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pierwszy dzwonek dla uczniów
W raz z nadejściem wrześ 

nia kończy się dla 
uczniów błogi okres 

wakacyjny. W tym artyku
le poddamy fotointerpreta
cji zdjęcie wykonane przez 
MGGP Aero w  drugiej po
łowie kwietnia 2012 roku 
przedstawiające tereny Ame
rykańskiej Szkoły w  War
szawie (American School 
of Warsaw) zlokalizowanej 
w miejscowości Bielawa (gmi
na KonstancinJeziorna).

Obszar kampusu otacza
ją asfaltowe drogi, o czym 
świadczy szary fototon oraz 
gładka, dobrze widoczna gra
nica jezdni. Wyjątek stanowi 
droga biegnąca po północno
zachodniej stronie opisywa
nego miejsca, której brzegi 
są „poszarpane”. Widoczne 
zróżnicowanie barwy we
wnątrz tego obiektu dowodzi 
braku jednolitej nawierzch
ni. Prawdopodobnie została 
ona utwardzona kruszywem, 
którego barwa zbliżona jest do 
asfaltu. Kampus obwiedzio
no ogrodzeniem o przebiegu 
dobrze widocznym na zdję
ciu  [A]. Prowadzą do niego 
trzy wjazdy, z których jeden 
po stronie południowej prze
gradzają szlabany [B]. Tuż 
obok nich znajdują się budki 
ochrony [C]. Proszę zwrócić 
uwagę na różnicę rzucanego 
przez bramę i szlaban cienia 
[B i B1]. 

k ampus dzieli się na dwie 
części. Na jednej znajdu
ją się budynki otoczone 

ciągami komunikacyjnymi. 
Różnokolorowa nawierzch
nia pozwala wyróżnić drogi 
kołowe – szara barwa asfal
tu, kontrastujące pasy przejść 
dla pieszych, a także strzał
ki wyznaczające kierunek 
ruchu. W  niektórych miej
scach (szczególnie w oto
czeniu przejść dla pieszych) 
można zauważyć fragmenty 
nawierzchni w odcieniach 
czerwonego [D], co wskazy

wałoby na progi zwalniają
ce. Podobny kolor posiadają 
miejsca parkingowe [E] (wi
doczne są na nich niewiel
kie, różnokolorowe, prosto
kątne obiekty – samochody), 
a trakty piesze wyznacza na
wierzchnia w odcieniach ko
loru pomarańczowego [F] 
– analizując jej przebieg, od
najdujemy wejścia do budyn
ków (np. [G]). 

Na podstawie koloru dachu 
oraz zmieniającej się jas ności 
możemy ustalić jego rodzaj, 
nachylenie oraz pokrycie. 
Parametry te pomagają nam 
również ustalić funkcję da
nego budynku. Obiekt, które
go dach jest półokrągły (płyn
na zmienność jasności dachu 
w zależności od kąta padania 
promieni słonecznych) mie
ści zapewne halę gimnastycz
ną [H]. Nieopodal widzimy 
mniejszy prostokątny budy
nek, którego dach jest płaski 
lub nachylony pod niewiel
kim kątem [I]. W jego wnę
trzu znajduje się basen. 

Na zdjęciu widoczne są 
dwa miejsca o niebieskiej 
nawierzchni [J] z kolorowy
mi obiektami stanowiącymi 
najprawdopodobniej wypo
sażenie placów zabaw. Na tej 
podstawie możemy określić 
funkcję budynku w ich bez
pośrednim sąsiedztwie [K], 
w którym zapewne przebywa
ją najmłodsze dzieci. Warto 
zwrócić uwagę, że pomiędzy 
ogrodzeniem a placem zabaw 
znajduje się nasyp [L], którego 
cień widoczny jest na zdjęciu. 
Określenie funkcji pozosta
łych budynków na podsta
wie fotointerpretacji jest bar
dzo trudne i niepewne. 

D rugą część kampusu 
zajmują boiska i obiekty 
sportowe. Najlepiej do

strzegalna jest pomarańczo
wa bieżnia [Ł], na której dzię
ki białym pasom możemy 
rozróżnić poszczególne tory. 
Otacza ona trawiaste boisko 

piłkarskie (widzimy charak
terystyczne linie oraz dwie 
bramki). Na północ od tych 
obiektów znajduje się miejsce, 
gdzie dzieci i młodzież mo
gą trenować skok w dal [M] 
– długi rozbieg zakończony 
jest jasnym prostokątnym 
miejscem wypełnionym pia
skiem. Kolejny obiekt stanowi 
zespół trzech boisk do koszy
kówki [N]. Po dwóch stronach 
nawierzchni w odcieniu kolo
ru zielonego widoczne są po
dłużne cienie koszy.

B ardzo charakterystyczny
mi miejscami widoczny
mi na zdjęciu są boiska 

do baseballa [O]. W tej grze 
boisko stanowi wycinek koła 
o kącie rozwarcia 90°. Podzie
lone jest na dwa kontrastują
ce ze sobą obszary. Pierwszy 
z nich, zwany infield, skła
da się z kwadratu, na którego 
czterech rogach położone są 
bazy. Tę część boiska (właś
nie dzięki niej rozpoznaliśmy 
funkcję tego obiektu) zwykle 
pokrywa utwardzony piasek 
przeważnie o barwie czer
wonordzawej. Wierzchołek 
kwadratu będący zarazem 
wierzchołkiem kąta proste
go, którego ramiona ograni
czają boisko, stanowi czwar
tą bazę, tzw. bazę domową [P]. 
Na wierzchołku leżącym po 
prawej stronie bazy domowej 
znajduje się pierwsza baza, na 
przeciwległym druga baza, 
a po lewej trzecia. Za bazą do
mową, już poza kwadratem, 
znajduje się stanowisko łapa
cza. W pobliżu środka kwa
dratu znajduje się stanowisko 
pitchera [R], czyli zawodnika 
rzucającego piłki. Druga część 
boiska, tzw. pole zewnętrzne, 
jest obszarem trawiastym i 
nie posiada widocznie zary
sowanych granic.

c ztery równoległe pola na 
czerwonym tle rozdzie
lone pośrodku każdego 

z nich siatką to korty teniso

we [S]. Ich wymiary wynoszą 
w przybliżeniu 11 m x 24 m. 
Znając te parametry, może
my przez porównanie oceniać 
wymiary pozostałych wi
docznych na zdjęciu elemen
tów. Proszę zwrócić uwagę na 
kolor nawierzchni kortów – 
jest on zielony. W tenisie sto
suje się cztery podstawowe 
rodzaje nawierzchni – mącz
kę, nawierzchnię twardą (np. 
podłoże akrylowe, betonowe, 
asfaltowe), trawę, nawierzch
nię dywanową (np. wykładzi
na, sztuczna darń). 

Wiele osób hasło „tenis” 
słusznie kojarzy z pomarań
czowym kolorem ceglanej 
mączki, którą wyłożony jest 
kort. Ten rodzaj nawierzch
ni nie jest jednak popularny 
w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie stosuje się przeważnie 
mączkę koloru zielonego (ta 
w Polsce również jest dostęp
na, ale rzadko spotykana). Na 
podstawie zdjęć lotniczych 
nie jesteś my w stanie jedno
znacznie stwierdzić, z czego 
wykonana jest powierzch
nia kortu. Wiedząc jednak, 
pod skrzydłami którego pań
stwa funkcjonuje opisywana 
szkoła, pewne wioski może
my wysnuć. 

Tuż obok kortów znajduje 
się jasny teren barwy żółtej, 
którego funkcję trudno usta
lić. Po nieregularnym kształ
cie i fototonie można wnio
skować, że wysypany jest 
na nim piasek. Podobnie jak 
w przypadku placu zabaw, 
między dwoma opisanymi 
wyżej obiektami a ogrodze
niem widoczny jest nasyp. 
Ostatnim boiskiem, które wy
różnimy na zdjęciu, jest ciem
nozielony, prostokątny obiekt, 
po którego przeciwległych bo
kach znajdują się bramki [T]. 
Analizując malowanie pasów 
oraz wymiary tego boiska 
w porównaniu z pozostały
mi, możemy wywnioskować, 
że rozgrywane są na nim me
cze piłki ręcznej. 

c ały teren opisywanego 
kampusu otoczony jest 
od południa osiedlami 

domów jednorodzinnych, 
których zabudowa widocz
na jest na zdjęciu w postaci 
zwartych geometrycznych 
kształtów (najczęściej zbli
żonych do prostokąta) o czer
wonej bądź pomarańczowej 
barwie. Na podstawie cech 
tych obiektów oraz cech ich 
najbliższego otoczenia może
my podzielić je na dwa osie
dla. Jedno tworzą domy w po
łudniowozachodnim rogu 
zdjęcia. Wspólną ich cechą są 
wielospadowe dachy o bardzo 
zbliżonej kolorystyce (barwa 
ceglana). Wśród nich zauwa
żyć można zabudowę bliźnia
czą (jedna ze ścian zewnętrz

nych budynku przylega do 
drugiego [U]) oraz szerego
wą (dwie ściany zewnętrzne 
przylegają do sąsiednich bu
dynków [V]). 

Na terenie tego osiedla 
uliczki wyłożono kostką. Ob
szary o szarobrązowej barwie 
wyznaczają miejsca, po któ
rych poruszają się samochody 
(widoczne są również podjaz
dy do domów [W]), jasne zaś 
– trakty piesze [X]. Dzięki re
gularnemu cieniowi rzucane
mu przez ogrodzenia dobrze 
widoczne są granice działek. 

Na wschód od osiedla od
szukujemy staw. Ma on nie
regularny kształt i ciemno
zieloną barwę. Idąc dalej 
w kierunku wschodnim, za
raz za drogą, widzimy kolej

ny obszar zabudowy jedno
rodzinnej – odmiennej niż 
poprzednia. Wspólną cechą 
tych budynków jest dwuspa
dowy dach oraz czerwony ko
lor jego pokrycia. Alejki posia
dają asfaltową nawierzchnię 
(barwa szara), a poszczególne 
działki rozdziela ogrodzenie, 
którego cień szczególnie do
brze widoczny jest przy pół
nocnozachodniej granicy 
osiedla. 

Na terenach po północnej 
i północnozachodniej stro
nie kampusu rozpoznajemy 
liczne skupiska drzew i krze
wów porastających niezago
spodarowany teren [Y]. Po
śród nieużytków widoczne są 
drogi gruntowe o jasnej bar
wie (na jej podstawie możemy 

określić rodzaj podłoża – pia
ski, żwiry) i niewyrównanym 
przebiegu [Z].

M imo że większość czy
tających ten artykuł 
okres szkoły i studiów 

ma już za sobą, warto cały 
czas poszerzać swoje hory
zonty. Postęp technologicz
ny w branży fotolotniczej, 
coraz lepsze komputery, po
wszechny dostęp do dosko
nałych danych (Google Maps/
Earth, Zumi, Geoportal) oraz 
specjalistyczne oprogramo
wanie często uświadamiają 
nam, pasjonatom, że w tym 
wszystkim najsłabsza jest... 
nasza wyobraźnia.

Sławomir Mleczko
MGGP Aero
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