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Fenomen migracji ptaków

Źródło: BirdLife International 
(http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/sowb/flyways/4_East_Atlantic_Factsheet.pdf)



Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na obszarze 
Morza Bałtyckiego i Północnego

Źródło: 4COffshore.com

https://www.ifri.org/



Trendy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na 
obszarze Morza Bałtyckiego i Północnego



Wkład w rozwój technologii badań nad migracjami 
ptaków – główne tezy 3Bird

Teza 1. Dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej może wpłynąć w przyszłości na zwiększenie 
prawdopodobieństwa występowania negatywnych oddziaływań na ptaki migrujące, w tym też 
oddziaływań skumulowanych i oddziaływań transgranicznych

Teza 2. Zwiększenie precyzji badań przelotów ptaków migrujących może być pomocne w zarządzaniu 
oddziaływaniami projektów morskich farm wiatrowych na ptaki

Teza 4. W najbliższych latach może zwiększyć się zapotrzebowanie na projekty zabezpieczeń populacji 
migrujących ptaków, przed presją antropogeniczną, przy jednoczesnym wsparciu zrównoważonego 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Teza 3. Dane zebrane w czasie obserwacji ornitologicznych wspomaganych precyzyjnymi radarami 
ornitologicznymi wpływają znacząco na możliwość precyzyjnego szacowania strumieni przelotów 
ptaków przez obszary morskich farm wiatrowych. Jest to bardzo ważne dla gatunków małolicznych 
ale o wysokim stopniu ochrony (np. żurawie). Populacje tych gatunków uznaje się już za zagrożone.

Teza 5. Wykorzystanie statków badawczych do badań przelotów ptaków migrujących będzie uzasadnione z 
punktu widzenia merytorycznego i ekonomicznego



Wkład 3Bird w rozwój technologii badań nad migracjami ptaków
Zastosowanie niestabilizowanych systemów radarowych zamontowanych na statkach badawczych 
oraz wykorzystujących algorytmy automatycznego wykrywania przelotów ptaków migrujących

Charakter wdrożenia: Wdrożenie w ramach wewnętrznego 
procesu R&D

Rok wdrożenia: od 2017 do chwili obecnej (technologia jest 
w ciągłym użyciu i rozwoju) 

Baza wiedzy umożliwiająca wdrożenie: doświadczenie w 
realizacji radarowych badań ptaków migrujących na 
obszarach lądowych, zdobyte w latach 2013 – 2017

Założenia technologiczne: 
a) Automatyczne wykrywanie przelotów ptaków z pokładów 
statków badawczych

b) Automatyczne dopasowywanie parametrów algorytmów 
wykrywania ptaków w zależności od wysokości fal morskich

c) Możliwość prowadzenie badań na stałych punktach lub z 
pokładu płynącego statku

Zgodność z zaleceniami metodycznymi: StUK3, StUK4, 
praktyki z duńskich i polskich monitoringów 
przedinwestycyjnych morskich farm wiatrowych



Rozwiązanie 3Bird uwzględnia ciągłe zmiany 

położenia statku badawczego w osiach: Roll, 

Pitch, Yaw

Wkład 3Bird w rozwój technologii badań nad migracjami ptaków
Zastosowanie niestabilizowanych systemów radarowych zamontowanych na statkach badawczych 
oraz wykorzystujących algorytmy automatycznego wykrywania przelotów ptaków migrujących

Rozwiązanie 3Bird automatyczne dopasowywuje parametry algorytmów wykrywania 
ptaków w zależności od wysokości fal morskich. 

Operator systemu radarowego określa w oprogramowaniu 3Bros wysokość fali 
znacznej (Hsig) i następnie parametry algorytmów są zmieniane w sposób 
automatyczny.



Offshore applications - Data aquisition diagram

Zalety: 
1. Zespół ornitologów skupia 
swoja uwagę na oznaczaniu 
przelatujących ptaków 

2. System radarowy jest w 
stanie automatycznie 
zapisywać dane wektorowe o 
kilkuset przelatujących 
ptakach w jednym czasie



Common swift (Apus apus) – The autumn season Nocturnal bird migration– The autumn season



Nocturnal bird migration– The autumn season
Vertical Radar



Wkład 3Bird w rozwój technologii badań nad migracjami ptaków
Zastosowanie niestabilizowanych systemów radarowych zamontowanych na statkach badawczych 
oraz wykorzystujących algorytmy automatycznego wykrywania przelotów ptaków migrujących

Opracowanie własne 3Bird na podstawie danych własnych © 3Bird, 2022

QF (Quality factor) = B / A

A – Liczba obserwacji bezpośrednich 

ptaków migrujących zarejestrowanych 

przez system radarowy

B - Liczba wszystkich obserwacji 

bezpośrednich ptaków migrujących 

zarejestrowanych przez system radarowy i 

nie zarejestrowanych przez system 

radarowy

Wyliczanie w interwałach 3 godzinnych



Wkład 3Bird w rozwój technologii badań nad migracjami ptaków
Zastosowanie niestabilizowanych systemów radarowych zamontowanych na statkach badawczych 
oraz wykorzystujących algorytmy automatycznego wykrywania przelotów ptaków migrujących

Przykładowe możliwości operacyjne systemu 
3Bird. Wrzesień 2022. Środkowy Bałtyk:

Radarowe badania przelotów ptaków migrujących
z szacowaną skutecznością na poziomie 70 – 95%.
6 dni w okresie od 01 do 30 września.

Radarowe badania przelotów ptaków migrujących
z szacowaną skutecznością na poziomie 30 – 65%.
9 dni w okresie od 01 do 30 września.

Radarowe badania przelotów ptaków migrujących
z szacowaną skutecznością na poziomie 10 – 30%.
7 dni w okresie od 01 do 30 września.

W sumie 22 dni pracy w morzu. Czy to jest dużo?

Tak –Możliwość wykonywania pomiarów w 
ciągu 17 dni w miesiącu daje z wysoką 
skutecznością pozwala na prowadzenie badań 
jednym systemem radarowym na dwóch 
punktach badawczych oraz będzie pozwalało 
na uzupełnienie luki wiedzy na temat wzorców 
migracji ptaków w wyższych stanach morza

Opracowanie własne 3Bird na podstawie danych z portalu meteoblue.com © 3Bird, 2022



Podstawy metodyczne jakie stosuje zespół 3Bird (StUK 3)

2007 year

Vertical radar:
• Wind Speed up to 7Bft
• Wave height: up to 200 cm

3Bird interpretation: Sea 
state up to 4 (Douglass Scale)

Horizontal radar: 
• Surveys can be usually carried out in wind Speed up

to 4 or 5 Bft (Wave height up to 250 cm)

3Bird interpretation: Sea state up to 4 
(Douglass Scale)

Opracowanie własne 3Bird na podstawie BSH 2007 



Podstawy metodyczne jakie stosuje zespół 3Bird

2013 year

Vertical radar:
• Wind Speed up to 7Bft
• Wave height: up to 250 cm

3Bird interpretation: Sea state up to 4 (Douglass Scale)

Horizontal radar: 
• Surveys can be usually carried out in wind Speed up to 3 Bft and at wave

height up to 50 cm (sic!)

3Bird interpretation: Sea state up to 2 (Douglass Scale)

Opracowanie własne 3Bird na podstawie BSH 2013 



Wkład 3Bird w rozwój technologii badań nad migracjami ptaków
Zastosowanie stabilizowanych systemów radarowych zamontowanych na statkach badawczych 
oraz wykorzystujących algorytmy automatycznego wykrywania przelotów ptaków migrujących

Charakter wdrożenia: Wdrożenie R&D Blue Growth Norway
Grants

Rok wdrożenia: 2022

Baza wiedzy umożliwiająca wdrożenie: doświadczenie w 
realizacji radarowych badań ptaków migrujących na obszarach 
lądowych, zdobyte w latach 2013 – 2017, doświadczenie z 
wdrażania systemu 3Bird Radar Offshore System

Założenia technologiczne: 
a) Automatyczne wykrywanie przelotów ptaków

b) Automatyczne dopasowywanie parametrów algorytmów 
wykrywania ptaków w zależności od wysokości fal morskich

c) Możliwość prowadzenie badań na stałych punktach lub z 
pokładu płynącego statku

d) Stabilizacja radarów ornitologicznych względem powierzchni 
morza

Zgodność z zaleceniami metodycznymi: StUK3, StUK4, 
praktyki z duńskich i polskich monitoringów 
przedinwestycyjnych morskich farm wiatrowych



100%

Quality Health Safety Environment

We care about Quality, Health, Safety and Environment at every stage of the project



Thank you!

3Birdsystems.com

Mail: kgajko@3birdsystems.com

Tel. +48 783367409
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