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Im więcej wiemy o przyrodzie, tym skuteczniej możemy ją chronić.
Jednym z narzędzi poszerzających tę wiedzę jest ortofotografia.
Oto próba wyjaśnienia, na czym polega i w jaki sposób jest
wykorzystywana w Tatrzańskim Parku Narodowym.

„Wiosna, ach, to ty...” – moja ulubiona płyta mojego ulubionego polskiego piosenkarza Marka Grechuty.
I tak jak Grechuta śpiewa o czterech kolejnych porach roku, tak ja będę prezentować w czterech kolejnych
numerach „Tatr” cztery fotografie, każdą z odpowiedniej pory roku. I każdą z krótkim komentarzem,
opowieścią, jak powstała.
Historia jednego zdjęcia

Od zdjęć lotniczych do ortofotografii
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z nieskalanym widokiem, cywilizacja pozostawała skryta za drzewami, ale ciągle to nie było
to. Lustro wody, świerki, Dolina Złomisk, Wysoka – zdjęcie drugie. Brakowało mi tu czegoś
na pierwszym planie.
Aż kiedyś przez przypadek trafiłem w rejon Nowego Szczyrbskiego Jeziora, gdzie wcześniej nigdy nie byłem i... znalazłem dokładnie to, czego szukałem. Ten staw jest bardzo płytki
i na powierzchni wody pojawiają się kępy trawy, konary drzew, co daje fotografii więcej
przestrzeni – zdjęcie trzecie. Od tamtego razu stale wracam w to miejsce o każdej porze roku.
Trochę mi przeszkadza, że po jeziorze pływają łódki. Jest takie ujęcie, z którego musiałem
zrezygnować, bo w kadrze pojawiają się molo i przycumowane łodzie.
Fotografia, którą prezentuję na wklejce, zrobiona została nad Nowym Szczyrbskim Jeziorem z takiego miejsca, skąd rozpościera się krajobraz czysty, przyroda jest taka, jak dawno
temu, przed przyjściem człowieka. Zdjęcie zrobiłem w maju, w drugiej połowie wiosny, resztki
śniegu są już tylko na czubkach gór. Zastosowaną tu technikę opisałem dokładnie rok temu,
w „Tatrach” nr 40. Przypomnę tylko w skrócie – czarno-biała klisza, odbitka na specjalnym
ręcznie wykonanym papierze, który zabarwiam do sepii i cieniuję 24-karatowym złotem. Dla
tych, którzy nie przepadają za klasyczną fotografią, dodaję kilka zdjęć kolorowych.
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FoTograFia a orToFoTograFia
Fotogrametria, pisząc w uproszczeniu, zajmuje się pozyskiwaniem informacji ze zdjęć lotniczych o obiektach znajdujących
się w terenie. Informacja ta dotyczy rzeczywistych wielkości
obiektów, kształtów i odległości między nimi. aby na zdjęciu
lotniczym można było dokonywać pomiarów tych wartości, a na
ich podstawie wykreślać mapę, należy przetworzyć je cyfrowo
do ortofotografii. Sam proces wykonywania fotografii lotniczej

rzutnia – płaszczyzna zdjęcia

środek rzutów

wysokość lotu

1. Kwitnąca łąka pod Krywaniem; 2. Szczyrbskie Jezioro, w głębi Wysoka; 3. Nowe Szczyrbskie Jezioro, w tle Wysoka

(również klasycznej), czyli rejestracji odbicia promieniowania
świetlnego fragmentu powierzchni Ziemi, polega na rzutowaniu
środkowym tego fragmentu na płaszczyznę światłoczułą. przykładem rzutu środkowego występującego w naturze jest chociażby
obraz powstający w oku ludzkim.
Zanim przejdziemy do kwestii przetwarzania zdjęć lotniczych
do ortofotografii, opiszmy najpierw sam proces fotografowania
terenu z pułapu samolotu. pierwszym etapem przygotowawczym

ogniskowa kamery

aczynam od wiosny, na którą większość ludzi niecierpliwie czeka, głównie ci starsi, do
których też pomału i ja się zaczynam zaliczać. W dzieciństwie była mi obojętna pora
roku, wszystkie mi się podobały. Nie rozumiałem starszych ludzi, którzy przy pierwszych
ciepłych promieniach wiosennego słonka siadali na ławeczce i wygrzewali kości, jak to się u
nas mówi. Teraz odczuwam to podobnie, po długiej i ciężkiej dla mnie zimie nie mogę się
doczekać wiosennego słońca. Także w zimie rzecz jasna wyruszam w teren i fotografuję, ale
to autentyczne ożywienie nastaje z przyjściem wiosny. Łąki pełne krokusów, później mleczy,
wtedy mi trochę żal, że nie robię kolorowych zdjęć. Podobnie jak czasami jesienią.
Odwiedzam te miejsca, gdzie rozkwita łąka, a w dali widać Tatry z resztkami śniegu, jak
na pierwszym zdjęciu. Niekiedy schodzę z mojego wózka i siadam na ziemi, aby mieć na
pierwszym planie pojedynczy kwiat, a w tle góry. Ustawiam na obiektywie maksymalną
przysłonę dla uzyskania dużej głębi ostrości i czekam. Ludzie przechodzą obok, dziwią się.
Czasem wybieram się do którejś z dolin albo do Szczyrbskiego Jeziora. I tu pojawia się
problem, jak zrobić czystą fotografię, czyli taką, na której nie widać wpływu człowieka na
krajobraz... wszędzie hotele, skocznia narciarska. A właśnie ponad Szczyrbskim Jeziorem
dominuje jeden z najpiękniejszych szczytów tatrzańskich – Wysoka. Znalazłem takie miejsce

Najpierw było światło, potem człowiek nauczył się rysować
i pisać, później wynalazł fotografię. W pojęciu „fotografia” doszukamy się greckich słów fotos – światło i grafo – piszę, a więc fotografia to „pisanie światłem”. uściślając tę definicję i odnosząc do
dzisiejszych czasów, możemy powiedzieć, że za pomocą technik
fotograficznych odwzorowujemy na materiale światłoczułym (klisza) lub na matrycy światłoczułej (sensor) obraz fotografowanego przedmiotu, który istnieje tu i teraz. Zarodki fotografii pojawiły
się już w średniowieczu, kiedy to zbudowano przyrząd optyczny
o nazwie camera obscura (ciemna komnata), przy użyciu którego
uzyskano na matowej szybce rzeczywisty, pomniejszony i odwrócony obraz przedmiotu znajdującego się przed urządzeniem. Ten
pierwowzór aparatu służył m.in. malarzom i rysownikom do przekalkowywania konturów przedmiotów odwzorowywanych na
płótnie. postęp wiedzy i rozwój technologiczny doprowadziły
do odkrycia w XVIII wieku światłoczułości niektórych związków
chemicznych. W 1839 r. (oficjalna data wynalezienia fotografii)
Francuz Louis Jacques Daguerre oraz anglik Wiliam Fox Henry
Talbot niemal jednocześnie pokazali światu swoje metody otrzymywania trwałego obrazu – Daguerre na posrebrzanej miedzianej
płytce, Talbot – na papierze. rozwój fotografii mknął od tej pory
z zawrotną prędkością i jak dotąd jego końca nie widać.
przejdźmy jednak do właściwego tematu artykułu. W latach
1855 i 1858 Francuz Felix Tournachon, posługując się balonem
na uwięzi, wykonał pierwsze w historii zdjęcia z lotu ptaka.
Dalsze losy fotografii lotniczej nie były trudne do przewidzenia
– wykorzystywano ją w działaniach wojennych, a po wzbiciu
się w powietrze pierwszego samolotu w roku 1903 jej znaczenie poważnie wzrosło. Dlatego też lata obu wojen światowych
istotnie przyczyniły się do rozwoju aerofotografii i nauk z nią
związanych: fotogrametrii i teledetekcji. obecnie z osiągnięć tych
dziedzin wiedzy korzystamy coraz częściej, pewnie nawet w wielu
przypadkach nieświadomie, oznaczając chociażby lokalizację
spotkania na Google Maps, w widoku „Satelita”.

powierzchnia terenu

Zdjęcie lotnicze jako rzut środkowy
jest opracowanie planu nalotu fotogrametrycznego. plan taki
zawiera fundamentalne informacje dotyczące celu wykorzystania
fotografii, techniki fotografowania, wyboru kamery lotniczej, a także parametrów lotu (prędkość, wysokość) i odstępu czasu pomiędzy kolejnymi ujęciami. ponadto wyznaczana jest trasa przelotu nad fotografowanym obszarem tak, aby poszczególne zdjęcia

Nowe Szczyrbskie Jezioro – krajobraz czysty, przyroda jest taka,
jak dawno temu, przed przyjściem człowieka
fot. Yaro M. Kupčo

