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Streszczenie

Hałas emitowany przez lecący samoloty składa z dwóch typów emisji: hałasu silnika czy też ze-

społu napędowego i z hałasu aerodynamicznego zwanego też hałasem płatowca. Ostatnie dekady

przyniosły wiele innowacji, których efektem było znaczne zmniejszenie poziomu hałasu emito-

wanego przez silniki. Niestety, postęp w zakresie redukcji hałasu aerodynamicznego był znacznie

mniejszy. Artykuł prezentuje mechanizmy cichego lotu sów, które mogą być bioniczną inspiracją

dla projektantów samolotów szukających rozwiązań dla redukcji aerodynamicznego hałasu. Me-

chanizmy te są bardzo różnorodne i dla potrzeb ich prezentacji zostały podzielone na trzy kate-

gorie: A – redukcja oporu i zawirowań powietrza wokół ciała lecącej sowy, B – redukcja przepływu

powietrza przez upierzenie i C – redukcja poziomu dźwięków jakie mnogą być generowane

w upierzeniu. We wszystkich tych kategoriach mechanizmów cichego lotu istotną rolę odgrywa

puszek pokrywający górne powierzchnie sowich piór. W drugiej części omówiono zróżnicowanie

europejskich gatunków sów pod kątem stopnia rozwinięcia mechanizmów cichego lotu. Najbar-

dziej rozwinięte mechanizmy cichego lotu mają gatunki określone jako „wybitni łowcy akustyczni”,

które dzięki redukcji poziomu generowanych podczas lotu dźwięków osiągają w swoich strate-

giach łowieckich duże korzyści z doskonałego słuchu (wykrywanie obecności ofiar i ich dokładna

lokalizacji przy pomocy słuchu). Tę grupę stanowią: puszczyk mszarny, płomykówka i włochatka

i są one rekomendowane do dalszych szczegółowych badań. Autorzy wyrażają nadzieję, że zwięk-

szające się wymagania środowiskowe w zakresie ograniczenia uciążliwości hałasu lotniczego

będą motorem postępu w zakresie redukcji aerodynamicznego hałasu lotniczego również z wy-

korzystaniem bionicznych rozwiązań wypracowanych przez sowy.

ProBleMatYka HaŁaSU lotNICZeGo

obserwowany od lat 60. ubiegłego wieku intensywny rozwój transportu lotniczego zwią-
zany z wprowadzeniem do użytku bardziej efektywnego i niezawodnego napędu odrzutowego
wiąże się ze rozbudową lotnisk oraz rosnącą liczbą operacji lotniczych. jednoczesna ekspansja
osiedli mieszkaniowych w otoczeniu portów lotniczych nieustannie powiększa krąg osób ob-
jętych oddziaływaniem hałasu lotniczego. Zgodnie z prognozami w przeciągu 20 lat liczba osób



narażonych na oddziaływanie hałasu przekraczającego poziom 65dB może się potroić (ICao
CaeP/8-IP/30).

Zagadnienia związane z uciążliwością hałasu lotniczego już pół wieku temu stały się na tyle
istotne, że do ich rozwiązania włączyła się organizacja Międzynarodowego lotnictwa Cywil-
nego (ICao). Szereg posiedzeń Zgromadzenia i rady ICao, które odbyły się na przestrzeni lat
poświęcono różnym aspektom problemu hałasu, dążąc do wypracowania rozwiązań ograni-
czających jego niekorzystny wpływ na środowisko. 

Przełomowym dokumentem obowiązującym z sukcesywnymi aktualizacjami do dziś był
stworzony w 1971r. Załącznik 16 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
„ochrona środowiska. Hałas statków powietrznych” (tom I), stanowiący opracowanie mię-
dzynarodowych norm i obowiązujących metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego. Do-
kument ten jest swego rodzaju przewodnikiem certyfikacji hałasu statków powietrznych, które
są użytkowane w międzynarodowej żegludze powietrznej, stosownie do ich klasyfikacji okre-
ślonej w poszczególnych rozdziałach.

Podsumowaniem lat doświadczeń oraz aktualnego stanu wiedzy jest rezolucja ICao nr a33-7
z 2001r., która w Załączniku C, przynosi koncepcję „zrównoważonego podejścia” w zarządza-
niu hałasem lotniczym. Składa się na nią rozpoznanie problemu hałasu w porcie lotniczym oraz
analiza dostępnych metod jego obniżania poprzez wykorzystanie czterech podstawowych ele-
mentów: obniżenie poziomu hałasu źródła, operacyjne procedury zmniejszające uciążliwość
hałasu, zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym, ograniczenia operacyjne, w celu roz-
wiązania problemu hałasu w sposób najefektywniejszy pod względem finansowym.

jak pokazują obserwacje zastosowanie w praktyce wytycznych ICao znacznie ograniczyło
emisję hałasu do środowiska (ICao 2007). jednakże ciągły wzrost natężenia ruchu lotniczego
wymaga dalszych prac nad identyfikacją samego źródła oraz kierunkami konstrukcyjnej oraz
operacyjnej optymalizacji tego środka transportu dla spełnienia celów środowiskowych sta-
wianych przez dokument komisji europejskiej „Flightpath 2050”.

ŹrÓDŁa HaŁaSU lotNICZeGo

Zakres oddziaływania hałasów emitowanych przez statek powietrzny do środowiska jest
zagadnieniem złożonym i zależnym od wielu czynników związanych z samym źródłem emisji,
jego parametrami eksploatacyjnymi, jak również aspektami operacyjnymi w danym porcie lot-
niczym.
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Rys. 1. Wpływ hałasu powodowanego zespołem napędowym oraz hałasu płatowca podczas startu
i lądowania [Kroo 2003]



Samolot jako źródło hałasu generuje dźwięk w dwu podstawowych mechanizmach. Należą
do nich praca zespołu napędowego oraz opływ płatowca znajdującego się w ruchu (hałas aero-
dynamiczny). W zależności od typu i etapu lotu dominują poszczególne komponenty genero-
wanego hałasu (rys. 1). etap lądowania charakteryzuje się zwiększonym udziałem poziomu
hałasu aerodynamicznego.

Za hałas emitowany przez zespół napędowy współczesnego samolotu odrzutowego odpo-
wiada głównie wentylator oraz strumień wylotowy. Znacząco mniejszy udział mają turbina,
kompresor oraz komora spalania. Hałas wentylatora, podobnie jak hałas emitowany przez tur-
binę i kompresor należy to grupy turbomaszynowych. Dominującym źródłem są w tym przy-
padku stopnie wentylatora. Generują one zarówno hałas szerokopasmowy jak i tonalny.
Źródłem hałasu szerokopasmowego wentylatora poddźwiękowego jest niejednorodność stru-
mienia i jej współoddziaływanie z obracającym się rotorem, w wyniku którego powstają fluk-
tuacje ciśnienia, odbierane jako hałas. W wentylatorach z naddźwiękowymi prędkościami
obrotu końcówek łopat roboczych hałas dla nieciągłych składowych widma akustycznego jest
wywołany falami uderzeniowymi, powstającymi na przednich krawędziach łopat.

Wypływający z silnika odrzutowego strumień gazu spalinowego, jest obok wentylatora, dru-
gim zasadniczym źródłem hałasu związanego z zespołem napędowym samolotu odrzutowego.
Zjawisko to ma charakter aerodynamiczny oraz akustyczny. Na proces wypływu spalin poza
dyszę wylotową i tym samym emitowany hałas istotny wpływ ma burzliwe mieszanie się spa-
lin z otaczającym środowiskiem, występujące na granicy stożka wypływającego strumienia
oraz dodatkowo, występowanie fal uderzeniowych wytworzonych przez strumień naddźwię-
kowy. Zgodnie z teorią lighthilla (1952), określającą zależność pomiędzy pulsacjami prędko-
ści i ciśnienia, wielkość hałasu emitowanego przez strumień gazów spalinowych wypły wających
z dyszy silnika odrzutowego zależy przede wszystkim od prędkości wypływu gazów.

Źródłem hałasu bezpośrednio związanym z ruchem statku powietrznego jest hałas aero-
dynamiczny, powstający w wyniku opływu konstrukcji samolotu przez strumienie powietrza.

Podstawowymi przyczynami jego generacji są pulsacje sił aerodynamicznych występujące
na skrzydle samolotu, turbulentna warstwa przyścienna oraz wiry tworzące się przy opływie
powierzchni skrzydła (klap, spojlerów), kadłuba (wraz z podwoziem) i pokrycia ogonowego, jak
również wytwarzane ślady turbulencyjne za powierzchniami opływanymi przez strumienie
powietrza (rys. 2).

Rys. 2. Źródła hałasu aerodynamicznego [Smith 1989]
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Znaczne różnice w generowanym hałasie aerodynamicznym wynikają z konfiguracji statku
powietrznego. W konfiguracji ‘gładkiej’ głównym źródłem hałasu aerodynamicznego jest opływ
skrzydeł oraz usterzenia ogonowego. Zasadniczo obserwowany hałas ma charakter szeroko-
pasmowy, choć za sprawą różnego rodzaju nieciągłości pojawia się również hałas tonalny. Do
podstawowych elementów przepływu przyczyniających się do powstawania fal akustycznych
podczas opływu profilu należą (rys. 3):
1. Napływające zaburzenia przepływu.
2. Zaburzenia warstwy przyściennej.
3. Zaburzony ślad wirów zejściowych.

Rys. 3. Schemat mechanizmu powstania hałasu szerokopasmowego generowanego podczas opływu
profilu aerodynamicznego [Chyla 1985]. Objaśnienie numerów: 1, 2, 3 w tekście

W praktyce konfiguracja „gładka” jest przez samolot osiągana na pułapie, na którym hałas
prze niego generowany nie jest odczuwalny przez obserwatora na ziemi.
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Znacznie wyższe poziomy hałasu aerodynamicznego odbieranego na ziemi generowane są
podczas podejścia samolotu do lądowania związanego z przejściem w konfigurację „do
lądowania”. klapy ustawione do lądowania oraz wysunięte podwozie powodują wzrost emisji
hałasu nawet o 10dB zmieniając również jego charakterystykę widmową [Smith 1989]. Należy
zwrócić uwagę na fakt, iż faza ta odbywa się przy odpowiednio zredukowanej prędkości i na
znacznie niższych pułapach co powoduje, że emitowany hałas jest zdecydowanie bardziej
uciążliwy dla obserwatora na ziemi. teoretycznie, całkowita moc energii akustycznej hałasu
aerodynamicznego jest w przybliżeniu proporcjonalna do piątej-szóstej potęgi prędkości lotu.
eksperymentalne potwierdzenie tej zależności jest jednak ograniczone przez wpływ hałasu
silnika [Smith 1989].

Szacuje się, że redukcja hałasu silnika, która dokonała się w ostatnich latach, może
spowodować, iż to właśnie hałas płatowca będzie ograniczeniem dla całkowitego obniżenia
hałasu statku powietrznego, szczególnie podczas lądowania.

oCHroNa śroDoWISka PrZeD HaŁaSeM lotNICZYM

Hałas emitowany przez statki powietrzne stanowi niewątpliwie najistotniejszy czynnik
ograniczający funkcjonowanie i rozwój transportu lotniczego. koncepcja „zrównoważonego
podejścia” przywołana we wstępie jest odpowiedzią na potrzebę pogodzenia sprzecznych in-
teresów w zarządzaniu hałasem lotniczym. Filary koncepcji, obniżanie hałasu źródła,
zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym, operacyjne procedury zmniejszające
uciążliwość hałasu, ograniczenia operacyjne wyznaczają kierunki badań nad ograniczaniem
uciążliwości hałasu lotniczego.

ZarZąDZaNIe ZaGoSPoDaroWaNIeM PrZeStrZeNNYM 

Działania w zakresie zarządzania zagospodarowaniem przestrzennym odnoszą się do
umiejętnego i harmonijnego planowania otoczenia portu lotniczego w celu zminimalizowania
liczby osób narażonych na oddziaływanie hałasu lotniczego. każdy układ funkcjonalno-
przestrzenny pod tym względem wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Właściwa koncepcja
zagospodarowania przestrzennego terenów objętych strefami uciążliwości hałasu może być
opracowana tylko na podstawie szczegółowej analizy. Służą temu wspomniane wcześniej mapy
akustyczne oraz wspomagająco monitoring hałasu.

Do rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych mających na celu poprawę klimatu akustycz -
nego w rejonie portu lotniczego należą:
– odpowiednie strefowanie zabudowy,
– wyłączenie pewnych obszarów z zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej oraz

przeznaczenia ich na strefy budownictwa przemysłowego i akustycznie obojętnego lub
strefy ochronne, odpowiednio zagospodarowane przestrzennie,

– stosowanie właściwych rozwiązań akustyczno-urbanistycznych w ustalonych strefach zabu-
dowy.

Zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym są niezwykle skomplikowane
w przypadku lotnisk już istniejących, gdzie niekontrolowana urbanizacja przyczyniła się do
pogorszenia klimatu akustycznego i narażenia rosnącej liczby ludzi na nadmierne poziomy
hałasu. jeśli pomimo zastosowania wszelkich możliwych narzędzi ograniczających emisję
hałasu lotniczego do środowiska występują przekroczenia wartości dopuszczalnych poza ob-
szarem lotniska, możliwe jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (ooU). Pozwala
to na uregulowanie na nowo zasad ładu przestrzennego na terenie dotkniętym uciążliwością
hałasu. 
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oPeraCYjNe ProCeDUrY oGraNICZająCe UCIąŻlIWośĆ HaŁaSU

odpowiednia organizacja ruchu lotniczego w sąsiedztwie portu jest zasadniczym ele-
mentem ograniczania uciążliwości hałasu. Do podstawowych narzędzi organizacyjnych należą:
– właściwe ukształtowanie i użytkowanie torów dolotu i odlotu- poprowadzenie ich nad ob-

szarami o mniejszej gęstości zabudowy pozwala na znaczne ograniczenie uciążliwości
hałasowej na terenach chronionych,

– wybór odpowiednich dróg startowych- służy ograniczeniu operacji nad najbardziej zalud-
nionymi terenami,

– optymalizacja profili lotu oraz konfiguracji parametrów eksploatacyjnych podczas operacji
startów i lądowań (m.in. Continuous Descent approach, Noise abatement Descent Proce-
dure, low Power/low Drug).

optymalne zarządzanie przestrzenią powietrzną jest bardzo skuteczną i korzystną pod
względem finansowym metodą ograniczania uciążliwości hałasu nad zaludnionymi terenami.

oGraNICZeNIa oPeraCYjNe

ograniczenia operacyjne odnoszą się do szeregu zróżnicowanych działań ograniczających
możliwości operacji przez statki powietrzne w porcie lotniczym. Stosowane są zazwyczaj
w sytuacji gdy wszelkie inne działania nie odnoszą właściwego skutku. ograniczenia mogą mieć
zastosowanie zarówno w odniesieniu do konkretnych typów statków, rodzajów misji czy też
pory dnia/nocy. Stosowne restrykcje mogą wynikać zarówno z regulacji centralnych, jak i lo -
kalnych. Przykładem pierwszego trybu jest zakaz lotów w Unii europejskiej dla samolotów
odrzutowych niespełniających wymogów certyfikacyjnych rozdziału 3. lokalnie, w Porcie lot-
niczym Chopina w Warszawie, zakazane jest wykonywanie lotów szkolnych, próbnych, tech-
nicznych w godzinach 21.00–5.00 (aIP ePWa 2010).

reDUkCja HaŁaSU U ŹrÓDŁa

ograniczanie hałasu u źródła jest najbardziej skutecznym sposobem łagodzenia uciążliwości
hałasu lotniczego. Z uwagi na fakt, że za odczuwanie na ziemi hałasu statku powietrznego
w decydującym stopniu wciąż odpowiada zespół napędowy to właśnie w jego konfiguracji
dokonał się największy postęp w przeciągu ostatniego półwiecza.

W tym zakresie niewątpliwym przełomem było wprowadzenie w latach siedemdziesiątych
do komercyjnego użytku silników turbowentylatorowych o wysokim współczynniku dwu -
przepły wowości. rozdzielony po minięciu wentylatora strumień powietrza ma na wyjściu
z dyszy znacznie niższą temperaturę, ciśnienie oraz prędkość, co zgodnie z teorią lighthill’a
(1952) przekłada się na emisję hałasu o znacznie niższym poziomie. różnice sięgają nawet
10–15dB (rajpert 1980).

optymalizacja akustyczna zespołu napędowego postępuje jednak nie tylko za sprawą
poprawy jego parametrów eksploatacyjnych. obecnie badane są różne koncepty instalacji
kształtu gondoli silnika oraz absorberów akustycznych zamontowanych w jej kanale. jest to
najskuteczniejszy sposób ograniczania hałasów turbomaszynowych, szczególnie hałasu wenty-
latora. Dowiedziono, iż odpowiednio zaprojektowane okładziny mogą przyczynić się do re-
dukcji hałasu na poziomie nawet 10–20dB (astley 2010).

liczne projekty badawcze poświęcone są również redukcji hałasu płatowca. W tym zakre-
sie najważniejszą rolę odgrywają optymalizacja jego konstrukcji (skrzydła, podwozia) oraz
materiałów, z których jest wykonany (patrz strona 91–92).
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Stosowanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki na poszczególnych poziomach gene-
racji źródła hałasu ma na celu ograniczenie całościowej emisji przez statek powietrzny dla
spełnienia przez niego wymogów certyfikacyjnych zgodnych z Załącznikiem 16 ICao. od czasu
wprowadzenia w latach 60. XX w. na szeroką skalę statków powietrznych o napędzie odrzu-
towym dzięki licznym projektom naukowo-badawczym możliwe było ograniczenie emisji
hałasu do środowiska na poziomie 20 dB (rys. 4).

Rys. 4. Postęp w redukcji hałasu lotniczego od czasu wprowadzenia standardów certyfikacyjnych

Badania nad konstrukcją bardziej efektywnego i cichego statku powietrznego trwają.
jednakże dla zrekompensowania rosnącej uciążliwości hałasu powodowanej stale rosnącym
ruchem lotniczym konieczna jest intensyfikacja wysiłków oraz sięganie po narzędzia
wykraczające poza technologie stosowane dotychczas w inżynierii lotniczej.

SoWY BIoNICZNYM DroGoWSkaZeM Do ProjektoWaNIa SaMolotÓW

Poniżej zostaną opisane mechanizmy cichego lotu sów, jak i zróżnicowanie ich rozwoju
w zależności od ekologii poszczególnych gatunków sów. tak jak wiele innych rozwiązań wy-
tworzonych przez przyrodę w drodze ewolucji mechanizmy te mogą być inspiracją dla projek-
tantów samolotów przy poszukiwaniu rozwiązań technicznych umożliwiających cichszy lot.
jak opisano wcześniej redukcja „u źródeł” poziomu hałasu emitowanego przez samoloty
powinna mieć priorytet wśród różnych wielokierunkowych działań ograniczających uciążliwość
hałasu lotniczego. Dlatego uważamy za celowe przedstawienie „sowich rozwiązań” gronu osób
z poza kręgu wyspecjalizowanych ornitologów, zajmujących się tą grupą ptaków, ich biologią czy
ochroną. Mimo, że niektóre z tych mechanizmów zostały opisane już dość dawno [Graham
1934, thorpe, Griffin 1962, kroeger et all. 1971] nie zostały one należycie spopularyzowane
w literaturze polskojęzycznej.

61CICHY lot SÓW INSPIraCją Do reDUkCjI ...



BOX NR 1

BIoNIka – kIerUNek Na PrZYSZŁośĆ

Bionika (zwana też biomimetyka, czyli naśladowaniem rozwiązań biologicznych) jest to
nauka stosowana dążąca do poznania rozwiązań powstałych w procesie ewolucji
i wdrożenia ich w technice (mechanika, automatyka, elektronika). ewolucja weryfikowała
w sposób bez względny anatomiczne, fizjologiczne czy behawioralne rozwiązania gatunków
pozostawiając przy życiu osobniki z rozwiązaniami najkorzystniejszymi w danych warunkach.
te korzystane cechy czy „rozwiązania” przeżywające osobniki utrwalały u swego potomstwa
czyniąc je lepiej przystosowanymi do środowiska. I dzięki ewolucji mamy obecnie gatunki które
potrafią szybko latać czy biegać, przeskakiwać wielokrotnie swoje rozmiary, widzieć
w ciemnościach lub żyć bez korzystania ze wzroku, żyć w ekstremalnych warunkach (głęboko
w ocenie, w wysokich lub niskich temperaturach, skrajnie suchym klimacie).

Próby uniesienia się w powietrze przez mitycznych prekursorów awiacji Ikara i Dedala
ilustrują dążenie człowieka do wykorzystania przyrodniczych wynalazków do własnych
potrzeb i celów. Studia nad piórami i skrzydłami ptaków były podstawą projektów helikoptera,
lotni czy spadochronu jakie wykonał leonardo da Vinci, których wdrożenie nastąpiło znacznie
później. Dążenie do wdrożenia wynalazków przyrody może mieć charakter codziennej praktyki
jakiegoś fachowca czy majsterkowicza, którego inspirują rozwiązania zastosowane w przy-
rodzie. Mogą to być również świadome i celowe prace badawcze na temat mechanizmów wy-
tworzonych przez ewolucję pod kątem ich dogłębnego poznania i wdrożenia w określonym
celu.

ten drugi kierunek jest domeną instytutów i laboratoriów rozwiązujących różne problemy
współczesnego człowieka (np. konstruowanie robotów, protez, metod leczenia czy kon-
struowania przedmiotów codziennego użytku). Zapięcia obuwia czy ubrań na tzw. rzepy to
przykład bionicznego wdrożenia rozwiązania wypracowanego przez łopian w celu lepszej dys-
trybucji jego nasion. również latanie przez niektóre gatunki ptaków (żurawie, gęsi) w forma-
cji klucza jest rozwiązaniem oszczędzającym energię a wdrożenie tego pomysłu do lotu
samolotów w odpowiednim szyku pozwala zmniejszyć zużycie paliwa do 18%. Warto pamiętać
o tych wszystkich wynalazkach przyrody także przy okazji dyskusji na temat ochrony przyrody
i mieć świadomość, że tracąc jakiś gatunek ludzkość traci również „ściągawkę” nierozpoznanych
jeszcze rozwiązań behawioralnych, mecha-nicznych czy biochemicznych.

Poważnym problemem jest jednak przepływ informacji między różnymi specjalistami z na -
uk biologicznych a inżynierami i konstruktorami różnych specjalności. Większość naukowców
– przyrodników jest zaangażowana w badania podstawowe opisujące mechanizmy funkcjo -
nowania organizmów i przyrody. Brakuje wspólnego języka i platformy wymiany informacji
z inżynierami, którzy też są w większości pochłonięci problemami ich warsztatu. Inżynierowie
często nie mają wystarczającej wiedzy biologicznej (Samek 2010) aby móc adaptować
i wdrażać przyrodnicze rozwiązania. Czyli wąskie specjalizacje w obu grupach ograniczają
przepływ informacji i perspektywy rozwoju bioniki, która jest zdecydowanie nauką inter -
dyscyplinarną. konieczne jest wzajemne otwarcie się przyrodników na praktyczne aspekty
wyników ich badań a inżynierów na poznawanie rozwiązań stosowanych w przyrodzie.

Dużą rolę na tym polu zaczyna odgrywać przemysł, który tworzy zespoły różnych specjal-
istów i inicjuje poszukiwania i badania w celu zaoferowania na rynku coraz lepszych rozwiązań.
ostatnio intensywnie rozwijają się badania nad cichym lotem sów [lilley 1998, lockard, lilley
2004, Bachman et all. 2011a,b, Herr 2005, Ito 2009, klän, Schröder 2008, klän et all 2009]
w celu poznania różnych mechanizmów i wdrożenia tych rozwiązań przy projektowaniu ciszej
latających samolotów.
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jak w przypadkach innych poszukiwań i zastosowań bionicznych rozwiązań tak i w tym
przypadku pierwszym krokiem interdyscyplinarnych poszukiwań powinno być przedstawienie
dokonań ewolucji w interesującym nas zakresie gronu osób, które mogą ewentualnie je wyko -
rzystywać i wdrażać. Projektanci samolotów zainteresowani redukcją hałasu lotniczego
powinni znać cały zestaw mechanizmów cichego lotu wytworzonych przez setki tysięcy lat
ewolucji, aby móc rozważyć ich wykorzystanie w swoich pracach. Ponieważ sowy są grupą
gatunków znacznie zróżnicowaną ekologicznie, w tym również pod względem strategii i tech-
niki łowieckiej, należy wyszukać i wskazać gatunki o najwybitniejszych osiągnięciach w zakre -
sie wyciszania lotu. Gatunki te powinny być przedmiotem dalszych bardziej pogłębionych
i zaawansowanych badań.

ekoloGIa aktYWNośCI NoCNej I CICHeGo lotU

Sowy są najliczniejszą grupą gatunków wyspecjalizowanych w żerowaniu w warunkach
słabego oświetlenia. rząd Strigiformes obejmuje kilka ponad 200 gatunków, z czego jako lęgowe
w europie występuje tylko 13 gatunków a w ameryce Północnej 19. Większość gatunków
występuje w tropikach a wiele z nich to gatunki endemiczne o areale ograniczonym do niewiel-
kich powierzchni np. poszczególnych wysp czy masywów górskich. Biologia i ekologia
gatunków europejskich i północnoamerykańskich jest dość dobrze poznana, podczas gdy wiele
egzotycznych gatunków jest tylko odnotowanych że istnieją.

oprócz sów w warunkach słabego oświetlenia polują na owady aktywne nocą lelki (Ca -

primulgidae). również tłuszczaki (Steatornis caripensis) występujące w jaskiniach połud nio -
woamerykańskich muszą poruszać się w ciemnościach, lecz często do orientacji wyko rzystują
echolokację i dobry węch [Martin 1990]. Wiele gatunków ptaków migruje nocą, lecz ten aspekt
ich aktywności jest mało interesujący dla naszego tematu. również ptaki nielotne, aktywne
nocą (kiwi, strusie, kazuary) są poza naszym zainteresowaniem, podobnie jak niektóre aktywne
nocą papugi, które są nielotne i roślinożerne.

Nocna aktywność sów związana jest z polowaniem głównie na dobrze słyszące gryzonie,
co zmusiło sowy do wypracowania w trakcie ewolucji rozwiązań gwarantujących im przeżycie.
Podstawowym sowim rozwiązaniem, oprócz dobrego wzroku i słuchu, okazał się cichy lot, co
czyni ten rząd ptaków szczególnie interesującym dla inżynierów zmierzających do projekto -
wania coraz ciszej latających samolotów.

Dźwięk wydawany podczas lotu to skutek tarcia powietrza o ciało ptaka i wirów, jakie
powstają w warstwach powietrza opływających ciało ptaka i tuż za nim. Wywoływane w ten
sposób drgania powietrza powodują powstawanie dźwięków rozchodzących się dookoła jako
fale akustyczne. Dźwięki te mogą ostrzegać potencjalne ofiary sów o nadlatującym nie bez-
pieczeństwie.

Sowy polują w warunkach mniej lub bardziej ograniczonej widoczności, kiedy to dla
skuteczności polowań wzrasta znaczenie słuchu. Słabe warunki świetlne jakie panują podczas
polowania sów ograniczają możliwości wizualnego wykrycia ofiary, określenia jej położenia
i kierunku poruszania się. W interesie sów jest więc dobre wykrywanie dźwięków wydawanych
przez ofiary (szelest poruszanych traw czy liści, pisk ofiar). Dlatego selekcja w procesie ewolucji
sów preferowała wysokie możliwości słuchu sów i takie adaptacje morfologiczne i upierzenia,
które umożliwiały cichy lot i zwiększały skuteczność nocnych polowań. ewolucja sów poszła
w kierunku wytworzenia mechanizmów cichego lotu, który pozwala im zwiększać skuteczność
polowań poprzez:
– lepsze słuchowe wykrywanie obecności zdobyczy w warunkach słabej widoczności,
– dokładną lokalizację ofiar w ciemności i
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– większą skuteczność polowań dzięki chwytaniu zaskoczonych ofiar, które nie usłyszały
nadlatującego drapieżnika i nie zdążyły podjąć ucieczki.

Sowy stosują dwie podstawowe techniki łowieckie: lot patrolowy i czatowanie. Polowanie
lotem patrolowym stosują głównie płomykówka, uszatka, uszatka błotna i sowa śnieżna, które
lecąc na niskiej wysokości w terenach otwartych poszukują ofiar przy pomocy słuchu i/lub
wzroku.

Większość sów stosuje polowanie z wykorzystaniem czatowni (drzewo, słup, budynek czy
inne wzniesienia) z których wypatruje lub nasłuchuje ofiar. W biotopach bardziej otwartych
lub luźno zadrzewionych kontrolowana może być większa okolica, głównie za pomocą wzroku
(sowa jarzębata, uszatka, uszatka błotna, puszczyk mszarny, sowa śnieżna, pójdźka, puchacz,
syczek). W warunkach leśnych biotopów w wykrywaniu ofiar z czatowni większą rolę odgrywa
słuch i zazwyczaj pod kontrolą jest mniejsza powierzchnia wokół czatowni (włochatka,
puszczyk, puszczyk uralski, sóweczka, puchacz, syczek). Niektóre gatunki wymienione stosują
różne techniki polowań i dlatego były wymienia parokrotnie.

Nie zawsze sowom jest potrzeby cichy lot. Zapewne podczas godów czy migracji nie mają
potrzeby redukowania poziomu dźwięków. Natomiast cichy lot jest szczególnie potrzebny pod-
czas polowania, zwłaszcza w jego ostatniej fazie, kiedy sowa zbliża się do ofiary, czyli:
– podczas niskiego lotu patrolowego nad żerowiskiem, 
– w końcowej fazie ataku – lotu ślizgowego w kierunku wykrytej ofiary,
– podczas manewrów (zawisania w powietrzu) i zwrotów przed i w trakcie chwytania ofiary.

Pomiary poziomu dźwięku emitowanego przez północnoamerykańskiego puszczyka
kreskowanego (Strix varia) lecącego lotem ślizgowym wykazały, że jest on niesłyszalny dla ucha
ludzkiego z odległości około 3 m a z odległości 1 m słyszalne są tylko dźwięki w przedziale
częstotliwości 0,1–2 kHz [Gruschka et all. 1971]. thorpe i Griffin (1962) zaobserwowali, że lot
sów nie generuje dźwięków o dużych częstotliwościach (niesłyszalnych dla ucha ludzkiego)
w przeciwieństwie do gołębi i szponiastych analogicznej wielkości. eksperymentalne pomiary
porównawcze natężenia dźwięków generowanych podczas lotu pustułki (Falco tinnunculus),
myszołowca (Parabuteo unicinctus) i płomykówki wykazały cichszy lot sowy o 5–8 decybeli
w przedziale częstotliwości powyżej 2,5 kHz (Sarradj et all. 2010).

Poziom dźwięków towarzyszący lotowi sów w tych fazach polowania jest kluczowy dla
skuteczności polowań i dla szans przeżycia. Dlatego w procesie selekcji ewolucyjnej takie cechy
budowy i właściwości upierzenia, które wyciszały lot sprzyjały lepszej przeżywalności i były
utrwalane u potomstwa. kilka gatunków specyficznych sów odżywających się rybami
potwierdza powyższy scenariusz ewolucyjny, gdyż są pozbawione tych mechanizmów, które
wykształciły gatunki sów polujące na gryzonie.
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BOX NR 2

BUDoWa PIÓra, SkrZYDŁa I oGoNa 

lotki i sterówki to największe pióra konturowe, które tworzą nośną powierzchnię
skrzydeł i ogona. Pióra te zbudowane są z osi pióra zwanej stosiną, do której są przymo-
cowane dwie chorągiewki złożone z połączonych ze sobą promyków. Promyki łączą się ze
sobą poprzez czepne haczyki, dzięki czemu jest łatwe ponowne połączenie rozerwanej
chorągiewki (rys. 5).

U sów promienie są lepiej widoczne od spodu, gdyż na stronie górnej pokryte są
charakterystycznym sowim puszkiem (pennula). Dzięki małym ścięgnom mięśnie
położone pod skórą mogą sterować ustawieniem lotek lub sterówek, co umożliwia ptakom
precyzyjne ustawienie piór lotnych w zależności od warunków lotu i potrzebnych
manewrów. Chorągiewkę położoną od strony nasady skrzydła lub środkowej osi ogona
nazywamy chorągiewką wewnętrzną. Po drugiej stronie stosiny znajduje się chorągiewka
zewnętrzna (rys. 6).

Skrzydła są przednimi kończynami, na których dwa rzędy lotek (lotki
pierwszorzędowe – na wysokości dłoni i lotki drugorzędowe – na odcinku przedramienia)
(rys. 7).

lotki pierwszorzędowe wyrastają dość gęsto z dłoniowego odcinka skrzydła i tworzą
końcową część powierzchni skrzydła. Sowy mają 10 lotek pierwszorzędowych.
W zależności od gatunku sów 15–20 lotek drugorzędowych wyrasta znacznie rzadziej
z odcinka przedramienia i tworzą nasadową powierzchnię skrzydła.

U sów przestrzenie między nasadami lotek tworzące przednią część skrzydła są staran-
nie okryte rzędami pokryw (rys. 8), pod którymi występuje obfita warstwa puchu (rys.
22). Nasa-dowe odcinki lotek i wypełnione puchem przestrzenie między nimi pokryte są
rzędem dużych górnych pokryw odpowiadających poszczególnym lotkom. Natomiast
nasadowe części tych pokryw są przykryte kolejnym rzędem mniejszych pokryw średnich,
a te z kolei następnym rzędem jeszcze mniejszych pokryw itd. (rys. 8). takie ułożenie coraz
mniejszych i coraz bardziej wygiętych pokryw daje zewnętrznej przedniej krawędzi
skrzydła łagodny, opływowy kształt.

lotki położone bliżej tułowia przykrywają od góry część wewnętrznych chorągiewek
sąsiednich lotek, które w czasie roboczego uderzenia skrzydłami w dół przylegają do
siebie tworząc jednolitą powierzchnię. W czasie jałowego ruchu skrzydeł do góry
chorągiewki te częściowo odchylają się robiąc szpary dla przepływu powietrza, co czyni
ten ruch skrzydeł mniej kosztownym energetycznie.

Sowy mają 12 sterówek ułożonych podobnie jak lotki tzn. bardziej wewnętrzna
sterówka częściowo przykrywa z góry chorągiewkę wewnętrzną sąsiedniej sterówki (rys.
9). Połączenie ogona z tułowiem jest z góry i od dołu pokryte rzędami pokryw nado-
gonowych i pod ogo nowych, które zapewniają opływowy kształt tego połączenia.



Rys. 5. Fragment lotki puszczyka mszarnego z rozerwaną chorągiewką wewnętrzną. W szczelinie
rozerwania widoczne są pojedyncze cztery promyki

Rys. 6. Lotka pierwszorzędowa puszczyka z widocznymi obydwoma emarginacjami: zewnętrzną
u góry i wewnętrzną u dołu

Rys. 7. Skrzydło uszatki bez pokryw i puchu z widocznym umocowaniem 10 lotek pierwszorzędowych
(na odcinku dłoniowym) i 15 lotek drugorzędowych (na odcinku przedramienia)
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Rys. 8. To samo skrzydło uszatki co na rys. 7 i 22 z widocznymi pokrywani górnymi

Rys. 9. Widok z góry prawej strony ogona puszczyka mszarnego

MeCHaNIZMY CICHeGo lotU SÓW

już w okresie międzywojennym komandor r.M. Graham (1934) opisał trzy podstawowe
cechy sowich piór związane z ich cichym lotem: puszek na górnej powierzchni chorągiewek
piór, grzebyk na brzegach zewnętrznych chorągiewek skrajnych lotek pierwszorzędowych,
które tworzą przednią krawędź skrzydła i pasek frędzelków na brzegach lotek i sterówek, które
tworzą tylną krawędź skrzydła i ogona. Przez następne kilkadziesiąt lat tylko te trzy mecha-
nizmy były wymieniane w literaturze, mimo, że są elementem znacznie bogatszego zestawu
środków, jakie sowy wypracowały w celu wyciszania lotu.

Dokładniejsze zbadanie problemu wykazało, że sowy zawdzięczają cichy lot bardzo
zróżnicowanym mechanizmom, które można podzielić na dwie kategorie pochodzenia:

– bardziej zaawansowanym adaptacjom, które umożliwiły ptakom latanie i,
– specyficznym sowim adaptacjom, nie spotykanym u innych grup ptaków.

67CICHY lot SÓW INSPIraCją Do reDUkCjI ...



jeśli chodzi o podział funkcjonalny tych mechanizmów cichego lotu sów można je podzielić
na trzy następujące kategorie, z tym że pierwsza określona jako „bryła sowy w powietrzu” jest
podzielona na dwie podkategorie:
A1 – redukcja oporu i tarcia powietrza o bryłę lecącej sowy,
A2 – redukcja zawirowań w warstwie powietrza opływającej sowę i redukcja wirów

powstających za skrzydłem i ogonem,
B – redukcja przepływu powietrza przez upierzenie,
C – redukcja generowania dźwięków w upierzeniu poprzez ocieranie się o siebie sąsiednich

lotek i sterówek.

Dla przejrzystości wykładu poszczególne kategorie mechanizmów zostaną omówione od-
dzielnie, jednak działają one jednocześnie dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. Zróżni -
cowanie mechanizmów cichego lotu jest wśród sów dość spore, co zostanie omówione
na stronach 80–92, aby móc wskazać gatunki sów, których dalsze badanie może przynieść naj -
bardziej interesujące rezultaty.

A1 – redukcja oporu i tarcia powietrza o bryłę lecącej sowy

opływowy kształt lecącej sowy i bardzo obfite i miękkie upierzenie redukują opory po-
wietrza. kształt tułowia sów przypomina optymalny kształt spadającej kropli, czyli bryły
ukształtowanej przez siłę grawitacji, opór powietrza i lepkość cieczy (rys. 10).
lecąca sowa osiąga opływowy kształt również dzięki redukcji wystających części (złożone pióra
tworzące „uszy”) oraz wypełnione podogonowe zagłębienie w bryle przez obfity puch
podogonowy. W czasie lotu zagłębienie podogonowe jest również wypełnione przez obficie
opierzone nogi, które wysuwane są do przody dopiero w końcowej fazie ataku. Połączenie
skrzydeł z tułowiem jest obficie okryte gęstym warstwą barkówek, co również nadaje całej

bryle bardziej aerodynamiczny kształt.
Sowy mają bardzo obfite i miękkie upierzenie. Według Wij-

nandts’a (1984) uszatka ma 4-krotnie więcej piór niż ptaki z innych
rzędów o podobnej wielkości. około połowę promienia owalnego
przekroju głowy puszczyka mszarnego stanowi czaszka a drugą po -
łowę warstwa piór (Nero 1980). taka gruba i miękka osłona z piór
umożliwia samoczynne dostosowywanie się kształtów bryły sowy
do oporów powietrza i może amortyzować uderzenia powietrza na
jakie trafia ciało lecącej sowy (uderzenia wiatru, zawirowania po-
wietrza płynącego między drzewami). eksperymenty kroeger’a i in-
nych (1971) wykazały lepsze tłumienie przez miękkie i uginające się
powierzchnie brył dźwięków o średnich i wysokich częstotli -
wościach w porównaniu z częstotliwościami niskimi, a te właśnie
częstotliwości są kluczowe dla lokalizacji gryzoni w ciem noś -
ciach.Mały opór powietrza wynika również z relatywnie niskich
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Rys. 10. Pionowy obrys konturu tułowia lecącej sowy przypomina opty-
malny kształt spadającej kropli



prędkości lotu niektórych gatunków sów. Bardzo fragmentaryczne i nieporównywalne dane
(zebrane przypadkowo różnymi metodami i w różnych warunkach) dotyczące szybkości lotu
sów są zestawione w tabeli 1.

Tab. 1. Fragmentaryczne dane na temat prędkości lotu niektórych gatunków sów

Dane te pozwalają zorientować się, że gatunki większe latają szybciej niż gatunki średniej
wielkości, chociaż źródła tych danych nie podają metody i warunków pomiarów (np. czy lot
patrolowy, czy ucieczka). Należy podkreślić stosunkowo dużą szybkość lotu najmniejszej w tym
zestawieniu pójdźki. Własne obserwacje lotów, najmniejszego europejskiego gatunku, sóweczki
pozwoliły stwierdzić bardzo szybki lot tej małej sowy. Najwyższa wartość szybkiego lotu sowy
śnieżnej może mieć związek, oprócz wielkości gatunku, z bardzo rozległymi areałami tundry
zaj mowanymi i eksploatowanymi przez pary tych sów.

opór z jakim powietrze oddziałuje na lecącego ptaka jest wynikiem energii z jaką lecący
ptak wbija się w powietrze. Sowy wyróżniają się wśród ptaków najniższymi wartościami
wskaźnika wing-loading czyli jednostkowego obciążenia skrzydeł, który oblicza się dzieląc
masę ciała przez powierzchnię obu skrzydeł. Wartość ta informuje ile gramów wagi ptaka przy-
pada na 1 cm2 nośnej powierzchni skrzydeł. Badania Poole’a (1938) pozwoliły obliczyć wartość
tego wskaźnika dla różnych grup ptaków północno-amerykańskich, co przestawia zestawienie
danych w tabeli. 2.

gatunek
Prędkość lotu

(km/h)
Źródło

puchacz wirginijski 64 http://www.wvu.edu/~agexten/wildlife/802.pdf

uszatka błotna 42/30,2
http://www.simplywildcanada.com/owls_of_Canada.

html/Brudere, Boldt 2001

sowa śnieżna 80 j.w.

płomykówka 35,2; 9–25,2
http://bullofthebog.blogspot.com/2008/11/time-

dbarn-owl.html

pójdźka 62 Harrisson 1931

puszczyk kreskowany 56–64
http://www.elmwoodparkzoo.org/animals/animalP

rofiles/birds/barredowl.html

puszczyk 33–70 Harrisson 1931
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Tab. 2. Wartości średnie wskaźnika wing-loading i zakres wartości obliczone na podstawie danych
Poole’a (1938) dla wybranych grup gatunków ptaków

Wyniki te okazują się zbieżne z często stwierdzanym w terenie głośnym lotem niektórych
gatunków ptaków o wysokich wartościach wskaźnika wing-loading, np.: łabędzie, gęsi, kuraki.
Niskie wartości wskaźnika wing-loading osiągnięte zostały w procesie ewolucji dzięki mini-
malizacji ciężaru sów i/lub powiększaniu powierzchni nośnej skrzydeł. Niskie wartości
wskaźnika wing-loading sów wraz z relatywnie wolnym lotem większości gatunków sprawia,
ze energia z jaką sowa wbija się w powietrze jest stosunkowo niska i wywołuje stosunkowo
słaby opór powietrza. to zaś sprawia, że tarcie powietrza o bryłę lecącej sowy jest słabe i nie
generuje silnych wirów zatem nie powoduje wyraźnych efektów akustycznych.

redukcja oporu powietrza i tarcia mas powietrza o ciało lecącej sowy jest osiągnięta dzięki:
– opływowemu kształtowi ciała sowy,
– grubej i miękkiej warstwie upierzenia mogącej reagować na opory powietrza,
– powolnemu lotowi z rzadszymi uderzeniami skrzydeł i stosunkowo małą amplitudą

uderzeń,
– relatywnie niskiej masie ciała w relacji do powierzchni skrzydeł.

A2 – redukcja zawirowań w warstwie powietrza opływającego sowę
i wirów powstających za skrzydłami i ogonem

W przypadku tej kategorii mechanizmów cichego lotu sów istotne znaczenie mają
powszechnie znane i wymieniane trzy elementy opisane już przez Graham’a (1934):

grupy gatunków
Liczba

gatunków

Wartość wskaźnika wing-loading

Wartość średnia zakres wartości

Ptaki wodne: 
nury (1), łabędzie (2), kaczki (13),
gęsi (2), perkozy (2)

20 1,33 0,81–2,00

kuraki 2 1,20 0,98–1,43

Sępy 4 0,67 0,36–1,04

Sokoły 4 0,58 0,36–0,91

Gołębie 2 0,51 0,42–0,60

jastrzębiowate 14 0,46 0,22–0,71

Czaple 6 0,41 0,35–0,50

Sowy 10 0,38 0,19–0,61

70 MarIaN CIeślak, Marta rojek



– puszek na górnej powierzchni chorągiewek piór,
– grzebyk na brzegach zewnętrznych chorągiewek skrajnych lotek pierwszorzędowych, które

tworzą przednią krawędź skrzydła i,
– pasek frędzelków na brzegach lotek i sterówek, które tworzą tylną krawędź skrzydła i ogona.

Cechą sowich piór, łatwo wykrywaną dotykiem, jest miękki puszek (pennula) pokrywający
górną powierzchnię lotek sterówek i drobnych piór okrywających skrzydła i tułów. Puszek ten
tworzą gęste włoski wyrastające z promyków chorągiewek piór (rys. 11 i 12), co sprawia
wrażenie jakby upierzenie sowy pokryte było miękkim atłasem.

Rys. 11 i 12. Górna strona lotki puszczyka mszarnego z widocznym puszkiem, który zasłania promyki
i dolna strona tego samego fragmentu pióra z dobrze widocznymi promykami

Należy pokreślić, że puszkiem nie są pokryte dolne powierzchnie skrzydeł i ogona. Vad
i inni (2006) eksperymentalnie potwierdzili redukcję hałasu przy opływaniu profilu pokrytego
welwetową powłoką przypominającą sowi puszek, jednocześnie stwierdzając wzrost oporu
i pogorszenie awiacyjnych parametrów profilu.

lekko zadarty do góry grzebyk na przedniej krawędzi skrzydła (na lotkach pierw szo -
rzędowych p10 i czasami p9 i p8) powstał z przekształconych promyków zewnętrznej
chorągiewki zewnętrznych lotek pierwszorzędowych (rys. 13).
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Rys. 13. Wyraźny grzebyk (generator wirów) występuje na skrajnej lotce pierwszorzędowej
puszczyka (p10) a mniej wyraźne na dwóch następnych (p9 i p8)

Grzebyk rozcina przyścienną warstwę powietrza opływającą górną, wypukłą, powierzchnię
skrzydła, dzięki czemu w tej warstwie powstają mikrowiry i ta warstwa powietrza lepiej
przylega do porowatej górnej powierzchni skrzydła i umożliwia warstwowe opływanie
skrzydła. Grzebyk na przedniej krawędzi skrzydła i porowata wypukła górna powierzchnia
skrzydła nadają mikroturbulentny charakter ruchu powietrza w warstwie przyściennej, po -
wodując przesunięcie do tyłu punktu oderwania warstwy przyściennej i redukują powstawanie
zawirowań za skrzydłem i związane z nimi efekty akustyczne.

eksperymenty Ito (2009) z wizualizacją przepływu powietrza przeprowadzone w tunelu
aerodynamicznym potwierdziły, ze rozstaw ząbków grzebyka odpowiadający gęstości grze-
byka puchaczy (28 ząbków na cal) daję najlepszą redukcję zjawisk turbulencji w przypadku
modelu skrzydła tej wielkości. Grzebykowe struktury na płatach wirnika istotnie redukowały
hałas w zakresie wyższych częstotliwości (od 3 do 17 dB) a nie miały istotnego wpływu na
poziomu hałasu w częstotliwościach niskich. lepszą redukcję osiągano przy mniejszej
prędkości obrotowej wirnika [Soderman 1973].

Rys. 14. Brzegi chorągiewek piór stanowiące tylną krawędź skrzydła i ogona zakończone są pasem
frędzelków

Mimo, że grzebyk u sów i generatory wirów na skrzydłach samolotów powodują
zwiększenie oporu jest on częściowo rekompensowany przez przesunięcie punktu oderwania
w kierunku tylnej krawędzi skrzydła [krzysiak 2011]. Chociaż działanie ząbków grzebyka jest
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analogiczne do działania generatorów wirów montowanych na przedniej krawędzi skrzydeł
samolotów, to wydaje się, że powody ich montowania miały na celu głównie poprawę awia-
cyjnych zdolności samolotu (stabilności i zwrotność).

Powietrze opływające skrzydło z góry dzięki pasowi frędzelków na tylnej krawędzi skrzydła
i ogona (rys. 14) łagodnie łączy się z powietrzem płynącym pod skrzydłem. Łagodnemu
wymieszaniu się górnego i dolnego powietrza sprzyja kształt przekroju sowiego skrzydła, które
wyróżnia się opływowym profilem przedniej części i bardzo cienką tylną częścią przekroju
skrzydła [liu et all 2004]. to łagodne połączenie obu warstw powietrza zapobiega powstaniu
tuż za skrzydłem wirów i związanych z nimi efektów akustycznych.

Brak grzebyka na przedniej krawędzi skrzydła i puszku oraz słabe przyleganie powietrza do
górnej powierzchni skrzydła mogłyby skutkować wcześniejszym oderwaniem się przyściennej
warstwy powietrza od wypukłej powierzchni przedniej części skrzydła i powstaniem pod -
ciśnienia nad tylną połową skrzydła. takie zjawisko nadałoby przepływowi górnego powietrza
bardziej turbulentny charakter z szerszymi wirami i skutkowałoby zawirowaniami powietrza
nad i za skrzydłem w strefie łączenia się z powietrzem dolnym, co generowałoby dodatkowe
efekty akustyczne. lepsze przyleganie warstw powietrza do skrzydeł poprawia także stabilność
lotu sów, co może być bardzo istotne dla gatunków wolno latających, np. płomykówka.

Powyższy opis dotyczy sytuacji lotu ślizgowego, bez machania skrzydłami, który często
sowy stosują w końcowej fazie dolatywania do ofiary. jednak wykonywanie lotów patrolowych
wymaga częstego uderzania skrzydłami, co znacznie komplikuje opisany wyżej przepływ po-
wie trza wokół sowy lecącej aktywnym lotem. Uderzenia twardych skrzydeł w dół mogłyby
powodować ostre zawirowania na krawędziach skrzydeł i znaczne efekty akustyczne. jednak
pióra sów wyróżniają się miękkimi i elastycznymi zakończeniami. Ilustruje to porównanie
sztywności pióra rybołowa (Pandion haliateeus) z piórem puszczyka mszarnego o tej samej
długości i o dwukrotnie mniejszej wadze (rys. 15). Pióro sowy mimo mniejszej wagi bardziej
wyginało się ku dołowi, co świadczy o jego elastyczności.

Rys. 15. 10% długości obu piór jest włożone między strony książki: sztywniejsza lotka rybołowa
(u góry) jest mniej wygięta mimo że jest dwukrotnie cięższa niż lotka puszczyka mszarnego
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Dzięki tej elastyczności przy roboczym uderzeniu w dół krawędzie sowiego skrzydła lekko
uginają się nadając krawędzi opływowy kształt i łagodzą zawirowania powietrza i związane
z tym efekty akustyczne (rys. 16).

Rys. 16. Schematyczny obraz powstawania zjawisk turbulencji na krawędzi pracującego sztywnego
skrzydła ( z lewej) i łagodne warstwowe opływanie przez powietrze elastycznej krawędzi skrzydła

Sowy w odróżnieniu od dziennych ptaków drapieżnych mają zaokrąglone wierzchołki lotek
pierwszorzędowych, co zapobiega powstawaniu wirów przy ostrych zakończeniach lotek.
Ilustrują to rysunki: 17, która przedstawia ostre wierzchołki lotek dziennych ptaków drapieżnych
(szponiastych) i sowy rybiarki oraz 18 prezentująca zaokrąglone wierzchołki lotek sów.

Rys. 17. Ostro zakończone lotki pierwszorzędowe dziennych ptaków drapieżnych (szponiaste)
i rybiarki bosonogiej – sowy polującej na ryby (pierwsza z prawej)
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Rys. 18. Zaokrąglone wierzchołki lotek sów (od lewej puszczyk mszarny, płomykówka, włochatka)

różnice kształtu zewnętrznych lotek pierwszorzędowych występują nie tylko na wierz -
chołkach piór. U szponiastych występują ostro zakończone ostrogi emarginacji wewnętrznej,
która to emarginacja u sów jest płytsza a zamiast ostróg występują łagodne zaokrąglenia.
W kształtach sowich lotek nie występują więc ostre elementy, które mogłyby generować pod-
czas lotu jakiekolwiek dodatkowe efekty akustyczne.

Rys. 19. Emarginacje wewnętrzne lotek ptaków szponiastych są głębokie i zakończone ostrymi ostro -
gami (pięć z lewej). Emarginacje wewnętrzne u sów są płytkie i zakończone zaokrągloną ostrogą
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B – redukcja przepływów powietrza przez upierzenie

Puszek na górnej powierzchni lotek i pokryw wraz z podwiniętymi do dołu brzegami
zewnętrznych chorągiewek lotek (rys. 20) uszczelniają powierzchnię skrzydła i znacznie
ograniczają wnikanie i przepływ powietrza przez wnętrze skrzydła. Przeciskanie się powietrza
między gęsto ułożonymi lotkami i pokrywami powodowałoby znaczące efekty akustyczne.

Rys. 20. Promyki na przednich krawędziach lotek pierwszorzędowych są podgięte w dół i przylegając
do puszku na sąsiednich lotkach uniemożliwiają wnikanie powietrza do wnętrza skrzydła

Puszek na tych frag-
mentach lotek które są
przykryte sąsiednimi lot -
kami jest inny niż na
powierzchniach odkry-
tych. Według Bachmanna
i innych (2011a) u pło -
mykówki w zakrytych
częściach chorągiewek
wewnętrznych puszek
jest: wyższy, grubszy,
gęściejszy i tworzy bar -
dziej plastyczną warstwę
niż w odkrytych częś -
ciach chorągiewek zew -
nętrznych. Dodatkowo
wnętrze skrzydła jest
uszczelnione obfitym pu -
chem przy nasadzie lotek
(rys. 21) oraz gęstą
warstwą puchu wypeł -
niającą przestrzenie mię -
dzy trzonkami lotek (rys.
22).
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Rys. 21. Obfity puch przy nasadzie chorągiewki zewnętrznej również
uszczelnia wnętrze skrzydła, ograniczając przepływ powietrza między
piórami



Rys. 22. Przestrzenie między stosinami lotek są wypełnione ciemnym puchem, który uszczelnia
wnętrze skrzydła (to samo skrzydło co na rysunkach 7 i 8)

Czarny kolor puchu sowiego ma związek z nasyceniem go pigmentem, melaniną, co wzmac -
nia odporność puchu na wycieranie i wydłuża jego żywotność.

również dolne pokrywy skrzydłowe mają charakterystyczny sowi puszek, lecz jest on tylko
na górnej stronie chorągiewek (rys. 23), czyli dolna powierzchnia skrzydła pozostaje gładka
a puszek na dolnych pokrywach uszczelnia wnętrze skrzydła przed penetracją powietrza.

Rys. 23. Dolne pokrywy lotek mają również puszek na górnej stronie ( z lewej) skierowanej do
wnętrza skrzydła w celu uszczelnienia
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BOX NR 3

PrZeGląD eUroPejSkICH GatUNkÓW SÓW

krótka charakterystyka europejskich gatunków sów uporządkowanych według
wielkości, w oparciu o dane Mikkoli (1983) i Voous’a (1988). Podane nazwy i synonimy
to: polska/łacińska/angielska.

Puchacz /Bubo bubo/eagle owl/ – największa sowa świata, ciężar 1,62–4,00 kg,
rozpiętość skrzydeł 155–175 cm, bardzo mocna budowa ciała i sztywne pióra, relatywnie
wysoki wskaźnik wing-loading. Występuje w lasach, stepach i górach europy i azji. Poluje
na różnorodne ssaki i ptaki małej i średniej wielkości. osiadły, młodzież rozprasza się na
odległość 100–200 km.

Sowa śnieżna /Bubo scandiacus, Nyctea scandiaca/Snowy owl – ciężar 1,28–2,95 kg,
rozpiętość skrzydeł do 160 cm, podobnie jak poprzedni gatunek ma silną budowę ciała,
mocne pióra i wysokie wing-loading. Występuję jako lęgowa tylko w pasie tundry
północnego koła podbiegunowego, migrując zimą na południe. Poluje na ssaki i ptaki
średniej wielkości (lemingi, króliki, pardwy).

Puszczyk mszarny /Strix nebulosa/Great grey owl – ciężar 0,65–1,90 kg, rozpiętość
skrzydeł około 140 cm, delikatna budowa, bardzo miękkie pióra, relatywnie niskie wing-
loading. Występuje w pasie północno-europejskiej tajgi. Zimą koczuje na południe
w poszukiwaniu pokarmu. Poluje z czatowni i niskiego lotu patrolowego na relatywnie
małe ofiary (gryzonie). Potrafi wykryć i schwytać ofiary ukryte pod śniegiem.

Puszczyk uralski /Strix uralensis/Ural owl – ciężar 0,63–1,02 kg, rozpiętość skrzydeł
120–130 cm, mocniejsza budowa ciała i wyższa wartość wskaźnika wing-loading pozwala
mu chwytać większe ofiary niż większy p. mszarny (gryzonie, króliki, kuraki leśne, drób
domowy). typowo leśny i osiadły gatunek.

Puszczyk, puszczyk zwyczajny /Strix aluco/tawny owl – ciężar 410–800 g, rozpiętość
skrzydeł 94–104 cm, relatywna wartość wskaźnika wing-loading najwyższa wśród
puszczyków. Występuje w biotopach leśnych i krajobrazie rolniczym a nawet i parkach
miejskich prawie całej europy. osiadły. Dieta bardzo zróżnicowana.

Uszatka, sowa uszata /Asio otus/lond-eared owl – ciężar 200–390 g, rozpiętość skrzydeł
90–100 cm, przeciętna wartość wskaźnika wing-loading. Gniazduje na brzegach lasów
i za drzewieniach, poluje w terenach otwartych, co ułatwiają długie skrzydła. Zimą łączy
się w stada i koczuje poszukując pokarmu, który stanowią głównie gryzonie.

Uszatka błotna, sowa błotna, błotnica /Asio flammeus/Short-eared owl – parametry
i bio logia podobne do uszatki. Występuje w terenach bagiennych, gdzie zakłada gniazdo
na ziemi. Gatunek migrujący, o większej aktywności dziennej niż poprzedni.

Płomykówka /Tyto alba/Barn owl – ciężar 280–450 g, rozpiętość skrzydeł 85–93 cm,
niskie wing-loading związane jest z polowaniem lotem patrolowym w otwartych
biotopach. Z wy jątkiem gór i północnej części kontynentu gniazduje w biotopach zur-
banizowanych całej europy. Gatunek osiadły. Poluje głównie na gryzonie, które potrafi
chwytać nawet w zupełnych ciemnościach, wykorzystując czuły słuch pozwalający
odbierać dźwięki o wysokich częstotliwościach (Dyson et all. 1998).
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te uszczelnienia mogłyby wydawać się mało skuteczne w przypadku ptaków latających
z bardzo dużymi szybkościami. jednak sowy generalnie latają dość wolno (zwłaszcza gatunki
szczególnie zainteresowane cichym lotem) a więc ciśnienie powietrza wciskanego między lotki
nie jest zbyt wysokie. Dlatego zastosowane rozwiązania uszczelniające wnętrze skrzydła
skutecznie redukują przepływ powietrza między piórami (ruchomymi elementami skrzydła)
i zapobiegają niepotrzebnym efektom akustycznym.

C – redukcja generowania dźwięków w upierzeniu

Skrzydła i ogon sów podczas startu do ataku lub ostatniej fazy ataku często wykonują skom-
plikowane manewry wymagające rozkładania i składania skrzydeł czy ogona (zwroty, zawisa -
nie w powietrzu), co może powodować ocieranie się o siebie sąsiednich lotek i sterówek.
ocieranie się o siebie piór może skutkować powstaniem efektów akustycznych obniżających
skuteczność polowania (wcześniejsze spłoszenie ofiary). jednak puszek na górnej powierzchni
sowich piór spełnia jeszcze jedną funkcję – radykalnie wycisza tego typu dźwięki (sugerujemy
Czytelnikom doświadczalne porównanie poziomu dźwięku przy pocieraniu o siebie np. lotek
np. rybołowa i jakiejś sowy o zbliżonej wielkości – puchacz, puszczyk mszarny).
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Sowa jarzębata, jarzębatka /Surnia ulula/Hawk owl – ciężar 215–380g, rozpiętość
skrzydeł 74–81 cm, dość wysokie wing-loading i dynamiczny lot. angielska nazwa oddaje
charakter sylwetki i lotu tej sowy (długi ogon, krótkie ostro zakończone skrzydła pozwalają
polować również na ptaki w locie [Mikkola 1972]. Gniazduje w luźnych lasach północnej
części europy a w okresie pozalęgowym koczuje w poszukiwania pokarmu.

Włochatka /Aegolius funereus/Boreal owl, tengmalm’s owl – ciężar 116–197 g, rozpiętość
skrzydeł 54–62 cm, relatywnie niskie wing-loading. Występuje w lasach górskich i lasach
borealnych. Część populacji migruje. Poluje z czatowni o średniej wysokości 1.7 m
i wykorzystując doskonały słuch wykrywa ofiary i je atakuje w promieniu kilku metrów
[Norberg 1970]. Podstawowe pożywienie drobne gryzonie, które potrafi chwytać nawet
w zupełnych ciemnościach.

Pojdźka /Athene noctua/little owl – mała sowa o wadze 109–210 g, rozpiętości skrzydeł
54–58 cm, dość wysokie wing-loading. Mając dość mocne lotki i dynamiczny lot potrafi
chwytać ofiary w powietrzu (owady, ptaki). Gatunek osiadły w krajobrazie rolniczym,
biotopach zurbanizowanych i dolinach rzek centralnej i południowej europy.

Syczek /Otus scops/Scops owl – ciężar 80–140g, rozpiętość skrzydeł 53–63 cm. Gniazduje
w krajobrazie rolniczym i zurbanizowanym południowej europy. Migruje aż do afryki cen-
tralnej. Szybki i zwinny lot umożliwia chwytanie owadów, które mają spory udział w diecie.

Sóweczka /Glaucidium passerinum/Pygmy owl – najmniejsza sowa europy, ciężar 47–79 g,
rozpiętość skrzydeł 34–46 cm, relatywnie wysokie wing-loading. Występuje w lasach gór-
skich i lasach borealnych. W większości populacja jest osiadła. Gatunek o bardzo dyna-
micznym i szyb  kim locie polujący na drobne gryzonie i małe ptaki, które chwyta w locie.



* * *
jak widać mechanizmy cichego lotu sów są bardzo zróżnicowane i jednocześnie działają na

rzecz wyciszenia lotu. Dlatego nie należy dziwić się wynikom eksperymentu Neuhaus’a i in-
nych (1972) wykazującego, że usunięcie grzebyka na przedniej krawędzi skrzydła puszczyka
nie miało istotnego wpływu na akustyczne parametry lotu tej sowy.

jedne mechanizmy cichego lotu sów są dalej i bardziej rozwiniętymi ogólnymi adaptacjami
ptaków, umożliwiającymi im latanie (niskie wing-loading, opływowy kształt, obfite i puszyste
upierzenie). jednak te rozwiązania „konstrukcyjne”, które są szczególnie istotne dla akustyki
lotu u niektórych gatunków sów osiągnęły wyższy i doskonalszy poziom. Inne mechanizmy ci-
chego lotu są specyficznymi sowimi rozwiązaniami (puszek na górnej powierzchni chorą -
giewek, grzebyk na przedniej krawędzi skrzydła i frędzelki na tylnej, relatywnie miękkie
i elastyczne lotki i sterówki). Puszek na części górnej powierzchni chorągiewek lotek ma
również aktywny nocą lelek Caprimulgus europeus. Puszek okazuje się najbardziej istotnym el-
ementem wyciszającym lot sów, gdyż odgrywa rolę we wszystkich omówionych wyżej czterech
kategoriach mechanizmu cichego lotu sów.

ZrÓŻNICoWaNIe MeCHaNIZMÓW CICHeGo lotU U eUroPejSkICH SÓW

Noc jest generalnie porą bardziej cichą niż dzień (mniejsza aktywność ludzi, dziennych
ptaków i zwierząt, słabszy wiatr) dlatego znaczenie dobrego słuchu jest większe u nocnych
sów niż sów aktywnych w dzień czy u szponiastych. Wśród europejskich gatunków sów jest
znaczne zróżnicowanie w zakresie rodzaju diety, dobowej rytmiki jak i strategii łowieckich
[Mikkola 1983]. różne strategie łowieckie wymagają różnych taktyk, a te mogą różnicować
wymagania gatunków co do akustycznych parametrów ich lotu. Cichy lot ma zatem zróżni -
cowane znaczenie u różnych gatunków sów:
– większe u gatunków sów o lepszym słuchu i możliwościach precyzyjnej lokalizacji ofiar,
– większe u gatunków typowo nocnych niż u zmierzchowych czy dziennych,
– większe u sów polujących wyłącznie na, mających dobry słuch, gryzonie niż u sów o bardziej

zróżnicowanej diecie (ptaki, owady) czy gatunków polujących wyłącznie na ryby.

SŁUCHoWe MoŻlIWośCI SÓW

Dla porównywania stopnia rozwoju mechanizmów cichego lotu sów ukrytych w upierzeniu
poszczególnych gatunków sów należy omówić zróżnicowanie ich możliwości słuchowych, które
określają miejsce akustyki i zmysłu słuchu w strategii polowań. Generalnie sowy charakteryzują
się dobrym wzrokiem pozwalającym wykrywać ofiary nawet przy słabym oświetleniu. jednak
słuchowe możliwości niektórych gatunków sów są znacznie wyższe niż u innych gatunków
ptaków i mają wielkie znaczenie dla wykrywania obecności ofiar i ich lokalizacji przy bardzo
słabej widoczności. Zróżnicowane możliwości słuchowe sów wynikają z: bezwzględnej czułości
uszu oraz ich położenia na głowie (asymetria) i upierzenia twarzy (szlara i kryza).
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Tab. 3. Zestawienie parametrów słuchu niektórych gatunków sów według danych Dooling’a (2002)

Badania van Dijk’a (1973) wykazały wysoką czułość słuchu u badanych dwóch gatunków:
uszatki i puszczyka. Dane Manley’a (1971) i konishi’ego (1973) wskazują, że płomykówka ma
słuch w niektórych częstotliwościach lepszy od słuchu człowieka i kota, chociaż w zakresie
częstotliwości wyższych niż 10 kHz te ssaki mają słuch bardziej czuły. Voous (1988) podaje, że
uszatka błotna ma podobną czułość i zakres częstotliwości jak uszatka. Badania innych
gatunków sów wykazały mniejszą czułość słuchu u syczka, puchacza i sowy śnieżnej w zakre-
sach wyższych częstotliwości [van Dijk 1973].

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że czuły słuch umożliwiający rejestrację bardzo
słabych dźwięków mają sowa śnieżna, uszatka, puszczyk i puchacz. jednak płomykówka
wyróżnia się najlepszymi możliwościami słyszenia dźwięków o wysokich częstotliwościach.
Natomiast polująca na ryby rybiarka bosonoga Bubo zeylonensis ma najsłabsze wśród
porównywanych gatunków wszystkie parametry słuchu [Dooling 2002, van Dijk 1973].

Dalsze zróżnicowanie możliwości słuchowych sów wynika ze zróżnicowania budowy ucha
zewnętrznego i asymetrii wielkości oraz położenia otworów usznych. Gatunki o wyraźnej
asymetrii budowy i położenia uszu mają lepsze możliwości w zakresie precyzyjnej lokalizacji
źródła dźwięku w pionie. Porównawcze badania możliwości lokalizacji dwóch gatunków
północnoamerykańskich z asymetrią uszu: uszatka i płomykówka oraz u dwóch innych o sy-
metrycznych uszach (pójdźka ziemna – Athene cunnicularia) i puchacz wirginijski (Bubo vir-

ginia nus) wykazały, że gatunki z symetrycznymi uszami dokładnie lokalizują dźwięk tylko w po -
ziomie, natomiast gatunki z asymetrią lokalizowały dźwięk również w pionie, szczególnie
dokładnie płomykówka [Volman, konishi 1990]. Znaczenie asymetrii uszu w dokładnej lokaliza-
cji źródeł dźwięku potwierdziły eksperymenty polegające na blokowaniu jednego ucha
u płomykówki, co powodowało błędną lokalizację źródła dźwięku [knudsen i inni 1984, knud-
sen 1981, konishi 1973]. Dla wykrywania obecności i lokalizacji gryzoni kluczowe są wyższe
częstotliwości dźwięków w przedziale 6–9 kHz [van Dijk 1973, Volman, konishi 1990].

Według Voous’a (1988) symetryczne i relatywnie małe otwory uszne mają syczek, sowa
jarzębata i sóweczka. autor ten podkreśla również relatywnie słabe możliwości słuchowe
pójdźki, u której Norberg (1977) stwierdził brak asymetrii uszu. Wyniki badań Norberg’a
(1977) wskazują, że najbardziej wyraźną asymetrię sięgająca aż budowy czaszki ma włochatka
(rys. 24) a także puszczyk mszarny i puszczyk uralski. Istotną asymetrię budowy ucha
zewnętrznego stwierdził również u obu uszatek, płomykówki, puszczyka i puchacza.

gatunek
maksymalna czułość

dB SPL
Częstotliwość maksy-
malnej czułości khz

zakres słyszanych
częstotliwości khz

Płomykówka –16,20 2,83 0,32–12,00

Syczek –14,29 2 0,34–6,65

Puchacz –23,48 2 0,21–6,52

Sowa śnieżna –25,25 2 0,63–5,88

Puszczyk –24,62 2 0,22–6,62

Uszatka –25,05 2,83 0,43–8,06

rybiarka bosonoga –1,60 1 0,08–4,00
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Rys. 24. Widok z przody czaszki włochatki z widoczną asymetrią położenia wnęk usznych
(prawa wnęka wyżej niż lewa)

trzecim elementem determinującym słuchowe możliwości różnych gatunków sów, dość
łatwym do rejestracji, jest upierzenie twarzy sów wokół oczu czyli szlara otoczona pierścieniem
piór zwanym kryzą (rys. 25). Szlarę tworzą małe pióra o niepołączonych promykach, które nie
tworzą zwartej chorągiewki (rys. 26) a kryzę tworzy kilka rzędów drobnych piór o cha-
rakterystycznie wygiętych chorągiewkach (rys. 27), które zwiększają powierzchnię czaszy
zbierającej dźwięki powyżej 4 kHz i kierują je do otworów usznych. 
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Rys. 25. Twarz pusz -
czyka uralskiego z wi -
doczną szlarą wokół
oczu. Brzegi szlary oto -
czone są wąską kryzą



Rys. 27. Przedni i boczny widok pióra z kryzy uszatki
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Rys. 26. Przedni i boczny
widok pióra ze szlary
uszatki



Działanie szlary i kryzy można porównać do dłoni przyłożonych do naszych uszu i ukierun-
kowanych na źródło dźwięku, aby zwiększyć siłę przychodzącego sygnału dźwięko wego, gdyż
łączna powierzchnia mał żowiny usznej i dłoni zbiera fale dźwiękowe z większej powierzchni.
Według Payne’a (1971) kryza u pło mykówki ma powierzchnię około 35 cm2 co znacznie zwięk -
sza po wierzchnię zbierającą fale akustyczne (w porównaniu z powierzchnią prze kroju otworu
usznego wynoszącą około 1 cm2. 

Szlara, działając jak filtr kierunkowy, jest istotna dla precyzyjnej lo kalizacji źródła dźwięku,
co po-  twier dziły eksperymenty z usu wa niem piór szlary i kryzy powodujące osłabienie pre-
cyzji lokalizacji ofiar [van Campenhausen, Wagner 2006]. Mięśnie umieszczone pod skórą
twarzy pozwalają sowom zmieniać kształt szlary i kontur kryzy. Niektórzy badacze sów
sugerują, że różne „wyrazy twarzy” odpowiadają różnym stanom emocjonalnym sów [Voous
1988, Mebs, Scherzinger 2000], jednak nie można wykluczyć hipotezy, że odpowiednio mode-
lowany kształt szlary i kryzy związany jest z poprawą czułości słuchu w pożądanej
częstotliwości dźwięku i lokalizacją źródła dźwięku, co nie wyklucza różnych związków z nas-
trojem sowy (np. niepokój, zaciekawienie wywołane bodźcem akustycznym).

Sowy różnią się stopniem wykształcenia szlar, które kierują fale dźwiękowe, zwłaszcza
w wyższych częstotliwościach, do otworów usznych, pozwalając na precyzyjną lokalizację ich
źródła [koch, Wagner 2002]. Występowanie wyraźnych szlar i kryz u tych gatunków sów, które
mają duże otwory uszne stwierdził kelso (1940).

analizując wygląd twarzy sów łatwo zauważyć że gatunki o szczególnie wysokich mo -
żliwościach słuchu w zakresie wykrywania i lokalizacji ofiar (płomykówka, włochatka,
puszczyki i uszatki) mają najlepiej wykształcone szlary i kryzy. te właśnie gatunki sów przy
bardzo dobrych możliwościach słuchowych czerpią duże korzyści z dobrze wykształconych szlar
i kryz, pozwalające na wykrywanie obecności ofiar i precyzyjną ich lokalizację w ciem nościach.
Dobrze wykształcone i wyraźne szlary i kryzy to ważne elementy strategii łowieckiej opartej
w dużym stopniu na słuchu. W większości tę grupy stanowią gatunki o nocnej aktywności.
Gutierrez-Ibanez i inni (2011) stwierdzili, że gatunki sów z asymetrią uszu mają bardziej
rozwinięte te ośrodki mózgu, które są odpowiedzialne za słuch niż gatunki o symetrycznych
uszach. Gatunki o symetrycznych uszach mają słabiej wykształcone lub brak wyraźnych szlar
i kryz (pójdźka, sowa jarzębata, sóweczka, sowa śnieżna).

to krótkie omówienie zróżnicowania słuchowych możliwości europejskich gatunków sów
pozwala oczekiwać, że płomykówka, włochatka, puszczyki i uszatki, u których doskonały słuch
jest kluczowym elementem strategii łowieckiej czerpią szczególne korzyści z cichego lotu.
Potwierdzeniem tych możliwości słuchowych jest bardzo wysoka skuteczność łowiecka u ty-
powo nocnych łowców: płomykówka i włochatka, u których eksperymentalnie stwierdzono
zdolność precyzyjnej lokalizacji ofiar przy pomocy słuchu w zupełnych ciemnościach [Payne
1971, Norberg 1968, 1970]. eksperymenty wykazały, że asymetria uszu u płomykówki pozwala
również na precyzyjną lokalizację w ciemnościach ofiar będących w ruchu [Hausmann et all.
2008] a także na precyzyjne rozróżnianie jednoczesnych bodźców dźwiękowych z różnych
kierunków [Spitzer,takahashi 2006]. Wybitne zdolności słuchowe puszczyka mszarnego,
gatunku o największych rozmiarach szlary, pozwalają temu gatunkowi na chwytanie nie -
widocznych gryzoni nawet pod 30–50 cm warstwą śniegu [Mikkola 1983, Stefansson 1997,
lynch 2007, Benson 2008]. osiąganie takich wyników łowieckich przez te gatunki jest możliwe
m.in. dzięki bardzo czułemu słuchowi, asymetrii uszu oraz dobrze wykształconej szlarze
i kryzie, które wraz z cichym lotem pozwalają na akustyczne wykrywanie ofiar, ich precyzyjną
lokalizację i skuteczne chwytanie. te trzy gatunki (płomykówka, włochatka, puszczyk mszarny)
specjalistów łowieckich na podstawie stwierdzonych ich spektakularnej skuteczności (chwytanie
ofiar w zupełniej ciemności lub pod śniegiem) można określić jako „wybitni łowcy akustyczni”.
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ta konkluzja nie oznacza, że pozostałe gatunki mają słaby słuch. Pozostałe dwa gatunku
puszczyków, uszatki oraz puchacz również mają dobre parametry słuchu i są akustycznymi
łowcami, jednak ich osiągnięcia w zakresie wykorzystania słuchu nie jest aż tak spektakularne
jak wymienionych wyżej trzech gatunków. Być może uszatka czy puszczyk mają możliwości tak
spektakularnych osiągnięć łowieckich jak płomykówka czy włochatka ale dotychczas nie
zostały one stwierdzone ani w warunkach terenowych ani eksperymentalnie.

Wśród pozostałych europejskich sów są gatunki u których wzrok, a nie słuch, odgrywa
kluczową rolę w strategii łowieckiej. Są to gatunki, których aktywność dobowa obejmuję
jaśniejsze części doby: sowa jarzębata, pójdźka, sóweczka i sowa śnieżna. Gatunki te mają
w swej diecie również ptaki, których dostrzeżenie i schwytanie wymaga dobrego wzroku
i znacznie lepszych zdolności awiacyjnych (przyspieszenie lotu, zwrotność). W odróżnieniu od
poprzednich trzech gatunków-specjalistów akustycznych te cztery można określić jako „łowcy
wizualni”.

Powyższe rozważania na temat słuchu sów mogą dziwić w publikacji o cichym locie sów.
jednak poruszenie tego tematu jest niezbędne w sytuacji braku porównywalnych danych
o akustycznych parametrach (natężenie dźwięku, rozkład częstotliwości) lotu poszczególnych
gatunków. jest to swego rodzaju uzupełnienie tych niekompletnych puzzli.

Zaproponowany podział europejskich sów na trzy kategorie według ich strategii łowieckich
(wybitni łowcy akustyczni, łowcy akustyczni lub generaliści oraz łowcy wizualni) ma ułatwić i
uporządkować dalsze roz ważania na temat zróżnicowania me chanizmów cichego lotu u sów.
Wy-  rywkowe dane zawarte w literaturze pozwalają częściowo potwierdzić do ko nany podział.
Stosunek powierzchni błony bębenkowej do powierzchni podstawy strzemiączka, który jest
uważany za miernik czułości słuchu, jest niższy u łowcy wizualnego pójdźki (20) niż u pusz czyka
(30), pło my kówki (31), włochatki (35,3) i uszat ki (40) [Schwartzkopff 1957, Norberg 1968].
Z drugiej strony pójdźka, łowca wizualny, ma dwukrotnie lepszą ostrość wzroku niż
płomykówka [Harmening et all. 2009]. Wyżej zaproponowany podział na strategie łowieckie
sów okazuje się także zbieżny z wynikami porównania wymiernych mechanizmów cichego lotu
przedstawionych w dalszej części publikacji.

PorÓWNaNIe MeCHaNIZMÓW CICHeGo lotU eUroPejSkICH GatUNkÓW SÓW 

Wykształcenie optymalnych strategii łowieckich każdego gatunku wymagało ewolucyjnego
doskonalenia tych elementów anatomii i zmysłów, które są szczególnie potrzebne przy danej
strategii łowieckiej. ewolucja upierzenia doskonaliła dla potrzeb strategii łowieckiej budowę
lotek i sterówek, budowę szlary oraz inne anatomiczne elementy mechanizmów cichego lotu.

Porównanie dwóch zewnętrznych lotek pierwszorzędowych (p10) wybitnego łowcy akustycz -
nego puszczyka mszarnego z analogiczną lotką sowy polującej na ryby, rybiarki bosonogiej
pozwala stwierdzić wyraźne różnice między tymi gatunkami. lotka rybiarki nie posiada grze-
byka i frędzelków a także puszku, na co wskazuje ostrzejszy rysunek wzoru (rys. 28). również
thorpe i Griffin (1962) opisując bezszelestny lot sów wskazali na brak mechanizmów cichego
lotu u „niewyciszonej” azja tyckiej sowy polującej na ryby – rybiarki płowej (Ketupa ketupu).

Podział gatunków sów na kategorie strategii łowieckich opartych na doskonałym słuchu
lub wzroku na charakter arbitralnej interpretacji. Istnieje jednak możliwość porównania stop-
nia rozwoju mechanizmów cichego lotu sów w oparciu o mie rzalne parametry ich upierzenia.
W tym celu pomierzone zostały u europejskich gatunków: wysokość  ząbków grzebyka
w najwyższym miejscu na skrajnych lotkach pierw szorzę dowych oraz najwyższa wy sokość
pasa frędzelków. Wyniki dokonanych pomiarów wysokości grzebyka i pasa frędzelków za-wiera
tabela 4. W tabeli tej podano również zagęszczenie ząb ków grzebyka na 1 cm krawędzi skrzydła
oraz wyniki pomiarów dokonanych przez Hoppitt’a (2000).
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różnice między danymi własnymi a danymi Hoppitt’a (2000) wynikać mogły z różnego
stopnia wytarcia krawędzi chorągiewek badanych piór, jak również mogą wyrażać zoogeo -
graficzne zróżnicowanie materiału. Przedstawione w tabeli 4 dane własne dotyczą piór
wybranych z dużego materiału czyli świeżo wyrośniętych lub bez żadnych oznak zużycia lub
wytarcia. Stąd zapewne wynika duża różnica między wysokością pasa frędzelków u puszczyka
mszarnego, którego frędzelki na tle skali milimetrowej przedstawia rysunek 29. analogiczne
średnie zagęszczenie 18 ząbków/cm grzebyka u płomykówki stwierdzili również Bachmann
i inni (2007).

Gatunki o relatywnie wysokich grzebykach to gatunki typowo nocnych, wybitnych łowców
akustycznych o wolnym i delikatnym locie, czerpiące korzyści z bezszelestnego lotu (puszczyki,
włochatka, płomykówka, w mniejszym stopniu puchacz i uszatka). Można przypuszczać, że
przy maksymalnej redukcji dźwięków ci nocni specjaliści istotnie zwiększają efektywność
swoich polowań na gryzonie.
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Rys. 28. Zewnętrzne lotki pierw szo -
rzędowe dwóch gatunków sów: lotka
polującej na ryby rybiarki bo sonogiej
(z lewej) jest pozbawiona mechani z -
mów wyciszających lot (grzebyka,
frędzelków i puszku) które są wyraźne
na lotce puszczyka mszar nego, po lu -
jącego na gryzonie



Tab. 4. Wybrane parametry mechanizmów redukcji szumów: wysokość grzebyka, ilość ząbków
grzebyka na 1 cm i długość frędzelków u sów wg Hoppitt’a (2000) i dane własne

Łatwo zauważyć prawidłowość, że większe gatunki mają większą wysokość grzebyka i pasa
frędzelków a także mniejszą liczbę ząbków na 1 cm długości grzebyka. Nie ma jednak stałych
proporcji tych parametrów do wielkości poszczególnych gatunków. Dlatego wymiary obu tych
elementów przedstawiono jako procent szerokości skrzydła u gatunku (tab. 5). Do wyrażenia
przybliżonej szerokości skrzydła wykorzystano średnią długość wewnętrznej lotki
pierwszorzędowej (p1).

gatunek

Wysokość grzebyka
(mm)

N ząbków na
1 cm

Wysokość pasa frędzelków
(mm)

wg hoppitt’a Własne dane wg hoppitt’a Własne dane

Puchacz 5 5,0 13–14 4 3,0

Sowa
śnieżna

1,5 1,0 12–15 2 2,5

Puszczyk
mszarny

5,5 5,5 11–14 3,5 8,0

Puszczyk
uralski

5,5 4,0 11–14 4,5 3

Puszczyk 3,5 4,0 12–16 2,5 3,0

Uszatka 4 2,5 14 3,5 3,0

Uszatka
błotna

2 1,0 14 3,5 3,0

Płomykówka 3 2,5 14–19 3,5 4,0

Sowa jarzę-
bata

0,5 0,5 11–13 1,5 2,5

Włochatka 3 2,0 18–20 4,5 3,0

Pójdźka 0,5 0,5 14–15 1,5 1,5

Syczek 0,5 0,5 14–17 2 1,5

Sóweczka 0 0,3 14–15 2 1,5
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Tab. 5. Procentowy udział łącznej wysokość grzebyka na przedniej krawędzi skrzydła i pasa
frędzelków na tylnej krawędzi skrzydła w szerokości skrzydła

Zestawione w tabeli 5 relatywne rozmiary obu elementów upierzenia wyciszających sowi
lot pozwalają wskazać, że gatunkami przodującym w tym zakresie są trzy gatunki wybitnych
łowców akustycznych. Są to sowy o bardzo dobrze rozwiniętych innych mechanizmach: naj -
bardziej miękkie upierzenie, obfity puszek na górnej powierzchni chorągiewek, niska wartość
wing-loading.

gatunek
Procentowy udział łącznej szerokości grze-

byka i frędzelków w szerokości skrzydła

Puszczyk mszarny 4,37

Włochatka 4,27

Płomykówka 4,06

Puszczyk 3,87

Uszatka 3,50

Puszczyk uralski 2,82

Puchacz 2,74

Uszatka błotna 2,56

Sóweczka 2,47

Syczek 2,07

Sowa jarzębata 2,06

Pójdźka 1,84

Sowa śnieżna 1,44
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Rys. 29. Pas frędzelków na tylnej
krawędzi skrzydła puszczyka
mszarnego osiąga do 10 mm
wysokości



Mierząc pod mikroskopem wysokość puszku na górnej powierzchni piór dokonano oceny
porównawczej stopnia wykształcenia tego mechanizmu cichego lotu. Zmierzoną wysokość
włosków puszków porównano z grubością promyka z którego wyrastają, aby móc porównać
duże gatunki z małymi (rys. 30).

Proporcje tych obu parametrów, informują ile razy włoski puszku są dłuższe niż grubość
promyków i zbudowanej z nich chorągiewki. Wartości relatywnych wysokości puszku są przed-
stawione w tabeli 6.

Tab. 6. Relatywna długość puszku w stosunku do grubości promyka wewnętrznej chorągiewki lotki
pierwszorzędowej zewnętrznej i lotki drugorzędowej poszczególnych gatunków sów

gatunek
Relatywne wysokość

puszku lotki
pierwszorzędnej

Relatywna wysokość
puszku lotki

drugorzędnej
Wartości średnie

Włochatka 6,8 7,3 7,05

Płomykówka 5,7 6,6 6,15

Puszczyk mszarny 5,1 4,9 5,0

Uszatka 4,6 4,8 4,7

Puszczyk 4,7 4,3 4,5

Uszatka błotna 4,6 4,5 4,55

Puchacz 4,6 4,5 4,55

Puszczyk uralski 4,7 3,8 4,25

Sowa śnieżna 4,8 3,6 4,2

Pójdźka 4,3 4,0 4,15

Sowa jarzębata 3,4 4,5 3,95

Syczek 3,3 4,0 3,65

Sóweczka 3,0 2,9 2,95

Średnia (zakres) 4,8 (6,8–3,0) 4,9 (7,3–2,9) 4,86 (7,05–2,95)

Rys. 30. Widok boczny pro -
myka puszczyka mszar -
nego wy jaś nia jący sposób
obliczania relatywnej wy -
so kości puszku (tab. 6) –
wysokość puszku po dzie -
lona przez gru bość cho -
rągiewki in formuje ile
ra zy włoski puszku są
dłuższe od grubości cho -
rągiewki
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również porównawcza ocena tego elementu mechanizmu cichego lotu wykazuje przodow-
nictwo tych samych trzech gatunków, które są na czele w tabeli 5 (włochatka, płomykówka,
puszczyk mszarny). Ponieważ kolejność gatunków w obu tabelach jest podobna można
podsumować, że gatunki wybitnych łowców akustycznych mają najbardziej wykształcone
mierzalne elementy mechanizmów cichego lotu a łowcy wizualni najsłabiej wykształcone.

Wśród sów północnoamerykańskich lynch (2007) wskazuje na najlepiej wykształcone
mechanizmy cichego lotu u puszczyka mszarnego, włochatki i włochatki małej Aegolius acadi-

cus, zaś sowę jarzębatą, pójdźkę ziemną Athene cunicularia oraz sóweczkę kaktusową Micro-

athene whitneyi i sóweczkę dwuplamistą Glaucidium gnoma wymienia jako polujące za dnia
i na owady, więc nie potrzebujące dobrze wykształconych mechanizmów cichego lotu.

Dane z powyższej tabeli należy uzupełnić informacją, że dla lotek rybołowa wskaźnik re-
latywnej wysokości puszku wynosił 0,6 a dla sterówki rybiarki bosonogiej tylko 1,3 co oznacza,
że gatunki polujące na ryby mają mocno zredukowany ten element mechanizmu cichego lotu.
Porównawcze badania Bachmanna i innych (2007) wykazały, że płomykówka ma około
10-krotnie dłuższy puszek niż gołąb miejski. również ostrość zakończenia zewnętrznych lotek
pierwszorzędowych jest zróżnicowana u sów: bardziej ostre zakończenia lotek są u polujących
w dzień wizualnych łowców (sowa śnieżna, sowa jarzębata, sóweczka) natomiast gatunki
wybitnych łowców akustycznych (płomykówka, włochatka, puszczyk mszarny) mają zao krąglo -
ne końce lotek (rys. 31).

Rys. 31. Lotki pierwszorzędowe gatunków sów o różnej strategii łowieckiej: lotki łowców wizualnych
(trzy z lewej – pójdźka, jarzębatka, sowa śnieżna) są ostrzej zakończone niż lotki wybitnych łowców
akustycznych (puszczyk mszarny, płomykówka, włochatka)

komentarza wymaga interesujący przypadek sowy śnieżnej, u której stwierdzono relatyw -
nie wysoki puszek jak na łowcę wizualnego (tab. 6) i wysoką czułość słuchu (tab. 3). otóż za-
pewne puszyste upierzenie wyewoluowało u tego arktycznego gatunku jako element
ter moizolacji a nie jako mechanizm cichego lotu. Inne elementy mechanizmów cichego lotu są
bardzo słabo rozwinięte. Podobnie czuły słuch był potrzebny sowie śnieżnej do wykrywania
odległych ofiar w jej rozległych areałach w tundrze. Dane Dooling’a (2002) wskazują, że czułość
słuchu sowy śnieżnej nie jest wyspecjalizowana w lokalizacji ofiar – brak czułości w wysokich
często tliwościach.

Zróżnicowanie słuchowych możliwości europejskich sów i ich strategii łowieckich opisane
w poprzednim podrozdziale wykazuje wysoką zbieżność ze stopniem wykształcenia mecha-
nizmów cichego lotu i z listami gatunków uporządkowanymi według mierzalnych parametrów
w tabelach 5 oraz 6.
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CICHY lot a MoŻlIWośCI aWIaCYjNe SÓW

Wymienione w poprzednim podrozdziale mechanizmy cichego lotu nie są obojętne dla
sprawności awiacyjnej sów. Niektóre elementy tego mechanizmu dają również energetyczne
korzyści dla lotu np.: redukcja oporów powietrza, redukcja przepływów powietrza wśród upie -
rzenia, laminarne opływanie skrzydła. korzyści te mogą oznaczać oszczędności zużywanej
energii przy tym samych parametrach lotu.

jednak osiągnięcie doskonałego wyciszenia lotu, które pozwoliło na wykorzystanie
doskonałego słuchu, wymagało od niektórych gatunków sów pogorszenia niektórych para-
metrów ich lotu, zwłaszcza prędkości i możliwości przyśpieszeń. Wykształcone przez sowy
mechanizmy cichego lotu pozwalają na osiągnięcie wspaniałych rezultatów w akustycznym
wykrywaniu ofiar, mimo, że te mechanizmy nie są korzystne z punktu widzenia lotnych
możliwości sów. Puszek na górnej powierzchni piór zwiększa opór powietrza i osłabia siły
unoszące lecącego ptaka (Vad et all 2006). również grzebyk na przedniej krawędzi skrzydła
oprócz redukcji szumu (Hersh et all. 1974) może zwiększać opór i osłabiać ciąg. jednak ana-
liza mechanizmów cichego lotu na tle doskonałych możliwości słuchowych niektórych ga -
tunków sów pozwala na stwierdzenie zbieżności w ewolucji tych obu elementów łowieckiej
strategii, mimo osłabienia pewnych parametrów lotu.

Dlatego należy podkreślić większe zróżnicowanie wysokości grzebyka między gatunkami
sów w porównaniu ze zróżnicowaniem wysokości pasa frędzelków (tab. 4). Wydaje się, że jest
to efektem specyficznego dla każdego gatunku kompromisu między wyciszaniem lotu
a możliwościami lotnymi. otóż pas frędzelków na tylnej krawędzi skrzydła nie ogranicza lot-
nych zdolności (liu et all. 2007) dając wielce pożądane efekty akustyczne. Ponieważ wszystkie
gatunki sów żywią się gryzoniami, które łatwiej upolować lecąc bezszelestnie, czerpią korzyści
z każdego mechanizmu cichego lotu, który nie obniża możliwości awiacyjnych. 

Gatunki sów koczujące i migrujące oraz/lub polujące na ptaki w locie (sóweczka, pójdźka,
sowa jarzębata, sowa śnieżna, uszatka błotna, syczek) mogą czerpać większe korzyści
z możliwości lotu bez dodatkowych oporów powietrza. to może tłumaczyć relatywnie małe
wysokości grzebyka na przedniej krawędzi skrzydeł i zredukowany puszek na piórach u tych
gatunków.

Natomiast gatunki o relatywnie wysokich grzebykach i obfitym puszku to gatunki typowo
nocnych, wybitnych łowców akustycznych o wolnym i delikatnym locie czerpiące największe
korzyści z bezszelestnego lotu (puszczyki, włochatka, płomykówka, w mniejszym stopniu
puchacz i uszatka). Można przypuszczać, że przy maksymalnej redukcji dźwięków ci nocni
specjaliści akustyczni istotnie zwiększają efektywność swoich polowań na gryzonie nawet przy
mniejszych prędkościach lotu. Niektóre te gatunki w warunkach polarnego lata polują nocą
przy dość dobrej widoczności, czyniąc dobry użytek również ze wzroku. Nawet wewnątrz tych
samych rodzajów (puchacz i sowa śnieżna czy oba gatunki uszatek) gatunki aktywne również
w dzień mają znacznie mniejsze grzebyki (sowa śnieżna, uszatka błotna) niż ich kuzyni przy
dość podobnej wysokości pasa frędzelków.

ewolucja ptaków zdążała do doskonalenia awiacyjnych możliwości wszystkich gatunków:
prędkości, zwrotności, wytrzymałości lotu. Niektóre z tych atrybutów są zbieżne z redukcją
dźwięków powstających podczas lotu: np. opływowe kształty lecącego ptaka redukują opór
powietrza a efektem tego jest również cichszy lot. jednak maksymalne wyciszenie lotu wymaga
poniesienia ceny w innych parametrach np. prędkości czy wytrzymałości lotu. Duże
zróżnicowanie stopnia wykształcenia mechanizmów cichego lotu u europejskich gatunków
sów wynika z różnorodności strategii łowieckich tych pozornie podobnych gatunków.
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I właśnie te trzy gatunki wybitnych łowców akustycznych (puszczyk mszarny, płomykówka
i włochatka) można rekomendować do dalszych i bardziej szczegółowych badań nad ich upie -
rzeniem i aerodynamicznymi rozwiązaniami. o ile synantropijna płomykówka jest inten-sywnie
wykorzystywana do badań i eksperymentów (w zakresie słuchu, wzroku czy upie rzenia) to
dwa pozostałe gatunki są jakby zapomniane przez badaczy. a chociażby znaczne różnice
wielkości między tymi gatunkami mogą wymagać specyficznych rozwiązań w zakresie aero-
dynamiki i akustyki lotu, co może naprowadzić badaczy na ciekawe wątki i odkrycia.

reDUkCja HaŁaSU aeroDYNaMICZNeGo

jak już wspomniano ograniczanie hałasu lotniczego u źródła jest najbardziej skutecznym
sposobem zmniejszania środowiskowej uciążliwości hałasu.

Znaczny postęp jaki osiągnięto w wyciszaniu pracy zespołu napędowego w przeciągu
ostatniego półwiecza może oznaczać, że zbliżamy się do kresu możliwości w tym zakresie. Sza-
cuje się, że to właśnie hałas aerodynamiczny będzie w przyszłości limitował minimalny poziom
wyciszenia samolotów. Należy więc liczyć na równą determinację projektantów i producentów
samolotów w poszukiwaniu rozwiązań ukierunkowanych na wyciszanie hałasu aerodyna-
micznego. Sprzyja temu rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw, opłaty lotniskowe,
które uwzględniają również poziom emitowanego hałasu oraz coraz bardziej restrykcyjne
wymogi certyfikacyjne. tym bardziej należy szukać dalszych możliwości w zakresie redukcji
aerodynamicznego hałasu samolotów, również z wykorzystaniem ewolucyjnych osiągnięć sów
w wyciszaniu lotu. W tym zakresie najważniejszą rolę odgrywają optymalizacja konstrukcji
samolotów (skrzydła, stery, podwozie), materiałów, z których jest wykonany oraz specjali-
stycz nych rozwiązań służących redukcji hałasu.

Początkiem dynamicznego postępu w zakresie optymalizacji aerodynamicznej statku po-
wietrznego jest koniec lat 70., kiedy prace nad wyciszeniem zespołu napędowego statku po-
wietrznego przyniosły już znaczną poprawę w zakresie emitowanego przez niego hałasu.

Przełomowym osiągnięciem w tym zakresie było skonstruowanie skrzydła nadkrytycznego.
Geneza jego projektu jest ściśle związana z lepszym poznaniem efektu zwiększonego oporu
przez występowanie naddźwiękowej fali uderzeniowej [Whitcomb 1976]. konstruktorzy lot-
niczy odkryli bowiem znaczące różnice w poziomach ciśnień, oddzielone od siebie przez falę
uderzeniową na górnej płaszczyźnie klasycznego skrzydła, tworzące się przy osiąganiu przez
statki powietrzne prędkości bliskich prędkości dźwięku. Im większa prędkość, tym większa
siła fali i tym samym oporu. Podstawową zaletą skrzydła nadkrytycznego było opóźnienie
tworzenia się oraz redukcja siły fali uderzeniowej, co znacząco zmniejsza opór (rys. 32).
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Rys. 32. Porówna -
nie profilu klasy-
cznego (a) i nad-
- krytycznego (b)



W ostatnich latach coraz powszechniejsze stało się wyposażanie skrzydeł w specjalnie
ukształtowane końcówki oraz winglety, których zadaniem jest zmniejszanie energii kinetycznej
turbulencji generowanych przez końcówkę skrzydła (rys. 33). Powoduje to zmniejszenie
całościowego oporu powietrza opływającego konstrukcję samolotu, co za tym idzie zmniej sze-
nie zużycia paliwa oraz redukcję hałasu.

Rys. 33. Winglet na skrzydle samolotu B737

liczne badania poświęcone są w ostatnich latach zmniejszeniu oporu powodowanego tar-
ciem powierzchniowym (Hortsmann 2003). Istotnie mniejsze siły tarcia występujące pomiędzy
opływaną powierzchnią a przepływem z laminarną warstwą przyścienną, niż pomiędzy
opływaną powierzchnią a przepływem z turbulentną warstwą przyścienną, generują znacznie
niższy poziom hałasu aerodynamicznego.

W celu przesunięcia strefy przejścia warstwy laminarnej w turbulentną w kierunku
krawędzi spływu stosowane są zróżnicowane techniki sterowania laminarnym przepływem.
Zależnie od sposobu realizacji sterowania wyróżnia się metody pasywne/naturalne, metody
aktywne, oraz metody hybrydowe łączące obie te techniki. W metodzie pasywnej poprzez
odpowiednią konstrukcję profilu można uzyskać laminarny przepływ na przednich częściach
powierzchni nośnych samolotu lub innych jego częściach (skrzydła, usterzenia). Chodzi o takie
ukształtowanie powierzchni tych profili, aby w przepływie poruszającym się w kierunku od
krawędzi natarcia do krawędzi spływu, zachować na możliwie jak największym obszarze
ujemny gradient ciśnienia.

techniki aktywne mające na celu opóźnienie przejścia laminarno-turbulentnego, polegają
na oddziaływaniu czynnika zewnętrznego na opływ i wymagają dostarczenia dodatkowej
energii spoza przepływu. Podstawową metodą, która jest stosowana przy aktywnym sterowa-
niu przepływem z laminarną warstwą przyścienną, jest częściowe odsysanie tej warstwy
z opływanych powierzchni, poprzez różnego kształtu szczeliny i otwory lub poprzez porowate
materiały. Sterowanie hybrydowe stanowi kombinację technik aktywnego sterownia prze -
pływem oraz naturalnego sterowania przepływem.

W przypadku współcześnie projektowanych małych samolotów, charakteryzujących się
niedużym skosem krawędzi natarcia, laminarny przepływ utrzymywany jest na powierzchniach
nośnych poprzez odpowiednie zaprojektowanie ich profili. jednak w przypadku większych
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samolotów, które z reguły charakteryzują się większym skosem krawędzi natarcia skrzydła
i usterzeń, stosuje się system hybrydowy, łączący odpowiedni kształt profili z odsysaniem
warstwy przyściennej w pobliżu krawędzi natarcia.

W ramach metod hybrydowych wypracowano wiele ciekawych rozwiązań m.in. tzw. „gaster
bump”; garb ukształtowany na krawędziach natarcia skrzydeł i usterzenia pionowego, którego
zadaniem było ograniczenie wpływu turbulentnej warstwy przyściennej tworzącej się na
kadłubie na warstwę laminarną na powierzchniach nośnych samolotu, w pobliżu ich krawędzi
natarcia (rys. 34).

Rys. 34. „Gaster bump” ukształtowany na samolocie A320

Sterowanie przepływem turbulentnym pozwala na odpowiednie oddziaływanie na warstwę
przyścienną, dzięki czemu zostaje ona w taki sposób doenergetyzowana, że przepływ staje się
odporniejszy na oderwanie. Z uwagi na złożoną strukturę turbulentnej warstwy przyściennej
sterowanie przepływem turbulentnym jest technicznie znacznie trudniejsze niż sterowanie
przepływem laminarnym. Stosowanie klasycznych metod sterowania przepływem wspom-
nianych wcześniej (m.in. odsysanie warstwy przyściennej), jest w tym przypadku mało sku -
teczne i obarczone znacznie wyższymi kosztami energetycznymi.

W sterowaniu turbulentną warstwą przyścienną wyróżnić można dwa podstawowe sposo-
by jego realizacji: oddziaływanie całościowe na warstwę przyścienną (zarówno pasywne jak
i aktyw ne) oraz oddziaływanie selektywne na poszczególne struktury metodą reakcyjną.

Najczęściej w praktyce stosowaną techniką globalnego oddziaływania na przepływ turbu-
lentny jest metoda generowania wirów przez tradycyjne skrzydełkowe generatory wirów. Mają
one postać cienkich, płaskich płytek, o różnych obrysach i wysokości przewyższającej nieco
grubość warstwy przyściennej, ustawionych prostopadle do opływanych powierzchni; pod-
stawowym zadaniem tych generatorów jest zapobieganie lub opóźnianie oderwania przepływu
na powierzchniach skrzydeł, zwłaszcza w obszarze urządzeń sterujących lotem, takich jak lotki
czy stery. tradycyjne skrzydełkowe generatory wirów są szeroko stosowane na wielu
samolotach zarówno cywilnych, jak i wojskowych (rys. 35).
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Rys. 35. Kontrrotacyjne skrzydełkowe generatory wirów umieszczone na skrzydle samolotu Cessna

obecnie intensywnie badane są inne, technologicznie bardziej zaawansowane metody glo-
balnego sterowania przepływem turbulentnym. Należą do nich: „synthetic jet” polegająca na
wytworzeniu pulsującego strumienia powietrza zasysanego i wydmuchiwanego z otworów lub
szczelin wykonywanych w opływanej powierzchni; „micro-riblets” – zastosowanie sztucznej
szorstkości w postaci równoległych mikrożeberek usytuowanych w kierunku prostopadłym
do przepływu; wykorzystanie aktywnie sterowanej klapki, umieszczonej na krawędziach
spływu łopat wirnika śmigłowca.

W ostatnim okresie coraz więcej badań prowadzi się nad selektywnym oddziaływaniem na
poszczególne struktury przepływu turbulentnego. taki sposób realizacji sterowania polega na
bieżącej identyfikacji stanu warstwy przyściennej i odpowiednim tłumieniu turbulencji.
Pozwala to na efektywniejsze wydatkowanie energii. Praktycznym przykładem jest metoda
z wykorzystaniem urządzeń mikroelektromechanicznych (MeMS-ów).

Metody reakcyjne służące tłumieniu hałasu wymagają bieżącego monitorowania pola
dźwiękowego oraz zdefiniowania jego parametrów (faza, amplituda). Główna idea tych metod
sterowania polega na niwelowaniu lub ograniczaniu istniejącego pola akustycznego, poprzez
wytworzenie pola dodatkowego, o takiej samej amplitudzie, lecz o przeciwnej fazie.

jedną z najbardziej obiecujących koncepcji cichego statku powietrznego eksplorowanych
od końca lat 80. ubiegłego wieku jest „Blended Wing Body” (rys. 36). Integracja kadłuba,
skrzydeł oraz zespołu napędowego tworzące jedną powierzchnię nośną ma duży potencjał dla
redukcji generowanego hałasu oraz zużycia paliwa. ograniczenie powierzchni płatowca o 1/3
oraz brak elementów mechanizacji płata eliminuje znacząco źródła hałasu aerodynamicznego.
Ma to ogromne znaczenie w fazie lądowania, kiedy hałas aerodynamiczny determinuje
całościowy poziom hałasu odbieranego na ziemi. Umiejscowienie silników na górnej
powierzchni samolotu powoduje, że hałas przez nie emitowany odbija się od powierzchni
i kieruje w górę. Poprawa parametrów dynamicznych lotu statku powietrznego pozwala na
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sprawniejsze wznoszenie, przez co redukowany jest czas oddziaływania hałasu na społeczność
w otoczeniu portu lotniczego. Pomiary poziomu hałasu generowanego przez samolot SaX-40
na granicy lotniska wskazały 63 dBa, co równe jest poziomowi tła na bardziej zaludnionych
terenach (Hileman, Spakovszky, Drela, Sargeant 2007).

Prace badawczo-rozwojowe zmierzające do stworzenia bardziej efektywnego i cichego
statku powietrznego przynoszą coraz lepsze rezultaty. jednakże konieczność zrekompen-
sowania rosnącej uciążliwości hałasu powodowanej stale rosnącym ruchem lotniczym wyma-
ga intensyfikacji wysiłków oraz sięgania po rozwiązania wykraczające poza technologie
dotychczas stosowane w inżynierii lotniczej.

Rys. 36. Samolot skonstruowany zgodnie z konceptem BWB, X-48B firmy Boeing

PoDSUMoWaNIe

Na zakończenie przeglądu dokonań ewolucji cichego lotu sów i dokonań myśli technicznej
w zakresie redukcji hałasu aerodynamicznego należy postawić dwa zasadnicze pytania:
A – czy dotychczasowy postęp w rozwiązaniach aerodynamicznych konstrukcji samolotów

w pełni uwzględniał potrzeby redukcji hałasu aerodynamicznego?
B – do jakich kierunków poszukiwań zachęcają opisane wcześniej sowie rozwiązania?

Ad. A.

autorzy (nie będąc projektantami samolotów ani historykami rozwoju awiacji) nie są
w stanie odpowiedzieć wyczerpująco na to pytanie, lecz mogą jedynie domniemywać, że
głównymi motywami postępu w zakresie aerodynamiki samolotów były: bezpieczeństwo lotu,
sterowność i ekonomika eksploatacji, mimo że już w roku 1973 G.W. anderson zachęcał do in-
stalowania generatorów wirów jako prostego (brak elementów ruchomych) i taniego sposobu
redukcji hałasu aerodynamicznego. Dlatego jako relatywnie skromne należy ocenić akustyczne
efekty będące w większości tylko ubocznymi skutkami aerodynamicznej optymalizacji. Firmy
oferujące montaż generatorów wirów na samolotach wyprodukowanych fabrycznie bez tych
urządzeń reklamują swoje usługi jako metodę zwiększenia stabilności lotu i sterowności
samolotu oraz zmniejszenia zużycia paliwa. Pominięcie redukcji hałasu jako motywu in-
stalowania generatorów wirów może potwierdzać powyższe przypuszczenia.
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Należy jednocześnie wyrazić nadzieję, że obecne wymagania środowiskowe oraz wzrost
świadomości ekologicznej wzmocnią w bliskiej przyszłości pozycję motywu redukcji hałasu
aerodynamicznego przy projektowaniu i produkcji samolotów.

Ad. B.

osiągnięcia sów w zakresie wyciszanie ich lotu mogą być przydatne głównie dla rozważań
nad etapem lądowania samolotów, który funkcjonalnie jest zbliżony do ślizgowego lotu sowy
zbliżającej się do ofiary. ten kierunek jest szczególnie zachęcający, gdyż hałas aerodynamiczny
stanowi znaczną część ogólnego hałasu samolotu właśnie w fazie lądowania (rys. 1). odmienny
charakter startu oraz fazy przelotowej sowy i samolotu w zasadzie wykluczają możliwość trans-
feru bionicznych rozwiązań do awiacji (może z wyjątkiem latających robotów tzw. orni-
topterów).

Sowy mają znaczny zakres możliwości dostosowania ustawienia skrzydeł i ogona do aktu-
alnej sytuacji w powietrzu (łamanie skrzydeł, rozkładanie ogona przy różnych manewrach:
zwroty, hamowanie, zawisanie), znacznie większych niż nawet robot latający nie mówiąc
o dużych samolotach pasażerskich. jednak dążąc do redukcji hałasu aerodynamicznego
należałoby szukać rozwiązań technicznych zwiększających powierzchnię nośną samolotu
w fazie lądowania, co pozwoliłby na zmniejszenie wskaźnika wing-loading, zmniejszenie
prędkości i siły oporu powietrza, który generuje efekty akustyczne. Należy również
wyeliminować wszystkie wystające i ostre elementu konstrukcji (np. w podwoziu).

Naśladując sowie rozwiązania w zakresie opóźnienia oderwania warstwy przyściennej i re-
dukcji powstających wirów należałoby szukać nowych rozwiązań w zakresie materiałów
z których są wykonane pokrycia kadłuba, skrzydeł i stateczników, imitujące sowi puszek
pokrywający pióra zamiast gładkich pokryć blaszanych. Celowe byłoby sprawdzenie jakie
efekty akustyczne dałoby montowanie urządzeń odpowiadających pasowi frędzelków na
krawędzi spływu. Należy również odpowiedzieć na pytanie czy dotychczas stosowane genera-
tory wirów i wspomniane wcześniej porowate poszycie są optymalne również pod względem
akustycznych efektów lotu. Nie można wykluczyć sytuacji, że niewielkie modyfikacje w tym za-
kresie nie pogorszą awiacyjnych właściwości samolotu a jednocześnie poprawią parametry
akustyczne lotu.

Naśladowanie sowich rozwiązań ograniczających przepływ powietrza przez upierzenie
i powstawanie w upierzeniu dźwięków (mechanizmy cichego lotu B i C) to pole dla licznych
drobnych udoskonaleń konstrukcyjnych zwiększających szczelność konstrukcji samolotu
i bardziej cichą pracę różnych ruchomych elementów konstrukcji oczywiście przy dużej
różnorodności produkowanych samolotów i różnych ich funkcjach zmienne będą priorytety
w stosowaniu rozwiązań wyciszających lot.
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OWLS’ SiLENT fLighT iNSPiRES AEROdYNAmiC AiRCRAfT NOiSE REdUCTiON

Summary

Overall noise generated by flying aircraft consists of two different sources of emission: from

propulsion system and aerodynamic, also called airframe noise. Innovative solutions developed

over last decades resulted in significant reduction of engine noise. No breakthroughs were obser-

ved during this time for airframe noise. Following paper presents mechanisms of silent flight of

owls that may constitute bionic inspiration for aircraft designers seeking for aerodynamic noise

reduction technologies. The above-mentioned mechanisms are diverse and fall into three catego-

ries: A- reduction of air drag and turbulences around flying owls’ body, B- reduction of airflow

through plumage, C- reduction of sound generation in feathering. Fluffy feathers covering upper

surface of owl’s wing and body plays crucial role in all of these mechanisms. Differentiation of the

‘hush kit’ mechanisms among European owls’ species is widely described in the second part of the

paper. Group of species called ‘outstanding acoustic hunters’ are proved to have them developed

best in addition to excellent hearing abilities. It allows for prey detection and precise localisation.

Grey great owl, barn owl and boreal owl belong to that group. For this reason these species and

their solutions are recommended for further investigation. It is foreseen that growing environ-

mental stringency regarding aircraft noise emission will be an important driver for noise mitiga-

tion technologies development. Bionic solutions evolved by owls may serve as pattern for

development of given solutions.
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