oraz komponentów kompostowych. Tak¿e
ro�liny uprawiane wokó³ lotniska stanowi¹ po-
karm dla wielu gatunków ptaków, a miejsca upra-
wy ro�lin s¹ miejscami ¿erowania ptaków.

Usytuowane w pobli¿u lotnisk wysypiska
�mieci stanowi¹ ¿erowiska dla wielu gatunków
ptaków, zw³aszcza wron, kruków i wróbli. Pta-
ki przyci¹gaj¹ szczególnie te wysypiska, na któ-
rych wyrzucane s¹ resztki pokarmów. Zaleca
siê sytuowanie wysypisk nie bli¿ej ni¿ 13 km
od terenu nale¿¹cego do lotniska.

Prawo lotnicze zabrania w otoczeniu lotni-
ska, czyli w odleg³o�ci do 5 km od jego grani-
cy, budowy lub rozbudowy obiektów budow-
lanych, które mog¹ byæ miejscem ¿erowania
ptaków, oraz hodowania ptaków mog¹cych za-
gra¿aæ ruchowi lotniczemu.

Woda. Powierzchnie odkrytych zbiorników
wodnych mog¹ przyci¹gaæ ptaki i dlatego na
terenie lotniska takich powierzchni powinno
byæ jak najmniej. Zape³nione wod¹ do³y, wy-
kopy i niziny powinny byæ osuszone za po-
moc¹ drena¿u, a zanieczyszczone kana³y �cie-
kowe powinny byæ oczyszczone. Zanieczysz-
czone przewody wodne sprzyjaj¹ rozwojowi
owadów i w efekcie staj¹ siê miejscem ¿ero-
wania ptaków. Trawa i inna ro�linno�æ pora-
staj¹ca pochy³e krawêdzie kana³ów powinna
byæ wycinana. Boczne krawêdzie kana³ów
drena¿owych powinny byæ pochylone tak, by
mo¿liwe by³o stosowanie na nich sprzêtu po-
wszechnie u¿ywanego do koszenia. Tam,
gdzie jest to mo¿liwe, nale¿y zast¹piæ kana³y
drena¿owe podziemnymi rurami drenarskimi.
Niezbêdne przyrodnicze zbiorniki wodne, jak
laguny, powinny byæ pokryte drutem lub
siatk¹, które uniemo¿liwi¹ ptakom przebywa-
nie na wodzie.

Schronienia w obszarach zabudowanych
lotniska. Wróble, szpaki, go³êbie, mewy
i gawrony to gatunki ptaków, które najlepiej
przystosowa³y siê do ¿ycia w �rodowisku cz³o-
wieka i niejako korzystaj¹ z wielu okazji u³a-
twienia sobie ¿ycia. Wszelkie zabudowania
w rejonie lotniska to dla ptaków znakomite
miejsca do odpoczynku, zak³adania gniazd,
a czasem tak¿e zdobywania po¿ywienia. Tym-
czasem odchody ptaków gnie¿d¿¹cych siê we-
wn¹trz hangarów, oprócz brudu, powoduj¹
tak¿e szybsze korodowanie elementów samo-
lotu. Aby utrzymaæ ptaki poza hangarami, ulu-
bione miejsca gniazdowania ptaków mo¿na
os³oniæ lub owin¹æ drutem kolczastym b¹d�
smarowaæ substancj¹ o lepkiej konsystencji.
Inne sprawdzone metody to stosowanie �wia-
te³ stroboskopowych oraz truj¹cych �rodków
chemicznych.

Odstraszanie

Po zmianie warunków �rodowiska natural-
nego na lotnisku i w rejonie jego lokalizacji
mo¿e okazaæ siê, i¿ trzeba podj¹æ inne meto-
dy walki z ptakami, np. odstraszanie ich. Me-
tody odstraszania s¹ ró¿norodne i daj¹ ró¿ne
rezultaty. W zale¿no�ci od sytuacji wystêpu-
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j¹cej w konkretnym rejonie, mo¿e zaistnieæ
konieczno�æ równoczesnego wykorzystania
kilku metod. W wiêkszo�ci wypadków celowe
jest równoczesne stosowanie kilku �rodków od-
straszania oraz zmiany ich kombinacji po to,
by zwiêkszyæ skuteczno�æ dzia³ania. Praktyka
potwierdza, ¿e sta³e zak³ócanie spokoju ptaków
mo¿e doprowadziæ do powa¿nego zmniejsze-
nia ich populacji na terenie lotniska.

Po zastosowaniu wybranej metody nale¿y
wiêc zaobserwowaæ reakcje ptaków na dzia-
³ania podjête w celu ich odstraszenia. Efekty
zastosowanej metody ujawniaj¹ siê niezw³ocz-
nie.

Do odstraszania ptaków mo¿na wykorzy-
stywaæ urz¹dzenia pirotechniczne, armatki
gazowe, efekty �wietlne i d�wiêkowe, �rodki
chemiczne, sid³a i ptaki ³owne.

�rodki odstraszania akustycznego to:
# armatki gazowe (�rodek skuteczny, ale

o niewielkim zasiêgu),
# urz¹dzenia pirotechniczne (skuteczne

zw³aszcza do p³oszenia stad ptaków kr¹¿¹-
cych w powietrzu),

# odpowiedni sprzêt nag³a�niaj¹cy, emituj¹-
cy krzyki, odg³osy niepokoju i pop³ochu,
odg³osy trwogi danego gatunku, wrzaski
drapie¿ników.
�rodki odstraszania akustycznego s¹ sku-

teczne i czêsto stosowane. Problemem jest
jednak przyzwyczajanie siê ptaków do takich
dzia³añ. Przyzwyczajenie powoduje obni¿e-
nie odwzajemniaj¹cej reakcji ptaków na wy-
soki poziom ha³asu, co w konsekwencji po-
woduje oswojenie siê ptaków z dzia³ania-
mi odstraszania akustycznego. Dlatego nale-
¿y czêsto zmieniaæ lokalizacjê �ród³a d�wiê-
ków. Powinny siê równie¿ pojawiaæ zabite
ptaki, aby przekonaæ ptaki ¿ywe, ¿e d�wiêki
rzeczywi�cie oznaczaj¹ niebezpieczeñstwo.
�rodki odstraszania akustycznego dzia³aj¹
bardziej skutecznie na ptaki przypadkowo
przylatuj¹ce do danego rejonu lub przelatuj¹-
ce nad nim, ni¿ na ptaki stale w nim przeby-
waj¹ce.

Obecnie w Si³ach Powietrznych testowane
jest urz¹dzenie do bioakustycznego p³oszenia
ptaków, wyprodukowane przez  brytyjsk¹ fir-

mê Scarecrow Bio-Acoustic Systems Ltd. Na-
tomiast firma AGISA udostêpni³a 6 szt. urz¹-
dzeñ rêcznych PATROL 1310, które s¹ testo-
wane na lotniskach w Krzesinach, Dêblinie,
Radomiu, Miñsku Mazowieckim, Miros³awcu
i Malborku.

�rodki odstraszania wizualnego to ró¿-
nego rodzaju strachy, chor¹giewki i tasiemki,
�wiat³a, a tak¿e latawce powietrzne w kszta³-
cie jastrzêbi oraz wypchane drapie¿niki i wy-
pchane mewy.

Podobnie jak �rodki odstraszania akustycz-
nego, �rodki odstraszania wizualnego s¹ bar-
dziej skuteczne w odstraszaniu ptactwa prze-
latuj¹cego ni¿ osiad³ego w rejonie lotniska.

�rodki chemiczne o dzia³aniu pora¿aj¹cym:
! �rodki silnie toksyczne, szybko pora¿aj¹ce

ju¿ po wch³oniêciu pojedynczej �miertel-
nej dawki,

! �rodki utrudniaj¹ce krzepniêcie krwi; ich
dzia³anie jest skuteczne po wch³oniêciu kil-
ku dawek w ci¹gu kilku dni,

! �rodki przeznaczone do oddymiania sub-
stancji, które dzia³aj¹ dusz¹co na owady,
ale na ograniczonych powierzchniach mog¹
tak¿e pora¿aæ ptaki.
�rodki chemiczne odstraszaj¹ce to:

" �rodki odstraszaj¹ce oddzia³uj¹ce przez
dotyk � jest to kleisty materia³, który wstrzy-
muje ptaki od u³o¿enia siê na nocleg na wy-
stêpach oraz innych p³askich powierzch-
niach,

" �rodki odstraszaj¹ce oddzia³uj¹ce na zacho-
wanie siê � wywo³uj¹ u ptaków oznaki stre-
su. Dostaj¹ siê do organizmu ptaków po-
przez wch³oniêt¹ przynêtê.
Najbardziej rozpowszechnionym �rodkiem

odstraszaj¹cym oddzia³uj¹cym na zachowa-
nie ptaków jest Avitrol. Inne preparaty wyko-
rzystywane do walki z ptakami to Benomyl
i Kainite, dziêki którym mo¿na regulowaæ li-
czebno�æ populacji robaków deszczowych
¿yj¹cych na terenie lotniska, szczególnie w po-
bli¿u dróg startowych i dróg ko³owania. �ro-
dek o nazwie Ornitrol pozwala obni¿yæ p³od-
no�æ ptaków i w efekcie zmniejszyæ ich po-
pulacjê. Preparat chemiczny Methiocarb
jest natomiast stosowany do opryskiwania ro-
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�linno�ci. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ze
wzglêdu na ochronê �rodowiska stosowanie
tych preparatów jest w wielu pañstwach praw-
nie zabronione.

Dzia³ania profilaktyczne
w Si³ach Powietrznych

Aby skutecznie przeciwdzia³aæ zagro¿eniom
zwi¹zanym z aktywno�ci¹ ptaków w rejonie
lotnisk, w Si³ach Zbrojnych RP opracowuje siê
i prowadzi dzia³ania profilaktyczne jeszcze
przed okresem wzmo¿onej aktywno�ci ptaków.

Zmiana ekologii lotniska i jego otocze-
nia. Aby zmieniæ warunki przyrodnicze, mi-
kroklimat i sposób wykorzystywania gleby
w obrêbie lotnisk, nale¿y:
! analizowaæ przyczyny przebywania ptaków

na terenie lotniska oraz kontrolowaæ prze-
mieszczenia ptaków w rejonie lotniska
(robi¹ to cz³onkowie Zespo³ów Bezpieczeñ-
stwa Lotów),

! likwidowaæ otwarte wysypiska odpadów or-
ganicznych i nie dopuszczaæ do powstawa-
nia nowych,

! nie dopuszczaæ do wysiewania ro�lin ziar-
nowych i jagodowych w obrêbie lotnisk,

! kosiæ trawy do wysoko�ci uniemo¿liwiaj¹-
cej ¿erowanie oraz zniechêcaj¹cej ptaki do
gromadzenia siê w stada (zalecana wyso-
ko�æ koszenia 18 - 36 cm, koszenie rozpo-
czynaæ w s¹siedztwie dróg startowych,
a koñczyæ na obszarach najbardziej odda-
lonych od tych dróg),

! usuwaæ zaro�la, drzewa i krzewy stanowi¹-
ce miejsca przesiadywania lub gniazdowa-
nia ptaków,

! wykonywaæ zabiegi agrotechniczne powo-
duj¹ce niszczenie chwastów o szeroko roz-
rastaj¹cych siê li�ciach,

! drenowaæ i osuszaæ tereny podmok³e,
! wraz z w³adzami lokalnymi podejmowaæ

dzia³ania zmierzaj¹ce do zredukowania za-
gro¿eñ zwi¹zanych z istnieniem wysypisk
�mieci i hodowl¹ go³êbi w bezpo�rednim
s¹siedztwie lotnisk, szczególnie na kierun-
ku startu i l¹dowania.
Odstraszanie ptaków prowadzi siê poprzez

stosowanie �rodków pirotechnicznych, che-

micznych, akustycznych i �wietlnych. Aby po-
dejmowane dzia³ania by³y skuteczne, trzeba:
# w czasie wykonywania lotów ka¿dorazowo

wyznaczaæ grupy odstraszania ptaków wy-
posa¿one w �rodki pirotechniczne (dzia³al-
no�æ tych grup musi byæ �ci�le nadzorowa-
na przez kontrolera lotniska),

# starty i l¹dowania wykonywaæ z wypusz-
czonymi reflektorami pok³adowymi, w³¹-
czonymi stroboskopowymi �wiat³ami anty-
kolizyjnymi,

# wystawiaæ sylwetki �strachów� z umoco-
wanymi i poruszaj¹cymi siê na wietrze
skrawkami materia³u (folii) w jaskrawych
kolorach (sylwetki nale¿y co 2 - 3 dni prze-
nosiæ lub chwilowo usuwaæ),

# w jednostkach wyposa¿onych w dzia³ka ga-
zowe zmieniaæ ich lokalizacjê przynajmniej
dwa razy dziennie,

# wspó³pracowaæ z lokalnymi ko³ami ³owiec-
kimi w zakresie odstraszania ptaków.
�rodki operacyjne to czynno�ci z zakresu

organizacji i realizacji dzia³alno�ci lotniczej
wykonywane z uwzglêdnieniem zagro¿eñ, któ-
re mog¹ spowodowaæ ptaki:
" prowadzenie rozpoznania z wykorzysta-

niem posiadanych �rodków radiolokacyj-
nych i meldowanie o kierunkach i trasach
migracji ptaków,

" wszystkie za³ogi wykonuj¹ce loty maj¹
obowi¹zek natychmiastowego meldowa-
nia o stwierdzonych zagro¿eniach stwa-
rzanych przez ptaki,

" bezwzglêdne przestrzeganie ograniczeñ do-
tycz¹cych wykonywania lotów kosz¹cych
i na ma³ych wysoko�ciach w okresie wio-
sny i jesieni oraz w czasie wzmo¿onych mi-
gracji ptaków,

" organizowanie � dla ca³ego personelu jed-
nostek � okresowych szkoleñ dotycz¹cych
czynników sprzyjaj¹cych gromadzeniu siê
ptaków na lotniskach, kontroli ich migra-
cji, procedur unikania ptaków i metod p³o-
szenia.
Przedstawione propozycje nie s¹ oczywi-

�cie jedynymi sposobami unikania lub ogra-
niczania zagro¿eñ stwarzanych przez ptaki.
Zagro¿enia te bowiem mog¹ byæ odmienne na
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ka¿dym lotnisku, a dzia³ania podejmowane
w celu zapewnienia bezpieczeñstwa na po-
szczególnych lotniskach zale¿¹ w du¿ej mie-
rze od �wiadomo�ci dowódców jednostek
i stopnia przygotowania personelu.

Ptaki ³owne

W niektórych pañstwach do usuniêcia pta-
ków z terenu lotniska wykorzystuje siê ptaki
³owne: soko³y, jastrzêbie lub sowy.

Codziennie na �wiecie dochodzi do oko³o
4000 zderzeñ statków powietrznych z ptaka-
mi. Stosunkowo czêsto zderzenia te koñcz¹
siê wypadkami lotniczymi. Najczê�ciej ptaki
dostaj¹ siê do turbin silników, przy czym naj-
wiêksze szkody powodowane s¹ w takich
wypadkach w silnikach turboodrzutowych.
Kiedy w podkrakowskich Balicach ptak do-
sta³ siê do jednego z samolotów napêdzanych
takimi turbinami, samolot musia³ awaryjnie l¹-
dowaæ, kontynuowanie lotu bowiem zagra¿a-
³o bezpieczeñstwu pasa¿erów i za³ogi, a tur-
biny silników wymaga³y naprawy. W skrajnym
wypadku podobna kolizja mog³a prowadziæ
do katastrofy.

Takie zderzenia s¹ coraz czêstsze g³ównie
dlatego, ¿e ruch lotniczy jest coraz wiêkszy,
a lotniska s¹ przecie¿ niczym innym jak tere-
nami zielonymi o ogromnej powierzchni. Miê-
dzy pasami ka¿dego portu lotniczego na �wie-
cie ro�nie trawa. Szczególnie po deszczu na
powierzchniê wychodzi bardzo du¿o robaków
¿yj¹cych w ziemi i wówczas takie ³¹ki staj¹
siê doskona³ymi ¿erowiskami dla ptaków, któ-
re bardzo szybko przyzwyczajaj¹ siê do ha³a-
su silników odrzutowych.

W³a�nie dlatego na ptaki przesta³y oddzia-
³ywaæ takie metody ich odstraszania, jak nie-
wielkie ³adunki wybuchowe rozstawiane co
kilkaset metrów miêdzy pasami startowymi.

Jedn¹ z bardziej nietypowych metod odstra-
szania ptaków w rejonie lotniska jest wyko-
rzystanie do walki z nimi soko³a. Sokolnik
wraz ze swoim podopiecznym jest zatrudnio-
ny na lotnisku Poznañ Krzesiny. Ich dzia³ania
s¹ skuteczne � na Krzesinach przypadki koli-
zji ptaków z samolotami zdarzaj¹ siê rzadziej
ni¿ na innych lotniskach.

W Polsce w celach sokolniczych, a wiêc
tak¿e do ³owienia i odstraszania ptaków z te-
renów lotnisk, wykorzystuje siê ptaki drapie¿-
ne czterech podstawowych gatunków: jastrzê-
bie, rarogi, rarogi górskie i soko³y wêdrowne.

Jastrz¹b. Cechy rozpoznawcze: krótkie,
szerokie skrzyd³a, d³ugi ogon z czterema po-
przecznymi prêgami, na koñcu zaokr¹glony.
Oczy ¿ó³te. Stare osobniki s¹  na spodzie po-
przecznie pr¹¿kowane, m³ode maj¹ pod³u¿ne
plamy. Jastrz¹b lata przewa¿nie nisko, dosko-
nale wykorzystuje os³ony terenowe. Trudno
go zaobserwowaæ.

Spotykany w lasach oraz na terenach otwar-
tych ca³ej Polski. Na skutek têpienia (najczê-
�ciej przez hodowców go³êbi) jastrzêbi jest
coraz mniej, pêdz¹ tak¿e bardziej skryty tryb
¿ycia. Po¿ywienie jastrzêbia to �redniej wiel-
ko�ci ptaki, jak sójki, dzikie go³êbie, dziêcio-
³y, kuropatwy, oraz mniejsze ssaki, np. zaj¹-
ce, króliki, wiewiórki, szczury. Jego gniazdo
jest do�æ obszerne i p³askie, us³ane z ga³êzi
i umieszczone w koronie drzew le�nych. Jed-
na para jastrzêbi ma 2 - 3 gniazda i w nieregu-
larnych odstêpach czasu, wynosz¹cych od
roku do trzech lat, przenosi siê z jednego na

Fot. 2. Jastrz¹b
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drugie. Samica sk³ada od 3 do 4 jaj (rzadziej 2
lub 5), zielonkawobia³ych bez plam. Zimê ja-
strz¹b spêdza w Polsce, w bli¿szej lub dalszej
okolicy rewiru le�nego, w którym siê gnie�dzi.
Wymiary samca: d³ugo�æ ca³ego cia³a 53 -
- 55 cm, rozpiêto�æ skrzyde³ 101 - 103 cm, skrzy-
d³o z³o¿one 31 - 33 cm, ogon 23 - 25 cm, waga
580 - 800 g. Samica jest znacznie wiêksza: d³u-
go�æ ca³ego cia³a 60 - 63 cm, rozpiêto�æ skrzy-
de³ 116 - 120 cm, skrzyd³o z³o¿one 35-
- 37 cm, ogon 27 - 30 cm, waga 810 - 1300 g.

Raróg. Cechy rozpoznawcze: du¿y, w po-
równaniu z innymi soko³ami krêpy w budo-
wie, chocia¿ jak wszystkie soko³y ma skrzy-
d³a d³ugie i ostro zakoñczone, a ogon stosun-
kowo krótki. Od k¹ta dzioba ci¹gnie siê czar-
na, s³abo zaznaczona plama. Plamy na noga-
wicach s¹ du¿e i pod³u¿ne.

Raróg zamieszkuje tereny po³o¿one na po-
³udnie i wschód od granic Polski i siêgaj¹ce
a¿ do Azji �rodkowej. W Polsce rozmna¿any

jest w niewoli. Dzikie ptaki obserwowane s¹
rzadko, jako pojedyncze zab³¹kane lub prze-
lotne osobniki. Po¿ywienie raroga to drobne
gryzonie i ptaki, czasem mniejsze ssaki.
Gniazdo ma usytuowane najczê�ciej na pó³-
ce skalnej. Samica sk³ada od 3 do 4 jaj, któ-
re s¹ bia³e, obficie nakrapiane br¹zowymi
plamami. Wymiary raroga: d³ugo�æ ca³ego
cia³a 49 - 54 cm, rozpiêto�æ skrzyde³ 130 -
- 140 cm, skrzyd³o z³o¿one 35 - 42 cm, ogon
19 - 24 cm, waga samca 700 - 900 g, samicy
1000 - 1300 g.

Raróg górski. Cechy rozpoznawcze: mimo
¿e w locie jest bardzo podobny do soko³a
wêdrownego, raroga górskiego mo¿na odró¿-
niæ po smuklejszej sylwetce, nieco d³u¿szym
ogonie i powolniejszych uderzeniach skrzy-
de³. O wiele trudniej pomyliæ go z rarogiem
(zw³aszcza doros³e osobniki), szczególnie
tam, gdzie oba gatunki wystêpuj¹ razem (np.
na Ba³kanach). Raróg jest z wierzchu brunat-

Fot. 3. Raróg Fot. 4. Raróg górski
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ny, a raróg górski niebieskoszary z ciemnymi
pr¹¿kami i ma jasny, zwykle sk¹po plamko-
wany spód. Doros³e rarogi górskie maj¹ poza
tym charakterystycznie rudo lub piaskowo¿ó³-
to zabarwione potylicê i kark oraz w¹skie
ciemne w¹sy na policzkach. Ubarwienie osob-
ników m³odych jest mniej kontrastowe, bar-
dziej jednolite, z brunatnym nalotem. M³ode
rarogi górskie maj¹ jasnobr¹zowo kreskowa-
ny ty³ g³owy, grzbiet jednolicie ciemnobrunat-
ny, spód cia³a bia³awy z brunatnymi pod³u¿-
nymi plamkami. M³ode rarogi i rarogi górskie
mo¿na odró¿niæ tylko z bliska.

Ten du¿y sokó³ (mniejszy jednak od raro-
ga) wystêpuje g³ównie w Afryce, a jego pod-
gatunek gniazduje w po³udniowych W³oszech,
na Sycylii oraz w zachodnich i po³udniowych
rejonach Pó³wyspu Ba³kañskiego. Dalej na
pó³noc pojawia siê rzadko, w Europie �rod-
kowej za� sporadycznie. Partnerzy poluj¹ ra-
zem, g³ównie w okresie wychowywania m³o-
dych, na zmianê atakuj¹c w locie wyp³oszone
ptaki. Czêsto sukces ³owców zale¿y w³a�nie
od wspó³pracy partnerów. Rarogi górskie
³owi¹ g³ównie ptaki w locie (kawki, pustu³ecz-
ki, pustu³ki, kalandry itp.), okazjonalnie za�
ofiary na ziemi (np. m³ode króliki, szczury,
jaszczurki, p³azy i du¿e owady). Wymiary
samca: d³ugo�æ cia³a ok. 44 cm, rozpiêto�æ
skrzyde³ ok. 100 cm, waga 500 - 600 g. Wy-
miary samicy: d³ugo�æ cia³a oko³o 49 cm, roz-
piêto�æ skrzyde³ oko³o 110 cm, waga 700 -
- 900 g.

Sokó³ wêdrowny. Cechy rozpoznawcze:
mniejszy od raroga, ale znacznie wiêkszy od
kobuza, samica jest wiêksza od samca. Ma
krótk¹ szyjê i ogon, skrzyd³a d³ugie i ostro za-
koñczone. Du¿y, czarny �w¹s� schodzi na bia-
³y policzek. Plamy na brzuchu i nogawicach
u m³odego ptaka s¹ pod³u¿ne, u starego po-
przeczne. Ochryp³e, g³o�ne okrzyki w stanie
zaniepokojenia, zw³aszcza przy gnie�dzie. Lot
szybki, nadzwyczaj sprê¿ysty (w locie piku-
j¹cym sokó³ wêdrowny mo¿e osi¹gn¹æ prêd-
ko�æ nawet 300 km/h).

Gnie�dzi siê w lasach i w�ród ska³ na tere-
nie ca³ej Polski, lecz wszêdzie jest rzadki.
Dziêki prowadzonemu przez Gniazdo Sokol-

ników programowi odbudowy dzikiej popu-
lacji liczba soko³ów wêdrownych powoli
wzrasta. Ich po¿ywienie stanowi¹ ptaki do
wielko�ci kaczki schwytane w powietrzu na
otwartej przestrzeni. Je�li gniazduj¹ na drze-
wach, zajmuj¹ gniazda czapli lub gawronów,
jednak najczê�ciej maj¹ gniazda bez ¿adnej
wy�ció³ki na pó³kach skalnych. Stare osobni-
ki zimuj¹ w Polsce i zatrzymuj¹ siê niekiedy
na wysokich wie¿ach po�rodku miast, m³ode
odlatuj¹ we wrze�niu i pa�dzierniku, a wracaj¹
w lutym i kwietniu. Wymiary: d³ugo�æ ca³ego
cia³a 40 - 43 cm, rozpiêto�æ skrzyde³ 85 -
- 106 cm, skrzyd³o z³o¿one 29 - 31 cm, ogon
14 - 16 cm, waga samca 580 - 720 g, waga
samicy 860 - 1090 g.

Polskie prawodawstwo nie dopuszcza od³o-
wu ptaków z natury, dlatego wszystkie ptaki,
które mo¿na spotkaæ na rêkawicy sokolniczej,
pochodz¹ z zamkniêtych hodowli woliero-
wych, gdzie sztucznie rozmna¿a siê skrzydla-
te drapie¿niki. Czê�æ z nich przeznacza siê do
programu restytucji soko³a wêdrownego,
a reszta trafia do sokolników i jest uk³adana.

Informowanie
o zderzeniach z ptakami

Skuteczno�æ dowolnego programu walki
z ptakami zale¿y od prawid³owego przedstawia-
nia sprawozdañ z kolizji z ptakami. W³a�ciwe
jako�ciowo dane, w³¹czane do sprawozdañ i od-
powiednio przestudiowane, umo¿liwiaj¹ okre-

Fot. 5. Sokó³ wêdrowny
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Rys. 8. Formularz IBIS
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�lenie problemów walki z ptakami i ocenê sku-
teczno�ci �rodków stosowanych w tej walce
w danym czasie w danym rejonie. Analiza da-
nych pozwala ujawniæ tendencje, okre�liæ nie-
bezpieczne okresy w skali roku lub doby, kiedy
walka z ptakami jest szczególnie nieodzowna.

Sprawozdania ze zderzeñ z ptakami s¹ opra-
cowywane na poziomie narodowym, stanowi¹
jednak element programu miêdzynarodowego.
Program ten umo¿liwia porównanie czêstotli-
wo�ci zderzeñ wystêpuj¹cych w ró¿nych rejo-
nach, a tak¿e przewiduje, ¿e informacja o zde-
rzeniu z ptakami statku powietrznego wykonu-
j¹cego lot w granicach innego pañstwa bêdzie
przekazywana temu pañstwu. W tym celu ICAO
uruchomi³a system informacji o zderzeniach
z ptakami (ICAO Bird Strike Information Sys-
tem � IBIS). Dla systemu tego ustalono okre-
�lone wzory sprawozdañ, dostosowane do od-
powiedniego programu komputerowego.

Z analizy ponad 35 000 sprawozdañ ze zde-
rzeñ z ptakami uzyskanych od pañstw cz³on-
kowskich i znajduj¹cych siê w systemie IBIS
wynika, ¿e:
# o powa¿nych zderzeniach z ptakami (wy-

padki zakoñczone znacznymi uszkodzenia-
mi statku powietrznego, l¹dowaniem lub
przerwaniem startu jako �rodkiem ostro¿-
no�ci itp.) poinformowano 1924 razy, co
stanowi 5% ogólnej liczby zarejestrowa-
nych zderzeñ,

# w 69% wypadków zderzenie nast¹pi³o
w czasie dnia, 15% zderzeñ mia³o miejsce
w nocy, a 16% o �wicie i zmierzchu,

# a¿ 65% kolizji z ptakami dotyczy³o statków
powietrznych z turbinowymi, dwuprze-
p³ywowymi silnikami (o ciê¿arze powy-
¿ej 27 000 kg),

# 29% przypadków zderzeñ nast¹pi³o w trak-
cie podej�cia do l¹dowania, a 25% kolizji
na etapie rozbiegu przy starcie,

# w 51% przypadków zderzenie nast¹pi³o na
wysoko�ci powy¿ej 100 ft,

# w 92% wypadków piloci nie byli uprzedzeni
o obecno�ci znacznej liczby ptaków w po-
wietrzu.
Zgodnie z ustaleniami ICAO z dnia 29 li-

stopada 1979 roku kraje cz³onkowskie s¹ pro-
szone o sk³adanie formularzy informuj¹cych
o kolizjach z ptakami. Lotnictwo polskie, a w
nim Si³y Powietrzne, staraj¹ siê wype³niaæ to
zobowi¹zanie jak najrzetelniej. Dlatego
w przypadku zaistnienia zderzenia z ptakiem
ka¿dy dowódca za³ogi statku powietrznego
powinien przes³aæ, za po�rednictwem starsze-
go inspektora BL swojej jednostki lotniczej,
formularz IBIS (rys. 8) do Oddzia³u BL Do-
wództwa Si³ Powietrznych.

Podsumowanie

Stosowane obecnie metody i urz¹dzenia
maj¹ce ograniczyæ liczbê kolizji statków po-
wietrznych z ptakami nie gwarantuj¹ stupro-
centowego sukcesu. Niestety, nie istnieje
¿adno urz¹dzenie, które mog³oby skutecznie
rozpraszaæ stada ptaków znajduj¹cych siê na
torze lotu samolotu.

Aby przeciwdzia³anie ptakom by³o dosta-
tecznie skuteczne, nale¿y dysponowaæ no-
wymi technologiami. Wyniki prowadzonych
badañ oraz modyfikowane programy ochro-
ny przed zderzeniami z ptakami pozwalaj¹
spodziewaæ siê wkrótce pozytywnych wy-
ników, czyli wyra�nego spadku liczby koli-
zji. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e aby opra-
cowaæ skuteczny program walki z ptakami,
trzeba przeprowadziæ specjalistyczne bada-
nia i wydzieliæ na ten cel odpowiednie fun-
dusze. Nie nale¿y tak¿e zaniedbywaæ szko-
lenia personelu zarówno naziemnego, jak
i lataj¹cego, tak by pomóc mu w zrozumie-
niu wielu problemów zwi¹zanych z ptaka-
mi i rozwi¹zaniu tych, z którymi mo¿e spo-
tkaæ siê w czasie wykonywania swoich obo-
wi¹zków.

Birds constitute a danger of at every airfield. That is why numerous actions are taken
and programmes are worked out in order to prevent collisions with birds and diminish
their amount. The authors present some methods of prevention, characterise circum-
stances of collisions, discuss ways and migrations of birds which have to be taken into
consideration while working out various methods to prevent collisions at airfields.


