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Skanowanie laserowe a archeologia

Przykład tego, co może się kryć pod drzewami…

Źródło: MGGP Aero / Zapłata R., Sławik Ł., 2010



Skanowanie laserowe a archeologia

… i to samo miejsce widziane w terenie.

Źródło. UKSW / Zapłata R., Sławik Ł., 2010



Skanowanie laserowe a archeologia

Źródło: MGGP Aero / Zapłata R., Sławik Ł., 2010



Poszukiwanie skarbów
… czyli rzecz o tajemnicach skrywanych przez las

Chmura punktów bez filtracji



Poszukiwanie skarbów
… czyli rzecz o tajemnicach skrywanych przez las

Chmura punktów po ściągnięciu pierwszej warstwy roślinności

Źródło: Doneus, Brise 2006



Poszukiwanie skarbów
… czyli rzecz o tajemnicach skrywanych przez las

Chmura punktów po ściągnięciu drugiej warstwy roślinności

Źródło: Doneus, Brise 2006



Poszukiwanie skarbów
… czyli rzecz o tajemnicach skrywanych przez las

Numeryczny Model Terenu, czyli to co pozostanie po ściągnięciu wszystkich wyższych warstw

Źródło: Doneus, Brise 2006



Poszukiwanie skarbów
… czyli rzecz o tajemnicach skrywanych przez las

http://pl.123rf.com/photo_10650311_przebudowa-okopach-ii-wojny-swiatowej.html



Zasięg badań



Przebieg badań – przygotowanie próbek danych



Główne okno aplikacji



Słońce jest kluczem



Przebieg badań - warsztaty



Przebieg badań - warsztaty



Numeryczny Model Terenu

Przykłady rzeczywistych fragmentów NMT z województwa świętokrzyskiego.



Numeryczny Model Terenu

Przykłady rzeczywistych fragmentów NMT z województwa świętokrzyskiego.



Przebieg badań - kampania medialna



Przebieg badań – dodatkowe przetworzenia



Przebieg badań – prace terenowe

zróżnicowanie rozwoju roślinności

(fot. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

Pozostałości obiektu związanego z przetwarzaniem surowca drzewnego (mielerza)

(fot. S. Różycki)



Przebieg badań – prace terenowe

Węgle drzewne na miejscu zlokalizowania jednego z obiektów owalnych (pozostałości mielerza)

(fot. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

Pozostałości studni (?). Nadleśnictwo Starachowice – tzw. karczma „Murowanka” – Nadleśnictwo Starachowice

(fot. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

pozostałości nasypu kolei wąskotorowej – obiekt liniowy, oznaczony na mapie topograficznej jako droga leśna
okolice kopalni wapienia.

(Źródło danych: IBL/FCG. Oprac. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

przykład potencjalnych pozostałości okopów wojennych

(Źródło danych: IBL/FCG. Oprac. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

Pozostałości jednego z wyrobisk surowców naturalnych. Przykład zalewania obiektów wodami deszczowymi.
Nadleśnictwo Starachowice

(Źródło danych: IBL/FCG. Oprac. R. Zapłata, fot. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

Pozostałości leja szybowego kopalni „Henryk” – Nadleśnictwo Starachowice

(fot. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

Gruz na obszarze dawnej eksploatacji surowców naturalnych (rudy żelaza ?) – Nadleśnictwo Starachowice

(fot. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

Owalne zagłębienia na obszarze dawnej eksploatacji surowców naturalnych – Nadleśnictwo Starachowice

(Źródło danych: IBL/FCG. Oprac. R. Zapłata, fot. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

pozostałości owalnych obiektów związanych z eksploatacją surowców naturalnych kopalnia „Henryk” 

(oprac. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

Pozostałości drogi / traktu leśnego związanego z gospodarką – Nadleśnictwo Starachowice

(fot. R. Zapłata)



Przebieg badań – prace terenowe

Fragmenty naczyń ceramicznych występujących w obrębie pozostałości tzw. karczmy „Murowanka” 
Nadleśnictwo Starachowice

(fot. R. Zapłata)



Podsumowanie

705 Internatów

6 000 „przeszukanych kafelków”

60 600 wskazanych punktów 
- potencjalnych obiektów

4  miesi ące



Podsumowanie

Zestawienia rezultatów prac internautów z pracami kameralnymi specjalisty:

- Obiekty owalne – 5304 obiekty

- Obiekty liniowe – 840 obiektów

- Obiekty nieokreślone – 8 obiektów

- Obiekty liniowe nieokreślone – 19 obiektów

- Obiekty czworokątne – 48 obiektów

- Obiekty związane z wydobyciem surowców naturalnych – 19 obiektów

- Obiekty liniowe / okopy wojenne – 27 obiektów

- Obiekty pozostałe (obszary) – kilkanaście miejsc / obszarów. 



społecznościowy projekt badawczy

Dziękujemy za uwagę !


