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Wykorzystanie ALS  
do zautomatyzowanej analizy krajobrazu

David Novák
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Wstęp

Wykorzystywanie danych wysokościowych, pozyska-
nych dzięki metodzie lotniczego skanowania laserowego 
(ALS)1, w drugiej dekadzie XXI wieku stało się nieodłącz-
ną częścią instrumentarium archeologicznego, zwłaszcza 
jako metody prospekcji, która pozwala na efektywne 
badanie rozległych terenów. Celem badań jest zazwyczaj 
wyszukiwanie i dokumentacja reliktów stanowisk arche-
ologicznych. Nawet na terenach, które zostały intensyw-
nie przebadane za pomocą prospekcji lotniczej, ALS jawi 
się jako element kluczowy w skompletowaniu informacji 
na temat stanowisk archeologicznych oraz krajobrazu 
jako całości2. ALS jest również niezastąpione przy bada-
niach terenów zalesionych, których obserwacja za pomo-
cą innych metod jest trudna do wykonania. 

Zachwyt nad wynikami nawet bardzo prostego zasto-
sowania nowej metody przysłonił kilka jej pozostałych 
aspektów. Wiele wysiłku poświęcono (co zrozumiałe)
ustaleniu optymalnych metod wizualizacji w celu uła-
twienia wyszukiwania zabytków. Archeolodzy zazwyczaj 
ograniczają się jedynie do wykorzystywania podstawo-
wych metod wizualizacji (zazwyczaj do różnych rodzajów 
cieniowania stoków), mimo że spektrum dostępnych me-
tod jest zdecydowanie szersze3. Niebanalne zastosowanie 
wyników ALS wymaga jednak od archeologa dość rozle-
głej wiedzy w dziedzinie komputerowego przetwarzania 
danych oraz w zakresie systemów informacji geograficz-
nej (GIS), której opanowanie jest czasochłonne. Być może 
dlatego znaczenie danych ALS jest redukowane przede 
wszystkim do wizualizacji, których wyniki w formie da-
nych obrazowych są podczas analizy archeologicznej in-
terpretowane w sposób prosty oraz bez większej wiedzy 
na temat sposobów ich powstania4. Również podręczni-

1   Często określane pojęciem LiDAR (light detection and ranging), 
które jest jednak bardziej ogólnym skrótem, odzwierciedlającym 
technologię skanowania laserowego, bez względu na skanowany 
obiekt i umieszczenie skanera.

2   Cowley (red.) 2011; Gojda i John (red.) 2013; Doneus 2013: 207–222.
3   Holata i Plzák 2013; https://blog23d.wordpress.com/.
4   Istnieją jednak pewne wyjątki w znakomity sposób wyczerpują-

ce ten temat, potwierdzające ogólną zasadę; patrz np. Doneus 
i Kühtreiber 2013.

ki zajmujące się zarządzaniem danymi w związku z ALS 
nie odbiegają od tej koncepcji, co najwyżej wspominając 
o filtrowaniu i wstępnym przetwarzaniu danych, ale nie 
zagłębiając się w bardziej istotne kwestie5. 

Już od dłuższego czasu pojawiają się interesujące pró-
by algorytmizacji całego procesu identyfikacji struktur 
archeologicznych oraz obiektów na zdjęciach, które jak 
dotąd nie były w stu procentach zadowalające. Z wyjąt-
kiem specyficznych sytuacji, nie można więc na razie li-
czyć na ich szersze zastosowanie, mimo że w przyszłości 
należy się spodziewać bardzo dynamicznego rozwoju na 
tym polu6. ALS jest więc włączone do archeologicznego 
procesu badawczego w sposób podstawowy jako metoda 
dokumentacji, która rozszerza dostępną już paletę zasto-
sowań badań niedestrukcyjnych. 

Dane ALS skrywają w sobie jednak o wiele większy 
potencjał, który może w zasadniczy sposób pomóc przy 
rekonstrukcji postaci krajobrazu historycznego, co jest 
jednym z założeń pozyskiwania wiedzy na temat interak-
cji między krajobrazem a społeczeństwem, jego wykorzy-
stywaniem i kształtowaniem przez ludzi. Analiza współ-
czesnej powierzchni Ziemi i jej opis za pomocą metod 
komputerowych pozwala na nowe podejście do percepcji 
krajobrazu z przeszłości i to nie tylko na poziomie lokal-
nym. W niniejszym artykule zostaną przedstawione jedne 
z pierwszych wyników analizy rzeźby terenu i krajobrazu 
Czech, zostaną w nim omówione możliwości wykorzysta-
nia podobnych danych oraz zostanie przedstawione ich 
modelowe zastosowanie do danych archeologicznych. 

5   Crutchley i Crow 2009.
6   Nie chodzi wyłącznie o problem techniczny, ale również teore-

tyczny. Zasadniczą kwestią pozostaje np. to, co rozumiemy pod 
pojęciem obiektów archeologicznych, które mogą znajdować się 
w skomplikowanych superpozycjach i których często nie sposób 
jednoznacznie zdefiniować w przestrzeni. Można raczej rozważyć 
zastosowanie algorytmów z wąskim ukierunkowaniem na wyszu-
kiwanie bardzo konkretnych struktur z jasno opisanymi parame-
trami (np. kurhanów, mielerzy, reliktów górniczych, pasm głębocz-
nic, itp.; por. Sevara et al. 2016; Traviglia, Cowley i Lambers 2016; 
tam też wyczerpujący spis dostępnej literatury). Między pojawia-
jącymi się podejściami wyróżnia się wykorzystywanie algorytmów 
identyfikacji automatycznej i głębokich sieci neuronowych.
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Dostępność danych i możliwości  
ich przetwarzania

Dane ALS nie dostarczają jedynie obrazu zabytków wy-
krytych na powierzchni Ziemi lub bezpośrednio pod nią. 
W tle tych odkryć znajduje się bowiem bardzo dokładny 
numeryczny model terenu (pol. NMT, ang. Digital Eleva-
tion Model, DEM), którego uzyskanie było jak dotąd bar-
dzo trudne, zwłaszcza w skali całych regionów i państw. 
To z kolei w znaczący sposób ograniczało możliwości ana-
lityczne badań z wykorzystaniem zautomatyzowanych al-
gorytmów.

Do niedawna NMT były pozyskiwane z o wiele mniej 
dokładnych danych. Za wyjątkiem małopowierzchnio-
wych pomiarów geodezyjnych do najlepszej jakości da-
nych można było zaliczyć modele opierające się na sa-
telitarnych pomiarach radarowych. Do najważniejszych 
projektów w tej dziedzinie należy The NASA Shuttle Ra-
dar Topographic Mission (SRTM), obejmujący od roku 
2000 ponad 80% powierzchni Ziemi7. Na modelu SRTM 
został oparty cały szereg pochodnych NMT, które go 
następnie uściślały (zwłaszcza poprzez interpolację luk 
w danych). Aktualnie najbardziej dostępny i najdokład-
niejszy dla Europy jest model tworzony i stopniowo aktu-
alizowany od roku 2013 na zlecenie Komisji Europejskiej 
w ramach programu Copernicus (tzw. EU–DEM)8. W przy-
padku EU–DEM chodzi o model pochodzący z różnych 
źródeł (średnia ważona SRTM, ASTER GDEM9 i rosyjskich 
map topograficznych). Modele SRTM i EU–DEM są pu-
blicznie udostępnione do pobrania oraz wykorzystywania 
bez dodatkowych warunków licencyjnych. Istnieje jednak 
też kilka komercyjnych NMT, które osiągają większą do-
kładność (np. WorldDEM)10. 

Teren w modelach satelitarnych jest przedstawiany 
z dość wysokim stopniem generalizacji. Dla terenu Czech 
można było osiągnąć większą dokładność choćby poprzez 
zwyczajną wektoryzację poziomic podstawowych map 
Czech dostępnych od skali 1: 10 000 (dalej jako ZM10). 
Dzięki NMT opierającym się na danych ALS można osią-
gnąć zupełnie nowy poziom jakości. Nawet w przypadku 
mniej szczegółowych modeli możliwe jest operowanie 
poziomą i pionową dokładnością poniżej 1 m (zazwyczaj 
jednak dane takiej jakości są płatne)11. Ogólnodostępne 

  7   Brakuje przede wszystkim obszarów polarnych. Rozdzielczość 
pozioma 1–3 sekundy kątowe = komórka 30–90 m, odchylenie 
pionowe do do 16 m; http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/.

  8   Rozdzielczość pozioma 1 sekunda kątowa = komórka 30 m, od-
chylenie pionowe do 7 m; EU–DEM wersja 1.1 oferuje dokład-
ność przestrzenną do 25 m; http://land.copernicus.eu/pan-euro-
pean/satellite-derived-products/eu-dem/eu-dem-v1.1.

  9   Dane stereoskopowych wielospektralnych pomiarów radiome-
trycznych, powstające we współpracy Japonii i USA; pierwsza pu-
blikacja danych w roku 2009; rozdzielczość pozioma 1 sekunda 
kątowa = komórka 30 m, odchylenie pionowe do 9 m, objęcie 
99% powierzchni Ziemi https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp.

10   http://www.intelligence-airbusds.com/worlddem/.
11   Istnieją jednak liczne wyjątki, np. dane dla Wielkiej Brytanii są 

dostępne zupełnie za darmo w rozdzielczości poziomej do 0,25 

i darmowe są w Czechach dane ALS oznaczone jako tzw. 
model 5. generacji (DEM 5G), które są ponownie genera-
lizowane z bardziej szczegółowego modelu (rozdzielczość 
1 m z odchyleniem pomiaru wysokościowego do 0,3 m) 
do rozdzielczości poziomej 2 x 2 m12.

W celu porównania różnych modeli terenu został wy-
brany obszar modelowy o rozmiarach 6,5 x 10 km po-
łożony w północno-wschodniej części regionu zwanego 
Kokořínsko (powiat Česká Lípa), który obejmuje różne 
typy krajobrazu (otwarte przestrzenie, pojedyncze wzgó-
rza i głębokie doliny; ryc. 1). Przy dokładniejszej analizie 
różnic między NMT opierającym się na DEM 5G, EU–
DEM oraz na poziomicach z mapy ZM10, można dostrzec 
prawdziwy stopień zniekształceń dotychczasowych mo-
deli oraz stopień niedokładności, który uniemożliwiał 
pełnowartościowe wykorzystywanie danych do analizy 
krajobrazu. Wzajemne odchylenie standardowe DEM 
5G i EU–DEM oscyluje wokół 7,9 m (co w przybliżeniu 
odpowiada odchyleniu wymienionemu dla EU–DEM), 
a jednak w wartościach ekstremalnych osiąga nawet do 
54 m; w 17% przypadków jest wyższe niż 10 m; natomiast 
odchylenie niższe niż 1 m wystąpiło w 39% przypadków 
(ryc. 2). Model ZM10 w tego typu porównaniu prezentuje 
się znacznie lepiej. Co prawda maksymalne odchylenie 
osiąga tu również nawet do 66 m, ale 10 m odchylenie 
przekracza wyłącznie w 0,7% przypadków, a wystarczają-
cą zgodność (odchylenie  1 m) osiąga na 57% powierzchni 
(ryc. 3).

Dane ALS mają w porównaniu z danymi satelitarny-
mi lub topograficznymi bezsprzeczną przewagę również 
w rzeczywistym odwzorowaniu morfologii terenu. Mniej 
dokładne modele mają tendencję do upraszczania tere-
nu oraz usuwania nagłych zmian wysokościowych, które 
są jednak kluczowe w przypadku badań dotyczących za-
chowań człowieka w krajobrazie, albowiem nawet te na 
pierwszy rzut oka mniej wyraźne, ale ważne lokalnie ce-
chy ukształtowania terenu odgrywały istotną rolę w pro-
cesie powstawania obszarów osadniczych oraz prze-
mieszczania się ludzi w krajobrazie. Jeżeli więc chcemy 
ocenić wszystkie aspekty determinowanej środowiskowo 
działalności ludzkiej w krajobrazie, to wraz z pojawieniem 
się danych ALS otwierają się przed nami jak dotąd nie-
osiągalne możliwości. 

Z drugiej strony, problemem pojawiającym się przy 
przetwarzaniu danych wysokiej rozdzielczości jest stopień 
trudności obliczeń. Ogólnodostępne dane wysokościowe 
dla terenu Republiki Czeskiej o dwumetrowej rozdzielczo-
ści i formacie GeoTIFF zajmują 60,8 GB pamięci dysku, 
a tym samym stają się bardzo trudne do przetwarzania 
jako całość. Natomiast przy kolejnej generalizacji (przy któ-
rej jednak dla potrzeb większości analiz nie dochodzi do 
znacznej utraty dokładności)13 otrzymamy przy rozdziel-

m; http://environment.data.gov.uk/ds/ survey/index.jsp#/su-
rvey.

12   http://geoportal.cuzk.cz/.
13   Wręcz przeciwnie, zbytnia szczegółowość modeli w przypadku 

wielu zadań nie jest pożądana, albowiem obciąża rzeźbę te-



71Lotnicze skanowanie Laserowe jako narzędzie archeoLogii

david novák wykorzystanie aLs do zautomatyzowanej analizy krajobrazu

Ryc. 1. Porównanie NMT i modeli cieniowanych dla: EU–DEM (na górze), NMT pochodzącym z mapy topograficznej 1:10000 (po 
środku) i DEM 5G opartym na ALS (na dole) (oprac. D. Novák; dane bazowe Copernicus i ČÚZK)
Fig. 1. Comparison of DEM and shaded relief models for EU–DEM (top), DEM derived from topographic map 1:10,000 (middle) 
and DEM 5G based on ALS data (bottom) (designed by D. Novák; data by Copernicus and ČÚZK)

czości przestrzennej 8 m 4,4 GB danych, a więc rozmiar, 
przy którym możliwe jest opracowanie danych o dużych 
powierzchniach również podczas pracy na stanowisku 

renu obiektami zmiennymi w czasie (sztucznymi strukturami, 
korytami potoków, nieistotnymi nierównościami terenowymi 
i niedoskonałością filtracji szaty roślinnej), które zniekształcają 
uzyskane obserwacje. Pewien rodzaj generalizacji modelu jest 
więc pożądany, aczkolwiek musi się zawsze kierować konkret-
nym celem końcowego NMT. Toteż właśnie usunięciu wyraźnych  
zniekształceń ze szczegółowych NMT powinna zostać w przyszło-
ści poświęcona dodatkowa uwaga w środowisku archeologów.

komputerowym dobrej jakości14. Właśnie ten typ danych 
został wykorzystany przy kolejnym ich przetwarzaniu, któ-
re zostanie zaprezentowane w dalszej części artykułu. 

14   Wszystkie omawiane dane zostały opracowane na komputerze 
stacjonarnym z CPU Intel Core i7-4790 z częstotliwością taktowa-
nia procesora 3,6–4 GHz, 2x RAM Crucial Ballistix Sport 16GB (2x 
8 GB) DDR3 1600, z płytą główną Gigabyte Z97X-Gaming 3, HDD 
o wystarczającej wydajności (łącznie ok. 0,5 TB dla opracowania 
wszystkich kroków) i kartą graficzną MSI R9 280 GAMING 3G. 
Optymalne jest wykorzystanie dysku SSD, który znacznie uspraw-
nia czytanie i zapisywanie danych.  
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Ryc. 2. Porównanie różnic wysokości między 
DEM 5G i: EU–DEM (na górze), NMT pochodzą-
cym z mapy topograficznej 1:10000 (na dole) 
(oprac. D. Novák; dane bazowe Copernicus 
i ČÚZK)
Fig. 2. Comparison of height differences 
between DEM 5G and: EU–DEM (top), DEM de-
rived from topographic map 1:10,000 (bottom) 
(designed by D. Novák; data by Copernicus and 
ČÚZK)

Analiza krajobrazu w archeologii  
oraz możliwości jej automatyzacji

W ostatnich latach jako odgałęzienie geomorfologii zro-
dziła się nowa dziedzina naukowa, łącząca dyscypliny 
nauk geograficznych, metody matematyczne oraz na-
rzędzia IT w celu analizy ilościowej powierzchni Ziemi, 
reprezentowanej za pomocą NMT – tzw. geomorfome-
tria15. W ten sposób istniejące już metody, stosowane 
zazwyczaj w środowisku GIS, zyskały wspólną nazwę. 
Nawet w archeologii nie chodzi więc o absolutną no-
wość, albowiem najpóźniej od lat dziewięćdziesiątych 
minionego wieku podczas badań były już powszechnie 
wykorzystywane analizy podstawowych parametrów 
modeli wysokościowych, takich jak np. wysokość nad 
poziomem morza, nachylenie, ukierunkowanie stoku 
lub zakrzywienie terenu. Wśród bardziej zaawansowa-

15   Podstawowa praca: Hengl i Reuter (red.) 2009; patrz również 
http://geomorphometry.org/; w czeskiej archeologii po raz 
pierwszy zostało przedstawione w pracy: Kuna i Danielisová 
2009. Por. również Verhagen i Drăguţ 2012: 698–699. Ilościowe 
analizy rzeźby terenu są dyskutowane i stosowane poza dziedzi-
ną archeologii od co najmniej lat 70. XX wieku  (Hengl i Reuter 
(red.) 2009: 19–24).

Ryc. 3. Dystrybucja wartości różnic wysokościowych mię-
dzy DEM 5G i EU–DEM (A), NMT pochodzącym z mapy topogra-
ficznej 1:10000 (B) (oprac. D. Novák)
Fig. 3. Values distribution of height differences between 
DEM 5G and: EU–DEM (top), DEM derived from topographic 
map 1:10,000 (bottom) (designed by D. Novák)
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nych analiz możemy dodatkowo wymienić modelowa-
nie widzialności oraz modelowanie przejścia przez teren 
na podstawie powierzchni tarcia. Jak dotąd metody te 
co prawda nie wykorzystywały maksymalnie swoje-
go potencjału, ale należą do ogólnie znanych proce-
dur16. Do tej pory bardzo rzadko są jednak stosowane 
w archeologii możliwości modelowania hydrologiczne-
go w celu zrekonstruowania sieci wodnej, modelowania 
erozyjnych procesów akumulacyjnych i przede wszyst-
kim automatyczna klasyfikacja form ukształtowania te-
renu, którą bardziej szczegółowo zajmuje się niniejszy 
artykuł.

Każdy archeolog badający krajobraz lub osadnictwo 
ludzkie musi poradzić sobie z problemem opisu wła-
ściwości rzeźby terenu, która miała ogromny wpływ na 
zachowania dawnych populacji. Często posługujemy się 
więc pojęciami takimi, jak np. stok, dolina, teren otwarty, 
góra, urwisko, itp. Jednak identyfikacja tych kategorii jest 
zazwyczaj subiektywna17. W lepszym przypadku opiera 
się ona na kombinacji autopsji oraz oceny map topogra-
ficznych, w gorszym – na przejęciu opisów słownych z ist-
niejącej literatury i dokumentacji stanowiska. Podejście 
to prowadzi do tego, że otrzymane dane zupełnie nie 
nadają się do porównań. W celu rozróżnienia np. między 
terenem otwartym, jego lokalnym wzniesieniem lub płyt-
kim obniżeniem nie zostały określone dokładne kryteria, 
a ich opis jest niepowtarzalny i tworzony pod wpływem 
danej chwili18. Jednoznaczna, zgodnie wykorzystywana 
przez wszystkich definicja jednak nie istnieje nawet dla 
tak podstawowych form ukształtowania powierzchni, 
jaką jest dolina, grzbiet górski, krawędź terenowa lub 

16   Conolly i Lake 2006.
17   Drăguţ i Blaschke 2006: 330–331.
18   Pod tym względem wyróżnia się pionierska praca M. Kuny, która 

definiuje niektóre ukształtowania rzeźby terenu w celu analizy 
okolicy tzw. Potoku Vinořskiego (Kuna i Adelsbergerová 1995) 
i nawiązujące do niej pod kątem metodycznym prace, które na-
leży rozumieć jako pierwsze zastosowanie metod geomorfome-
trycznych w czeskiej archeologii (Kuna 2006).

szczyt19. Przy tym, w odróżnieniu od pojęć abstrakcyj-
nych, jakim jest na przykład wysokość nad poziomem 
morza, której często nie można wywnioskować w tere-
nie nawet w przybliżeniu, definicje form ukształtowania 
rzeźby terenu są bezpośrednio związane z postrzeganiem 
krajobrazu przez człowieka. Nawet geomorfometria nie 
przynosi prostej odpowiedzi na pytanie, które ukształto-
wania terenu są istotne z punktu widzenia celów badaw-
czych archeologii i należy je obserwować – nadal pozo-
staje to kwestią czysto teoretyczną, do wyjaśnienia której 
ten nowy kierunek badań daje nam jednak potrzebne 
narzędzia.

Podstawową zasadą zautomatyzowanej (choć też 
manualnej) klasyfikacji terenu stosowaną na dowolnym 
NMT jest podział krajobrazu na tzw. landforms (formy 
terenowe), które następnie dzieli się na landform ele-
ments (elementy form terenowych)20. Do elementów 
form terenowych zalicza się elementy opisane formalnie 
(morfologicznie) o podobnych właściwościach (szczy-
ty, zagłębienia lub krawędzie; płaszczyzny pochyłe lub 
proste; odcinki wypukłe lub wklęsłe; ryc. 4)21 Elementy 
form terenowych współwystępując tworzą typy form 
terenowych – góry, wzgórza, doliny, równiny – a więc 
naturalnie powstałe charakterystyczne struktury wyż-
szego rzędu. Zdefiniowanie form terenowych jest więc 
zasadniczo zależne od skali obserwacji i wszystkie for-
my terenowe są w sposób hierarchiczny ułożone w wyż-
sze i niższe całości. Można więc ogólnie stwierdzić, że 
w celu zdefiniowania elementów i form terenowych 
odpowiednie będzie stosowanie NMT o rozdzielczości 
poziomej 5–10 m z rozdzielczością pionową mniejszą 
niż 0,5 m22.

19 Interesujące jest, że podobna dyskusja nie została zakończona 
nawet między specjalistami w dziedzinie geomorfologii; por. Hengl 
i Reuter (red.) 2009: 251.
20   Ogólna definicja patrz Hengl i Reuter (red.) 2009: 228–229.
21   Jasiewicz i Stępiński 2013.
22   Hengl i Reuter (red.) 2009: 231–233; Drăguţ i Eisank 2011.

Ryc. 4. Definicja elementów terenowych (Jasiewicz i Stępiński 2013)
Fig. 4. Definition of landform elements (Jasiewicz and Stępinski 2013)
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Model klasyfikacyjny rzeźby terenu Czech

Potrzeba stworzenia modelu klasyfikacyjnego rzeźby 
terenu, który by obejmował cały teren Czech zaistniała 
podczas opracowywania zagadnienia średniowiecznych 
i wczesnorenesansowych rezydencji dworskich. Podczas 
analizy ich położenia w krajobrazie, przy wynoszącej 
kilka tysięcy liczbie obiektów, nie było możliwe wyko-
nanie takiej klasyfikacji w sposób manualny, zarówno 
z powodu możliwych istotnych niespójności w ich okre-
ślaniu, jak też ze względu na jej czasochłonność. W kon-
sekwencji tego zaistniała konieczność przystąpienia do 
stworzenia ogólnego modelu, umożliwiającego rozróż-
nienie w krajobrazie takich form ukształtowania tere-
nu, które mogły wpływać na decyzję o wykorzystaniu 
przestrzeni podczas organizacji obszarów osadniczych 
oraz w czasie przemieszczania się ludzi w krajobrazie 
historycznym.

Ze względu na potrzeby badań archeologicznych, zde-
finiowanych zostało kilka kryteriów, które model końco-
wy miałby spełniać:

1. będzie odzwierciedlać większość znaczących pod 
względem morfologicznym ukształtowań terenu w kra-
jobrazie, które można rozpoznać w sposób naturalny oraz 
które mogą wpływać na zachowanie człowieka;

2. nie będzie zbyt ziarnisty (zdefiniowane całości będą 
ograniczone w sposób jasny i odpowiadający wybranej 
skali);

3. zdefiniowane elementy będzie można nazwać przy 
wykorzystaniu naturalnego słownictwa (nie będzie cho-
dziło wyłącznie o formalne dane analityczne);

4. algorytm znajdzie zastosowanie na rozległych tere-
nach o dużym zróżnicowaniu. 

Pierwsze kryterium jest silnie związane z rozdziel-
czością danych wstępnych i wybraną skalą, jak również 
z wybranym algorytmem. Z archeologicznego punktu 
widzenia decydujące są ukształtowania tzw. mezorzeź-
by terenu, rozróżnialnej w skalach w zakresie około 
1 : 1000–1 : 10000. Drugi warunek jest zależny od zasady 
działania algorytmu opracowania. Algorytmy oparte na 
badaniu związku względnego komórki z jej bliskim oto-
czeniem mają większą tendencję do ziarnistości niż al-
gorytmy pracujące z większymi całościami (ryc. 5)23. Pod 
tym względem zdecydowanie najlepsze wyniki osiągają 
algorytmy orientowane na obiekty, które z poziomu wy-
świetlania rastra przesuwają się w stronę definicji homo-
genicznych struktur poligonalnych24. Trzeci wymieniony 
punkt jest bardzo istotny dla możliwości interpretacji 
sprawdzonych wyników. 

Istotnie, wyniki opracowań algorytmów NMT wyraź-
nie się od siebie różnią – niektóre modele jasno wskazują 
zdefiniowane kategorie, które można rozumieć jako cy-

23   Na temat metod klasyfikacji i związanych z nimi niebezpie-
czeństw patrz: Hengl i Reuter (red.) 2009: 233–251; Drăguţ i Bla-
schke 2006.

24   Eisank 2013; Verhagen i Drăguţ 2012.

frowe obrazy wzgórz, dolin lub pozostałych ukształtowań 
(a więc pracują na poziomie typów form terenowych). 
Inne działają w sposób czysto analityczny i opisują teren 
bardziej formalnie (np. poprzez kombinację stopnia za-
krzywienia, nachylenia stoku i względnych przewyższeń), 
a więc na poziomie elementów terenowych. Różnica ta 
nie jest decydująca wyłącznie przy opracowaniu technicz-
nym, ale chodzi także o fundamentalną kwestię podejścia 
do opisu rzeźby terenu dla potrzeb archeologii. Modele 
do wyszukiwania elementów terenowych zostały oparte 
na podejściu indukcyjnym oraz wyszukują nieprzypadko-
we kombinacje parametrów rzeźby terenu. Interpretacja 
takich odcinków terenu jest jednak bardziej skompliko-
wana, albowiem pomimo oczywistej trafności ich zdefi-
niowania, nie musi wcale chodzić o ukształtowania, które 
są zrozumiałe przy postrzeganiu krajobrazu przez obser-
watora25. Natomiast dla ich zastosowań w archeologii 
jako zdecydowanie bardziej istotna jawi się pierwsza gru-
pa algorytmów. Ze względu na to, że modele te pracują 
z konkretnymi definicjami na poziomie form terenowych, 
zdefiniowane kategorie zyskują swoje znaczenie koncep-
tualne, a przy klasyfikacji NMT dochodzi do porównania 
tego „krajobrazu  konceptualnego“ z rzeczywistą rzeźbą 
terenu. Zaletą takiego podejścia jest z jednej strony ła-
twiejsze ich późniejsze opracowanie, albowiem z typami 
form terenowych można łatwo połączyć konkretne zna-
czenia oraz funkcje, z drugiej zaś – możliwość ich uzupeł-
niania o pozostałe kategorie, na podstawie odmiennych 
modelów konceptualnych. W konsekwencji tego, chodzi 
więc o modelowanie hipotetycznego spojrzenia na kra-
jobraz, którego trafność wobec danych archeologicznych 
musi zostać przetestowana podczas konkretnych zastoso-
wań, a modele będą ewentualnie musiały zostać jeszcze 
dodatkowo zoptymalizowane. 

Ostatni, czwarty punkt jest równie kluczowy, albo-
wiem algorytmy klasyfikacyjne wymagają jasnego usta-
wienia parametrów wstępnych. Te jednak nie są łatwe 
do optymalnego ustalenia dla całego obserwowanego 
terenu, zwłaszcza jeżeli poruszamy się na poziomie po-
nadregionalnych całości krajobrazowych. Ze znacznej licz-
by istniejących algorytmów została w końcu wybrana do 
opracowania kalkulacja tzw. Topographic Position Index 
(TPI), która jest oparta na relacji względnego odchylenia 
wysokości rzeźby terenu od trendu powierzchni w dwóch 
współśrodkowych oknach wyśrodkowanych nad klasyfi-
kowaną komórką. Za pomocą TPI możliwa jest klasyfika-
cja terenu na 12 kategorii (położeń względnych)26. Algo-
rytm ten, w celu opracowania terenów heterogenicznych 
z wyraźnymi różnicami w lokalnym przewyższeniu, został 
właśnie dodatkowo rozwinięty jako tzw. wskaźnik DEV 
(deviation from mean elevation)27. TPI zostaje przenie-
sione na DEV poprzez normalizację za pomocą standar-
dowego odchylenia wysokości w obserwowanym oknie. 

25   Iwahashi i Pike 2007; Drăguţ i Eisank 2011.
26   Weiss 2001; Tagil i Jenness 2008.
27   De Reu et al. 2013.
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W ten sposób uzyskujemy dane porównywalne zarówno 
dla obszarów górskich, gdzie różnicujące są zdecydowa-
nie bardziej wyraźne ukształtowania niż w równinach za-
lewowych, jak i dla obszarów równinnych, gdzie z kolei 
nawet małe przewyższenie może odgrywać zasadniczą 
rolę w definicji elementu geomorfologicznego28. 

Metoda opracowania 

Przed dokonaniem samej klasyfikacji, NMT – opierający 
się na danych ALS – został dodatkowo zmodyfikowa-
ny – poza resamplingiem do rastra 8 x 8 m – również 
poprzez wycięcie znanych powierzchni wodnych zgodnie 
z Cyfrową Bazą Danych Gospodarki Wodnej Republiki 
Czeskiej (Digitální báze vodohospodářských dat, dalej 
jako DIBAVOD)29. Powierzchnie wodne do kalkulacji mo-
delu potencjalnie wnoszą nienaturalne zniekształcenie 
(zwłaszcza tam, gdzie chodzi o rozległe sztuczne jezio-
ra i zbiorniki wodne), a dodatkowo powierzchnie te są 
w oryginalnym modelu Czeskiego Biura Geodezji i Kata-
stru (Český úřad zeměměřičský a katastrální, dalej jako: 
ČÚZK) reprezentowane ze znacznymi błędami, powstały-
mi przy interpolacji danych podstawowych ALS w modelu 
końcowym 5. generacji. 

Opracowanie modelu klasyfikacyjnego przebiegało 
w środowisku ESRI ArcGIS 10.2.2. z wykorzystaniem roz-
szerzenia Spatial Analyst oraz narzędzi Model Builder do 
implementacji poszczególnych procesów i procedur itera-
cyjnych. Po określeniu optymalnego rozmiaru okien kal-
kulacyjnych został opracowany DEV dla okien przechod-
nich o promieniu w zakresie 100–2500 m  z rozstawem 
po 200 m. W celu dalszej klasyfikacji zostały wybrane tyl-
ko takie okna, w których obowiązywała zasada, że dwu-
krotność okna mniejszego nie przekroczy rozmiaru okna 
większego. W wyniku tego wykalkulowano w ten sposób 

28   Jak zresztą w swojej pracy twierdzą i zastanawiają się na tym 
w inny sposób Verhagen i Drăguţ 2012.

29   http://www.dibavod.cz/.

w bazie 42 modele klasyfikacyjne. Z analizy wyników 
powstała optymalna średnia okien w przybliżeniu 1:5 – 
w takim przypadku wszystkie grupy klasyfikacji uzyskały 
dostateczną reprezentację (ryc. 6). Przy zachowaniu wy-
branej średniej, poprzez zmianę rozmiaru okien dochodzi 
wyłącznie do generalizacji / złagodzenia modelu (ryc. 7). 
Po dodatkowych procesach empirycznych (kontrolnych) 
w końcu jako optymalny okazał się promień 150 m dla 
mniejszego okna i 750 m dla większego okna. 

Otrzymane grupy klasyfikacji odzwierciedlają więk-
szość znaczących elementów krajobrazu. Na modelu 
możemy rozróżnić doliny o trzech stopniach (głęboka, 
płytka i szeroko otwarta); te przechodzą w zagłębienie / 
nisze odpływowe (dolne i górne) i są otoczone terenem 
otwartym (stokami dolnymi i górnymi). Dodatkowo zdefi-
niowane zostały niżej i wyżej położone grzbiety / urwiska, 
które łączą się z wysoko położonymi równinami i wreszcie 
lokalnymi lub dominującymi szczytami. Nie jest zaskaku-
jące, że najczęstszą reprezentację na całym terenie Czech 
mają tereny otwarte (65%) i doliny (21%). Jako szczyty 
określono 11% terytorium, grzbiety / urwiska reprezen-
tują 2%, a zagłębienia / nisze odpływowe to już wyłącznie 
1% powierzchni. Jeżeli wynik ten zostanie przeniesiony 
na mapę, jest oczywiste, że różne części kraju objawiają 
się różnym stopniem złożoności terenu (średnim zakre-
sem zdefiniowanych typów terenu; ryc. 8). Oczywiście 
wyraźnie widoczne są stare, zwarte masywy górskie (np. 
Brdy, Karkonosze, Rudawy, Szumawa), młodsze, silnie 
erodujące góry (Beskidy), bardzo pofałdowane równiny 
zalewowe (Polabí, Pomoraví), ewentualnie obszary kraso-
we (Kokořínsko, Adršpašsko, Czeska Szwajcaria).

Jak podkreślił np. M. Kuna30 istotną rolę w terenie 
odgrywają jednak również niektóre z pozostałych ele-
mentów, zwłaszcza krawędzie terenowe i terasy (nagłe 
zmiany rzeźby terenu), które w modelu zgodnie z DEV nie 
są reprezentowane w wystarczający sposób, ale w rzeczy-
wistym krajobrazie chodzi o ważne wyznaczniki lokaliza-
cji obszarów działalności człowieka. Elementy te zostały 

30   Kuna 2006.

Ryc. 5. Klasyfikacja terenu na elementy 
podstawowe (geomorfony) (Jasiewicz i Stępiń-
ski 2013); implementacja w środowisku GRASS;  
1 – równina; 2 – szczyt; 3 – grzbiet; 4 – kra-
wędź; 5 – grzbiet na stoku; 6 – stok; 7 – za-
głębienie; 8 – podnóże; 9 – dolina; 10 – jama. 
Wyraźna jest znaczna ziarnistość modelu koń-
cowego (oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK) 
Fig. 5. Terrain classification into basic ele-
ments (geomorphons) (Jasiewicz and Stępiński 
2013); implemented in GRASS GIS; 1 – flat;  
2 – peak; 3 – ridge; 4 – shoulder; 5 – spur;  
6 – slope; 7 – hollow; 8 – footslope; 9 – valley; 
10 – pit. Considerable granularity of the resul-
ting model is obvious (designed by D. Novák; 
data by ČÚZK)
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Ryc. 6. Porównanie wpływu wzajemnego stosunku okien przechodnich na reprezentację grup klasyfikacyjnych w modelu TPI/
DEV (oprac. D. Novák)
Fig. 6. Comparison of influence of the processing windows sizes ratio to the representation of the classification categories in 
the TPI/DEV model (designed by D. Novák)

uzupełnione w modelu klasyfikacyjnym w następujący 
sposób:

1. została obliczona planarna i profilowa krzywizna te-
renu (ryc. 9)31. Krzywizna profilowa (wertykalna) wskazuje 
wartość zakrzywienia równolegle z poziomicą (oznacza 
krawędź / podnóże stoku), krzywizna planarna jest pro-
stopadła do poziomicy (oznacza grzbiet / zagłębienie);

2. z obydwu kategorii zostały wybrane komórki z war-
tością przekraczającą standardowe odchylenie modelu 
i to w przypadku, gdy różnica minimalnego i maksymal-
nego przewyższenia w okręgu 20 m osiągała co najmniej 
3 m (w ten sposób doszło do wykluczenia znacznej części 
nieistotnych wypukłości w terenie, jak np. drobne mie-
dze czy nasypy drogowe). W krzywiźnie profilowej zosta-
ły wybrane wyłącznie komórki o wartościach ujemnych 
(krawędzie), w przypadku krzywizny planarnej wyłącznie 
komórki o wartościach dodatnich (grzbiety);

3. została wykonana filtracja i usunięcie skupisk 
z zakresem mniejszym niż 9 komórek. W celu wyliczenia 
skupisk rozważano zawsze wszystkich osiem sąsiednich 
komórek, a więc łącznie z sąsiedztwem po przekątnej. 
Następnie metoda została podzielona zgodnie z typem 
zakrzywienia:

a. strefy komórek zidentyfikowanych jako grzbiety 
zostały rozszerzone za pomocą narzędzi Focal Statistics 
w okolicy 10 m. Z tychże stref zostały wykluczone te ko-
mórki, które osiągały wyższą wartość ujemną krzywizny 
planarnej niż standardowe odchylenie. Powstały w ten 

31   Buckley 2010.

sposób płaszczyzny oznaczające części składowe grzbie-
tów, zbiegające się w stronę stoków do dolin; 

b. za pomocą stref zidentyfikowanych jako krawędzie 
terenowe została wyodrębniona wysokość nad pozio-
mem morza odpowiednich komórek z NMT. Wysokość ta 
została za pomocą funkcji Focal Statistic ekstrapolowana 
do okolicy 50 m i została obliczona różnica wysokości po-
między ekstrapolacją wysokości krawędzi i pierwotnym 
NMT. Jeżeli różnica była zerowa lub dodatnia, komórka 
mogła zostać rozpoznana jako przestrzeń nad krawędzią 
terenową. Pozostałe, położone niżej komórki, zostały 
usunięte z modelu krawędzi. Wykluczone zostały również 
komórki znajdujące się na stoku o nachyleniu większym 
niż 10° (w ten sposób zostały zidentyfikowane najbardziej 
tylne krawędzie teras na otwartych stokach oraz zostało 
ograniczone tworzenie się wielokrotnych schodów tera-
sowych);

4. otrzymane zdefiniowanie krawędzi i grzbietów 
(jako niezależnych warstw mapowych) zostało dodat-
kowo skonfrontowane z uzyskanym wcześniej modelem 
klasyfikacyjnym. Krawędzie i grzbiety, znajdujące się 
w wyraźnych położeniach (szczyty wzgórz i szczytowe 
płaskowzgórza) zostały oznaczone jako górne, pozosta-
łe jako dolne. Z modelu zostały całkowicie wykluczone 
krawędzie i grzbiety pokrywające się z kategorią grzbie-
ty / urwiska w pierwotnym modelu DEV – kategoria ta 
odpowiednio uzupełnia całościowy pogląd a przy jej, 
i tak już relatywnie niskiej reprezentacji, za sprawą tego 
pokrywania się, doszłoby wyłącznie do utraty wartości 
informacyjnej modelu;
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Ryc. 7. Porównanie wpływu promienia 
okien klasyfikacyjnych  przy zachowaniu iden-
tycznego stosunku między oknami (na górze 
300/1500 m; po środku 200/1000 m; na dole 
150/750 m). Wraz ze zmniejszeniem okien 
wyraźnie zwiększa się szczegółowość definicji 
ukształtowań morfologicznych. 1 – głębokie 
doliny; 2 – płytkie doliny; 3 – szerokie doliny; 4, 
5 – zagłębienia / nisze odpływowe (dolne i gór-
ne); 6, 7 – otwarte stoki (dolne i górne);  
10, 11 – grzbiety / urwiska (dolne i górne);  
12 – wysoko położone równiny; 13 – szczyty 
lokalne; 14 – szczyty dominujące  
(oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 7. Comparison of influence of the pro-
cessing window diameter while keeping the 
same sizes ratio (top 300/1,500 m; middle 
200/1,000 m; bottom 150/750 m). Shrinking 
windows markedly enhances detail of the clas-
sified landforms. 1 – deep valleys; 2 – shallow 
valleys; 3 – U-shaped valleys; 4, 5 – hollows / 
drainages (lower and upper); 6, 7 – open slopes 
(lower and upper); 10, 11 – ridges / promonto-
ries (lower and upper); 12 – upper plains;  
13 – lower hilltops; 14 – upper hilltops (desi-
gned by D. Novák; data by ČÚZK)

5. wszystkie uzyskane warstwy (model klasyfikacji 
DEV, krawędzie, grzbiety) zostały razem ze zdefinio-
waniem powierzchni wodnych zgodnie z DIBAVOD po-
łączone w jednym modelu klasyfikacyjnym. Zostały 
w nim wygładzone interfejsy między typami terenowy-
mi, odfiltrowane płaszczyzny mniejsze niż 10 komórek 
(ok. 25 x 25 m) i w ten sposób zostały uzupełnione po-
wstałe luki w danych.

Otrzymany model klasyfikacyjny Czech zawiera więc 
poza pierwotnymi 12 kategoriami pozostałych pięć, czyli: 
(1) zdefiniowanie stałych powierzchni wodnych zgodnie 
z DIBAVOD, (2) dolne i (3) górne grzbiety oraz (4) dol-
ne i (5) górne krawędzie (ryc. 10). W ten sposób model 
spełnia założone warunki. Kolejnym krokiem była kon-
trola jego trafności w odniesieniu do danych archeolo-
gicznych.
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Ryc. 8. Strefowość reliefu Republiki Czeskiej 
zgodnie z medianą obszaru definiowanych 
form terenowych (morfologicznej złożoności); 
1 – do 0,032 km2; 2 – 0,032–0,32 km2; 3 – 0,32–
3,2 km2; 4 – 3,2–32 km2; 5 – ponad 32 km2 
(oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 8. Zonation of the Czech terrain relief 
by the median of the defined landforms total 
area (morphological complexity). 1 – up tp 
0,032 km2; 2 – 0,032–0,32 km2; 3 – 0,32–3,2 
km2; 4 – 3,2–32 km2; 5 – above 32 km2 (desi-
gned by D. Novák; data by ČÚZK)

Ryc. 9. Model krzywizny rzeźby terenu 
(oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 9. Relief curvature model (designed by 
D. Novák; data by ČÚZK)

Ryc. 10. Model DEV dla okien 150/750 m 
wzbogacony o krawędzie i grzbiety;  
0 – powierzchnie wodne; 1 – głębokie doliny; 
2 – płytkie doliny; 3 – szerokie doliny;  
4, 5 – zagłębienia / nisze odpływowe (dolne 
i górne); 6, 7 – otwarte stoki (dolne i górne);  
10, 11 – grzbiety / urwiska (dolne i górne); 
12 – wysoko położone równiny; 13 – szczyty 
lokalne; 14 – szczyty dominujące; 15 – wysokie 
krawędzie; 16 – wysokie grzbiety  
(oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 10. DEV model for 150/750 m proces-
sing windows sizes supplemented by definition 
of edges and sloped ridges. 0 – water bodies; 
1 – deep valleys; 2 – shallow valleys; 3 – U-sha-
ped valleys; 4, 5 – hollows / drainages (lower 

and upper); 6, 7 – open slopes (lower and upper); 8 – lower edges; 9 – lower sloped ridges; 10, 11 – ridges / promontories (lower 
and upper); 12 – upper plains; 13 – lower hilltops; 14 – upper hilltops; 15 – upper edges; 16 – upper ridges (designed by D. Novák; 
data by ČÚZK)
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Walidacja modelu i tematy do dyskusji

Otrzymany model znalazł wstępne zastosowanie przy kla-
syfikacji próbki obejmującej 1991 rezydencji dworskich 
na terenie Czech (ryc. 11), podzielonych na cztery kate-
gorie, czyli na zamki (487), gródki (92), twierdze (1202) 
i pałace (210). Podział rezydencji na powyższe kategorie 
jest wyłącznie ramowy, definiowany na podstawie ich po-
wszechnego oznaczenia w literaturze. Celem było spraw-
dzenie trafności modelu dla potrzeb interpretacji danych 
archeologicznych i dlatego też wybór konkretnej próbki 
referencyjnej nie był decydujący.

Jeżeli do klasyfikacji zostanie wykorzystany model 
wstępny opierający się na DEV, to już na nim widocz-
na jest wyraźna tendencja do umieszczania tego typu 
siedzib w położeniach dominacyjnych (tab. 1). Różnice 
można potem obserwować również pomiędzy wydzie-
lonymi podgrupami. Zamki i gródki były w ponad 70% 

budowane na szczytach wzgórz, podczas gdy twierdze 
i pałace lokowano również w mniej wyrazistych krajo-
brazowo miejscach. Lokalizacja wszystkich grup unikała 
wyżej położonych otwartych stoków i równin. W porów-
naniu z klasyfikacją zgodną z drugim modelem, celowość 
wzbogacenia pierwotnego modelu klasyfikacji o kolejne 
grupy została potwierdzona. Nie jest przypadkowe, że 
chociaż wspólne krawędzie terenowe i grzbiety obejmu-
ją 10% modelu, zostało na nich zlokalizowanych ponad 
36% rezydencji. Dysproporcję tego rozmieszczenia jeszcze 
wyraźniej widać na przykładzie urwisk, które przy 2% re-
prezentacji obejmują 14% lokalizacji. Obie wcześniej dość 
homogeniczne grupy siedzib (zamki i gródki / twierdze 
i pałace) nagle rozpadają się do odrębnych kategorii de-
finiowanych przez inne właściwości. Jest oczywiste, że 
dla lokalizacji twierdz i pałaców również w położeniach 
nizinnych wyszukiwano bardziej wyraźne wyniesienia 
terenowe, podczas gdy gródki wręcz przeciwnie, były 

Ryc. 11. Rozmieszczenie rezydencji wykorzystanych do walidacji modelu. A – zamek; B – gródek; C – twierdza; D – pałac 
(oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 11. Distribution of the sample of manorial residences used for the model validation. A – castle; B – small castle / blockho-
use; C – fortified manor; D – chateau (designed by D. Novák; data by ČÚZK)
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wznoszone raczej na niskich grzbietach. Potwierdza się 
zatem ogólna preferencja położenia tego typu obiektów 
na urwiskach oraz okazuje się, że istniała jasna tenden-
cja do zakładania budowli zamkowych na dominujących 
grzbietach górskich. 

Wymienione zasady nie są w żaden sposób zaska-
kujące, aczkolwiek ich bardziej szczegółowe badania 
z uwzględnieniem np. klasyfikacji chronologicznej, mogą 
przynieść ciekawe rezultaty, zwłaszcza w połączeniu z po-
zostałymi czynnikami. Widać zatem wyraźnie, że zaprezen-
towany model klasyfikacyjny jest wobec wykorzystanych 
danych archeologicznych w pełni trafny i umożliwia bar-
dzo efektywny, zautomatyzowany opis lokalizacji zgodnie 
z ich położeniem w rzeźbie terenu. Dalsze badania powin-
ny zając się np. problemem reprezentacji lokalizacji w GIS 
(definiowanie punktowe vs płaszczyznowe) i zależnymi od 
tego odchyleniami, podobnie jak pozostałymi czynnikami, 
które mogą negatywnie wpływać na obraz końcowy. By-
łoby również sensowne przetestowanie modelu na pozo-
stałych danych, zwłaszcza dla okresów prehistorycznych 
(obszary osadnicze i miejsca pochówków, itp.). 

Jednym z ważniejszych potencjalnych zastosowań 
modelów klasyfikacyjnych jest ich wykorzystanie przy 
modelowaniu predykcyjnym obecności stanowisk arche-
ologicznych w krajobrazie. W tym celu model zostanie 
skonfrontowany zwłaszcza z danymi zawartymi w Mapie 
Archeologicznej Republiki Czeskiej32. Jeżeli również tutaj 

32   Kuna et al. 2015; http://www.archeologickamapa.cz/

zostanie potwierdzona nieprzypadkowość korelacji mię-
dzy strukturami archeologicznymi (odrębnymi chrono-
logicznie i znaczeniowo) i modelem klasyfikacji, będzie 
to oznaczało ciekawy punkt wyjścia dla dalszych badań 
teoretycznych oraz ich zastosowania praktycznego przy 
tworzeniu modelów predykcyjnych dla potrzeb zarządza-
nia dziedzictwem archeologicznym.

Zakończenie

Z przedstawionych w  niniejszym artykule informacji wy-
nika, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której definitywnie 
pokonano dwie największe przeszkody masowego roz-
woju zaawansowanych metod analitycznych za pomocą 
GIS – niedostępnością danych dobrej jakości oraz nie-
dostępnością sprzętu komputerowego o wystarczającej 
wydajności. W ostatnim czasie otworzyły się przed nami 
nowe możliwości opisu krajobrazu, a to dzięki dostęp-
ności szczegółowych cyfrowych modeli wysokościowych 
opartych na danych pochodzących z lotniczego skano-
wania laserowego. Zastosowanie metod geomorfome-
trycznych umożliwia wykorzystanie zautomatyzowanych 
algorytmów w celu stworzenia dokładnej definicji, jak 
dotąd bardzo subiektywnie postrzeganych właściwości 
rzeźby terenu. W artykule został przedstawiony model 
klasyfikacyjny dla Czech, który dzieli krajobraz na 17 od-
rębnych grup. Trafność modelu klasyfikacyjnego została 
potwierdzona poprzez testy na danych archeologicznych, 

Tabela 1. Relatywna reprezentacja podtypów form terenowych na modelu DEV (TCM1) i modelu DEV wzbogacona o grzbiety 
i krawędzie (TCM2). Walidacja modelu za pomocą próbek rezydencji dworskich; A – zamek; B – gródek; C – twierdza; D – pałac 
(reprezentacja na poszczególnych grupach klasyfikacji; w nawiasie przedstawiona została różnica wobec oczekiwanej reprezen-
tacji) (oprac. D. Novák)
Table 1. Relative representation of landform types in the DEV model (TCM1) and DEV model supplemented with edges and 
sloped ridges (TCM2). Validation of the model using a sample of manorial residences; A – castle; B – small castle / blockhouse;  
C – fortified manor; D – chateau (parenthesis shows the difference compared to the expected values) (designed by D. Novák)
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chociaż jego dalsza kontrola i optymalizacja jest z pewno-
ścią pożądana (zwłaszcza na próbkach odrębnych typów 
stanowisk). Jest oczywiste, że zdefiniowane struktury nie 
są przypadkowe i opowiadają naturalnym morfologicz-
nym ukształtowaniom terenu (ryc. 12).

Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych metod opi-
su archeologia wkracza w nową erę badań, które nie są 
zależne wyłącznie od obserwacji badaczy, ale też znacz-
ny wpływ mają na nie technologie cyfrowe, zastępujące 
niektóre metody empiryczne. Proces ten rozpoczął się 

Ryc. 12. Porównanie przejawów różnych typów rzeźby terenu na końcowym modelu klasyfikacyjnym. A – stare pasma górskie 
(Karkonosze); B – erozyjne pasma górskie (Beskydy); C – strome doliny rzeki (Wełtawa); D – równiny zalewowe (Polabí); E – ob-
szary krasowe (Kokořínsko); F – płaskowzgórza z głębokimi wcięciami dolin (Kladensko) (oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 12. Comparison of representation of various types of relief in the final classification model. A – old mountain regions 
(Krkonoše mountains); B – eroding mountain regions (Beskydy mountains); C – steep river valleys (Vltava river); D – river flood-
plains (Elbe river); E – karst regions (Kokořínsko); F – plains with deep valleys (Kladensko) (designed by D. Novák; data by ČÚZK)
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już wraz z pojawieniem się GIS na polu archeologii, zaś 
ostatnimi czasy dochodzi do jego znacznego wzmocnie-
nia. Dzięki zwiększeniu dostępności wydajnego sprzętu 
komputerowego oraz danych dobrej jakości będzie też 
stopniowo przenikać do coraz większej ilości dziedzin 
naukowych i coraz bardziej przybliżać obserwacje arche-
ologiczne do nauk ścisłych. Nadchodzący trend należy 
przyjąć z otwartymi ramionami, ponieważ dzięki zasto-
sowaniu jasnych rozwiązań metodycznych zasadniczo 
zwiększy się potencjał porównawczy wyników poszcze-
gólnych badań. Dochodzi do nowej obiektywizacji działań 
analitycznych przy jednoczesnej znacznej oszczędności 
czasu. Mimo że tworzenie modelu klasyfikacyjnego jest 
czasochłonne, jego zaletą jest możliwość udostępnienia 
gotowych modeli całemu środowisku naukowemu. Ich 
ponowne zastosowanie przynosi więc wiarygodność sta-
tystyczną obserwacji i jasne zakotwiczenie wyników. 

Jako jeden z kroków na drodze wsparcia tego procesu 
został publicznie zaprezentowany w sieci Internetu model 

klasyfikacyjny pod adresem: http://www.archeologicka-
mapa.cz/?page=gis. W tym samym miejscu znajduje się 
również pełny opis metodyczny metody jego tworzenia. 
Kolejne modele podobnego typu przeznaczone do pra-
cy z danymi archeologicznymi na terenie Czech znajdują 
się w przygotowaniu (np. model sieci wodnej i rozlewów; 
model skumulowanej widoczności; model naturalnej sieci 
dróg) i będą sukcesywnie upubliczniane w podobny spo-
sób. Można zakładać, że szerokie zastosowanie modeli 
analitycznych krajobrazu ma potencjał wszczęcia dyskusji 
na temat znaczenia teoretycznego jego konceptualizacji 
w środowisku cyfrowym. Przy badaniach porównawczych 
krajobrazu opartych na danych dobrej jakości może się 
w ten sposób udać przedstawić nowe ważne zagadnienia 
badawcze, ponownie sprawdzić te pozornie już rozwiązane 
i przebadać innowacyjne hipotezy na temat rozwoju osad-
nictwa.
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Summary

The availability of detailed digital altitude models based on 
data of airborne laser scanning has recently opened up new 
opportunities for description of landscape. The application 
of geomorphometric methods enables the use of automated 
algorithms for exact definition of the so-far only subjectively 
examined properties of field relief. This paper introduces some 
of the first outputs of analysis of landscape relief of the Czech 
Republic, discussing the options of the use of similar data, also 
presenting model application on archaeological data. Specifical-

ly, a classification model of the relief of Czechia was introduced, 
dividing the countryside to 17 different categories. The valid-
ity of the typology model was confirmed by testing it against 
the archaeological data, even though further verification and 
optimisation of the model is certainly desirable (in particular in 
respect of typologically-differing samples). Even given the clear 
zoning of the categories into superordinate blocs it is however 
obvious that the defined structures are not random and cor-
respond to the natural morphological formations in the field.



Noty o autorach

ArchAeologicA
Hereditas 11
303–304

Łukasz Banaszek – dr, archeolog, Historic Environment 
Scotland, Edynburg, Wielka Brytania

Romualda Bartkowiak – mgr, archeolog, starszy inspek-
tor ds. zabytków archeologicznych w Wojewódzkim Urzę-
dzie Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Pile

Jiří Beneš – mgr, nauczyciel, Bechyně, Czechy

Marta Błażejewska – mgr, archeolog, starszy inspektor 
ds. zabytków archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie 
Ochrony Zabytków w Poznaniu

Jérôme Bock – dr, leśnik, ONF-DTCB-Pôle R&D, Cham-
béry, Francja 

Janusz Budziszewski – dr, archeolog, Instytut Archeolo-
gii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie

Ladislav Čapek – dr, archeolog, Wydział Archeologii,  
Uniwersytet Zachodnich Czech, Pilzno, Czechy

Ondřej Chvojka – dr, archeolog, Instytut Archeologii, 
Uniwersytet Południowych Czech, České Budějovice, 
Czechy

Dominik Ciastkowski – mgr, archeolog, absolwent Insty-
tutu Archeologii, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie

David C. Cowley – BA, archeolog, Historic Environment 
Scotland, Edynburg, Wielka Brytania

Étienne Dambrine – dr, gleboznawca, Université de Savo-
ie Mont Blanc, Institut National de la Recherche Agrono-
mique (INRA), Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux 
Trophiques des Ecosystèmes Limniques (CARRTEL), Tho-
non-les-Bains, Francja

Mateusz Dobiegała – lic., archeolog, Instytut Archeolo-
gii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie

Szymon Domagała – mgr, archeolog, absolwent Instytu-
tu Archeologii, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie

Jean-Luc Dupouey – dr, botanik, Université de Lorraine, 
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 
Écologie et Écophysiologie forestières, Vandœuvre-lès-
Nancy, Francja

David Étienne – dr, palinolog, Université de Savoie Mont 
Blanc, Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA), Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Tro-
phiques des Ecosystèmes Limniques (CARRTEL), Thonon-
-les-Bains, Francja

Murielle Georges-Leroy - dr, archeolog, Inspection des 
patrimoines, Laboratoire Chrono-Environnement,Univer-
sité Bourgogne Franche-Comté, France

Martin Gojda – prof. dr hab., archeolog, Instytut Ar-
cheologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie oraz Wydział Archeologii, Uniwersytet Za-
chodnich Czech, Pilzno, Czechy

Lukáš Holata – dr, archeolog, Department of Archaeolo-
gy, University of Exeter, Wielka Brytania

Michał Jakubczak – mgr, archeolog, stypendysta pro-
jektu NCN Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy 
Białowieskiej, Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Marcin Jaworski – mgr, archeolog, Warszawa

Jan John –dr, archeolog, Instytut Archeologii, Uniwersy-
tet Południowych Czech, České Budějovice, Czechy

Zbigniew Kobyliński – prof. dr hab., archeolog i zabyt-
koznawca, Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie



304

Noty o autorach

ArchAeologicA Hereditas • 11

Žiga Kokalj – dr, geograf, profesor w Centrum Badaw-
czym Słoweńskiej Akademii Nauk I sztuki, Ljubljana, Sło-
wenia

Mikołaj Kostyrko – mgr, archeolog, doktorant w Insty-
tucie Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

Maria Legut-Pintal – dr, architekt i urbanista, Politech-
nika Wrocławska, Wydział Architektury, Katedra Historii 
Architektury, Sztuki i Techniki

Jan Martínek – mgr, geograf, Ośrodek Badań Transportu, 
Czechy

Petr Menšík – dr, archeolog, Wydział Archeologii,  
Uniwersytet Zachodnich Czech, Pilzno, Czechy

David Novák – dr, archeolog, Instytut Archeologii, Czeska 
Akademia Nauk, Praga, Czechy 

Rachel S. Opitz – dr, archeolog, University of Glasgow, 
Wielka Brytania

Krištof Oštir – dr, fizyk, profesor na Uniwersytecie 
w Ljubljanie, Słowenia

Jindřich Plzák – dr, archeolog, Wydział Archeologii,  
Uniwersytet Zachodnich Czech, Pilzno, Czechy

Grzegorz Podruczny – dr hab., historyk i historyk sztuki, 
prof. nzw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Collegium Polonicum w Słubicach, Polsko-Niemiecki 
Instytut Badawczy

Pavla Popelářová – mgr, archeolog, Dział Archeologii, 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Praga, Czechy

Anna Skrzeczyńska – mgr, archeolog, starszy specjalista 
ds. zabytków archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie 
Ochrony Zabytków w Poznaniu

Rafał Solecki – dr, archeolog, Instytut Archeologii, Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Michał Szubski – mgr, archeolog, stypendysta projektu 
NCN Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Biało-
wieskiej, doktorant w Instytucie Archeologii, Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Piotr Wroniecki – mgr, archeolog, ProDigi Prospekcja Di-
gitalizacja, Warszawa

Klemen Zakšek – dr habil., inżynier budownictwa, firma 
ROSEN


