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Projekt LONGWOOD (201 2-201 6)
Kombinuj e ekologická (paleoekologie, vegetační ekologie) a historická (historie, archeologie) data v GIS prostředí.
Hlavní cíle proj ektu:

– vytvoření multi-disciplinární geodatabáze zaměřené na dlouhodobý
vývoj (od neolitu po současnost) v lesním pokryvu, struktuře, managementu a druhovém složení
– vytvoření časoprostorového modelu lesa a kraj iny, poznání změn a j ej ich příčin
– spoj ení časo-prostorového vývoj e složení a struktury stromového
patra s environmentálními podmínkami a bylinným patrem
– srovnání modelů a výsledků se současnými lesnickými a ochranářskými přístupy a přispět tak ke zlepšení zásad péče a managementu
kraj iny

Úvod

Archeologická data tvoří důležitou součást informačních zdrojů o minulých
lidských aktivitách probíhajících v krajině. Jejich podstata je však oproti jiným
značně specifická. Archeologický terénní výzkum je ze své podstaty destruktivní, a tudíž neopakovatelný. Proto je třeba pracovat s maximálním možným
množstvím údajů, které byly získány generacemi archeologů a archeoložek
před námi. Archeologická data jsou však v ČR ukládána různými způsoby
(Archeologická databáze Čech, Státní archeologický seznam, Megalit), pro
Moravu však neexistuje centralizovaná databáze obsahující informace jak ze
starých výzkumů, tak z výzkumů z poslední doby. Pro potřeby projektu
LONGWOOD – Long-term woodland dynamics in Central Europe: from estimations
to a realistic model, tak byla vytvořena databáze umožňující sledování lidské
aktivity v čase a prostoru a propojení této databáze s dalšími datovými soubory (paleoekologie, vegetační ekologie, historie).

Zdroje a charakter dat
ZDROJE
– nálezové zprávy (archiv Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i., Brno, Ústav
archeologické památkové péče Brno, v. v. i.)
– publikované krátké zprávy o výzkumech (Výzkumy, částečně i Přehled výzkumů, apod.)
– Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku (Čižmář 2004)
CHARAKTER
– jakékoliv informace o všech minulých lidských aktivitách (teorie komunitních areálů) v rozmezí mezolit až raný středověk (cca 10000 BC – 1250 AD)
– základní údaje o nalezených lokalitách (lokalizace, přesnost lokalizace, výčet nalezených komponent, základní údaje o výzkumu – druh, rok, vedoucí,
nálezce apod., environmentální rozbory)

Databáze

– hesláře vychází ze systému Archiv 3.0 (Kuna–Křivánková 2006)
– základní popisná jednotka – lokalita
– základní analytická jednotka – katastr
– katastr – lokalita – komponenta
1.

Obr. 3: LONGWOOD – Archeologická databáze. Stav sběru dat k 1 5. 5. 201 4.

Příklady využití
REGIONÁLNÍ MĚŘÍTKO
V případě vhodného paleoekologického archivu může být jedním z výstupů
model časo-prostorového vývoje archeologicky detekovaných lidských aktivit
na poměrně velkém území (Obr. 4–5). V příkladu okolí bývalého Vracovského
jezera jsou použity všechny archeologické komponenty (jednotlivé nálezy,
pohřební areály, obytné areály, depoty atd.). Časový model byl vypočítán pomocí simulace Monte Carlo, prostorový model ukazuje interpolaci obsazenosti katastrů metodou natural neighbour. Je vidět, že se v různých dobách
různé lidské aktivity archeologizovaly různým způsobem, vždy je tedy nutné
sbírat maximální možné množství dat.

LOKÁLNÍ MĚŘÍTKO
Pro srovnání s paleoekologickým záznamem spíše lokální povahy je možné
vytvořit i mapy lokálního charakteru – příklad Hodonínská Dúbrava (Obr. 6–7).
V okolí pylových profilů jsme zde sledovali výskyt archeologických komponent jen v nejbližším okolí, vzhledem k tomu, že pylové spektrum odráželo
spíše jen okruh několika stovek metrů v lesní světlině.

Obr. 4: Okolí Vracovského jezera - počet komponent v jednotlivých časových blocích simulovaných metodou
Monte Carlo, kategorizováno dle aktivity. Celkový počet simulací byl 1 000.

Obr. 6: Hodonínská Dúbrava – lokalizovatelné komponenty z neolitu

Při výzkum u v roce 2 003 n a trase dáln ice byly pro-

zkoum ány 3 zásobn í jámy datovan é do ún ětické kultury a 1 zásobn ice datovan á obecn ě do doby bron zové.
Jedn a ze zásobn ic se n ach ázela n a územ í sousedn íh o
katastru. Výzkum byl zam ěřen totáln í stan icí.

V databázi je nálezová situace chápaná jako jedna
lokalita skládající se ze dvou komponent s přesností 2 m.
2.

V roce 2004 byla na stavbě dálnice zkoumaná plocha

n avazující n a ploch u z roku 2 003 . Ve vzdálen osti větší
n ež 2 50 m byly odkryty stopy sloupovéh o dom u kultury s lineární keramikou a hroby mladší doby hradištní,
které n ava zova ly n a plochy poh řebiště zkou m a n éh o
v roce 1 970.

Nálezy jsou od plochy z roku 2003 vzdálené více než
250 metrů, plocha je tedy chápaná jako samostatná lokalita skládající se ze dvou komponent.
Hroby exkavované v roce 1 970 a v roce 2004 tvoří
jednu komponentu. Přesnost lokalizace je 25 m.
3.

Při orbě v roce 1 902 n ašel roln ík Neh lava u božích

m uk depot 1 2 řím ských m in cí.

V databázi je tato situace chápaná jako jedna
lokalita s jednou komponentou a s přesností250 m.
4.

Z území katastru pochází „kamenná motyka“ nale-

zen á n ěkdy před rokem 1 945.

V databázi je uvedena jako jedna lokalita s jednou
komponentou s přesností pouze na katastr.

Obr. 1 : Výčet areálů z jednoho katastru.

Obr. 7: Hodonínská Dúbrava – lokalizovatelné komponenty z raného středověku.
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Obr. 5: Okolí Vracovského jezera – pravděpodobnost obsazenosti katastrů v období 5500–5000 BC.
Obr. 2: Vzhled formuláře pro sběr dat.
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