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Abstract. Unmanned aircraft are usually associated with military use. For a few years they 
have been used in Poland on the civil market now in many different areas of economy. These 
aircraft are able to perform in difficult-to-access places or places that are too dangerous 
for traditional aircrafts. Costs of their purchase and use are incomparably lower 
and their operation is much simpler in comparison with manned aircrafts. This paper 
presents a part of possible uses of unmanned aircrafts in forest economy.

WSTĘP

Bezzałogowy statek powietrzny można zdefiniować jako „napędzany obiekt 
powietrzny”, który nie przenosi operatora, używa sił aerodynamicznych, aby 
zapewnić pojazdowi nośność. Pilotowany jest zdalnie przez operatora lub odbywa 
loty autonomiczne z użyciem autopilota lub innego systemu na pokładzie 
[Cwojdziński 2013].

Geneza bezzałogowych statków powietrznych (BSP) sięga początków 
lotnictwa, po raz pierwszy użyto ich w 1917 roku [Przywara 2012]. Pierwsze 
maszyny wykorzystywano z myślą o operacjach wojskowych. Podczas II wojny 
światowej w 1944 roku Stany Zjednoczone Ameryki rozpoczęły dwa niezależne, 
choć bardzo podobne  przedsięwzięcia: operację „Afrodyta”- projekt 
amerykańskiego lotnictwa wojskowego i projekt „Anvil” realizowany przez 
amerykańską marynarkę wojenną. Oba polegały na przebudowie wyeksplo-
atowanych bombowców strategicznych na latające, zdalnie sterowane bomby. 
Z upływem lat technologia zaczęła być coraz bardziej dostępna, popularna 
i znalazła wiele zastosowań na rynku cywilnym i to w wielu różnych dziedzinach 
gospodarki [ULC 2013]. Obecna technologia pozwala na instalację do BSP 
aparatury rejestrującej o wysokiej rozdzielczości, kamery HD, skanery laserowe, 
kamery termowizyjne lub noktowizory [Szymański 2013]. Najczęściej 
wykonywaną usługą, oferowaną przez polskie firmy używające BSP jest 
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fotografowanie lub filmowanie z powietrza. Dzięki możliwości przesyłania obrazu 
wideo w czasie rzeczywistym samoloty bezzałogowe są idealnym narzędziem 
do monitorowania imprez masowych, patrolowania granic, lasów, jezior, wód 
terytorialnych, dróg i autostrad, koordynacji i wsparcia akcji ratunkowych, czy też 
dokumentowania strat po klęskach żywiołowych [ULC 2013]. Wykorzystanie 
nowoczesnych urządzeń rejestrujących sprzężonych z BSP znajduje coraz większe 
zastosowanie w gospodarce leśnej. W artykule omówiono możliwości 
zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w gospodarce leśnej. 

PRAWNE ASPEKTY UŻYTKOWANIA BEZZAŁOGOWYCH 
STATKÓW POWIETRZNYCH W POLSCE

Bezzałogowe statki powietrzne, analogicznie jak inne obiekty latające, 
podlegają przepisom ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, które w art. 126 
określa ogólne zasady wykonywania lotów oraz niezbędne wyposażenie radiowo - 
nawigacyjne. 

Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania BSP określa 
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 
marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – 
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia 
warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Rozporządzenie to 
w załączniku nr 6 określa zasady wykonywania lotów przez modele latające 
oraz bezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) 
nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku 
(VLOS). Używanie BSP o maksymalnej masie startowej większej niż 25 kg jest 
możliwe na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych 
i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, 
nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Prawo 
polskie dopuszcza wykonywanie lotów BSP poza zasięgiem wzroku operatora 
wyłącznie w wydzielonej przestrzeni powietrznej (w praktyce dotyczy to stref 
przestrzeni wojskowej), po uzyskaniu zgody Państwowej Agencji Żeglugi 
Powietrznej i po złożeniu planu lotu, analogicznie jak dla innych statków 
powietrznych. Prace legislacyjne nad regulacją lotów autonomicznych trwają 
od kilku lat, jednak nie należy się spodziewać szybkiego zakończenia prac. 

Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo lotnicze i rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. 
w sprawie świadectw kwalifikacji, osoba wykorzystująca BSP do celów innych niż 
rekreacyjne lub sportowe, musi posiadać świadectwo kwalifikacji operatora 
bezzałogowego statku powietrznego wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego.
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Zgodnie z przywołanym powyżej załącznikiem nr 6 do rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. 
w celu zachowania bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, każdy model latający lub 
bezzałogowy statek powietrzny może być używany w sposób niestwarzający 
zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej, 
wykonując lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia 
w przypadku awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym lub bezzałogowym 
statkiem powietrznym.

Ponadto loty modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych 
mogą być wykonywane z zachowaniem następujących warunków: 
a) zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, w szczególności przez zdalne 
sterowanie przy użyciu fal radiowych, 
b) w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym użytkownikiem przestrzeni 
powietrznej, 
c) poza strefami kontrolowanymi lotnisk cywilnych, państwowych 
i wojskowych, otoczeniem lotnisk lub lądowisk, tj. w odległości powyżej 
5 km od ich granicy, poza strefami stałego lub czasowego zakazu wykonywania 
lotów.

W powietrznej przestrzeni niekontrolowanej (klasy G) obowiązuje zasada 
„widzę i jestem widziany”. Wykonując loty BSP należy pamiętać, że jest on bardzo 
mało widzialny przez innych użytkowników przestrzeni powietrznej, a i zakres 
obserwacji przestrzeni przez operatora może być ograniczony.

ZASTOSOWANIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 
W GOSPODARCE LEŚNEJ

Obecne konstrukcje bezzałogowych statków powietrznych w połączeniu 
ze specjalistycznym osprzętem pozwalają realizować szereg zadań związany 
z gospodarka leśną. Optymalnym rozwiązaniem jest w tym przypadku 
wielowirnikowiec (MR).
1. Ochrona przeciwpożarowa

Jednym z działów gospodarki leśnej, w którym znajdują zastosowanie BSP jest 
ochrona przeciwpożarowa lasów. Co roku straty powodowane pożarami lasu 
na całym świecie sięgają miliardów złotych. [Kudoh 2003]. W Polsce sieć 
wykrywania i alarmowania o pożarach lasu stanowią punkty obserwacyjne i punkty 
alarmowo-dyspozycyjne. W celu zlokalizowania pożaru potrzebne są kąty 
przecięcia (azymuty) z dwóch punktów obserwacyjnych. W przypadku bardzo 
dużego zagrożenia pożarowego lasu można wprowadzić patrole naziemne  lub 
powietrzne z wykorzystaniem BSP w celu zwiększenia skuteczności wykrywania 
pożarów lasu. Do ustalenia lokalizacji pożaru lasu można również wykorzystywać 
BSP, które mogą działać w podobny sposób jak punkty obserwacyjne [Instrukcja 
ochrony przeciwpożarowej lasu 2012]. Na terenie Kanady i USA BSP 
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są wykorzystywane do rutynowych patroli naziemnych dużych kompleksów 
leśnych. Dokonując nalotu za pomocą BSP, namierza się dym z punktu A i za 
pomocą aplikacji określa azymut zagrożenia, następnie przemieszcza się do punktu 
B (współrzędne geograficzne punktów są znane), z którego wykonuje się 
analogiczny pomiar. Na podstawie analizy uzyskanych danych lokalizuje się 
miejsce pożaru. 

W przypadku rozległych pożarów lasu brak jest taniego, prostego 
i bezpiecznego narzędzia pozwalającego obserwować rozprzestrzenianie się 
pożaru, dzięki podglądowi na żywo za pomocą funkcji FPV (First Person View) 
z BSP ułatwione jest prowadzenie akcji gaśniczej. Ponadto na terenach poligonów 
dzięki zastosowaniu BSP pojawia się możliwość bezpiecznej analizy rozwoju 
pożaru, operator znajduje się poza strefą zagrożoną wybuchem,a więc  ryzykuje się 
jedynie utratę urządzenia a nie ludzkie życie.

Kolejnym zastosowaniem BSP w ochronie przeciwpożarowej jest jego 
wykorzystanie do ustalenia lokalizacji nowego punktu obserwacyjnego. Dzięki  
możliwości wzniesienia się BSP na ściśle określoną wysokość, można dokonać 
analizy ukształtowania terenu ściśle skorelowanej z zasięgiem widoczności 
z nowego punktu obserwacyjnego. 
2. Ochrona przyrody

Ochrona przyrody odgrywa dużą rolę  w Polsce. Tworzone są nowe obszary 
chronione i realizowane programy ochronne dla fauny, flory i siedlisk. 
Bezzałogowe statki powietrzne znajdują wiele zastosowań w ochronie przyrody 
jako narzędzie do pozyskiwania danych, np. w Monitoringu Ptaków Mokradeł 
(MPM). MPM to ogólnopolski program mający na celu określenie trendów zmian 
liczebności populacji ptaków związanych z siedliskami podmokłymi. MPM jest 
częścią Monitoringu Ptaków Polski i jest koordynowany przez Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków. Monitoring mokradeł „z lotu ptaka” w sezonie 
lęgowym (zgodnie z metodyką MPM) BSP daje o wiele większe możliwości 
obserwacji i późniejszej analizy. Zastosowanie BSP zmniejsza stres w faunie 
mokradeł związany z pojawieniem się człowieka. BSP jako urządzenie z funkcją 
rejestracji obrazu znajduje zastosowanie przy obserwacji ptasich gniazd.

Wykorzystanie BSP do obserwacji siedlisk i obiektów chronionych pozwala na 
efektywniejsze liczenie rzadkich, reliktowych roślin i monitoring ich siedlisk. 
Obserwacja z powietrza jest bezpieczniejsza dla roślin, niż ta prowadzona z ziemi 
nawet przez najbardziej ostrożnego przyrodnika i możliwa w miejscach, gdzie 
człowiek nie dotrze bez specjalistycznego sprzętu i kwalifikacji. W 2014 r. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie rozpoczęła obserwację 
przy wykorzystaniu BSP, reliktowego, jedynego w Polsce, trudno dostępnego 
stanowiska pierwiosnki omączonej (L. Primula farinosa) w Beskidzie Sądeckim 
[RDOŚ w Krakowie 2014].

Drzewa pomnikowe są to z reguły drzewa wiekowe, zlokalizowane również 
w lasach  i odwiedzane przez turystów. Ich stan techniczny i zdrowotny zgodnie 
z upływem czasu pogarsza się, tym samym mogą stanowić zagrożenie dla 
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przebywających w ich zasięgu ludzi. Wiedza na temat stanu zdrowotnego 
pomników przyrody jest niezbędna do zaplanowania zabiegów ratowniczych 
z zakresu chirurgii drzew. Dzięki zdjęciom pozyskanym za pomocą BSP, jesteśmy 
w stanie określić stan zdrowotny drzew. Na podstawie danych uzyskanych 
z kamery BSP możemy ocenić stopień zamierania oraz dynamikę zmian 
fenologicznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości zobrazowań możemy 
zidentyfikować niebezpieczne pęknięcia czy chorobę grzybową na podstawie 
zdjęcia owocnika znajdującego się wysoko w koronach. 
3. Ochrona lasu

W ochronie lasu BSP może posłużyć do oceny stanu zdrowotnego drzew. Stan 
zdrowotny można określić na  klika różnych sposobów, jednakże aparat 
asymilacyjny jest podstawą w jego ocenie. Ubytki i zniekształcenia aparatu 
asymilacyjnego wskazują na słabnącą kondycję drzewa. Po uzyskaniu materiału 
z BSP (zdjęcia, film) można w łatwy sposób zastosować wizualną ocenę żywotności 
VTA (Visual Tree Assessment) polegającą na ocenie wybranych cech budowy 
morfologicznej drzewa, klasyfikacji zmian oraz nieprawidłowości we wzroście 
i wyglądzie zewnętrznym drzew jako symptomów chorobowych lub oznak 
ujemnego oddziaływania różnych czynników na stan zdrowotny drzew. W ocenie 
stosuje się skalę czterostopniową, w której stopień zerowy opisuje drzewo zdrowe, 
natomiast trzeci odpowiada drzewu obumierającemu [Mattheck, Breloer 1994]. 
Zastosowanie aparatu umożliwiającego wykonywanie zdjęć w paśmie bliskiej 
podczerwieni dostarcza szczegółowej informacji o stanie fizjologicznym roślin 
(intensywność fotosyntezy). 
4. Gospodarka łowiecka

Zwiększająca się liczebność zwierzyny łownej oraz działania ochronne 
w lasach (np. grodzenie upraw) doprowadzają do zmniejszenia dostępnej bazy 
żerowej dla zwierzyny. Atrakcyjność i dostępność upraw rolnych powodują wyjście 
zwierzyny z lasu w celu poszukiwań pokarmu [Flis, 2011]. Zgodnie z ustawą z dnia 
13 października 1995 r. Prawo Łowieckie, w przypadku wystąpienia szkód 
w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną rolnik może 
ubiegać się o odszkodowanie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz 
wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, dokonuje się 
oszacowania wielkości szkód łowieckich. Wielkość odszkodowań jest zależna 
od uszkodzonej powierzchni upraw. Określenie powierzchni szkód w uprawach 
za pomocą tradycyjnych metod jest trudne i obarczone dużym błędem pomiaru 
wynikającym z nieregularnego kształtu powierzchni powstałej po żerowaniu 
zwierzyny. Obecnie stosowana metoda szacowania powierzchni uszkodzonych 
polega na utworzeniu w nich prostych figur geometrycznych, ich pomierzeniu 
i obliczeniu. Do pomiaru wykorzystuje się  taśmy, tyczki o znanej długości oraz 
GPS. BSP umożliwia wykonanie zdjęć pionowych nad uszkodzonymi 
powierzchniami. Tak wykonane zdjęcie przy pomocy odpowiedniego 
oprogramowania należy skalibrować, a następnie dokonać pomiaru uszkodzonej 
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powierzchni [Szymański 2013]. Metoda przy użyciu BSP  jest mniej pracochłonna 
i bardziej dokładna. Wykorzystując BSP w ciągu jednego dnia możemy dokonać 
pomiaru znacznie większej liczby uszkodzonych pól niż w metodzie tradycyjnej. 
Daje to łatwość i oszczędność czasu. Próby przeprowadzone przez Szymańskiego 
w 2013 r. wykazały, że pomiary wykonane metodą tradycyjną są niedoszacowane 
i nie uwzględniają wszystkich miejsc żerowania. Ponadto zdjęcia wykonane BSP 
pokazują trasy wędrówek zwierzyny. 

Wykorzystanie BSP z zamontowaną kamerą termowizyjną jest przydatne 
do określenia liczebności populacji zwierzyny. Określenie  liczebności populacji 
zwierzyny grubej do tej pory nastręcza wiele problemów, obecnie stosowanymi są 
metoda tropienia oraz pędzeń próbnych. W odniesieniu do zwierząt dużych 
zasiedlających otwarte lub półotwarte krajobrazy, rozpowszechniła się w ostatnich 
latach metoda inwentaryzacji lotniczej. W Polsce pierwsze udane próby 
inwentaryzacji lotniczej łosia przeprowadzono w Kampinoskim Parku Narodowym 
oraz w Dolinie Biebrzy. Alternatywą dla tych metod jest dokonanie inwentaryzacji 
przy użyciu BSP z kamerą termowizyjną. W roku 2014 na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego rozpoczęta została realizacja projektu badawczego „Ocena 
stanu populacji jelenia Słowińskiego Parku Narodowego – etap II”. Do tego celu 
ze środków Funduszu Leśnego został zakupiony dron (BSP) - wielowirnikowiec 
w układzie X8. Projekt realizowany jest od 2014 r. zakończenie prac terenowych 
planowane jest na 2018 r. Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowane 
sprawozdanie [Jurkiewicz 2015].
5. Hodowla lasu

W hodowli lasu BSP mogą posłużyć do określenia urodzaju owoców i nasion 
drzew leśnych we wszystkich rodzajach obiektów nasiennych, w których istnieje 
taka potrzeba. Urządzenie może dostarczać cennych informacji już od etapu 
kwitnienia drzew w obiektach nasiennych poprzez etap kształtowania się na nich 
owoców, aż do fazy powstania owoców dojrzałych. Wadami tradycyjnych metod 
są wysokie koszty metody alpinistycznej czy też możliwość popełnienia dużego 
błędu oszacowania przy zastosowaniu metody obserwacji z ziemi. Wykorzystując 
naloty BSP z monitoringiem możemy dokonywać regularnych obserwacji obiektów 
nasiennych bez ponoszenia znaczących kosztów i dokładnie określić urodzaj.
6. Urządzanie lasu

Bezzałogowe statki powietrzne znajdują zastosowanie w urządzaniu lasu jako 
narzędzie do pozyskania danych umożliwiających stworzenie ortofotomapy. 
Wykorzystanie ortofotomapy w urządzaniu lasu umożliwia między innymi 
wyznaczenie prawidłowego przebiegu granic wyłączeń taksacyjnych, a analizy 
teledetekcyjne pozwalają na pozyskiwanie informacji o wielu cechach 
taksacyjnych drzewostanu, co umożliwia weryfikację opisu taksacyjnego.

Wystąpienie klęsk żywiołowych, szczególnie powodowanych przez wiatry, 
zmusza do podjęcia w stosunkowo krótkim czasie decyzji dotyczących działań 
gospodarczych, w tym z zakresu urządzania lasu. Dzięki technologii oferowanej 
przez BSP w krótkim czasie otrzymuje się obraz wysokiej rozdzielczości 
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powierzchni poklęskowych. Uzyskany obraz umożliwia przeprowadzenie analizy 
dotyczącej szacowania rozmiaru szkód oraz pomaga w podjęciu decyzji 
urządzeniowych, w tym decyzji o przystąpieniu do prac nad aneksami do planów 
urządzenia lasu.

PODSUMOWANIE

Bezzałogowy statek powietrzny jest to pojazd latający sterowany zdalnie lub 
autonomiczne. Pierwsze BSP zostały stworzone z myślą o zastosowaniach 
militarnych, z upływem czasu i rozwoju technologicznego  w coraz większym 
stopniu są wykorzystywane do celów cywilnych. W dzisiejszy czasach ze względu 
na dostępność, niskie koszty zakupu i eksploatacji BSP użytkowane są głównie do 
celów rekreacyjnych i sportowych. Wzrasta liczba tego typu urządzeń, które 
stosowane są do celów komercyjnych – jako nośnik różnego rodzaju 
zawansowanych sensorów służących do specjalistycznych analiz. Obecnie 
w Polsce zarejestrowanych jest ponad 60 firm związanych z różnymi gałęziami 
lotnictwa bezzałogowego [ULC 2013]. Przy użytkowaniu tego typu urządzeń, 
należy bezwzględnie pamiętać o bezpieczeństwie dla wszystkich użytkowników 
przestrzeni powietrznej, jak i osób znajdujących się na ziemi.

Polskie prawo dopuszcza do użytku BSP na określonych zasadach. 
W przypadku wykonywania lotów innych niż sportowe i rekreacyjne, niezbędne 
jest posiadanie świadectwa kwalifikacji wydanego zgodnie z art. 95 ust 2 pkt. 5a 
ustawy Prawo Lotnicze. Od początku 2015 roku wydano już ponad 1000 takich 
świadectw, co świadczy o skali potrzeb na rynku cywilnym [Czubkowska 2015].

Posiadając świadectwo kwalifikacji, z powodzeniem można używać BSP 
w różnych działach gospodarki leśnej. Doskonale sprawdzają się w gospodarce 
łowieckiej jako źródło danych do oceny wielkości szkód  wyrządzonych przez 
zwierzynę, jak i do oceny żywotności pomników przyrody i całych drzewostanów. 
Są także doskonałym narzędziem umożliwiającym lustrację terenów trudno 
dostępnych. 

Katalog zastosowań BSP nie jest zamknięty.
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STRESZCZENIE

Bezzałogowe Statki Powietrzne - z początku traktowane jako „zabawka”, z biegiem czasu 
i postępu technologicznego stały się pełnoprawnym narzędziem wykorzystywanym 
w gospodarce, w tym w leśnictwie i ochronie środowiska. Możliwości techniczne BSP pozwalają 
im, poza lotami kierowanymi przez operatora, na wykonywanie lotów autonomicznych 
(po zaplanowanej trasie) z ładunkiem dochodzącym do kilku a nawet kilkunastu kilogramów. 
Wyposażone w różnego rodzaju urządzenia rejestrujące mogą być wykorzystywane w ochronie 
przeciwpożarowej, ochronie przyrody, ochronie i hodowli lasu, gospodarce łowieckiej, 
urządzaniu lasu. Dodatkowym atutem używania BSP w wielu dziedzinach gospodarki jest niski 
koszt użytkowania w stosunku do lotnictwa załogowego oraz duża mobilność urządzeń. Dzięki 
podglądowi obrazu na żywo BSP umożliwiają obserwacje sytuacji niebezpiecznych takich jak 
pożary lasów, poszukiwanie zaginionych osób czy rozmaite akcje ratunkowe. Ograniczeniem 
w stosowaniu BSP są zapisy prawa lotniczego, zezwalające na komercyjne wykorzystanie BSP 
przez osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne operatora BSP w lotach wykonywanych 
w zasięgu wzroku. 
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SUMMARY

Unmanned Aircraft that initially was treated as a “toy” in time and with technological 
progress have become a rightful tool used in economy including forestry and environment 
protection. Technical potential of unmanned aircraft allow them, but for operator-controlled 
flights, to perform autonomic flights (a planned route) with a cargo of a few or even a few dozens 
of kilograms. The aircraft being equipped with various recording devices can be used for 
purposes of fire protection, environment protection, protection and cultivation of forests, wildlife 
management, and forest arrangement. The use of unmanned aircraft in economy offers yet 
another advantage, namely a low cost of use compared to manned aviation as well as large 
mobility of devices. Thanks to live preview image unmanned aircrafts allow to observe 
dangerous situations such as forest fires, looking for missing people or other various rescue 
operations. The use of unmanned aircraft is limited by regulations of aviation law that allows only 
the commercial use of the aircraft by persons having a qualifying certificate of an unmanned 
aircraft operator in flights performed in view.
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