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Abstract 

The results of inventory of available data of European airports and landing fields are presented. The overview of 
current airport characteristics in ECAC (European Civil Aviation Conference) airspace was carried out by country 
and the required information, such as: location, type of aerodrome (ownership, controlled/uncontrolled, paved/ 
unpaved etc.), available aerodrome facilities (e.g. navigation, communication, surveillance, meteo, airfield lighting, 
re-fuelling), runway characteristics (e.g. length, width, paved) were collected in the database. Quantification of 
population within particular radius of aerodrome or airfield was executed. Percent of population via distance to 
airport for different categories of airports was determined. On the basis of the results it was stated that Europe is a 
special area with unique features favouring the development of regional passenger air transportation system, since: it 
has about 1.270 airports and 1.300 landing fields, in the most densely populated regions, the nearest airport lies 
within a distance of less than 40 km for more than 95% of population, there are many airports in the vicinity of the 
greatest European cities, most European airports have sufficient technical conditions for being utilized for normal 
operational purposes by GA aircrafts. 
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DOST�PNO�� I PRZYDATNO�� 
EUROPEJSKICH LOTNISK I LDOWISK 

 
Streszczenie 

W pracy zaprezentowano wyniki inwentaryzacji europejskich lotnisk i l�dowisk cywilnych. Zosta� dokonany 
przegl�d charakterystyk wspó�cze�nie eksploatowanych lotnisk ze szczególnym uwzgl�dnieniem pa�stw, które 
przyst�pi�y do ECAC. Najwa	niejsze charakterystyki, takie jak: po�o	enie, kategoria lotniska, charakterystyki 
techniczne pasa startowego, wyposa	enie zosta�y zgromadzone w postaci bazy danych. Dokonano równie	 szerokiej 
analizy demograficznej, której celem by�o mi�dzy innymi wyznaczenie liczebno�ci populacji mieszkaj�cej 
w bezpo�redniej blisko�ci lotnisk ró	nych kategorii (du	e lotniska mi�dzynarodowe i krajowe, lotniska regionalne 
itp.). Okre�lono równie	 obszary ci�	enia dla lotnisk ró	nych kategorii. Na podstawie analizy wyników stwierdzono, 
	e Europa jest wyj�tkowym obszarem o unikalnych mo	liwo�ciach, sprzyjaj�cych rozwojowi regionalnego systemu 
transportu lotniczego samolotami osobowymi, poniewa	  na jej terenie znajduje si� 1270 lotnisk oraz 1300 l�dowisk, 
w najbardziej zaludnionych obszarach 95% ludno�ci do najbli	szego lotnisk ma mniej ni	 40 km, a w bezpo�rednim 
otoczeniu wi�kszych miast Europy znajduje si� co najmniej kilka lotnisk. Równie	 wi�kszo�� lotnisk Europejskich 
posiada wystarczaj�ce warunki techniczne i wyposa	enie naziemne do wykonywania na nich startów i l�dowa� 
samolotów klasy General Aviation, pozosta�e lotniska, s�abiej wyposa	one wymagaj� niewielkich nak�adów 
modernizacyjnych. 
S�owa kluczowe: transport lotniczy, lotnictwo ogólne, lotniska 
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1. Wst�p 
Europa jest jednym z najg�ciej zaludnionych kontynentów Ziemi, zajmuj	cym 4 324 782 km², 

a na jej terenie zamieszkuje 712 000 000 ludzi (prognoza na rok 2008) [4, 5]. Rozci	g�o� 
po�udnikowa to 4 200 km a równole�nikowa 5 600 km. Najwy�szy szczyt osi	ga 5642 m n.p.m. 
Wielkoci te charakteryzuj	 równie� obszar funkcjonowania europejskiego rynku przewozów 
lotniczych. Cech	 charakterystyczn	 tego rynku jest wspó�istnienie nielicznych, lecz du�ych 
w�z�ów komunikacyjnych, realizuj	cych po�	czenia mi�dzykontynentalne oraz g�stej sieci 
po�	cze
 lokalnych pomi�dzy wi�kszoci	 ma�ych miast i orodków turystycznych. Europa 
dysponuje olbrzymim, cz�ciowo niewykorzystanym potencja�em lotnisk i l	dowisk, który mo�e 
stanowi� baz� do stworzenia konkurencyjnej oferty podró�y po Europie lekkimi samolotami 
komunikacyjnymi, wykorzystuj	c s�abiej obci	�one lotniska oraz odpowiednio dostosowane 
i przekwalifikowane l	dowiska, skierowanej do osób podró�uj	cych dotychczas samochodami 
osobowymi. 

Na terenie Europy znajduje si� 1270 lotnisk oraz 1300 l	dowisk (Rys. 1 i 2). Wród lotnisk 
nale�y wyró�ni� 43 g�ówne porty lotnicze (large and medium Hubs) oraz 450 lotnisk krajowych 
oraz regionalnych (commercial service airports). Lotniska europejskie posiadaj	 1336 pasów 
utwardzonych (betonowych lub asfaltowych) a 737 lotnisk posiada niezb�dne wyposa�enie do 
wykonywania lotów IFR [7, 8, 9]. 

Transport lotniczy, jako cz�� sektora przewozów pasa�erskich charakteryzuje si� znacznie 
wi�ksz	 pr�dkoci	 redni	 przewozów, co stanowi o jego niew	tpliwej przewadze w stosunku do 
innych rodzajów transportu. Wymagania infrastrukturalne ograniczaj	 si� w znacznej mierze do 
lotnisk, jako punktowej infrastruktury. Aby móc w pe�ni wykorzysta� mobilno� i potencja� 
transportu realizowanego przez samolot nale�y okreli� mo�liwe dost�pne miejsca wykonywania 
startów i l	dowa
 - tj. po�o�enie, dane operacyjno-techniczne, mo�liwo� wykorzystania itp. 

 

 
Rys. 1. Po�o	enie lotnisk europejskich 
Fig. 1. All European airports location 
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Rys. 2. Po�o	enie europejskich lotnisk i l�dowisk 

Fig. 2. All European landing fields location (airports are included) 
 
Mo�liwoci wykonywania lotów po prostej przy stosowaniu nawigacji RNAV cz�sto s	 

ograniczone przez strefy wydzielone, zarezerwowane, ograniczone czy niebezpieczne. Korytarze 
RNAV prowadzi si� najcz�ciej na obszarach niekoliduj	cych z TSA i TRA. Im wy�szy poziom 
lotu tym ronie mo�liwo� swobodniejszego planowania lotów bezporednich. Od pewnej 
wysokoci nast�puje jednak wi�ksze zag�szczenie ruchu ze wzgl�du na loty odrzutowych 
pasa�erskich samolotów rejsowych. Przyjmuj	c nieograniczon	 mo�liwo� wykonywania lotów 
bezporednich pomi�dzy poszczególnymi lotniskami mo�na wyznaczy� odleg�oci pomi�dzy 
parami lotnisk jako odleg�oci ortodromiczne z zale�noci: 
 
 � � � �� �1 2 1 2111.12arccos sin sin cos cos cosL � � � � �  � , (1) 

gdzie: 
� 1, � 2 - szeroko� geograficzna punktu pocz	tkowego i ko
cowego, 
�  - ró�nica d�ugoci geograficznych. 

Na rysunku 3 przedstawiono rozk�ad odleg�oci pomi�dzy lotniskami europejskimi - rozk�ad 
potencjalnych po�	cze
 lotniczych. Maksimum rozk�adu odleg�oci pomi�dzy lotniskami 
wyst�puje dla ok. 1000 km, a bardzo niewiele potencjalnych po�	cze
 ma d�ugo� wi�ksz	 od 
3000 km. Przyjmuj	c równie�, �e na odleg�ociach do 300 km transport lotniczy nie jest w stanie 
konkurowa� z innymi rodzajami transportu, ze wzgl�du na koszt i czas realizacji, to z analizy 
rozk�adu z Rys. 3 mo�na okreli� zakres odleg�oci potencjalnych po�	cze
 oraz odleg�oci, na 
których prawdopodobie
stwo wykonywania lotów jest najwi�ksze.  

Zasadnicze g�ówne kryteria techniczne, decyduj	ce o mo�liwoci korzystania z lotnisk, to: 
- wymagania techniczno u�ytkowe - okrelaj	ce jego przydatno�, 
- dost�pno� lotniska dla przewozu realizowanego przez samoloty. 
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Rys. 3. Rozk�ad odleg�o�ci pomi�dzy europejskimi lotniskami i l�dowiskami 

Fig. 3. Distribution of the European airport pair distances 

 
2. Wymagania techniczno u
ytkowe lotnisk 

Jedn	 z wa�niejszych charakterystyk lotniska jest rodzaj nawierzchni dróg startowych. 
Wyró�nia si� tu lotniska o nawierzchni sztucznej (utwardzona droga startowa - asfalt/beton) oraz 
lotniska posiadaj	ce jedynie nawierzchni� naturaln	 (droga startowa trawiasta). Rodzaj 
nawierzchni ma bezporedni wp�yw na jej nono� okrelan	 metod	 PCN-ACN lub poprzez 
podanie najwi�kszej, dopuszczalnej masy statku powietrznego albo najwi�kszego dopuszczalnego 
cinienia w oponach [8]. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Rys. 4. Dystrybuanta rozk�adu d�ugo�ci i elewacji pasów startowych lotnisk europejskich  
Fig. 4. Cumulative distribution function of European airports runway length and elevation 
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Kolejnym parametrem jest d�ugo� pasa startowego. Ilo� procentowa lotnisk o d�ugociach 
pasa wi�kszych ni� d�ugo� wymagana dla samolotu okrelonego typu stanowi wska�nik jego 
efektywnoci poprzez mo�liwo� korzystania z du�ej liczby lotnisk. Rozbieg, dobieg oraz d�ugo� 
startu i l	dowania s	 bardzo istotnymi parametrami decyduj	cymi o tym, na jakich lotniskach 
samolot mo�e wyl	dowa� i wystartowa�. Im d�u�szy rozbieg i dobieg tym ilo� mo�liwych lotnisk 
maleje. Na rysunku 4a przedstawiono rozk�ad d�ugoci pasów startowych lotnisk europejskich. 
Ponad 80% pasów ma d�ugo� wi�ksz	 ni� 1000 m, co daje mo�liwo� wykonywania na nich 
operacji startów i l	dowa
 przez wi�kszo� samolotów lekkich. 

Innym parametrem, jaki wp�ywa na d�ugo� startu b	d� l	dowania jest wysoko� lotniska nad 
poziom morza. Dla obszaru Europy lotniska po�o�one s	 stosunkowo nisko (Rys. 4b), praktycznie 
99 % lotnisk znajduj� nie wy�ej ni� 1000 m n.p.m. 

Infrastruktura typowego lotniska musi obejmowa� [1, 2, 3, 8]: 
- drog� startow	 o d�ugoci zapewniaj	cej bezpieczne wykonywanie operacji startu i l	dowania 

dla wi�kszoci samolotów oraz dodatkowo drogi ko�owania i p�yty postojowe zapewniaj	ce 
bezpieczne poruszanie si� i postój na terenie lotniska, 

- odpowiedni system owietlenia, 
- budynek g�ówny sk�adaj	cy si� z miejsca dla pasa�erów oczekuj	cych na lot, 
- zaplecze operacyjne w postaci osób i urz	dze
 radiokomunikacyjnych dla zapewnienia 

bezpiecze
stwa i sprawuj	cych nadzór nad obiektem, 
- zaplecze techniczne w podstawowej wersji, 
- stref� ruchu lotniskowego zawieraj	c	 system procedur wykonywania lotów VFR oraz IFR. 

 
3. Dost�pno	� lotnisk 

Port o znaczeniu regionalnym b	d� lotnisko wykorzystywane do pasa�erskiego przewozu 
lotniczego powinno spe�nia� kilka podstawowych warunków. Lotnisko musi posiada� dobre 
po�	czenia z obszarami zurbanizowanymi tak, aby szybko mo�na by�o porusza� si� miedzy 
lotniskiem a centrum danej aglomeracji b	d� innego obszaru. 

 

 
Rys. 5. Dystrybuanta rozk�adu odleg�o�ci z centrum miasta do najbli	szego lotniska 
Fig. 5. Cumulative distribution function of the city distance to the nearest airport 
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Na rysunku 5 przedstawiono dystrybuant� rozk�adu odleg�oci z centrów miast europejskich 

o liczbie ludnoci powy�ej 50 ty. mieszka
ców do najbli�szego lotniska. Z rysunku wynika, �e 
dla 80% miast europejskich najbli�sze lotnisko znajduje si� w odleg�oci nie wi�kszej ni� 20 km. 
Tak niewielka odleg�o� daj	ca mo�liwo� szybkiego przemieszczania si� ludzi pomi�dzy 
centrami miast i lotniskami wiadczy o ich du�ej dost�pnoci na terenie Europy. 

 

 
Rys. 6. Liczba osób zamieszkuj�cych obszary wokó� lotnisk 

Fig. 6. Population within particular radius of airport 
 
Lotnisko powinno obejmowa� swym zasi�giem obszar o ekonomicznym znaczeniu 

przewozowym (miasto, skupiska ludnoci, tereny turystyczne) - dla zapewnienia odpowiedniej 
grupy docelowej pasa�erów, co mo�e stanowi� element rozwoju danego regionu w�	czonego 
w szybki transport lotniczy. Na rysunku 6 przedstawiono zale�no� liczby osób zamieszkuj	cych 
obszary wokó� lotnisk dla trzech wybranych krajów europejskich (Polski, Niemiec i Francji) 
o najwi�kszym zag�szczeniu lotnisk oraz dla ca�ej Europy. Z analizy wykresów wynika, �e 
w 40 km otoczeniu lotnisk europejskich zamieszkuje, co najmniej 1 mln. osób - potencjalnych 
pasa�erów. 

Na terenie Europy, ze wzgl�du na istnienie du�ej liczby lotnisk, rozwija si� silna konkurencja 
pomi�dzy nimi o pozyskanie pasa�erów, nowych przewo�ników i nowych po�	cze
 lotniczych. 
Stref	 konkurencji mi�dzy lotniskami s	 pokrywaj	ce si� obszary ci	�enia s	siaduj	cych portów 
lotniczych. Wielko� obszaru ci	�enia portu lotniczego - obszaru, z którego pasa�erowie 
rozpoczynaj	 podró� lotnicz	 z danego portu lub na którym zlokalizowany jest ostateczny cel ich 
podró�y - jest determinowana g�ównie czynnikiem czasu dojazdu na lotnisko. Wielko� obszaru 
ci	�enia, wp�ywaj	cego na potencjalnie wi�ksz	 liczb� pasa�erów, podnosz	c jego pozycj� 
konkurencyjn	, zale�y równie� od innych czynników, takich jak: rozwój oferowanych 
z konkretnego portu po�	cze
 przewo�ników niskokosztowych, dogodno� powi	za
 transportem 
naziemnym itp. 

Przyjmuj	c za�o�enie upraszczaj	ce, �e wielko� obszaru ci	�enia kszta�towana jest g�ównie 
czynnikiem czasu, a czas dojazdu jest funkcj	 odleg�oci, wyznaczono obszary ci	�enia dla 
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czterech kategorii lotnisk europejskich (Rys. 7). Analiza wyników pozwala stwierdzi�, �e dla 
lotnisk mog	cych by� podstaw	 funkcjonowania systemu transportu lekkimi samolotami 
osobowymi wielko� obszaru ci	�enia wynosi ok. 60 km. W obszarze tym mo�e dochodzi� do 
konkurowania pomi�dzy lotniskami typu GA Airports a GA Towered Airports - które maj	 
dwukrotnie wi�kszy obszar ci	�enia. Pomi�dzy pozosta�ymi dwoma rodzajami lotnisk raczej 
b�dzie dochodzi�o do wspó�pracy, ze wzgl�du na oferowany inny zakres us�ug transportowych. 

 
Rys. 7. Dystrybuanta rozk�adu liczby ludno�ci zamieszkuj�cej obszary ci�	enia lotnisk 

Fig. 7. Cumulative distribution function of the population within catchment’s areas of aerodromes 
 
Wnioski 

Przy realizacji wi�kszoci przewozów lotniczych oraz prac lotniczych (aerial works) 
wykonywanych w Europie wykorzystuj� si� niewielk	 liczb� lotnisk (43 lotniska o statusie 
mi�dzynarodowym oraz 450 lotnisk krajowych). Pozosta�e lotniska s	 w wi�kszoci bardzo s�abo 
wykorzystane. 

Europa jest wyj	tkowym obszarem o unikalnych w�asnociach, sprzyjaj	cych rozwojowi 
regionalnego systemu transportu lotniczego samolotami osobowymi, poniewa�: 
- na jej terenie znajduje si� 1270 lotnisk oraz 1300 l	dowisk, co oznacza, �e dla najbardziej 

zaludnionych obszarów jedno lotnisko przypada na 2850 km2 oraz na 390 000 ludzi, 
- w najbardziej zaludnionych obszarach, najbli�sze lotnisko w stosunku do miejsca 

zamieszkiwania dla 95% ludzi, znajduje si� w odleg�oci nie wi�kszej ni� 40 km (dla 60% 
ludzi w odleg�oci nie wi�kszej ni� 20 km), 

- dla wi�kszoci miast Europejskich o liczbie ludnoci przekraczaj	cej 50 ty. najbli�sze lotnisko 
znajduje si� w odleg�oci nie wi�kszej ni� 20 km od centrum (80% miast), 

- w otoczeniu 100 najwi�kszych miast Europy znajduje si� co najmniej kilka lotnisk (nie mniej 
ni� 10 lotnisk w 50 kilometrowym otoczeniu miast), co daje du�	 swobod� wyboru 
najdogodniejszego lotniska potencjalnym pasa�erom, 

- wiele osób w Europie (potencjalnych pasa�erów) mieszka w niewielkiej odleg�oci od 
lotniska - rednio w 40km otoczeniu lotniska mieszka co najmniej 1 mln osób, 
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- wi�kszo� lotnisk Europejskich posiada wystarczaj	ce warunki techniczne i wyposa�enie 
naziemne do wykonywania na nich startów i l	dowa
 samolotów klasy General Aviation, 
pozosta�e lotniska, s�abiej wyposa�one wymagaj	 niewielkich nak�adów modernizacyjnych. 
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