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ENR 5.6 MIGRACJA PTAKÓW I OBSZARY, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJE WRAŻLIWA FAUNA
BIRD MIGRATION AND AREAS WITH SENSITIVE FAUNA

1. Zagrożenia środowiskowe w lotnictwie Wildlife hazards to aviation
1.1 Zagrożenia środowiskowe w lotnictwie związane z występowaniem zwierząt

dotyczą bezpieczeństwa lotów załogowych i bezzałogowych statków
powietrznych. Zagrożenia te dotyczą kolizji statków powietrznych ze
zwierzętami, głównie z ptakami. Kolizje statków powietrznych z ptakami w
lotnictwie są stałym elementem ryzyka, którego całkowite wyeliminowanie nie
jest możliwe. Zmniejszanie ryzyka dotyczy przede wszystkim ograniczania
kolizji z dużymi i stadnymi gatunkami ptaków. W tym celu należy monitorować
i odpowiednio dokumentować wszystkie zdarzenia związane z kolizjami
statków powietrznych z ptakami i innymi zwierzętami. Zagrożenia
środowiskowe w lotnictwie powinny być efektywnie ograniczane poprzez
zintegrowane i kompleksowe działania, wskazane m.in. w Podręczniku ICAO,
Doc 9137, Część 3, wprowadzonym do systemu prawa krajowego w Polsce
na zasadach sprecyzowanych w Wytycznych Nr 10 z dnia 23 października
2013 roku w Dzienniku Urzędowym ULC:
https://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Wytyczne_nr_10_-
_zmniejszanie_zagro%C5%BCe%C5%84_ze_strony_zwierz%C4%85t.pdf

Hazards to aviation which are related to the presence of wildlife concern
the safety of flights of manned and unmanned aircraft. The hazards are
associated with collisions between aircraft and wildlife, mainly birds. Bird
strikes in aviation are a constant element of risk which cannot be
completely eliminated. The reduction of risk involves mainly the limitation
of the collisions with large and gregarious bird species. For this purpose,
any incidents involving collisions between aircraft and birds and other
wildlife shall be monitored and properly documented. Wildlife hazards to
aviation should be effectively reduced through integrated and complex
actions mentioned inter alia in ICAO Doc 9137, Part 3, introduced into the
Polish legal system in accordance with rules specified in the Guidelines No
10 of 23 October 2013 in the Official Journal of Polish Civil Aviation
Authority:
https://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Wytyczne_nr_10_-
_zmniejszanie_zagro%C5%BCe%C5%84_ze_strony_zwierz%C4%85t.pdf

Zaleca się ciągłe monitorowanie występowania poszczególnych gatunków
ptaków na terenach lotnisk i w strefach przyległych oraz wprowadzanie
informacji z monitoringu do lotniskowych baz danych, stanowiących
podstawę lokalnego Systemu Zarządzania Zagrożeniami Środowiskowymi.

It is recommended that the presence of specific bird species at, and in the
vicinity of, aerodromes shall be continuously monitored and information
from the monitoring be introduced into aerodrome data bases which are
fundamental in the local Wildlife Hazard Management System.

1.2 Uwarunkowania środowiskowe w lotnictwie są częścią bardzo złożonych
relacji pomiędzy lotnictwem i środowiskiem, które mogą generować
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Jednocześnie ruch lotniczy
może negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz na gatunki
zwierząt podlegające ochronie na podstawie przepisów międzynarodowych i
krajowych. W związku z tym minimalizowanie poziomu zagrożeń w lotnictwie
związanych z obecnością zwierząt powinno opierać się na działaniach
zgodnych z regulacjami, wytycznymi i zaleceniami ICAO, określonymi m.in. w
Doc 9137, Część 3, regulacjami UE z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju. 

Environmental conditions in aviation are part of very complex relations
between aviation and environment and may cause hazards to air traffic
safety. Air traffic may have a negative impact on habitats and animal
species subject to protection in accordance with international and national
law. The minimizing of the level of hazards in aviation resulting from the
presence of wildlife should be based on actions compliant with ICAO
regulations, directives and recommended practices specified in ICAO Doc
9137 Part 3 and EU regulations, taking into account the principles of
sustainable development.

1.3 W celu ograniczenia (zmniejszania) ryzyka kolizji statków powietrznych z
ptakami zaleca się: 

In order to mitigate (limit) the risk of bird strikes, it is recommended to:

a) ciągłe monitorowanie oraz ograniczanie atrakcyjności lotniska dla
określonych gatunków ptaków poprzez odpowiednie zarządzanie siedliskami
wykorzystywanymi przez nie jako miejsca odpoczynku, żerowania i
gniazdowania na terenach lotnisk;

continuously monitor and reduce the attractiveness of an aerodrome for
specific bird species through an adequate management of habitats used
by them as resting, feeding and nesting sites on aerodromes;

b) doskonalenie metod skutecznego odstraszania ptaków na polu manewrowym
lotnisk na zasadach zdefiniowanych w ICAO Doc 9137, Część 3;

improve the methods of effective bird scaring on the manoeuvring area of
an aerodrome in compliance with the rules specified in ICAO Doc 9137,
Part 3;

c) utrzymywanie zalecanych minimalnych wysokości lotu nad obszarami
chronionymi;

maintain recommended minimum flight altitudes over protected areas;

d) włączanie pulsacji na wysokościach poniżej 10 000 ft AGL (jeśli statek
powietrzny posiada system pulsujących świateł lądowania);

switch on the pulsating mode at heights below 10 000 ft AGL (if the aircraft
is equipped with a system of pulsating landing lights);

e) egzekwowanie zakazu hodowli stwarzających zagrożenie dla ruchu statków
powietrznych oraz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych
sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu
statków powietrznych w strefach przyległych do lotnisk, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo lotnicze;

enforce the prohibition of breeding farms posing a hazard to aircraft and of
construction/development of structures creating favourable conditions for
wildlife posing a hazard to air traffic within areas adjacent to aerodromes,
in accordance with the provisions of the Aviation Law Act;

f) analizowanie uwarunkowań środowiskowych, które mogą skutkować
zagrożeniami w ruchu lotniczym przez lokalne, lotniskowe komitety (zespoły)
bezpieczeństwa lotniczego.

analyse the environmental conditions which may result in hazards to air
traffic. This task is to be done by local flight safety committees (teams). 
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2. Kolizje statków powietrznych z ptakami Bird strikes
2.1 Ptaki stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych,

mimo że wg danych statystycznych w lotnictwie cywilnym tylko ok. 5% kolizji
z ptakami skutkuje uszkodzeniami statków powietrznych. Konsekwencje
kolizji (zderzenia) z ptakami są jednak zależne od prędkości statku
powietrznego, masy ptaka/ptaków oraz ich liczby. Nawet przy małej prędkości
lotu w przypadku zderzenia statku powietrznego z ptakami o dużej masie,
konsekwencje kolizji mogą być bardzo poważne. Do najwyższych grup
ryzyka dla ruchu lotniczego zalicza się następujące gatunki/grupy gatunków:
gęsi, żurawie, bociany, kormorany, orły oraz mniejsze ptaki (kaczki, gołębie,
mewy), zwłaszcza, jeśli tworzą one duże stada (gołebie hodowlane, szpaki).

Birds are a serious hazard to the safety of air operations in spite of the fact
that according to statistical data in civil aviation only 5% of collisions with
birds result in damage to aircraft. The consequences of collisions with
birds (bird strikes) depend however on the speed of the aircraft, mass and
number of birds. Even at a low flying speed, the consequences of a
collision with a heavy bird may be very serious. The following bird species/
species groups are most hazardous to air traffic: geese, cranes, storks,
cormorants, eagles, and smaller birds (ducks, pigeons, gulls) especially
when forming large flocks (feral pigeons, starlings).

2.2 Informuje się i ostrzega załogi lotnicze, że do większości (ok. 85%) kolizji
statków powietrznych z ptakami dochodzi na wysokościach do 2 000 ft AGL.
Natomiast na wysokości powyżej 10 000 ft AGL kolizje stanowią nieliczne
wyjątki (ok. 1%), które jednak, zależnie od okoliczności, również mogą mieć
bardzo negatywne skutki. Szczególnie duże ryzyko kolizji może wystąpić w
obszarach tzw. wąskich gardeł, czyli miejscach zagęszczenia strumienia
migracji oraz w rejonach znacznych koncentracji ptaków. 

Flight crews are advised and warned that most (around 85%) bird strikes
occur at heights up to 2 000 ft AGL. At heights above 10 000 ft AGL bird
strikes are rare exceptions (around 1%) which, depending on the
circumstances, may however have very negative results. A particularly
high risk of collision may occur in the bottle-neck areas, i.e. places with
dense migration patterns and high concentrations of birds.

2.3 Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku kolizji statku powietrznego z
ptakami lub innymi zwierzętami:

Recommendations for procedures in the event of a collision with birds or
other wildlife:

a) każdorazowo należy wypełnić formularz zgłoszenia kolizji (patrz ENR 1.14.1-1
Informacje o zderzeniu z ptakami), nawet w przypadkach gdy ślad po kolizji
został zauważony dopiero w trakcie przeglądu statku powietrznego lub
znaleziono szczątki ptaków podczas sprawdzania stanu nawierzchni
lotniskowych;

each time a bird strike reporting form (see ENR 1.14.1-1) should be filled
in, even where the evidence of collision is found only during an aircraft
check or bird remains are found during a check of aerodrome surfaces.

b) zgłoszenia należy dokonać również on-line poprzez Centralną Bazę Zgłoszeń
zgodnie z jej instrukcją. Link: https://cbz.gov.pl.

a report should be also made on-line through the Central Reports
Database in accordance with its instruction. Link: https://cbz.gov.pl.

c) wypełniając standardowy formularz zgłoszenia, należy w miarę możliwości
podać wszystkie okoliczności zdarzenia, a w szczególności: czas, porę doby
(dzienna/nocna), wysokość lotu, prędkość lotu oraz określić gatunek ptaka
(optymalnie potwierdzone w oparciu o analizy DNA). 

when completing the standard reporting form, any circumstances of the
occurrence should be stated, in particular: hour, time (day/night), flying
height, speed and bird species (best confirmed using DNA analyses).

Informacje o gatunkach w zgłoszeniach kolizji statków powietrznych z
ptakami, stanowią nieodzowny element zapewniający możliwości identyfikacji
i analizy ryzyka zgodnie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). 

Information on species in bird strike reporting forms is a necessary
element providing the possibility to identify and analyse the risk in
accordance with the Safety Management System (SMS). 

3. Miejsca koncentracji ptaków i obszary fauny wrażliwej na ruch lotniczy Sites of bird concentrations and areas of fauna sensitive to air traffic
W tabeli 1 oraz na rys. 2–3 wskazano najważniejsze obszary o szczególnym
znaczeniu z uwagi na:

Table 1 and Fig. 2–3 contain the main areas of particular importance due
to: 

a) podwyższone zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego na niskich
wysokościach (szczególnie poniżej 2 000 ft AGL), z powodu potencjalnie
możliwych kolizji z ptakami;

increased hazard to air traffic safety at low heights (especially below
2 000 ft AGL), due to possible bird strikes;

b) występowanie fauny wrażliwej na ruch lotniczy. presence of fauna sensitive to air traffic.

Niniejsza informacja ostrzega przed kolizjami statków powietrznych z dużymi
lub stadnymi gatunkami ptaków w Polsce. Zaliczamy do nich takie grupy i
gatunki ptaków: wodno-błotne (łabędzie, gęsi, kaczki, żuraw, ptaki siewkowe,
mewy), bocian biały oraz szponiaste, jak: bielik, orlik krzykliwy, kania ruda i
orzeł przedni. 

This information is a warning of collisions between aircraft and large or
flocking bird species in Poland. The following bird groups and species are
included: water birds (swans, geese, ducks, common crane,
Charadriiformes, gulls), white stork and birds of prey such as: white-tailed
eagle, lesser spotted eagle, red kite and golden eagle. 

3.1 Obszary największych koncentracji ptaków w FIR EPWW są
wyspecyfikowane w tabeli 1. Ostrzega się pilotów i załogi lotnicze, że
koncentracje dużych ptaków we wskazanych rejonach powodują wzrost
ryzyka kolizji ze statkami powietrznymi.

The areas of largest bird concentrations within the EPWW FIR are detailed
in Table 1. Pilots and flight crews are warned that concentrations of large
birds in the listed areas increase the risk of a bird strike.

3.1.1 W okresie wiosennym, najbardziej liczne koncentracje ptaków występują na
terenach wschodniej i północnej Polski, głównie w rejonach doliny Biebrzy (1)
i Narwi (2) oraz dolnego odcinka Odry i ujścia Warty (3). Koncentracje gęsi i
kaczek w każdym z ww. rejonów mogą okresowo znacznie przekraczać
100 000 ptaków. Ponadto większe koncentracje kaczek mogą również
występować w rejonie Zalewu Szczecińskiego (4) oraz Zatoki Gdańskiej i
ujścia Wisły (5). 

In spring months, the most numerous concentrations of birds are present
in eastern and northern Poland, mainly in the region of Biebrza (1) and
Narew (2) valley and the lower stretch of the Oder River and the Warta
River mouth (3). The concentrations of geese and ducks in each of the
above mentioned areas may exceed 100 000 birds. Moreover, larger
concentrations of ducks may also be present within the region of Szczecin
Lagoon (4), Gdańsk Bay and Vistula River estuary (5). 

3.1.2 W okresie jesiennym poza rejonem intensywnej migracji wzdłuż wybrzeża
Bałtyku, przede wszystkim w rejonie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej (5,
6), większe skupiska ptaków występują w okolicach zbiorników retencyjnych
(7, 8) i niektórych kompleksów stawów hodowlanych w głębi lądu (9, 10, 11).
Koncentracje ptaków wodno-błotnych mogą jednorazowo w tych rejonach
znacznie przekraczać 50 000 osobników. 

In autumn months, apart from the area of intensive migration along the
coast of the Baltic Sea, mainly in the area of Gdańsk Bay and Vistula
Lagoon (5, 6), larger accumulations of birds occur near retention basins (7,
8) and some groups of fish farm ponds situated inland (9, 10, 11). The
concentrations of water birds may well exceed 50 000 in any of those
areas.
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3.1.3 W okresie zimowym poza wybrzeżem Bałtyku występowanie dużych
koncentracji ptaków uzależnione jest od lokalizacji niezamarzniętych
zbiorników wodnych oraz dużych wysypisk odpadów komunalnych (14-18)
(patrz 3.1.5). W łagodniejsze zimy koncentracje gęsi i kaczek na zbiornikach
zaporowych, kompleksach stawów hodowlanych mogą przekraczać 20 000
osobników.

In winter months, except for the coast of the Baltic Sea, the presence of
large bird concentrations is dependent on the location of unfrozen water
bodies and large landfills of municipal wastes (14-18) (see 3.1.5). In milder
winters, the concentrations of geese and ducks on artificial lakes, groups
of fish farming ponds may exceed 20 000.

3.1.4 W pasie wzdłuż wybrzeża Bałtyku w okresie od października do kwietnia
duże koncentracje ptaków (kaczki, gęsi) występują przede wszystkim w
rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (nawet ponad 50 000 ptaków)
oraz w rejonie Zalewu Szczecińskiego (nawet do 200 000 ptaków). Zimujące
licznie na otwartym morzu kaczki stanowią znacznie mniejsze zagrożenie,
ponieważ ptaki występują tu w bardzo dużym rozproszeniu.

Within the coastal strip of the Baltic Sea, from October to April, large bird
concentrations (ducks, geese) are present mainly within the area of
Gdańsk Bay and Vistula Lagoon (even over 50 000 birds) and within the
area of Szczecin Lagoon (even up to 200 000 birds). Ducks that winter in
the open sea pose a much lesser hazard because the birds are present
there in a very high dispersion.

3.1.5 Informuje się i ostrzega pilotów i załogi lotnicze, że na większości składowisk
odpadów komunalnych, sortowni odpadów w okresie od listopada do marca
występują duże stada mew i ptaków krukowatych. Szczególnie poważne
zagrożenia dotyczą rejonów wysypisk i składowisk odpadów,
zlokalizowanych w okolicach Gdańska, Gdyni, Goleniowa, Świnoujścia, gdzie
koncentracje ptaków mogą przekraczać 10 000 osobników. Ptaki regularnie
przelatują pomiędzy wysypiskami a noclegowiskami w miastach (krukowate)
lub w rejonach portów, rzek i zbiorników wodnych (mewy), zazwyczaj na
wysokości do 1 000 ft AGL. Nad wskazanymi rejonami (pkt 6.1: 14-18) należy
przez cały rok utrzymać zalecaną minimalną wysokość przelotu 2 000 ft AGL. 

Pilots and flight crews are informed and warned of the presence of large
flocks of gulls and corvids on most landfills and sorting facilities from
November to March. Particularly grave hazards exist in the areas of landfill
and waste storage sites situated in the vicinity of Gdańsk, Gdynia,
Goleniów, Świnoujście where bird concentrations may exceed 10 000.
Birds regularly commute between landfills and night-time roosts in cities
(corvids) or the areas of ports, rivers, water bodies (gulls) usually at
heights up to 1 000 ft AGL. Over indicated areas (items 6.1:14-18), a
minimum recommended flying height of 2 000 ft AGL should be
maintained all year round.

3.2 Obszary fauny wrażliwej na ruch lotniczy Area of fauna sensitive to air traffic 
3.2.1 Na mapach w pkt 7.2 wskazano najważniejsze obszary (pod względem

ochrony gatunkowej oraz ryzyka kolizji ptaków ze statkami powietrznymi),
które są objęte siecią Natura 2000.

The charts in item 7.2 show the main areas (in terms of species protection
and bird strike risk) covered by the ’Natura 2000’ network.

3.2.2 Najważniejsze tereny pod względem ochrony gatunkowej bociana białego
obejmują przede wszystkim rejon Polski północno-wschodniej i wschodniej, a
szczególnie obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska (12). Ponadto, na
większości obszaru Polski na wschód od Wisły zagęszczenie lęgowych
bocianów przekracza 40 par/100 km2 (rys. 2b, 4). W związku z tym ostrzega
się pilotów i załogi lotnicze, że w ww. rejonach występują szczególne
zagrożenia z powodu możliwości kolizji statków powietrznych z bocianami
białymi w okresie od kwietnia do sierpnia.

The key areas with regard to the protection of the white stork population
include mainly the region of north-eastern and eastern Poland, particularly
the ’Natura 2000’ area Ostoja Warmińska (12). Moreover, the density of
breeding storks on most of the territory of Poland east of the Vistula River
is over 40 pairs/100 km2 (Fig. 2b, 4). Pilots and flight crews are therefore
warned that particular hazards exist in the above mentioned areas due to
the possibility of collisions between aircraft and white storks from April to
August.

4.  Migracje ptaków i potencjalne zagrożenia Bird migrations and potential hazards
4.1 Okresy migracji ptaków (wiosennej i jesiennej) nad Polską obejmują większą

część roku. Częściowo pokrywają się z okresem gniazdowania ptaków.
Najbardziej intensywna migracja występuje wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Nad
pozostałym obszarem Polski migracja ptaków odbywa się przede wszystkim
tzw. szerokim frontem, a jej charakter (wysokości, natężenie i dynamika)
zależy przede wszystkim od aktualnych (lokalnie i ponadlokalnie) warunków
pogodowych (wiatry, zachmurzenie). Przeloty ptaków zazwyczaj występują
na wysokości do ok. 3 000 ft AGL w ciągu dnia (przy dobrej pogodzie i
termice szczególnie duże ptaki, lecą na większych wysokościach) i do ok.
10 000 ft AGL nocą. Należy jednak pamiętać, że ptaki mogą migrować także
na znacznie większych wysokościach nad Polską nawet do 20 000 ft AGL. W
okresach najintensywniejszej migracji (głównie drobnych ptaków
wróblowych) wzdłuż wybrzeża Bałtyku następuje zagęszczenie strumienia
migracji, nad przykładowym obszarem o promieniu ok. 2 km w ciągu doby
może przelatywać nawet do 2 mln ptaków. Nad pozostałym obszarem Polski
w okresie migracja jest zazwyczaj nie więcej niż do 500 000 na dobę. Układ
tras migracji ptaków nad Polską jest bardzo złożony, gdyż krzyżują się tu
cztery duże szlaki migracyjne (rys. 3a): 

The bird migration seasons (spring and autumn) in Poland cover most of
the year. They partly coincide with bird nesting seasons. The most
intensive migration takes place along the coast of the Baltic Sea. In the
remaining parts of Poland, bird migration takes place mainly in a so called
broad front and its character (height, intensity and dynamics) depends
mainly on current weather conditions (winds, clouds) at a local and
broader scale. Movements of birds take place usually at heights up to
around 3 000 ft AGL by day (in good weather and thermal lift conditions,
large birds in particular fly higher) and up to around 10 000 ft AGL by night.
It should be borne in mind that birds may also migrate at much greater
heights over Poland, even up to 20 000 ft AGL. In the periods of peak
migration (mainly of small passerines) along the coast of the Baltic Sea the
migration patterns become denser. For example, even up to 2 millions of
birds may move over an area with a radius of around 2 km. Over the
remaining parts of Poland, not more than up to 500 000 birds per day are
present in the migration season. The bird migration pattern over Poland is
very complex as four large flyways cross there (Fig. 3a):

a) szlak atlantycki przez Francję, Hiszpanię do Afryki (na WSW); the Atlantic flyway across France, Spain to Africa (WSW);

b) szlak alpejski przez rejon Włoch do Afryki (na SWS); the Alpine flyway across Italy to Africa (SWS);

c) szlak bliskowschodni przez Turcję, Izrael do Afryki (na SES); the Middle Eastern flyway across Turkey, Israel to Africa (SES);

d) szlak indyjski w kierunku do Indii (na ESE). the Indian flyway in the direction of India (ESE).

4.2 Wzdłuż wybrzeża Bałtyku przebiega atlantycki szlak migracji ptaków. Szacuje
się, że wiosną i jesienią każdego roku przelatuje tędy ponad 100 mln ptaków.
Szerokość strumienia intensywnej migracji ptaków zależy od warunków
pogodowych, zazwyczaj rozciąga do ok. 1 km wzdłuż linii brzegowej.
Największe zagęszczenie strumienia migracji występuje nad Półwyspem
Helskim, Mierzeją Wiślaną oraz nad mierzejami środkowego wybrzeża
(Gardno, Łebsko) (rys. 3).

The Atlantic flyway runs along the coast of the Baltic Sea. It is estimated
that over 100 millions birds fly there in spring and autumn each year. The
width of the stream of intensive bird migration depends on weather
conditions and usually streatches up to around 1 km along the coastline.
The highest density of the migration stream is over the Hel Peninsula, the
Vistula Spit and over the spits of middle coast (Gardno, Łebsko) (Fig. 3).
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4.3 Migracja wiosenna (rys. 2a). Okres wiosennych migracji ptaków rozpoczyna
się w marcu i trwa do maja. Wzdłuż wybrzeża Bałtyku może trwać od lutego
do grudnia. Migracja dzienna jest szczególnie intensywna nad Półwyspem
Helskim oraz Mierzeją Wiślaną. Na wodach Zalewu Szczecińskiego i Zatoki
Gdańskiej wczesną wiosną koncentracje ptaków wodno-błotnych (kaczki,
siewki, mewy) mogą przekraczać 100 000 osobników. Regularne
koncentracje gęsi na obszarze dolin Biebrzy (1) oraz Narwi (2), rozlewisk
Warty i Odry (3) mogą okresowo również przekraczać 100 000 ptaków.
Większe koncentracje tych ptaków wodno-błotnych mogą występować
również wzdłuż doliny Wisły oraz innych większych rzek (Noteć, Narew), a
także w okolicach zbiorników retencyjnych i dużych kompleksów stawów
rybnych (rys. 3c).

Spring migration (Fig. 2a). The season of spring bird migrations
commences in March and lasts until May. Along the coast of the Baltic
Sea, it may last from February to December. The diurnal migration is
particularly intensive over the Hel Peninsula and Vistula Spit. On the
waters of the Szczecin Lagoon and Gdańsk Bay, the concentration of
water birds (ducks, plovers, gulls) may exceed 100 000. Regular
concentrations of geese in the areas of Biebrza (1) and Narew (2) valleys,
flood plains of Warta and Oder Rivers (3) may seasonally exceed 100 000.
Larger concentrations of those water birds may be also present along the
valleys of the Vistula and other bigger rivers (Noteć, Narew) as well as in
the areas of retention basins and large groups of fish ponds (Fig. 3c).

4.4 Migracja jesienna (rys. 2c). Okres jesiennych migracji ptaków rozpoczyna się
już w lipcu i trwa do listopada. Jest szczególnie intensywna wzdłuż wybrzeża
Bałtyku gdzie trwa od czerwca do grudnia. Część gatunków np. gęsi
przemieszcza się z północy na południe, niezależnie od przebiegu linii
brzegowej. Gęsi zazwyczaj lecą nad Bałtykiem nisko nad morzem, po czym
nad lądem wzbijają się na nawet powyżej 10 000 ft AGL. Jesienne
koncentracje bocianów, głównie na terenach wschodniej Polski mogą
przekraczać 100 osobników. Skupiska żurawi głównie w pasie środkowego
wybrzeża mogą przekraczać 5 000 ptaków (rys. 3b). Duże koncentracje gęsi,
kaczek, mew występują przede wszystkim na Zalewie Wiślanym,
Szczecińskim i Zatoce Gdańskiej oraz na południu i zachodzie Polski w
rejonach zbiorników retencyjnych i dużych kompleksów stawów rybnych
(rys. 3c). Największe skupiska ptaków występują na największych
zbiornikach zaporowych Dolnego Śląska (8), na zbiorniku Jeziorsko (7),
kompleksach stawów rybnych w dolinie Baryczy (9) oraz wzdłuż Odry na
południe od Szczecina (3).

Autumn migration (Fig. 2c). The season of autumn bird migrations
commences as early as in July and lasts until November. Migrations are
particularly intensive along the coast of the Baltic Sea where they take
place from June to December. Some species like geese move from North
to South independently of the coastline. Geese usually fly low over the
Baltic Sea and climb as high as above 10 000 ft AGL over land. Autumn
concentrations of storks may exceed, mainly in eastern Poland, 100 birds.
Common crane concentrations may exceed, mainly in the strip of middle
coast, 5 000 birds (Fig. 3b). Large concentrations of geese, ducks, gulls
are present especially on the Vistula Lagoon, Szczecin Lagoon and
Gdańsk Bay as well as in the south and west of Poland in the areas of
retention basins and large groups of fish ponds (Fig. 3c). The largest
accumulations of birds are present on the largest artificial lakes of Lower
Silesia (8), on Jeziorsko (7), groups of fish ponds in the valley of Barycza
River (9) and along the Oder River south of Szczecin (3).

5. Zalecane wysokości lotu Recommended flying heights
5.1 Największe zagrożenia związane z ryzykiem kolizji statków powietrznych z

ptakami mogą występować w rejonach obszarów dużych koncentracji ptaków
wodno-błotnych (gęsi, kaczki, mewy, siewki), wskazanych na rys. 2a-d, 3b, c.
Obszary te są ustawowo objęte programem ochrony ptaków w ramach
europejskiej sieci Natura 2000. Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu lotniczego
nad terenami znacznych koncentracji ptaków, w rejonach obszarów
intensywnej migracji oraz najważniejszych lęgowisk awifauny wrażliwej na
hałas, zaleca się utrzymywanie minimalnych wysokości lotu 2 000 ft AGL.
Dotyczy to głównie obszarów wskazanych w tabeli 1 oraz na rys. 2a-c, 3b,c
oraz 4 takich jak:

The major hazards related to the risk of bird strikes may occur in the areas
of large concentrations of water birds (geese, ducks, gulls, plovers)
depicted in Fig. 2a-d, 3b, c. Those areas are subject by law to a protection
programme of the European network ’Natura 2000’. With regard to the
safety of air traffic over areas of significant bird concentrations, regions of
intensive migration and breeding sites of sensitive birdlife, it is
recommended to maintain a minimum flying height of 2 000 AGL. This
recommendation is applicable mainly to areas indicated in Table 1 and in
Fig. 2a-c, 3b,c and 4 such as:

- kompleksy stawów rybnych i zbiorniki retencyjne, rozlewiska rzek; - groups of fish ponds and retention basins, flood plains;

- obszary znacznych koncentracji ptaków w poszczególnych miesiącach, w
tym okresach migracji wiosennej i jesiennej oraz w okresach zimowania;

- areas of significant bird concentrations in particular months, including
spring and autumn migration seasons and wintering season;

- obszary najważniejszych – chronionych lęgowisk dużych gatunków
ptaków (orlik krzykliwy, bielik, orzeł przedni) przede wszystkim na
obszarach ochrony ptaków sieci Natura 2000 (Obszary Specjalnej
Ochrony – OSO);

- areas of major protected breeding sites of large bird species (lesser
spotted eagle, white-tailed eagle, golden eagle) mainly in the areas of
bird protection of the European network ‘Natura 2000’ (Special
Protection Areas – SPAs).

- tereny Polski o największych zagęszczeniach par lęgowych bociana
białego; 

- areas of Poland with largest densities of breeding pairs of white stork; 

- obszary, w których zagęszczenie strumienia migracji ptaków przebiega
wzdłuż wybrzeża Bałtyku (zazwyczaj do ok. 500 m od linii brzegowej nad
morzem oraz ok. 1 000 m nad lądem) w okresach migracji wiosennej (III-
VI) oraz jesiennej (VIII-XI); 

- areas where the density of bird migration patterns is along the cost of
the Baltic Sea (usually up to around 500 m from the coastline over sea
and around 1 000 m over land) in the seasons of spring (III-VI) and
autumn (VIII-XI) migrations. 

- rejony największych wysypisk odpadów komunalnych (w odległości do
2 000 m od podanych punktów referencyjnych) w okresie listopad –
marzec.

- areas of largest landfills of municipal wastes (at a distance up to
2 000 m from given reference points) during the period November –
March.

5.2 W obszarach ochrony ptaków sieci Natura 2000, przede wszystkim tych
wskazanych na rys. 3, zaleca się – w szczególności podczas startów i
lądowań – możliwie jak najkrótsze przebywanie statków powietrznych na
wysokościach poniżej 2 000 ft AGL. Wszystkie obszary chronione wskazane
są na odpowiednich warstwach typu WMS (Web Map Service) dostępnych na
stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: http://
wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms.

In the areas of bird protection of the network ’Natura 2000’, mainly those
shown in Fig. 3, it is recommended that aircraft be at heights below
2 000 ft AGL for as little time as necessary, especially during take-offs and
landings. All protected areas are shown on adequate WMS (Web Map
Service) layers available on the website of the General Directorate of
Environmental Protection: http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms.

6. Obszary istotnych koncentracji ptaków oraz najważniejszych lęgowisk Areas of significant bird concentrations and major breeding sites
Obszary istotnych koncentracji ptaków oraz najważniejszych lęgowisk (L)
wymienione w tabeli poniżej zaliczamy do terenów fauny wrażliwej na ruch
lotniczy szczególnie w okresach notowanych największych koncentracji
ptaków w okresie gniazdowania, migracji oraz zimowania (ZG).

The areas of significant bird concentrations and major breeding sites (L)
listed in the table below are regarded as areas of fauna sensitive to air
traffic, particularly in periods of recorded high bird concentrations –
nesting, migration and wintering seasons (ZG).
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AIRAC effectiv
Tabela 1. / Table 1.
Obszary znaczących koncentracji ptaków (nazwa oraz oznaczenie zgodnie z Natura 2000)/

Significant bird concentration areas (name and designation in accordance with ’Natura 2000’)
Obszar/

Area
KP Gatunki/ grupy gautnków ptaków/

Bird species/ groups of bird species
ZG

1. Ostoja Biebrzańska PLB200006, Bagno Wizna PLB200005, Przełomowa Dolina Narwi 
PLB200008, Ostoja Narwiańska PLH200024 AA L Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, rybitwy /

Geese, ducks, water birds, terns III-VIII

2. Bagienna Dolina Narwi PLB200001, Dolina Górnej Narwi PLB200007 A L Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, rybitwy /
Geese, ducks, water birds, terns III-VIII

3. Dolina Dolnej Odry PLB320003, Jezioro Miedwie i okolice PLB320005, Ujście Warty 
PLC800001 AA L Gęsi, kaczki /

Geese, ducks IX-IV

4. Zalew Szczeciński PLB320005, Zalew Kamień i Dziwna 320009, Delta Świny 
PLB320002 AA Gęsi, kaczki, mewy /

Geese, ducks, gulls IX-IV

5. Zatoka Pucka PL220005, Ujście Wisły PLB220004 A Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, mewy /
Geese, ducks, water birds, gulls IX-IV

6. Zalew Wiślany PLB280010, Jezioro Drużno PLB280013 A L Gęsi, kaczki, mewy /
Geese, ducks, gulls IX-IV

7. Zbiornik Jeziorsko PLB100002 A Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, mewy /
Geese, ducks, water birds, gulls IX-IV

8. Dolina Baryczy PLB020001 (stawy hodowlane / farming ponds) A L Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, mewy /
Geese, ducks, water birds, gulls IX-IV

9. Zbiornik Nyski PLB160002, Otmuchowski PLB160003, Turawski PLB160004, Mietkowski 
PLB020004 A Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, mewy /

Geese, ducks, water birds, gulls IX-IV

10. Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003 A Gęsi, kaczki, mewy /
Geese, ducks, gulls IX-IV

11. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 A Gęsi, kaczki, mewy /
Geese, ducks, gulls IX-IV

12. Ostoja Warmińska PLB280015, Puszcza Piska PLB280008, Puszcza Augustowska 
PLB200002, Puszcza Knyszyńska PLB200003, Puszcza Białowieska PLC200004 L Ptaki szponiaste, bocian biały /

Birds of prey, white stork IV-VIII

13. Pogórze Przemyskie PLB180001, Góry Słonne PLB180003, Bieszczady PLC180003, 
Beskid Niski PLB180002, L Ptaki szponiaste /

Birds of prey IV-VIII

14. Szadułki k. Gdańska, 54 19 05 N  018 32 30 E B Mewy, krukowate /
Gulls, corvids I-XII

15. Łężyce k. Gdyni,  54 31 30 N  018 22 39 E C Mewy, krukowate /
Gulls, corvids I-XII

16. Konin, 52 16 28 N  018 17 02 E C Mewy, krukowate /
Gulls, corvids I-XII

17. Łubna k. Warszawy, 52 01 52 N  021 08 52 E C Mewy, krukowate /
Gulls, corvids I-XII

18. Świnoujście, 53 52 26 N  014 18 48 E C Mewy, krukowate /
Gulls, corvids I-XII

Wielkości koncentracji ptaków (KP): 
AA – powyżej 100 tys. ptaków; A – 30-100 tys. ptaków; B – 10-30 tys. ptaków;
C – 5-10 tys. ptaków.

Sizes of bird concetrations (KP):
AA – over 100 thousand birds; A – 30-100 thousand birds; B – 10-30
thousand birds, C – 5-10 thousand birds.
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7. Zobrazowanie graficzne Graphical portrayal
Najważniejsze obszary, w których występują podwyższone zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu lotniczego na niskich wysokościach (poniżej 2000 ft
AGL), związane z występowaniem ptaków przedstawiono na rys. 1 i 2. Kody,
poszczególnych wyróżnionych obszarów są zgodne z tabelą 1. Na rysunkach
zaznaczono lokalizacje czynnych portów lotniczych, wg stanu wykazanego w
RLC (Rejestrze Lotnisk Cywilnych), na dzień: 30.10.2019 r.

The Major areas with increased levels of hazards to air traffic safety at low
heights (below 2000 ft AGL), related to the presence of birds, are depicted
in Fig. 1 and 2. The codes of individual sites are in accordance with Table
1. The figures indicate the locations of active airports in accordance with
the Register of Civil Aerodromes as at: 30 October 2019.
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AIRAC effectiv
Na rysunkach 2a-2d wskazano: obszary gdzie występują znaczne
koncentracje ptaków, miejsca (siedliska) gniazdowania bociana białego
(różowy), bielika oraz orlika krzykliwego (Obszar Natura 2000 – zaznaczony
szarym kolorem), wysypiska odpadów komunalnych (kolor czerwony), rejony
portów morskich (kolor niebieski) oraz pas intensywnej migracji ptaków
wzdłuż wybrzeża Bałtyku (kolor niebieski).

Figures 2a-2d show: areas with significant bird concentrations, nesting
sites (habitats) of white stork (pink), white-tailed eagle and lesser spotted
eagle (’Natura 2000’ Area – shown in grey), landfills of municipal wastes
(red), seaport areas (blue) and strip of intensive bird migration along the
coast of the Baltic Sea (blue). 

2a – wiosna (marzec – czerwiec), pas zagęszczenia intensywnej migracji
wzdłuż wybrzeża Bałtyku;

2a – spring (March – June), strip of intensive migration along the coast of
the Baltic Sea;

2b – okres lęgowy (kwiecień – sierpień), kolor różowy – obszar wysokiego
zagęszczenia lęgowych par bociana białego;

2b – breeding season (April – August) shown in pink – area of high density
of breeding pairs of white stork;

2c – jesień (sierpień – listopad), pas zagęszczenia intensywnej migracji
wzdłuż wybrzeża Bałtyku;

2c – autumn (August – November), strip of intensive migration along the
coast of the Baltic Sea,

2d – zima (grudzień – luty), rejony koncentracji mew w sąsiedztwie portów
morskich i rybackich.

2d – winter (December – February), areas of concentrations of gulls in the
vicinity of seaports and fishing ports.
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Układ migracji ptaków nad Europą oraz miejsca największych koncentracji
dużych gatunków ptaków w Polsce przedstawiono na rys. 3.

The bird migration patterns over Europe and sites of highest
concentrations of large bird species in Poland are depicted in Fig. 3.

3a – Cztery główne szlaki migracji ptaków (flyways) w Europie: niebieski –
zachodni (Atlantycki), czerwony – centralny (Apeniński), żółty – południowo-
wschodni (Bliskowschodni), brązowy – wschodni (Indyjski). Zobrazowanie
dotyczy migracji ptaków wróblowych, ale w dużej części także innych grup
gatunków. Wszystkie główne kierunki migracji krzyżują się nad Polską.
(Źródło: Busse P., Zaniewicz G., Cofta T. 2014. Evolution of the western
Palaearctic Passerine migration pattern presentation style. Ring 36: 3-21)

3a – Four main migratory bird flyways in Europe: blue – western (Atlantic),
red – central (Apennine), yellow (Middle Eastern), brown – eastern
(Indian). The depiction refers to the migration of passerines but also
greatly of other groups of species. All main migration patterns cross over
Poland.
(Source: Busse P., Zaniewicz G., Cofta T. 2014. Evolution of the western
Palaearctic Passerine migration pattern presentation style. Ring 36: 3-21)

3b – miejsca jesiennych koncentracji żurawia; do 5 000 ptaków
(jasnooliwkowy), do 10 000 ptaków (ciemnooliwkowy). Zaznaczono obszar,
gdzie przebiega większość migracji żurawi nad Polską.

3b – sites of autumn concentrations of the common crane; up to 5 000
birds (light olive green), up to 10 000 birds (dark olive green). The chart
depicts the area where most crane migration patterns run over Poland.

3c – miejsca największych koncentracji głównie gęsi (zielony), oraz kaczek
(niebieski). Każde koło oznacza koncentracje powyżej 20 000 ptaków,
głównie w okresach migracji i zimowania. 

3c – sites of largest bird concentrations, mainly geese (green) and ducks
(blue). Each circle indicates a concentration of over 20 000 birds, mainly in
the migration and wintering seasons. 

���� �� � �	
� ��

��� ����� 
����� ����	 �	
����	 ������ � �����	� �
���� ��	� �	
������ �	��  ����� 	� ������

��� !���� � ������ �����
AIRAC effective date

ENR 5.6-8

03 DEC 2020
AIRAC AMDT
 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
234



AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
Zagęszczenie gniazd bocian białego na km2 w Polsce przedstawia rys. 4
(Źródło: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w
Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego.
PTPP „proNatura”, Wrocław: 377–394).

The density of nests of the white stork per 1 sq. km in Poland is shown in
Fig. 4 (Source: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). Bocian biały Ciconia ciconia
(L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana
Białego. PTPP „proNatura”, Wrocław: 377–394).

Rys. 4. / Fig. 4.
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