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Lidar pomaga rozszyfrować historię użytkowania 
gruntów w Lotaryngii we Francji
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Wprowadzenie

Lasy zawierają wiele wskaźników obecności stanowisk 
archeologicznych, często widocznych jako cechy mikro-
-topograficzne o różnym stopniu zachowania. Często las 
działa jako ochrona: obiekty archeologiczne są mniej 
narażone na zakłócenia lub erozję, niż na współczesnych 
polach lub obszarach zabudowanych. Pozostałości arche-
ologiczne mogą obejmować elementy struktur agrarnych 
i form terenowych, takich jak wały kamienne zbudowa-
ne w wyniku składowania kamieni zbieranych z pola, lub 
wały ziemne ukształtowane w wyniku wcześniejszej orki. 
Takie ściany kamienne i wały ziemne nie tylko ograniczały 
dawne działki, ale także osiedla i drogi. Takie pozostało-
ści, które mogą osiągać kilkaset metrów długości i metr 
wysokości, świadczą o dawnej uprawie na dzisiejszych 
terenach zalesionych. Ponieważ ich odkrycie w lasach 
jest utrudnione przez liczne ograniczenia (roślinność 
utrudniająca postrzeganie, trudności w sporządzaniu 
map, brak możliwości obserwacji wskaźników obecności 
obiektów podziemnych, itp.), ten zasób archeologiczny 
od dawna pozostaje nieudokumentowany lub zaniedby-
wany przez archeologów. W rezultacie, obszary te, które 
jawią się jako pozbawione stanowisk archeologicznych, 
nie były przedmiotem żadnych badań archeologicznych.

Technologia LiDAR (ALS) pozwala teraz przezwycię-
żyć niektóre z tych ograniczeń i może okazać się bardzo 
pomocna przy wykrywaniu i dokumentacji stanowisk ar-
cheologicznych. Lasy zostały zbadane tą metodą w kilku 
krajach, co ujawniło zachowanie form agrarnych na tych 
obszarach, takich jak wały i bruzdy po orce koło Rastatt 
w Niemczech1, pasy pól i tarasy ziemne w lesie Dean 
w Wielkiej Brytanii2, „celtyckie pola” w Holandii3 i inne. 
W Lotaryngii pierwsze prospekcje za pomocą lidaru prze-
prowadzono w okresie zimowym w latach 2006–2007. 
Uzyskane dane okazały się bardzo przydatne w odtwa-
rzaniu historii użytkowania gruntów w ciągu ostatnich 
2000 lat.

1   Sittler 2004.
2   Devereux et al. 2005.
3   Humme, Lindenbergh i Sueur 2006; Kooistra i Maas 2008.

Obszary badań i procedury przetwarzania 
danych LiDAR/ALS

W swoich rozważaniach skupiliśmy się głównie na czte-
rech przedsięwzięciach prospekcji lidarowych (tabela 1). 
Pierwsze rozpoznanie zostało przeprowadzone w marcu 
2007 r. jako wspólny projekt prowadzony przez arche-
ologów, ekologów i leśników. Objęło ono powierzchnię 
116 km2 obszaru lasu Haye4. Las ten znajduje się na „Côte 
de Moselle”, w pobliżu miasta Nancy. Drugie przedsię-
wzięcie, zorganizowane przez właścicieli i zarząd francu-
skiej sieci kolejowej (RFF), koncentrowało się na terenie 
budowy wschodniej linii kolei dużych prędkości, między 
Paryżem a Strasburgiem. Obszar projektu, rozpoznany 
z powietrza w marcu 2008 r., obejmował pas o szero-
kości 1 km, rozciągający się od Baudrecourt w departa-
mencie Moselle, aż po Vendenheim na przedmieściach 
Strasburga. Całkowity obszar dla Lotaryngii obejmował 
ok. 102 km2. Dwa inne przedsięwzięcia skanowania tere-
nu lidarem, które nie zostaną tutaj szczegółowo opisane, 
znajdują się nadal w fazie przetwarzania danych. Jedno 
z nich zostało podjęte jako badania pilotażowe przepro-
wadzone przez IGN (Narodowy Instytut Geograficzny) 
w celu udoskonalenia numerycznego modelu terenu ca-
łej Francji. Loty przeprowadzone w ramach tego badania 
wykonano w marcu 2009 r. i objęły one również teren 
lasów „Côte de Moselle” położony na zachód i południe 
od Nancy, a zbadany obszar ma ok. 175 km2 powierzch-
ni. Kolejny projekt LiDAR zlecony przez ANDRA (Krajowa 
Agencja Zarządzania Odpadami Radioaktywnymi) miał 
miejsce w zimie 2009 r. na obszarze 230 km2, z zadaniem 
rozpoznania miejsc składowania odpadów promienio-
twórczych w południowej części departamentu Meuse. 
W sumie około 240 km2 terenów zalesionych przebada-
nych lotniczym lidarem zostało poddanych analizie lub 
znajdują się w trakcie analizy.

Lotnicze skanery laserowe systemu multi-echo (2 do 
4 punktów na impuls, w zależności od lotów) były wyko-
rzystywane w tych przedsięwzięciach, oprócz prospekcji 
nad południową Mozą, gdzie zastosowano skaner peł-
nej fali (full-waveform scanner, FW). Loty odbywały się 

4   Georges-Leroy et al. 2012a.
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w okresie zimowym, przy kątach skanowania, które nie 
przekroczyły +/- 20°, aby umożliwić lepszą penetrację 
przez baldachim drzew. Emitowane impulsy laserowe 
miały stosunkowo dużą gęstość, w zakresie od 5,5 do 14 
na m2. Średnia gęstość punktów po klasyfikacji wahała się 
od 1,45 do 6,22 pkt/m2, a rozdzielczości modelu DEM – 
od 1 m do 0,25 m.

Wstępne przetwarzanie danych (klasyfikacja ziemia/
nad ziemią, generowanie DEM i DTM) zostało wykonano 
przez wykonawcę skanowania. Jeżeli chodzi o prospek-
cję lasu Haye, odbyła się wstępna dyskusja z archeologa-
mi na temat poziomu filtrowania w celu udoskonalenia 
algorytmu klasyfikacji chmury punktów. W rezultacie, 
filtrowanie nie było zbyt silne, aby uniknąć usuwania 
potencjalnych obiektów archeologicznych. Wykorzysta-
no informacje na temat obiektów archeologicznych zna-
nych z innych stanowisk oraz do dostępnych opracowań 
z zakresu GIS. Dalsze przetwarzanie danych w celu ich 
wizualizacji zostało przeprowadzone przez samych arche-
ologów. Składało się ono głównie z testowania różnych 
kierunków cieniowania (hillshading) (315° i 45, oraz 225° 
i 135°), przy bardzo niskich kątach nachylenia (od 3 do 
10°), aby podkreślić nawet subtelne cechy mikro-topo-
graficzne. Różne inne oświetlenia były również wykorzy-
stywane w niektórych przypadkach, w tym hillshading 
z wielu kierunków, MDOW (Multidirectional oblique we-
ighting model)5 i SVF (Sky-view factor)6.

Ważne prace metodyczne zostały również przeprowa-
dzone w przypadku lasu Haye, w celu analizy i interpreta-
cji pozostałości archeologicznych7. Ten podstawowy krok 
miał na celu prawidłową identyfikację obiektów arche-
ologicznych, które miały zostać naniesione na mapę. Kil-
ka rodzajów obiektów zostało wybranych: pola lub formy 
agrarne, budynki, drogi, kopce, fortyfikacje, wały. Każdy 

5   Mark 2005.
6   Kokalj, Zakšek i Oštir 2011.
7   Georges-Leroy et al. 2012a.

Tabela 1. Parametry techniczne poszczególnych przedsięwzięć skanowania terenu lidarem lotniczym omawianych w tekście
Table 1. Technical parameters of individual projects of aerial laser scanning discussed in the text

Zakres badań
(właściciel 

danych)

Data 
wykonania 

badania

Obszar badania 
(obszar badania 

w lesie) (km2)
Typ  

skanera 
Wysokość 
lotu (m)

Kąt  
skanowania 

(°)

Średnia gęstość 
emitowanego 

impulsu (impul-
sów /m2)

Średnia gęstość  
punktów 

(punkty/m2)

Las Haye
(DRAC – INRA – 

ONF)
Marzec 2007 116

(111) Multi-echo 700 +/- 17 11,3 2,11

Wschodnia linia 
kolei dużych pręd-

kości (RFF)
Marzec 2008 102

(22) Multi-echo - - 8 -

Wyżyna Haye 
(IGN) Marzec 2009 175

(78) Multi-echo 1200 +/- 18 5,5 1,45

Miejsca składo-
wania odpadów 
radioaktywnych

(ANDRA)

Grudzień 2009 
– Marzec  

2010

237
(82)

Full-wave-
form 600 +/- 20 14 6,22

Ryc. 1. Metody digitalizacji: połączona wizualizacja cienio-
wania (azymut 45°/10° elewacji) – kontury (w równej odległo-
ści 5 cm) i rozdrobniona struktura agrarna są odwzorowywane 
na górze lub na obrzeżach
Fig. 1. Digitalisation method: from a combined shading 
visualisation (azimuth 45° / elevation 10°) – contour lines (equ-
idistance 5 cm) and agrarian and parcel structures are map-
ped on the top of the rise or slope
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Tabela 2. Obiekty archeologiczne odwzorowane na podstawie prospekcji LiDAR/ALS w lesie Haye
Table 2. Archaeological features identified during the LiDAR/ALS prospection in the Haye Forest

Obiekty  
archeologiczne Morfologia obiektów Konwencje mapowania Liczba zadokumento-

wanych obiektów

Granice pól (agrarne 
lub inne podziały 

gruntów) 

Obiekty liniowe, zwykle dość długie, dla 
których zdefiniowane są trzy kategorie: 

wał, rów, wał i rów; małe zagrody z budyn-
kami są uwzględnione w tej kategorii

Wielolinie:
– jedno oznaczenie dla rodzaju obiektu i przy 

każdej zmianie orientacji większej niż 45°;
– są odwzorowywane poniżej wału, lub tuż 
poniżej przerwy w zboczu, jesli szczyt nie 

jest łatwo definiowalny (patrz ryc. 4)

5924
(całkowita długość 

647.296 m)

Drogi 

Drogi pojawiają się w 3 postaciach: nasyp, 
jako spłaszczona powierzchnia, lub jako 

holweg (głębocznica).
Droga może być otoczona przez wały, 

które są oznaczane zgodnie ze standardem 
dla granic pól, albo przez rowy, które nie 
są oznaczane. Wszystkie drogi pochodzą 

z okresu galo-rzymskiego

Wielokąty
Granice wielokąta odpowiadają:

– podstawie rowów jeżeli występują,
– dno wgłębienia holwegu,

– przerwa w stoku na spłaszczonej po-
wierzchni,

– górna część nasypu 

65
(całkowita długość 

16.960 m)

Budynki

Budowle te występują jako:
– zamknięte formy, czworokątny lub pół-

okrągłe, dominują z kątów prostych,
– prostokątne kopce

Powierzchnia ich waha się od 35 do 500 m2. 

Wielokąty
Granice są odwzorowywane na szczytach 
wałów lub kopców, a nie na ich podstawie 

93
(całkowita powierzchnia 

12.376 m2)

Kopce (stosy kamieni, 
kopce ziemne, kur-

hany)

Stosy kamieni, kopce ziemne, tumulusy, 
o w przybliżeniu okrągłej formie Punkty 144

Wały

Fortyfikacje obejmujące:
– duże wały powiązane się z rowem,

– małe wały związane z naturalną przerwę 
w stoku.

Te fortyfikacje są datowane na okres proto-
-historyczny 

Wielolinie
Granice tych obiektów są rysowane na 

szczycie wału 

4 stanowiska (całkowita 
długość 4.252 m)

Rowy lub nasypy 
działek leśnych

(woodbanks w sensie 
Szabo 2010)

Pojawiają się jako wały ziemne i rowy, z ro-
wem często pojawiające się poza obszarem 

leśnym 

Wielolinie
Granice tych obiektów są rysowane na 

szczycie wału 

176
(całkowita długość 

35.308 m)

z tych obiektów został skategoryzowany pod względem 
morfologii, i zdefiniowano wzorce ich mapowania (ta-
bela 2). Te podstawowe obiekty zostały następnie wy-
korzystane do identyfikacji bardziej skomplikowanych 
obiektów, dzięki czemu uzyskano wyższy stopień inter-
pretacji (drogi, osady wiejskie). Główna część pracy zo-
stała poświęcona układom pól i form agrarnych, które są 
przedmiotem analiz przestrzennych, jako część projektu 
ArchaeDyn. Celem tego projektu jest zbadanie i opisanie 
przestrzennej i czasowej nieciągłości w dawnym użytko-
wania gruntów, biorąc pod uwagę różnice w intensywno-
ści użytkowania i układach starożytnych systemów pól8.

Ponadto, aby ograniczyć niedokładności w zacienio-
nych obrazach rzeźby terenu (cieniowanie; wielkość ko-
mórek obrazu 50 cm), ich kartografia została wykonana 
przez nałożenie linii poziomic oddalonych od siebie o 5 do 
15 cm na obraz cieniowany (ryc. 1). W ten sposób, obiekty 
mogą być dokładnie nakreślone liniami poprowadzonymi 
na szczytach nasypów lub w miejscach załamań stoków.

Oprócz przekrojów poprzecznych, również linie po-
ziomic są przydatne do identyfikacji morfologii tych 
struktur (nasyp, nasyp z grzbietami, prosty wał), które 

8   Poirier et al. 2012.

nie są dostrzegalne w modelach cieniowanych. Takie po-
dejście oznacza umiejętność czytania i interpretacji tych 
obrazów oraz konieczność wypracowania ram odniesie-
nia, w celu rozróżnienia między obiektami archeolo-
gicznymi a strukturami, związanymi z gospodarką leśną 
(wykrotów, wiatrołomów, przecinek leśnych, itp.), ale 
także aby rozróżnić pomiędzy obiektami archeologicz-
nymi różnych typów. Weryfikacja tych ram odniesienia 
była możliwa dzięki bazie danych odkrytych wcześniej 
obiektów archeologicznych, jak również dzięki zwiadowi 
terenowemu. 

Podczas gdy pozyskanie danych i przetwarzanie 
wstępne może być stosunkowo szybkie, jeśli nie bierze-
my pod uwagę czasu, który potrzebuje sam komputer na 
dokonanie obliczeń, to należy podkreślić, że inwestycja 
w czas i siłę roboczą może być o wiele bardziej istotna 
na etapie analizy danych i mapowania, oraz weryfikacji 
terenowej.

Procedura opracowana w celu rozpoznania zasobów 
archeologicznych lasu Haye może być łatwo zaadoptowa-
na dla innych obszarów w celu badań form terenowych 
i ich układów. Została ona wykorzystana np. dla konkret-
nych obiektów, takich jak zagłębienia wzdłuż linii kolejo-
wej dużych prędkości.
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Starożytny krajobraz zachowany  
pod lasem Haye

Las Haye był w centrum uwagi badań archeologicznych 
od 1999 r. prowadzonych przez zespół multidyscyplinar-
ny9, ponieważ zawiera struktury agrarne sięgające okresu 
galo-rzymskiego, które wciąż wpływają na różnorodność 
biologiczną i wydajność współczesnych drzewostanów10. 
Ten las, o powierzchni około 120 km2, zajmuje terytorium 
pokryte glebami wapiennymi. Został on mocno dotknięty 
przez wielką burzę 26.12.1999, której efekty uniemożli-
wiły badania terenowe (gęste krzewy, regenerujące się 
zarośla, zniszczenia burzowe, itp.). Niektóre z obiektów 
ukrytych w tym lesie zostały odkryte wcześniej w latach 
siedemdziesiątych XX w. przez archeologów wolonta-
riuszy, Michela Loiseau i Étienne’a Louisa. Od 1995 r. 
bardziej systematyczne mapowanie systemu pól było 
prowadzone przez technika leśnego, Philippe’a Loué. 
Nasz zespół przystąpił do badań w 1999 r., za pomocą 
GPS z korekcją różnicową, podczas gdy w czasie wcze-
śniejszych badań używano konwencjonalnego sposobu 
pozyskiwania danych topograficznych (kompas i taśmy 
pomiarowe). Błąd w ustalaniu pozycji zawierał się w za-
kresie od kilku metrów do kilku decymetrów, zależnie od 
rodzaju pomiaru na stanowiskach. Biorąc pod uwagę te 
nieścisłości w wynikach wcześniejszych badań, a także ze 
względu na wielki obszar, który pozostawał niezbadany 
(kilka tysięcy hektarów do końca 2005 r., w tym wiele 
takich, które były niedostępne), zdecydowano się na 
lotnicze rozpoznanie za pomocą lidaru. Celem stało się 
osiągnięcie najpełniejszego odwzorowania układu pól 
i pozostałości osad, dodatkowo także pozyskano dane na 
temat drzewostanów, takie jak wysokość drzew, ponie-
waż może to być również traktowane jako wskaźnik ży-
zności gleby11. Ostatecznym celem jest integracja danych 
archeologicznych z danymi pozostającymi w dyspozycji 
służb leśnych, w celu zrozumienia, w jaki sposób staro-
żytne użytkowanie gruntów wpływa na funkcjonowanie 
dzisiejszych ekosystemów leśnych (różnorodność roślin, 
produktywność).

Wyniki badania starożytnych systemów pól mogą zo-
stać zaktualizowane dzięki tym nowym danym12. Wirtual-
nie usuwając las, propsekcja lidarowa ujawnia prawdziwy 
„skamieniały krajobraz”, włącznie z układem dawnych 
działek i powiązaną z nim siecią dróg głównych i drugo-
rzędnych łączących dawne rozproszone gospodarstwa 
(ryc. 2). Należy wspomnieć, że 50% znanych obecnie 
systemów dawnych pól wykryto dzięki tym badaniom. 

  9   Składający się z Étienne Dambrine, Jean-Luc Dupouey, Patrick 
Behr, Benoit Pollier (National Institute for Agronomical Research-
-Nancy), Jérôme Bock, Philippe Loué (National Forest Service), 
Jean-Denis Laffite (National Institute of Research in Preventive 
Archaeology) oraz Murielle Georges-Leroy (Lorrain Regional Se-
rvice for Archaeology).

10   Dupouey et al. 2002; Georges-Leroy et al. 2012b.
11   Bock et al. 2011.
12   Georges-Leroy et al. 2012a.

Ponadto, prospekcja mogła objąć obszary dotychczas 
niedostępne, a w jej rezultacie istotnie zwiększyła się 
długość zarejestrowanych struktury liniowych. Podczas, 
gdy podczas wcześniejszych prospekcji zidentyfikowano 
275 km struktur liniowych na obszarze obejmującym 75 
km2, obecnie uzyskane dane obejmują 674 km długości 
takich struktur dla łącznie 116 km2. Jedną z głównych 
zalet lidaru jest to, że umożliwia spojrzenie na położe-
nie obiektów archeologicznych w kontekście szerszego 
krajobrazu, co trudno było osiągnąć w lesie z powodu 
zasłaniającej roślinności. Ponadto, dane LiDAR/ALS oka-
zały się bardzo pomocne w korygowaniu pozycji obiek-
tów archeologicznych, które zostały zadokumentowane 
i geograficznie zlokalizowane przy użyciu metod konwen-
cjonalnych (kompasu i taśm mierniczych). To ponowne 
ustalenie lokalizacji, a także wypełnienie luk, ujawnia 
obecnie o wiele bardziej gęsty i spójny system dawnych 
pól, niż przedstawiały to wyniki zastosowania tradycyj-
nych metod poszukiwawczych (ryc. 3).

Chociaż lidar najlepiej dostosowany jest do wykry-
wania obiektów liniowych (starożytnych dróg i form pól 
uprawnych), okazał się również skuteczny w wykrywaniu 
bardziej punktowych pozostałości; tak więc wykryto 26 
nieznanych przedtem wiejskich osad sięgających począt-
kami czasów starożytnych, co stanowi 30% ogólnej ich 
liczby, a także skorygowano czy wręcz całkowicie zmienio-
no lokalizację znanych uprzednio 20 osad. Ta zaktualizo-
wana wiedza na temat starożytnych siedlisk, a tym samym 
również bardziej kompleksowa ocena ich rozmieszczenia 
jest istotna dla badań przestrzennych, zapewniając rów-
nież bardziej realistyczną interpretację organizacji we-
wnętrznej osadnictwa i wielkości obszaru objętego osad-
nictwem, w porównaniu do wcześniejszej wiedzy.

Chociaż większość struktur agrarnych może być dato-
wana na okres rzymski dzięki ich relacjom przestrzennym 
z osadami, których chronologię można ustalić na podsta-
wie występowania artefaktów pochodzenia rzymskiego, 
zastosowanie lidaru dostarczyło również dowodów na 
istnienie obszarów, które zostały odlesione ponownie 
w późniejszym okresie. Niektóre ślady orki lub innych 
działań rolniczych mogą być przypisane do średniowiecz-
nego lub nowożytnego okresu użytkowania gruntów, 
w tym zakrzywione pasy pól, grzbiety i bruzdy oraz tarasy, 
a także graniczne grzbiety pól uprawnych (ryc. 4). Nanie-
sienie tych struktur na mapę ilustruje zmiany sposobów 
wykorzystywania gruntów, które następowały od co naj-
mniej 2000 lat (ryc. 5)13. Istnieją dowody, że ta wapienna 
wyżyna został prawie całkowicie odlesiona pod uprawę 
w okresie rzymskim, a może nawet wcześniej, jak sugeru-
je odkrycie skupisk silosów z epoki żelaza, w bezpośred-
nim sąsiedztwie obszaru prospekcji lidarowej. Później, 
las powrócił na co najmniej znaczną część tego obszaru, 
a następnie w strefach peryferyjnych go ponownie wyci-
nano. Te wycinki są starsze niż XVII w., jak wynika z ana-
lizy historycznych map tego obszaru. Dokonywały ich 

13   Georges-Leroy et al. 2009.
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Ryc. 2. Południowa część lasu Haye: a – DTM z niskim kątem hillshading (azymut 45°, wysokość 5°); b – mapa pozostałości 
zabytkowych. 1 – system pól uprawnych; 2 – budynek; 3 – osada; 4 – droga; 5 – obszar zakłócony lub zniszczony
Fig. 2. Southern part of the Haye Forest : a – DTM with low angle hillshading (azimuth 45°, elevation 5°); b – cartography of 
historical remains. 1 – field system; 2 – building; 3 – settlement; 4 – road; 5 – disturbed or destroyed zone

Ryc. 3. Mapa rozdrobnionej struktury agrarnej lasu Haye na podstawie danych LiDAR. 1 – prospekcja lidarowa; 2 – porównanie 
rozpoznania naziemnego (kolor pomarańczowy) i prospekcji lidarowej (kolor szary); 3 – system pól uprawnych; 4 – okres protohi-
storyczny?; 5 – okres rzymski; 6 – okres średniowieczny lub nowożytny; 7 – okres współczesny; 8 – nieokreślony
Fig. 3. Mapping agrarian and parcel structures of the Haye Forest according to the lidar survey. 1 – lidar survey; 2 – compari-
son ground survey (orange)/ lidar survey (grey); 3 – field system; 4 – protohistoric?; 5 – Roman; 6 – Medieval or modern; 7 – con-
temporary; 8 – indetermined
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Ryc. 4. Średniowieczne lub nowożytne pa-
sowe systemy pól na północ od lasu Haye
Fig. 4. Medieval or modern stripped field 
systems north of the Haye Forest

społeczności zamieszkujące wsi graniczące z tym lasem, 
co kontrastuje ze wzorcem osadnictwa funkcjonującym 
w czasie okresu rzymskiego, kiedy gospodarstwa zajmo-
wały środek układu pól, obecnie porośniętych przez las.

Wykorzystanie lidaru dla celów  
archeologii ratowniczej: przypadek 
wschodniej linii kolei dużych prędkości

Doświadczenie zdobyte w ramach lidarowej prospekcji 
lasu Haye zostało wykorzystane w rozpoznaniu towarzy-
szącym ratowniczym badaniom archeologicznym zleco-
nym przed budową drugiego odcinka linii kolei dużych 
prędkości z Paryża do Strasburga14. Tego rodzaju zastoso-
wanie jest rzadkie i wciąż eksperymentalne w archeologii 
ratowniczej we Francji.

Wcześniejsze doświadczenia nabyte w ramach pierw-
szego etapu budowy linii kolei dużych prędkości, a także 
podobnych projektów, w tym innych struktur liniowych, 
wykazały, jak bardzo ograniczona jest ocena zasobów ar-
cheologicznych terenów leśnych. Takie oceny, mające na 
celu wykrycie elementów zabytkowych na trasie projek-
towanej linii kolejowej, na ogół wykonywano głównie za 
pomocą konwencjonalnych wykopów sondażowych, wy-
konanych mechanicznie, nawet jeśli zostały również za-
stosowane inne metody. Jednakże obszary zadrzewione 
praktycznie nie mogą zostać sprawdzone wcześniej w ten 
sposób, ponieważ wycinanie drzew wykonywane jest 
w późniejszym etapie budowy linii kolejowej. Ponadto, 
wycinka drzew może zniszczyć stanowiska archeologicz-
ne, w tym obiekty mikrotopograficzne, dlatego wskazane 
jest, aby wykryć je ze znacznym wyprzedzeniem.

Dlatego firma RFF jako konstruktor tej linii kolejowej 
zamówiła skanowanie lidarem, którego cele były dwo-

14   Georges-Leroy i Viller 2016.

jakie: pierwszym z nich było uzyskanie wysokiej roz-
dzielczości modelu DEM terenu budowy linii kolejowej. 
Drugim celem była inwentaryzacja dziedzictwa archeolo-
gicznego wyprzedzającego prace inwestycyjne.

Ze względu na brak czasu, analiza zobrazowań danych 
ALS była mniej dokładna niż w lesie Haye, ale rezulta-
ty skanowania laserowego okazały się wartościowe. Po 
pierwsze, analiza danych przez Regionalną Służbę Ar-
cheologiczną Lotaryngii zidentyfikowała szereg priory-
tetowych obszarów zalesionych przeznaczonych do od-
lesienia, szczególnie na terenie wrażliwych ekologicznie 
lasów Regionalnego Parku Przyrodniczego Lotaryngii. Po 
drugie, okazało się, że ważnym problemem dla archeolo-
gii w lasach tego regionu jest obecność licznych, małych, 
zamkniętych, wilgotnych zagłębień zwanych mardelles. 
Ich pochodzenie pozostaje przedmiotem dyskusji już od 
ponad stu lat pomiędzy zwolennikami ich antropogenicz-
nego pochodzenia oraz tymi, którzy uznają je za obiekty 
naturalne15. W sumie wykryto 557 małych zamkniętych 
depresji dzięki lidarowi, z czego dwie trzecie znajdowa-
ły się w lesie (ryc. 6). Niektóre z nich, znajdujące się na 
nowożytnych polach, zostały wypełnione i ponieważ nie 
są już widoczne, mogły być wykryte tylko w DEM genero-
wanym z danych LiDAR/ALS. Ta wstępna inwentaryzacja 
została następnie uzupełniona przez polową weryfikację 
wszystkich małych, zamkniętych depresji, których do-
tyczy budowa linii, przed wycinką drzew. Niektóre były 
identyfikowane na podstawie obecnej roślinności i wyko-
nano w nich wiercenia rdzeniowe celem pobrania próbek 
do badań pyłkowych i datowania radiowęglowego. Opie-
rając się na tych pierwszych badaniach, rozpoznawcze 
archeologiczne badania wykopaliskowe zostały następ-
nie przeprowadzone w 2009 r., a cztery z tych małych 
zagłębień zostały poddane badaniom wykopaliskowym 

15   Etienne 2011.
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w 2010 r. pod nadzorem INRAP (Narodowy Instytut Pre-
wencyjnych Badań Archeologicznych).

O ile wykrycie tych małych, zamkniętych zagłębień 
było oczekiwane, LiDAR w rzeczywistości ujawnił obec-
ność starożytnych systemów pól nie znanych wcześniej 
w lasach państwowych Fénétrange i Albestroff, na gle-
bach gliniasto-marglowych (ryc. 6 i 7). Niewykrywalne 
w lesie, pozostały one również nieuchwytne po odlesie-

niu, ponieważ teren został zakłócony z powodu pozosta-
łości roślinnych i kolein. Ponieważ ta forma pola składała 
się głównie z nasypów ziemnych, to na pewno by umknę-
ła jakimkolwiek wykopom wykonanym mechanicznie. Li-
dar dostarczył zatem istotnych informacji na temat tego 
starożytnego terenu uprawnego, podczas gdy klasyczne 
podejście zawiodło. Ponadto, obecność tych starożytnych 
systemów pól musi być brane pod uwagę przy rozwią-

Ryc. 5. Historia pól lasu Haye w ciągu 2000 lat. 1 – okres rzymski; 2 – okres średniowieczny i nowożytny; 3 – około roku 1830; 
4 – obszar badań; 5 – system pól; 6 – strefa zakłócona (późniejsze osadnictwo); 7 – las; 8 – osada rzymska; 9 – wieś; 10 – opac-
two Clairlieu
Fig. 5. History of the fields of the current forest Haye for 2000 years. 1 – Roman period; 2 – Medieval and modern period;  
3 – around 1830; 4 – study area; 5 – field system; 6 – disturbed zone (posterior occupation); 7 – forest; 8 – Roman settlement;  
9 – village; 10 – Clairlieu abbey
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zywaniu problemu pochodzenia wspomnianych małych, 
zamkniętych depresji. Nawet jeśli datowanie tego sta-
rożytnego systemu pól nie zostało dotąd jednoznacznie 
ustalone, w rzeczywistości może on pochodzić z okresu 
galijskiego lub rzymskiego. Palinologiczne analizy osadów 
nagromadzonych na dnach tych małych, zamkniętych ob-
niżeń sugerują, że w czasie ich powstania krajobraz był 
otwarty i składał się z pól i pastwisk, co świadczy również 
o braku większych późniejszych wylesień.

Na podstawie datowania 14C można stwierdzić, że ge-
neza powstania tych małych, zamkniętych obniżeń sięga 
końca wczesnej epoki żelaza i okresu galo-rzymskiego. 
Jedną z wysuwanych hipotez dotyczących ich pochodzenia 
jest, że mogą one stanowić miejsca wydobywania mar-
gla wykorzystywanego jako nawóz do poprawy żyzności 
gleby16.

16   Etienne et al. 2011, 2013.

Zidentyfikowano również inne obiekty Inne struktury 
dostarczające informacji na temat dawnych krajobrazów, 
takie jak starożytna droga, która została niezauważona 
w czasie wcześniejszych badań testowych wykonanych 
przed prospekcją lidarem. Lidar okazał się także pomocny 
w dokumentowaniu i interpretacji stanowisk archeolo-
gicznych w ich kontekście krajobrazowym.

A quick check done afterwards on these sites has 
revealed that apart from a burial mound or barrow still 
displaying a small elevation, any other one could have 
been identified on the images.

W przeciwieństwie do tych osiągnięć, ujawniły się 
także wady tej metody w odniesieniu do wykrywalności 
stanowisk, które w całości znajdują się pod ziemią. Pra-
wie żadne ze stanowisk odkrytych w czasie wykopalisk 
przeprowadzonych w latach 2008–2009 nie pojawiło się 
w zobrazowaniach danych LiDAR/ALS, poza kurhanem 
wciąż minimalnie wyniesionym poza otaczający teren.

Ryc. 6. Obraz LiDAR (cieniowanie z wielu 
kierunków – elewacja 10° – w połączeniu z ko-
lorowym DEM) lasu Fénétrange. Widzimy wiele 
mardelles (małe, zamknięte depresje) i staro-
żytną parcelę otoczoną wałami
Fig. 6. Lidar image (multidirectional sha-
ding – elevation 10 ° – combined with the co-
lored DEM) of the forest of Fénétrange. There 
are many small closed depressions (mardelles) 
and an old plot formed of embankments

Ryc. 7. Mapa mardelles i parceli w siatce poligonalnej obrazu LiDAR lasu Fénétrange. 1 – system pól; 2 – zamknięta depresja 
(mardelle); 3 – obszar budowy linii kolejowej (LGV); 4 – obszar objęty skanowaniem lidarowym; 5 – granica gmin; 6 – rzeka; 7 – las
Fig. 7. Mapping of mardelles and polygonal plot on the lidar strip in the forest of Fénétrange. 1 – field system; 2 – closed de-
pression (mardelle); 3 – area of high speed rail link (LGV); 4 – area of lidar survey; 5 – commune; 6 – river; 7 – forest
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Podsumowując, należy stwierdzić, że w przypadku ar-
cheologii ratowniczej, LiDAR nie może zastąpić klasycz-
nego testowania poprzez wykonywanie wykopów son-
dażowych, jednak okazuje się bardzo ważny zwłaszcza 
w odniesieniu do możliwości rekonstrukcji starożytnego 
krajobrazu.

Nowe perspektywy w ocenie historii  
użytkowania gruntów

Rosnąca liczba prospekcji LiDAR dostarcza wielu infor-
macji na temat starożytnych systemów pól na wielkich 
obszarach (ryc. 8). Większość z nich ma starożytne po-
chodzenie. Wydają się być rzadsze, jeśli nie całkiem nie-
obecne, w tak zwanych nowych lasach. Uważa się, że 
lasy te pojawiły się po 1830 r., a wcześniej były ziemiami 
uprawnymi. Jeżeli fakt ten zostanie potwierdzony, to za-
sługuje na dalsze badania: czy wynika to ze przesunięć 
przestrzennych gruntów uprawnych w okresie między 
starożytnością a późniejszymi okresami? Czy też chodzi 
tu o zatarcie starożytnych systemów pól na wszystkich 
później uprawianych obszarach?

Nasza wiedza na temat systemów pól uprawnych 
wapiennego płaskowyżu „Côte de Moselle”, w tym tych 
z lasu Haye, została znacznie powiększona dzięki prospek-
cji lidarem lotniczym. Prospekcja przeprowadozna przez 
IGN w 2009 r. w południowej części tego lasu potwierdzi-
ła również, że główne części obszaru były gruntami orny-
mi w okresach starożytnych. Jednak skanowanie lotnicze 

ujawniło również nieznane krajobrazy agrarne, np. na 
gliniastych glebach w lesie Fénétrange, które są trudno 
wykrywalne za pomocą badań terenowych.

Ta zdolność do wykrywania mikro-topografii, którą 
poszukiwacz terenowy, nawet doświadczony, pomija, 
otwiera interesujące perspektywy w archeologii: prawdo-
podobny wzrost znanych obszarów dawnych pól upraw-
nych, czy łączenie stanowisk wcześniej uznawanych za 
izolowane osiedla w większe systemy osadnictwa rolni-
czego. Odkrycia nowych systemów pól dzięki lotniczemu 
skanowaniu laserowemu powinny być częstsze na piasz-
czystych lub gliniastych podłożach, na których zaciera-
nie mikrotopograficznych śladów jest prawdopodobnie 
szybsze. Regularna siatka, gęsta i szeroka, bardzo niskich 
grzbietów została niedawno odkryta dzięki badaniom 
LiDAR/ALS finansowanym przez Narodowe Służby Leśne 
w lesie Sénart niedaleko Paryża, gdzie wcześniej zidenty-
fikowano tylko pojedyncze budynki17. 

Dodatkowe skanowania terenu, analiza wyników 
których jest nadal w toku, wykazały obecność dawnych 
systemów pól na bardzo dużych obszarach w innych czę-
ściach regionu. Przedsięwzięcie skanowania wykonane 
przez ANDRA w południowej części departamentu Meu-
se, na wapiennych glebach, nie tylko uwydatniły systemy 
pól związane z galo-rzymskimi gospodarstwami i willa-
mi, ale także pasy pól o szerokości 1/8 mili, pochodzące 
sprzed XIX w. (według map historycznych). Dane LiDAR/
ALS analizowane przez Stefana Zendera w lasach Warndt 

17   Gauvry (red.) 2008.

Ryc. 8. Struktury agrarne i starożytne sys-
temy pól zachowane pod lasem w północno-
-wschodniej Francji
Fig. 8. Agrarian structures and ancient 
field systems fossilised under forest in North 
Eastern France
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również ukazały gęstą sieć systemów polowych, zwią-
zanych z małymi starożytnymi wiejskimi osiedlami, na 
podłożu skał piaskowcowych18. Takie odkrycia mogą być 
związane ze starożytnymi formami pól z podnóży Woge-
zów19 lub z tymi bardziej odległymi, które zostały wykryte 
podczas badań terenowych w Burgundii20. Jako całość, 
wyniki te świadczą o wielkich wahaniach w użytkowaniu 
gruntów i pokazują, że lesistość nie tylko zmieniała się 
w wyniku pulsacji kolejnych wylesień i zadrzewień wokół 
stałych obszarów rdzennych, ale także przemieszczała się 
w ramach kraju, wskutek zjawisk społeczno-kulturowych, 
które wciąż czekają na lepsze zrozumienie. Zmiana skali 
obserwacji uzyskana dzięki zastosowaniu teledetekcji Li-
DAR/ALS może stać się pomocna w wyjaśnieniu, dlaczego 

18   Informacja ustna Stefana Zendera, któremu pragniemy wyrazić 
podziękowanie.

19   Heckenbenner i Meyer 2004; Georges-Leroy et al. 2007.
20   Mangin et al. 2000; Goguey et al. 2010.

te obszary uprawne okresu starożytnego uległy powtór-
nemu zalesieniu.

Podziękowania

Jesteśmy wdzięczni wszystkim instytucjom, które dostar-
czyły nam danych LiDAR/ALS: Réseau Ferré de France 
(RFF), Narodowemu Instytutowi Geograficznemu (IGN) 
i Krajowej Agencji ds gospodarki odpadami radioaktyw-
nymi (ANDRA). Projekt dotyczący lasu Haye był finanso-
wany przez region Lotraryngii, Regionalną Służbę Arche-
ologii, Narodowy Instytut Badań Agronomicznych-Nancy 
(INRA) oraz Narodową Służbę Leśną (ONF).

Tłumaczenie Zbigniew Kobyliński  
i Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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Lidar helps to decipher land-use history in Lorrain, France

Summary

Several lidar missions have been carried out in Lorrain since 
2007, including the surveys of the Haye forest as well as surveys 
for rescue archaeology purposes encompassing the construc-
tion of the high-speed rail connection Paris-Strasbourg. Analy-
ses of this micro-topographic database covering some 240 km2 

of woodlands have provided evidence of considerable remains 
of ancient field forms. These testify of earlier arable farming, 
which displayed large changes in the form of land tenure prior 
to the later return of the forest.
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