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Zgłaszania… 

http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/wyt_nr_10_doc_9137_cz_3_zwierzeta.pdf 



Zgłaszania… 

3.5 ZNACZENIE RAPORTOWANIA 
 
3.5.1 Skuteczność programu kontroli środowiska zależy od właściwego i niezawodnego 
systemu raportowania. Źródłem danych mogą być informacje o miejscach przebywania 
zwierząt, raporty związane z naprawami i zderzeniami statków powietrznych ze zwierzętami 
czy informacje o podejmowanych działaniach kontrolnych i zapobiegawczych. 
Piloci, użytkownicy statków powietrznych, personel służb naziemnych lotniska i ruchu 
lotniczego oraz innych podmiotów lotniczych (np. obsługi technicznej statków powietrznych) 
powinni także składać sprawozdania. Przegląd i analiza zebranych danych umożliwi 
zidentyfikowanie problemów, związanych z danym lotniskiem i określenie skutecznych 
metod w zakresie zapobiegania kolizjom statków powietrznych ze zwierzętami. 
 
3.5.6 W celu wdrożenia w życie systemu sprawozdawczego należy na odpowiedni organ 
administracji krajowej nałożyć odpowiedzialność za rozpowszechnianie wzorów sprawozdań o 
zderzeniach ze zwierzętami, zbieranie i edytowanie wypełnionych formularzy oraz przesyłanie 
ich do ICAO. Wzór sprawozdania systemu IBIS opracowano w celu rozpowszechniania go w 
państwach członkowskich, jednakże należy zaznaczyć, że w każdym państwie konieczne jest 
wskazanie adresu, na który wypełnione sprawozdanie powinno być przesłane, jak również 
adresu, na który należy wysyłać szczątki zwierząt jeśli nie ma innych procedur związanych z 
ich przechowywaniem i identyfikacją. 

Doc 9137  AN/898      Podręcznik Służb Portu Lotniczego 
Cz. 3 Kontrola i zmniejszanie zagrożeń ze strony zwierząt 
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SZCZĄTKI 

KOLIZJE 

zgłoszenia kolizji 

gromadzone 

30% 

dodatkowe analizy DNA  
 oznaczalne w  60% 
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Poziom ryzyka Specyfika gatunku, grypy gatunków Przykładowe gatunki, grupy gatunków 

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

Poziom 2 

A Bardzo duże (>1,8 kg), pojedyncze bielik, orzeł przedni, gadożer  

B Duże (1-1,8 kg), stadne duże kaczki, duże mewy, myszołowy (migracja) 

Poziom 3 

A Duże (1-1,8 kg), pojedyncze orliki, jastrząb, myszołowy, kanie 

B Średnie (300-1000 g), stadne większości kaczek, gołębie w tym hodowlane, krukowate 

Poziom 4 

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

B Małe (50-300 g), stadne szpaki, czajki, siewki złote, śmieszka, rybitwy 

Poziom 5 

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

B Bardzo małe (<50 g), stadne jaskółki, łuszczaki (np. zięba, dzwoniec, trznadel) 

Poziom 6   Bardzo małe (<50 g), pojedyncze świergotki, skowronki, świstunki, pokrzewki 
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prawdopodobieństwo kolizji 

wielkość uszkodzeń 

Indeks Ryzyka Kolizji 

Indeks Ryzyka Kolizji 
Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne 
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Obecnie…. 

B737 – PTAK – EPGD – DATA - GODZINA 

GATUNEK PTAKA 
ODLEGŁOŚC OD LOTNISKA 

PUŁAP 
PRĘDKOŚĆ 

USZKODZENIA 
KOSZTY 



Zgłaszania… Informacja Prezesa ULC o poziomie bezpieczeństwa lotniczego 
 w zarobkowym transporcie lotniczym, rok 2011 

Zdarzenia z ptakami, 
2 miejsce  6% 

zidentyfikowanych przyczyn 
 

dane dla GA? 
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Liczba kolizji dla „typów” SP Liczba kolizji w wybranych fazach lotu 

Liczba zdarzeń z ptakami, wskaźnik zBS/10000 OPL 

Liczba oznaczonych ptaków  
(gatunek) w latach 2006-2012 ? 

Siły Powietrzne 2009-2012 
30% rodzaj, grupa 

4% gatunek 



Zgłaszania… Informacja Prezesa ULC o poziomie bezpieczeństwa lotniczego 
 w zarobkowym transporcie lotniczym, rok 2011 

Zdarzenia z ptakami, 
2 miejsce ID,  6% 

NIE JEST TAK ŹLE 
 
 

PROBLEM ROŚNIE 

NIE ZNAMY ISTOTY PROBLEMY 
 

NIE MAMY CELU 
 

NIE WIEMY CZYM I GDZIE UDERZYĆ 

NIE WIEMY JAK JEST POWAŻNY 
 

JAKICH GATUNKÓW DOTYCZY 
z wyjątkami np. gołębie, bociany 



Zgłaszania… Informacja Prezesa ULC o poziomie bezpieczeństwa lotniczego 
 w zarobkowym transporcie lotniczym, rok 2011 

Zdarzenia z ptakami, 
2 miejsce ID,  6% 

NIE MA DANYCH DLA ANALIZY ZNISZCZEŃ 
 

DANYCH O WYMAGANIACH DLA KONSTRUCJI 
 

DO ANALIZ WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW 
 

nie ma informacji o prędkości, masie ptaków, 
uszkodzeniach, kosztach napraw itd. 
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CO  ZROBIĆ ? 



Urealnienie zagrożeń w odniesieniu do obszarów lotniska i otoczenia 
 
Możliwość koncentracji na rzeczywistych zagrożeniach (gatunkach) 
 
Stosowanie efektywnych metod, a nie „ogólnych” 
 
Urealnienie egzekucji zapisów prawnych (np. dotyczących gołębi) 
 
  - bez kosztownych i przeciągających się spraw sądowych 
 
  - w porozumieniu z hodowcami gołębi 
 

Rzeczywiste podniesienie bezpieczeństwa 

Zgłaszania… 



POLSKA  -  PORTY LOTNICZE 
kolizje ze zwierzętami 

n=105 SSAKI 

Duże ssaki znacznie bardziej niebezpieczne! 

Zgłaszania… 

CZY  TYLKO  PTAKI? 



PROGRAM  KONTROLI  ŚRODOWISKA 

KRAJOWA 
BAZA DANYCH 

O  PTAKACH NA 
LOTNISKACH 

DANE O 
KOLIZJACH 

TRENDY I 
LICZEBNOŚCI 
POPULACJI 

PTAKÓW 

MIEJSCA 
KONCENTRACJ

I  MIGRACJE 

Lotnisko użytku 

publicznego 
Lotnisko 

współużytkowane 
Lotnisko lotnictwa 

państwowego 

Lotnisko użytku 
wyłącznego 

Lądowiska 



dr Michał Skakuj 

Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami 

Dziękuję za uwagę 

 

 

 

 

 


