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Szyby są przezroczyste, przez co są niewidoczne tak dla 

ludzi jak i zwierząt: 

  

Zdjęcia zostały zrobione przez szyby: 

A – przystanku, B - mieszkania 

A 

B 

Dlaczego ptaki uderzają w szyby? 



„efekt lustra”  

czyli rzeczywistość vs 

złudzenie  

Dlaczego ptaki uderzają w szyby? 



efekt „latarni morskiej” 
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Dlaczego ptaki uderzają w szyby? 

Fot. D. Cząstkiewicz 

„pseudorywal” to też rywal 



Zagrożeniem dla ptaków są:  wysokie szklane budynki, 

ekrany akustyczne, ale również okna prywatnych domów i  

mieszkań, a w ostatnich latach także szklane wiaty  

przystanków 

 

Ptasie kolizje z szybami 



Ptasie kolizje z szybami 

Schmidt et.al 2013 



Ptasie kolizje z szybami 

Nawet „niewielka” szyba stanowi dla ptaków  

śmiertelne zagrożenie 



Szklane powierzchnie stanowią jedną z największych 

przyczyn śmiertelności ptaków w skali globalnej 

 

 

 

Skala zjawiska  



Każdego roku w wyniku kolizji z szybami giną miliardy 

ptaków na całym świecie 
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Skala zjawiska  

Fot. E.Kujawka 



pióro lub pióra 

przyklejone do 

szyby 

Ślady kolizji ptaków z szybami 



odbita sylwetka 

ptaka lub fragment 

jego ciała 

Ślady kolizji ptaków z szybami 



martwy lub 

oszołomiony 

ptak 

Ślady kolizji ptaków z szybami 



Jakie gatunki? 



Czynniki zwiększające ryzyko kolizji 



rolety typu 

„dzień-noc” 

firanki 

rolety 

Jak zapobiegać kolizjom ptaków z szybami 

naszych okien? 
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elementy 

dekoracyjne 
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Jak zapobiegać kolizjom ptaków z szybami 

naszych okien? 

Schmidt et al. 2013 



Reagować ? 

Fot. M. Adamczyk, P. Zabłocki 



Kolizje ptaków i prawo 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich naprawie. 

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 
 

 

 



Udało się??? 
Fot. D. Grodziński 



www.szklanepulapki.pl 

Jesteś świadkiem kolizji ptaka z szybą? 

 

Zgłoś obserwację do Rejestru  

„Szklane Pułapki” 

Źródła: https://www.audubon.org/ ,  

Avian Conservation & Education Network  

www.szklanepulapki.pl 

https://www.audubon.org/
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