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W sierpniu 1965 roku słuchacz I roku OSL w Dęblinie startując z radomskiego lotniska na 
samolocie TS-11 „Iskra” zderzył się ze stadem gołębi, próba lądowania w rejonie Godowa 
zakończyła się śmiercią młodego pilota. 



Uszkodzenia samolotu TS-11 po zderzeniu z 
bocianem (mat. Komitetu ds. zderzeń 
statków powietrznych ze zwierzętami). 

Uszkodzenia samolotu TS-11 po 
zderzeniu z bocianem (mat. 
Komitetu ds. zderzeń statków 
powietrznych ze zwierzętami). 

Od początku historii lotnictwa do chwili 
obecnej na całym świecie odnotowano setki 
tysięcy kolizji,  czego skutkiem było aż 55 
tragicznych wypadków, w których zginęło 
276 osób (Thorpe 2012).Liczba kolizji stale 
rośnie, co z jednej strony związane jest z 
rozwojem lotnictwa, z drugiej zaś z 
notowanym od ponad 10 lat wzrostem 
liczebności populacji niektórych gatunków 
ptaków stanowiących największe zagrożenie 
dla statków powietrznych (gęsi, kaczki, 
mewy, krukowate) (Maragakis 2009, EASA 
2009, Dolbeer 2003). O znaczeniu problemu 
kolizji z ptakami dla lotnictwa niech świadczy 
chociażby liczba prawie 106 000 kolizji, 
odnotowanych jedynie w lotnictwie 
cywilnym Stanów Zjednoczonych w latach 
1990 – 2010 (Dolbeer i in. 2012). W Polsce 
w lotnictwie cywilnym w ostatnich latach 
odnotowuje się po około 200 kolizji rocznie.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Zdj. Krawędź przedniego natarcia skrzydła po zderzeniu z bocianem białym             
(fot. DOPL PLR) 





Ważne daty  
 

- 1908 r – pierwsza znana kolizja statku powietrznego z ptakiem była     
udziałem jednego z braci Wright. 

- 1912 r – pierwsza katastrofa śmiertelna wywołana przez ptaki. Ofiarą 
był pionier lotnictwa Perry Rodgers. 

- 1960 r - Katastrofa w Bostonie, w której zginęły 62 osoby, była 
spowodowana przez stado szpaków.  

- 2009 r – Cud na rzece Hudson. Airbus A320 woduje po zderzeniu ze 
stadem gęsi po starcie z lotniska La Guardia w Nowym Yorku. 



 
 

Wodowanie na rzece Hudson zakończyło się bez ofiar śmiertelnych 

 
 
 
 
 
 

 
 

W latach 1912 – 2012 w europejskim i izraelskim lotnictwie wojskowym: 
- 168 statków powietrznych zostało zniszczonych  
- 34 osoby załogi oraz 3 cywilów poniosło śmierć  

 
W tym samym okresie w lotnictwie cywilnym na całym świecie: 

- 191 osób poniosło śmierć 
- 55 statków powietrznych zostało zniszczonych 

(Thorpe J. 2012) 
 



Uwarunkowania prawne  

- ICAO (International Civil  Aviation Organization). 2013. Doc 9137. 
Podręcznik Służb Portu Lotniczego, część 3 Kontrola i zmniejszanie 
zagrożeń  ze strony zwierząt 

 

 

- ICAO. 2002. Doc 9184. Airport Planning Manual. Part 2. Land Use and 
Environmental Control. 



Uwarunkowania prawne  
Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku 

Art. 80 

Zarządzający lotniskiem odpowiada za bezpieczną eksploatację lotniska, w tym za nałożone na niego 
zadania związane z ochroną lotniska 

 Art. 82 

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lotniska zarządzający lotniskiem: 

[…] 6. Wnioskuje o wykonanie redukcyjnego odstrzału zwierzyny, stosownie do przepisów prawa 
łowieckiego, w przypadku zagrożenia operacji lotniczych przez zwierzynę, gdy inne metody ochrony 
okazały się nieskuteczne 

 Art. 87 

[...] 6. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy: 

1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków 

2) hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego 

 



Problem kolizji ze ptakami i innymi 
zwierzętami poruszany jest w szeregu 
publikacji Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO) jak i regulacjach 
europejskich (dyrektywa 216/2008 
właśnie implementowana w Polsce) w 
tym poszczególnych państw oraz 
amerykańskich (FAA 2004). ICAO 
(2013) wskazuje w przypadku analiz 
zagrożeń związanych z obecnością 
ptaków, na konieczność analizy 
obszaru w buforze 13 km od ARP 
(Aerodrome Reference Point - punkt 
odniesienia lotniska). Inne 
dokumenty ICAO podkreślają rolę 
kontroli siedlisk na i wokół lotnisk 
(ICAO 2002).Od wielu lat kolizje ze 
zwierzętami są tematem prac 
International Bird Strike Committee 
(IBSC), która to organizacja w 2012 
roku przekształciła się w World 
BirdstrikeAssociation (WBA) 
(http://www.worldbirdstrike.com/). 
W Polsce zagadnieniami tymi zajmuje 
się Komitet ds. Zderzeń Statków 
Powietrznych ze Zwierzętami, 
działający przy Urzędzie Lotnictwa 
Cywilnego (ULC). 



Wyróżnione poziomy ryzyka grup i gatunków ptaków (Sowden 
at all 2007) Zmienione z uwzględnieniem gatunków i sposobów 

zachowania ptaków w Polsce (Skakuj 2014) 

Poziom ryzyka Specyfika gatunku Gatunki, Grupy gatunków 

Poziom 1 Bardzo duże (>1,8 kg), stadne gęsi, żuraw, bociany, kormoran, łabędzie, duże czaple 
 

Poziom 2 A Bardzo duże (>1,8 kg), pojedyncze duże orły, bielik 
 

B Duże (1-1,8 kg), stadne  duże kaczki (np. krzyżówka, ohar), duże mewy, myszołowy 

Poziom 3 A Duże (1-1,8 kg), pojedyncze  orliki, kania ruda, bażant  
 

B Średnie (300-1000 g), stadne  
 

większości kaczek, gołębie w tym hodowlane i miejskie, 
duże siewkowe, małe czaple  

Poziom 4 A Średnie (300-1000g), pojedyncze błotniaki, trzmielojad, 

B Małe (50-300 g), stadne szpaki, czajki, siewki złote, średnie i małe mewy, rybitwy, 
drozdy 

Poziom 5 A Małe (50-300 g), pojedyncze małe sokoły, krogulec 

B Bardzo małe (<50 g), jaskółki, jerzyki, drobne wróblowe 



- Najwięcej kolizji z ptakami występuje podczas startu (45 %) i 
lądowania (35%)  (Świdwiński 2007) 
- W lotnictwie cywilnym około 85 % kolizji ma miejsce w obrębie 
lotniska (Thorpe 2012) 
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Założenia metodyczne do badań ornitologicznych 
dotyczących portu lotniczego w Radomiu oparto na 
powszechnie uznawanych wytycznych zawartych pracy 
Sowden i in. (2007). Cytowani autorzy wyróżnili kilka 
obszarów zagrożenia dla operacji lotniczych:  - Primary Bird 
Hazard Zone (strefa zagrożenia bezpośredniego) – obszar, w 
którym statki powietrzne znajdują się na lub poniżej pułapu 
1500 stóp (~ 460 m) ponad poziomem terenu podczas 
najbardziej krytycznych faz lotu (startu, początkowego 
wznoszenia, schodzenia, lądowania). W obszarze tym 
najczęściej dochodzi do katastrof i wypadków 
klasyfikowanych  do kategorii A i B (Category A and B Event 
Zone), tj. katastrof skutkujących całkowitym zniszczeniem 
statku powietrznego i śmiercią więcej niż jednego pasażera 
(Category A), istotnych zniszczeń statku powietrznego i 
poważnymi obrażeniami jednej lub więcej osób znajdujących 
się na pokładzie lub śmiercią nie więcej niż jednej osoby 
(Category B).  W strefie tej zachodzi potencjalnie największe 
ryzyko kolizji i musi być ona objęta szczególną uwagą;                                                                                                                         
- Secondary Bird Hazard Zone (strefa zagrożenia 
pośredniego) – stanowiąca bufor wokół wyżej wymienionej. 
Istotnymi parametrami przedstawionych stref są ich kształt i 
wymiary. Podczas gdy drugi z wymienionych zależy od 
kategorii portu lotniczego i rodzajów statków powietrznych z 
niego korzystających, tak kształt stref jest uniwersalny. W 
przypadku badań ornitologicznych dotyczących Portu 
Lotniczego Radom przyjęto maksymalne  z proponowanych 
przez Sowden i in. (2007) wymiary stref. 



Biorąc pod uwagę fazy lotu, a 
także stopień zagrożenia, na 
potrzeby opracowania 
wydzielono dwie strefy ryzyka 
zgodnie z zaleceniami 
prezentowanymi w 
Airport Bird Hazard Risk 
Assessment Process (Sowden i 
in. 2007), tj.: 
1. Strefa zagrożenia 
bezpośredniego 
(SZB)(PRIMARY BIRD HAZARD 
ZONE), 
(Category A and B Event Zone) 
2. Strefa zagrożenia 
pośredniego (SZP)(SECONDARY 
BIRD HAZARD ZONE) 
Tak zakreślony obszar objęty 
badaniami dla PLR wyniósł 
łącznie 422,8 km 2 z czego 
strefa A 
objeła 121 ,4 km2, a strefa B 
301,4  km2. 



Powierzchnia terenów 
zabudowanych strefy A wynosiła 
39,5 km 2 co stanowi 30 ,6 
% jej powierzchni, natomiast w 
strefie B wartości te wynosiły 
odpowiednio 30,84 km 2 co 
stanowiło 9,9 % jej powierzchni, 
udział lasów wynosił odpowiednio 
8,47 km 2 w strefie A  w tym lasy 
wchodzące w skład KPK 1,2 km 2 co 
stanowi 7% powierzchni tej strefy ( z 
czego 1% powierzchni to lasy 
wchodzące w skład KPK) natomiast 
w strefie B powierzchnia lasów 
wynosiła 3 412 ha z czego 1226 ha 
wchodziło w skład Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego stanowi to 11 
% powierzchni całej strefy, 





Występowanie ptaków w 
strefach zagrożenia Portu 
Lotniczego Radom. 
Gatunki o poziomie ryzyka 3 
 
 





 
Bocian jest postrzegany jako jeden z najniebezpieczniejszych gatunków 
dla lotnictwa (Skakuj 2011). W wyniku kolizji do której doszło w 2010 roku 
na lotnisku w Gdańsku konieczna była wymiana silnika samolotu 
pasażerskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Rozmieszczenie gniazd bociana białego w sąsiedztwie Portu Lotniczego w 
Radomiu 



Powód obecności ptaków na lotnisku w Radomiu: 
 

1. Przelotne (przygodnie wykorzystujące przestrzeń lotniska) 

 - migracje sezonowe – gęsi, kormorany, żurawie, ptaki szponiaste 

 - przeloty na żerowisko, noclegowisko itp. – grzywacze, szpaki, duże mewy 

2. Wykorzystujące zasoby środowiska na terenie portu lotniczego 

- lęgowisko – skowronek, czajka, kuropatwa  

- żerowisko – myszołów, pustułka, błotniak stawowy, jaskółka, jerzyk, gawron 



jaskółka 

jerzyk 

pustułka 

błotniak łąkowy 

błotniak stawowy 

myszołów 

szpak 

czajka 

śmieszka 

kawka 

gawron 

grzywacz 

gołąb hodowlany 

Powód obecności ptaków na lotnisku w Radomiu 

związane z lotniskiem (żerowanie/odpoczynek/lęgi) 

niezwiązane z lotniskiem (przelotne) 
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Incydenty z udziałem przyrody ożywionej w Porcie 
Lotniczym Radom 

lipiec 2014 - sierpień 2017 
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Incydenty z udziałem przyrody ożywionej 
w Porcie Lotniczym Radom  
 lipiec 2014 – sierpień 2017  

wg miesięcy zdarzenia  



Sposoby ograniczania zdarzeń z udziałem 
przyrody ożywionej: 

1. Modyfikacja zasobów środowiska na lotnisku i wokół lotniska 

2. Modyfikacja zachowań ptaków 

3. Dostosowanie ruchu lotniczego do ograniczeń 

       wynikających z obecności ptaków i ssaków 

 

1. Metody proaktywne 

2. Metody aktywne 

 



    Modyfikacja zasobów środowiska na lotnisku i 
wokół lotniska 
 
 
 
- polityka wysokiej trawy 
- usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu (drzewa owocowe) 
- usuwanie czatowni dla ptaków szponiastych – użycie kolców   
anty- ptak 
- usuwanie potencjalnych miejsc lęgowych – użycie kolców 
anty-ptak, osiatkowanie fasad budynków, przycinanie drzew 
itp. 
- likwidowanie miejsc z otwartym lustrem wody 

 



• opr 

   Modyfikacja zasobów środowiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wypompowywanie wody z rozlewisk wczesną wiosną 



Modyfikacja zasobów środowiska 

                                                                 ograniczanie miejsc lęgowych 

redukcja koron drzew w kolonii gawronów 
                                                                                                                   kolce anty-ptak na oznakowaniu pionowym 



                                   Polityka wysokiej trawy 
 
1. Została wprowadzona w 1974 roku na brytyjskich lotniskach  wojskowych. 
Dwadzieścia lat później zaadaptowano ją na większości lotnisk cywilnych w 
Europie Zachodniej. Zmodyfikowana polityka wysokiej trawy jest stosowana 
w Polsce na lotniskach m.in. w Radomiu i Wrocławiu. 
 
2. Opiera się na utrzymywaniu przez większość roku trawy na płycie lotniska 
na wysokości powyżej 15 cm 
 
3. Swoją skuteczność zawdzięcza następującym efektom: 
- utrudnia ptakom szponiastym dostęp do gryzoni  
- utrudnia ptakom owadożernym dostęp do bezkręgowców żyjących w glebie 
- uniemożliwia kontakt wzrokowy ptakom stadnym żerującym na ziemi 
- ogranicza możliwość łatwej lokalizacji drapieżnika ptakom żerującym na 
ziemi 

 



Utrzymanie powierzchni trawiastych zgodnie z 
„polityką wysokiej trawy”  

grafika z artykułu Deacon N. i Rochard B. 2000 
„Fifty years of arfield grass management in The UK” 



Modyfikacja zasobów środowiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzanie elementów „polityki wysokiej trawy” w PL RADOM 

 
 



o Odstrzał 

o Odłów i przemieszczenie 

o Płoszenie 

•   metoda sokolnicza   

•   metoda border collie 

•   metoda hukowa 

•   metoda biosoniczna 

•   metoda pirotechniczna           ptak sokolniczy          

•   laser                                                                                               bird guard                                           

                                                                                                                            pistolet hukowy 

Modyfikacja zachowań ptaków 



                           Modyfikacja zachowań zwierząt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

                               Uszczelnienie ogrodzenia w PLR                                       Migracja zwierząt przed  
uszczelnieniem          



Modyfikacja zachowań zwierząt 

                       Naganka podczas odłowu zajęcy na terenie Portu Lotniczego w Radomiu 



Rekomendowane techniki odstraszania ptaków z terenów lotniska.  
Tabela pochodzi z artykułu „Landscape and other ecological factors in birdstrike risk management – The case study of Dęblin 

Military Airfield” (Kitowski, Grzywaczewski, Ćwiklak, Grzegorzewski, Krop). Artykuł zawiera wnioski z badań nad różnymi technikami 
odstraszania na lotnisku w Dęblinie. Polityka wysokich traw (LGP) jest rekomendowana dla większości gatunków ptaków. Spośród 

gatunków, które stwarzają zagrożenie dla operacji lotniczych na lotnisku w Radomiu, jedynie dla jerzyka (Apus apus) i jaskółek 
(Hirundo rustica, Delichon urbicum) ta metoda nie jest rekomendowana.  
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