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Wstęp 

Poniższy artykuł omawia potencjał rozpoznania zasobów 
archeologicznych uchwytnych w perspektywie ogólno-
dostępnych danych lotniczego skanowania laserowego 
(ALS – Airborne Laser Scanning lub LiDAR)1 zebranych 
w ramach realizacji projektu Informatycznego Systemu 
Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). 
Dane te wykorzystywane są obecnie m.in. przez arche-
ologów do poszukiwania i rozpoznawania stanowisk ar-
cheologicznych. Kwestia potencjału badawczego tych da-
nych oraz ich zastosowania w badaniach nad przeszłością 
była wielokrotnie podnoszona2. Obecny artykuł stanowi 
prezentację różnorodności zarejestrowanych antropoge-
nicznych form terenowych. Zarysowana została również 
rola, jaką dane ALS obecnie odgrywają i odgrywać mogą 
w prospekcji archeologicznej oraz ochronie dziedzictwa 
kulturowego na terenie Polski.

Lotnicze skanowanie laserowe było jednym z kom-
ponentów realizacji podjętego w 2007 r. projektu ISOK. 
W jego ramach stworzono bazę informatyczną, mającą 
poprawić osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowi-
ska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajny-
mi zagrożeniami3. Technologia ta polega na skanowaniu 
wiązką lasera powierzchni ziemi. Największym jej atu-
tem jest możliwość penetracjikoron drzew i obrazowa-
nie powierzchni gruntu skrytej pod szatą roślinności. 
W wyniku opracowania pozyskanych danych możliwe 
jest m.in. wygenerowanie Numerycznego Modelu Te-
renu (NMT), oddającego ukształtowanie powierzchni 
gruntu oraz Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu 
(NMPT), obrazującego obiekty znajdujące się na po-
wierzchni. Dane pozyskane w ramach projektu pozosta-
ją pod pieczą Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Są one obecnie ogólnodostępne jako warstwa WMTS na 
platformie Geoportal.gov.pl w formie klasyfikowanego 
modelu terenu, wizualizowanego poprzez cieniowanie 
reliefu (hillshade)4. Możliwy jest również zakup danych 

1   Wężyk (red.) 2014.
2   Budziszewski i Wysocki 2012; Wroniecki et al. 2015: 611.
3   http://www.isok.gov.pl.
4   http://www.geoportal.gov.pl.

w formacie .LAS, a przez to równocześnie samodzielne 
ich klasyfikowanie oraz analiza.

Pomiary laserowe wykonywane były przede wszystkim 
w celu tworzenia map zagrożenia powodziowego, lecz 
w ostatnich latach znalazły o wiele szersze zastosowa-
nie. Stały się ogólnodostępnym źródłem informacji prze-
strzennych, wykorzystywanym m.in. do monitorowania 
ruchów masowych, badań geomorfologicznych, modelo-
wania erozji wodnej gleb, analiz zmian brzegu morskiego, 
projektowania szlaków turystycznych a także identyfika-
cji oraz prezentacji5 struktur archeologicznych.W wyniku 
skanowania zostały uchwycone liczne obszary zawierają-
ce obiekty o własnej formie przestrzennej, oraz struktury 
o charakterze antropogenicznym, związane z zamierzchłą 
działalnością ludzia wykraczające poza definicję sta-
nowiska archeologicznego (jak np. ślady górnictwa czy 
dawnych prac agrotechnicznych, mielerze, dawne trakty 
komunikacyjne, itp.). Wszystkie te miejsca stanowią świa-
dectwo aktywności ludzi w danym miejscu, ich interakcji 
z otoczeniemi związanych z tą interakcją przekształceń 
krajobrazu. Technologia ALS stwarza możliwość reko-
nesansu obszarów leśnych i miejsc trudno dostępnych 
w celu lokalizacji oraz identyfikacji obiektów archeolo-
gicznych. Stwarza to nową perspektywę dla prospekcji 
i zarządzania dziedzictwem kulturowym ale jednocześnie 
prowadzi też do powstania nowych zagrożeń.

W ciągu minionych kilkunastu lat metoda lotniczego 
skanowania znalazła zastosowanie w licznych projektach 
badawczych na całym świecie6, a w ostatnich latach wy-
korzystanie danych ALS stało się powszechną praktyką 
w studiach archeologicznych w Polsce. Obecnie zarówno 
archeolodzy jak i amatorzy, w tym tzw. „poszukiwacze 
skarbów”, wykorzystują je w celu wykrycia śladów dzia-
łalności człowieka w przeszłości. Inicjatywy środowisk 
naukowych skupiały się w ostatnich latach m.in. na ba-
daniu konkretnych obszarów czy krain geograficznych7 
lub detekcji szczególnych typów obiektów w obrębie 

5   http://www.geoportal.nid.pl
6   Banaszek i Rączkowski 2015: 192.
7   Np. Banaszek i Rączkowski 2010; Kobyliński et al. 2012; Wałdoch 

2014; Pawleta i Zapłata (red.) 2015.
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danego krajobrazu kulturowego8, bądź automatyzacji9 
i studiów percepcyjnych z zaangażowaniem lokalnych 
społeczności10. Jednakże ogólnodostępność prostego 
narzędzia, dzięki któremu potencjalnie każdy może stać 
się odkrywcą sprawiła, iż zagadnieniem zainteresowała 
się systematycznie rosnąca część społeczeństwa z krę-
gów pozanaukowych – pasjonaci historii i archeologii, 
a także profesjonalne grupy eksploracyjne. Jest to od-
zwierciedlone w odezwie licznych internetowych portali 
tematycznych i społecznościowych. Przeglądanie danych 
przez te grupy owocuje nie tylko rozpoznaniem obiektów 
archeologicznych, ale także pełni funkcję realizacji hob-
by, pobudza proces poznawczy przez czerpanie przyjem-
ności z emocji odkrywania nieznanego11. Wykorzystanie 
danych ALS do identyfikacji obiektów archeologicznych 
prowadzi równocześnie do paradoksu – rejestry stano-
wisk, pozostające w dyspozycji Wojewódzkich Urzędów 
Ochrony Zabytków pozostają niejawne, podczas gdy po-
chodne ALS ujawniają wrażliwe archeologiczne informa-
cje oraz są wykorzystywane zarówno przez naukowców12, 
jak i hobbystów13 oraz eksploratorów14.

Istnieje zatem sytuacja, w której systematycznie ro-
snące zainteresowanie owocuje równocześnie naukowy-
mi odkryciami oraz intensyfikacją niedokumentowanych 
i nielegalnych aktywności. Mimo ogromnego potencjału 
drzemiącego w danych i ich powszechnego wykorzystania 
środowisko archeologiczne i aparat urzędniczy admini-
strujący dziedzictwem kulturowym nie podjęły jeszcze 
zdecydowanych działań w celu stworzenia zintegrowanej 
centralnej bazy na potrzeby katalogowania, wymiany in-
formacji, opisu i weryfikacji odkryć. Z powodu fragmenta-
cji inicjatyw zajmujących się zastosowaniem tych danych 
na potrzeby archeologii można założyć, iż potencjał za-
sobu nie jest w pełni rozpoznany15, a także wykorzystany. 
Tymczasem rosnąca liczba odkryć z ubiegłych lat stanowi 
bezpośrednią przesłankę, mówiącą o ewidentnej przydat-
ności bazy dla celów prospekcji archeologicznej16.

Cyfrowa prospekcja

W danych ALS ślady dawnej aktywności ludzkiej są wi-
doczne niemal wszędzie i tworzą gęstą siatkę obiektów 

8   Np. Orlicka-Jasnoch 2012; Kobyliński 2013; Przybył 2014; Radziszew-
ska 2014; Duma 2015 et al.; Kobiałka et al. 2016; Zalewska 2016.

9   Np. Bakuła et al. 2014
10   Np. Sztampke (red.) 2014.
11   Ostrowski 1988: 116.
12   http://archaeofeed.com/index.php/2016/02/23/aerial-laser-

scanning-reveals-a-forgotten-medieval-fort/ Airborne laser 
scanning reveals a forgotten Medieval knight’s keep.

13   http://archeolog.pl/pasjonat-historii-i-archeolog-dokonali-
tajemniczego-odkrycia/ Pasjonat historii i archeolog dokonali 
tajemniczego odkrycia!

14   http://www.tvn24.pl/detektorysci-plaga-dla-archeologo-
w,581709,s.html Szukają skarbów, przy okazji niszczą cenne za-
bytki. “Plaga”.

15   Wroniecki et al. 2015: 611.
16   Jaworski et al. 2015: 103–111.

archeologicznych, które badać można zarówno lokalnie 
jak i w szerszym kontekście przestrzennym17. Informacje 
o funkcji zaobserwowanych obiektów można uzyskać po-
średnio poprzez szczegółową obserwację i zestawianie 
z danymi z innych źródeł. W przypadku bardzo dobrze 
czytelnych struktur można posługiwać się analogiami. Cy-
frowe zasoby pozwalają na wstępną weryfikację formy 
terenowej, co przeprowadzić można zdalnie w oparciu 
o inne ogólnodostępne bazy informacji przestrzennych 
(np. platformę E-zabytek18 lub Portal Mapowy NID19) czy 
kartograficznych (np. „…mapy z przeszłością…”20, Archi-
wum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 – 
193921, Mapster22), w oparciu o internetowe strony te-
matyczne (np. Zamki.pl23) lub serwisy społecznościowe, 
zajmujące się kartowaniem i opisywaniem przestrzennym 
(np. Wikimapia24). Odkrycia weryfikować można również 
bezpośrednio w zasobach archeologicznych, poprzez 
kwerendę w bazie AZP lub wizję terenową.

W wyniku kilkuletnich prac autorom udało się zare-
jestrować i skatalogować ponad 2000 miejsc występo-
wania form terenowych stworzonych przez człowieka 
w przeszłości (ryc. 1, A). Wśród nich są zarówno obiekty 
potencjalnie wzniesione w pradziejach (np. neolityczne 
nasypy czy osady umocnione z epoki brązu), jak również 
bliższe naszym czasom (m.in. zamki, fortece, okopy) oraz 
obiekty o nieokreślonej chronologii (np. mielerze, kopal-
nie, warpie, trakty). Zarejestrowane struktury zebrane 
zostały w uproszczonej bazie GIS, stworzonej przy zasto-
sowaniu narzędzi typu open-source. Baza korzysta z udo-
stępnionych warstw WMTS i ma charakter skatalogowa-
nego wykazu25. Kluczowym zagadnieniem w procesie jej 
tworzenia miała klasyfikacja obiektów pod względem 
przypuszczalnej formy i pełnionej funkcji, a także loka-
lizacja w odniesieniu do położenia geograficznego oraz 
w stosunku do jednostek podziału administracyjnego 
Polski. Ponadto, każdy z wpisów może być dalej uzupeł-
niony o dodatkowe informacje jak np. lokalna nazwa czy 
znaczenie historyczne. Tworzony rejestr stanowi dzięki 
temu narzędzie pomocne w rozpoznaniu krajobrazów 
kulturowych, umożliwiające swobodne przenoszenie się 
między ich poszczególnymi komponentami przy równo-
czesnym zachowaniu szerokiej perspektywy. 

Wśród obiektów rozpoznanych w toku monitorowania 
danych ALS możliwe było wyodrębnienie kilkudziesięciu 
kategorii struktur o charakterze antropogenicznym, które 
odzwierciedlają wpływ człowieka na środowisko i ukazują 
różnorodność form przekształcania otoczenia przez jego 
obecność na przestrzeni tysiącleci. Poniżej zaprezentowa-

17   Mlekuž 2013.
18   http://www.zabytek.gov.pl/.
19   http://geoportal.nid.pl/nid/.
20   http://hgis.cartomatic.pl.
21   http://polski.mapywig.org.
22   http://igrek.amzp.pl/.
23   http://www.zamki.pl.
24   http://wikimapia.org/.
25   Podstawowa wersja bazy danych w postaci geoportalu będzie 

udostępniona na stonie archeolot.pl
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Ryc. 1. Rozmieszczenie struktur terenowych uchwyconych w ramach autorskiego projektu rozpoznania 
potencjału zasobów ALS platformy Geoportal.gov.pl (A) oraz przykłady archeologicznych struktur tereno-
wych uchwyconych w wizualizacjach ALS zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej (CODGiK): B – Góra Chełmo, gm. Masłowice; C – Chodlik, gm. Karczmiska; D – Kalisz-Zawodzie, 
gm. Kalisz; E – Ostrów Lednicki, wyspa Ledniczka, jezioro Lednica, gm. Łubowo; F – Sarnowo, gm. Lubra-
niec; G – Wietrzychowice, gm. Izbica Kujawska (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 1. Distribution of terrain forms registered as part of an effort to identify the potential of ALS data on the 
Geoportal.gov.pl platform (A) and examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: 
B – Góra Chełmo, community of Masłowice; C – Chodlik, community of Karczmiska; D – Kalisz-Zawodzie, community 
of Kalisz; E – Ostrów Lednicki, Ledniczka island on the Lednica Lake, community of Łubowo; F – Sarnowo, communi-
ty of Lubraniec; G – Wietrzychowice, community of Izbica Kujawska (designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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ny jest przegląd wybranych kategorii zarejestrowanych 
struktur terenowych wraz z krótkim omówieniem ich 
zróżnicowania oraz kontekstów przestrzennych w jakich 
się znajdują. 

Katalog obiektów terenowych

Dane ALS ukazują m.in. znane obiekty archeologiczne, na 
których występują struktury terenowe26. Dotyczy to za-
równo rozległych, pokrywających mniejsze jednostki kra-
jobrazowe, jak np. wzniesienia, na których zbudowano 
fortyfikacje (np. będący przedmiotem badań nieinwazyj-
nych gród na Górze Chełmo27 – ryc. 1 B), jak i stanowisk 
wyraźnie odcinających się od otoczenia, (np. grodzisko 
w Chodliku – ryc. 1 C). Inne znane stanowiska zawierają-
ce proste formy przykładowo w postaci nasypów (m.in. 
gródki stożkowate czy kurhany) także są stosunkowo czy-
telne w danych.

Choć klasyfikacja danych w wizualizacjach publikowa-
nych w zasobie państwowym dążyła m.in. do usunięcia 
budynków i innych struktur architektonicznych stojących 
na powierzchni, co spowodowało, że nieczytelne są np. 
bryły zamków czy mury ruin, to istnieje kilka wyjątków, 
gdy obiekty historyczne są wyraźnie widoczne. Ma to 
miejsce m.in. w przypadku rekonstrukcji przyziemia kole-
giaty św. Pawła Apostoła w Kaliszu (ryc. 1 D) znajdującego 
się na obszarze rezerwatu archeologicznego Kalisz-Zawo-
dzie. Dzięki skanowaniu również znane stanowiska arche-
ologiczne, położone w trudnodostępnych miejscach lub 
pokryte gęstą roślinnością, utrudniającą lub wręcz unie-
możliwiającą badania, mogą ukazywać struktury tereno-
we w sposób dotychczas nieosiągalny dla „klasycznych” 
metod dokumentacji (np. położone na wyspach struktury 
obronne na Ostrowie Lednickim i pobliskiej Wyspie Led-
niczce, ryc. 1  E). 

Mimo zalet wizualizacji danych, z których największą 
jest sama możliwość wykrywania struktur archeologicz-
nych, widoczne są także jej wady28. Jedną z największych 
jest forma przeprowadzonej klasyfikacji, w wyniku której 
liczne formy terenowe o nieznacznych rozmiarach zostały 
usunięte. Przykładem najbardziej wymownym są wizuali-
zacje rejonu neolitycznych grobowców typu kujawskiego 
z kompleksów w Sarnowie i Wietrzychowicach w woj. ku-
jawsko-pomorskim. W pierwszym przypadku (ryc. 1 F) gro-
bowce są bardzo wyraźnie czytelne, podczas gdy w drugim 
(ryc. 1 G) zostały całkowicie wyfiltrowane, a ich obecność 
sygnalizowana jest wyłącznie przez słabo czytelny obrys. 

26   Zamieszczone ryciny ilustrujące kwestie omawiane w treści ar-
tykułu mogą obrazować jedynie wycinek danej struktury – dla 
zachowania przejrzystości formy terenowe obejmujące rozległe 
przestrzenie zostały uchwycone poprzez zobrazowanie punktu 
centralnego lub fragmentu najbardziej czytelnego w wizualizacji 
danych ALS.

27   Sikora et al. 2015: 506–509.
28   Kiarszys i Szalast 2014; Banaszek 2014: 242–246.

Pomimo takich sytuacji, znaczna liczba zasobów archeolo-
gicznych pozostaje widoczna. Jednakże, przykład z Kujaw 
obrazuje konieczność własnoręcznego opracowywania 
i reklasyfikacji danych na potrzeby opracowań naukowych 
pojedynczych stanowisk oraz większych obszarów.

Jedną z najliczniej reprezentowanych kategorii stano-
wisk są obiekty o charakterze obronnym. Ze względu na 
tworzenie przez człowieka rozległych barier terenowych 
w postaci linowych niwelacji lub nasypów to właśnie ta 
grupa obiektów potencjalnie charakteryzuje się najwięk-
szą wykrywalnością. Formy terenowe o zaokrąglonych 
kształtach lub ostrych kątach w znamienitej liczbie przy-
padków czytelnie odcinają się od otoczenia, dzięki czemu 
ich rejestracja nie stwarza większych trudności. Wśród 
tej grupy wydzielić można obiekty pradziejowe, średnio-
wieczne i nowożytne.

Formy grodzisk na obszarze Polski są bardzo zróżni-
cowane. Najprostsze założenia mają formę zamykającą 
przestrzeń fosą lub wałem, bądź są zlokalizowane na 
wzniesieniu otoczonym obwarowaniem. Najprostsze 
struktury często mają formę zbliżoną do okręgu, po-
dłużną o zaokrąglonych wierzchołkach lub nieregular-
ną. Zarys tych ostatnich często wynika z naturalnego 
ukształtowania terenu i adaptacji go w celu zwiększenia 
walorów obronnych czy reprezentacyjnych, jak w przy-
padku grodzisk położonych na cyplach, wzgórzach i na 
przestrzeniach ograniczonych stokami. Formy bardziej 
skomplikowane przejawiają się w postaci założeń dwu- 
lub więcej członowych. Mogą to być założenia posiada-
jące umocniony gród z obwarowanym podgrodziem lub 
o koncentrycznie rozchodzących się pierścieniach umoc-
nień. Najbardziej okazałe formy mają charakter wielo-
członowy. Grodziska tego typu położone są zazwyczaj na 
grzbietach cypli wyniesień, gdzie walory kolejnych linii 
umocnień zwiększane są poprzez naturalne, strome sto-
ki zlokalizowane po bokach założenia (ryc. 2 A–C). Zda-
rza się też, że ufortyfikowane są całe wzgórza, bądź po-
wierzchnie wyżynne odgrodzone są linią wału (ryc. 2 E), 
lub następujące po sobie koncentryczne linie fortyfikacji 
zamykają kolejne obszary stoków (ryc. 1 B, 2 D–F). Z tere-
nów pojezierzy północnej Polski (ale także i w mniejszym 
stopniu pozostałych rejonów kraju) pochodzi również 
grupa grodzisk, które położone są na wyspach i na od-
ciętych fosami cyplach nad jeziorami (ryc. 2 G–I, 3 A–B). 
Stanowią one jeden z najbardziej wyrazistych przykładów 
wykorzystania środowiska naturalnego w celu zwiększe-
nia walorów obronnych.

Jak już wspomniano, struktury znajdujące się na po-
wierzchni poza bardzo nielicznymi wyjątkami, zostały 
usunięte. W przypadku takich obiektów historycznych, 
jak wieże rycerskie, zamki, dwory obronne czy pozostałe 
po nich ruiny zaistniała sytuacja umożliwia zaobserwo-
wanie rzeźby terenu otaczającej budowle lub ich pozo-
stałości. Dotyczy to prostych dzieł obronnych w postaci 
fos i wałów (ryc. 3 C–E) jak i obiektów z rozbudowanym 
systemem fortyfikacji, obejmującym pojedyncze lub 
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Ryc. 2. Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zaso-
bów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Mielnica, gm. Brzeźno; 
B – Trzcinica, gm. Jasło; C – Horodna, gm. Sanok; D – Horodyszcze, gm. Sanok; E – Wieruszów; F – Guciów, gm. 
Zwierzyniec; G – Buszów Grąd, jezioro Bobięcino, gm. Miastko; H – Szaniec Szwedzki, jezioro Klasztorne, gm. 
Gardeja; I – Ostrowie Bagniste, jezioro Ińsko, gm. Ińsko (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 2. Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Mielnica, community 
of  Brzeźno; B – Trzcinica, community of Jasło; C – Horodna, community of Sanok; D – Horodyszcze, community 
of Sanok; E – Wieruszów; F – Guciów, community of  Zwierzyniec; G – Buszów Grąd, Bobięcino Lake, community 
of Miastko; H – Szaniec Szwedzki, Klasztorne Lake, community of Gardeja; I – Ostrowie Bagniste, Ińsko Lake, 
community of Ińsko (designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 3.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Cetralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Wyspa Pierska i Komorowska, 
jezioro Bytyńskie, gm. Kaźmierz; B – Kozia Szyja, gm. Nowinka; C – Ciepłowody; D – Zamek Lubno, gm. Czarny 
Bór; E – Rokitnica, gm. Złotoryja; F – Przewóz; G – Radzyń Chełmiński; H – Gromnik, gm. Przeworno; I – Rości-
szów, gm. Pieszyce (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 3.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A –Pierska and Komorow-
ska islands, Bytyńskie Lake, community of Kaźmierz; B – Kozia Szyja, community of Nowinka; C – Ciepłowody; 
D – Zamek Lubno, community of Czarny Bór; E – Rokitnica, community of Złotoryja; F – Przewóz; G – Radzyń 
Chełmiński; H – Gromnik, community of Przeworno; I – Rościszów, community of Pieszyce (designed by  
P. Wroniecki and M. Jaworski)
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liczne podgrodzia (ryc. 3 F–G). Zamki zlokalizowane są 
często w miejscach zwiększających walory obronne, jak 
np. szczyty i granie górskie, czy cyple wysoczyzn. Taka lo-
kalizacja gwarantowała również wizualną dominację nad 
najbliższą okolicą (ryc. 3 H–I). Bardziej skomplikowaną 
formę terenową mają założenia otoczone dziełami for-
tecznymi, w tym bastionami czy wałami kleszczowymi, 
które w bardzo charakterystyczny sposób rysują się na 
wizualizacjach (ryc. 4 A–C). Zachowane formy terenowe 
pozwalają również na potencjalnie wskazanie miejsca, 
gdzie niegdyś stała niezachowana do dnia dzisiejszego 
główna budowla obronna (ryc. 4 D, E).

Struktury obronne związane z nowożytnymi konflik-
tami zbrojnymi oraz pojedyncze fortyfikacje i komplek-
sy dzieł obronnych wzniesione po okresie średniowie-
cza stanowią grupę obiektów, która również jest łatwo 
czytelna w otwartych zasobach ALS. Najprostsze formy 
tej kategorii, jak np. umocnienia polowe, związane były 
z krótkotrwałym wykorzystaniem danego miejsca29 w ce-
lach militarnych. Niezliczone okopy, leje po wybuchach, 
transzeje, stanowiska ogniowe czy zapory i ziemne schro-
ny pokrywają pajęczyną terytorium Polski30, stanowiąc 
świadectwo licznych bitew, walk frontowych oraz prze-
marszów armii w ciągu minionej połowy tysiąclecia. 

Do bardziej złożonych form należą umocnienia związa-
ne ze stałymi punktami obrony, wśród których wyróżnić 
można reduty, pojedyncze forty czy ziemne dzieła klesz-
czowe (ryc. 4 F–I, 5 A–D). Największe rozmiary wśród 
nowożytnych fortyfikacji zajmują twierdze, fortece i sys-
temy forteczne. Twierdze oraz fortece mogą mieć cha-
rakter obiektów pojedynczych, złożonych z kilku członów 
(ryc. 5 E–H) lub małych grup dzieł obronnych z główną 
fortecą w punkcie centralnym (ryc. 5 I, 6 A–C). Najbar-
dziej rozległe są systemy forteczne, które obejmują znacz-
ne obszary licznymi dziełami obronnymi. Zamykają one 
rozległe obszary terenu pojedynczym lub kilkoma koncen-
trycznie ułożonymi pierścieniami umocnień (ryc. 6 D–G). 
Obiekty tego typu wiążą się najczęściej z potrzebą forty-
fikacji całych miast lub kluczowych obiektów militarnych. 

W kategorii struktur obronnych pozostaje także liczna 
grupa form terenowych, których jednoznaczna interpre-
tacja nie jest możliwa. Mają one przypuszczalną funkcję 
defensywną, na którą wskazuje wydzielenie obszaru 
poprzez nasyp lub rów, jednakże dalsze rozpoznanie wy-
maga badań terenowych lub kwerendy źródłowej. For-
my terenowe w tej kategorii mogą przyjmować zarówno 
okrągły, owalny, prostokątny jak i nieregularny kształt 
(ryc. 6 H–I, 7 A–C).

Kolejną bardzo liczną kategorię stanowią nasypy oraz 
skupiska nasypów. Kształty i formy tych obiektów są 
bardzo zróżnicowane. Mniejsze obiekty tej grupy mogą 
mieć związek z mogiłami, zniwelowanymi kurhanami, 
podczas, gdy większe mogą być pozostałościami gród-
ków stożkowatych, nasypów pod dawną zabudowę lub 

29   Kostyrko et al. 2016: 24–41.
30   Kobiałka et al. 2016.

zachowanymi kurhanami. Ustalenie funkcji danej struk-
tury na bazie samej wizualizacji jest nieraz praktycznie 
niemożliwe. Można jednak posiłkować się analogiami 
form, kontekstem miejsc, gdzie są zlokalizowane, a także 
obecnością innych sąsiadujących obiektów które mogą 
(lecz nie muszą) być powiązane. W krajobrazie arche-
ologicznym Polski rozpoznać można pojedyncze nasypy 
(ryc. 7 D–E), jak również grupy obiektów rozrzuconych na 
większym terenie, lecz pozostających w obrębie danego 
obszaru geograficznego (ryc. 8 F–G).  Niewielkie grupy 
występować mogą bez wyraźnych delimitacji lub mogą 
być otoczone rowem, bądź obwarowaniem (ryc. 7 H–K). 
Nasypy nie muszą być jednolitej wielkości. Często wykry-
wane są grupy i skupiska nasypów o różnych rozmiarach, 
gdzie mniejsze skupione są wokół większych (ryc. 7 L) lub 
gdzie następuje wymieszanie pod względem wielkości 
(ryc. 8 A). Zdarzają się również skupiska, gdzie nasypy nie 
mają jednolitego kształtu, a np. struktury kwadratowe są-
siadują z okrągłymi (ryc. 8 B). Grupy i skupiska mogą wy-
stępować w różnych układach organizacji przestrzennej. 
Mogą mieć zarówno charakter liniowy (ryc. 8 D), koncen-
tryczny (ryc. 8 C), jak i być pozbawione wyraźnego wzorca 
rozplanowania przestrzennego (ryc. 8 E). Nasypy zlokali-
zowane mogą być zarówno na obszarze bez wyraźnego 
zróżnicowania terenowego (ryc. 8 F), jak i na wzgórzach 
bądź w pobliżu teras rzecznych, zarówno w niższych, jak 
i w wyższych partiach (ryc. 8 G–I) oraz u ich podnóża (ryc. 
8 J), a także na wyspach, cyplach izakolach rzek (ryc. 8 
K–L, 9 A). Nasypy mogą być też zlokalizowane w bezpo-
średnim pobliżu innych form terenowych, np. wałów czy 
grodzisk (ryc. 9 B) lub być przecięte przez przebieg no-
wożytnych okopów i fortyfikacji (ryc. 9 C), bądź innych 
niezidentyfikowanych struktur (ryc. 9 D).

Inną kategorię nasypów stanowią pozostałości obiek-
tów związanych z wydobywaniem, przetwarzaniem i wy-
korzystywaniem surowców naturalnych przez człowieka. 
Do takich należą mielerze, które w niezliczonych ilo-
ściach ujawnione zostały poprzez skanowanie31. Wystę-
pować mogą zarówno w formie pojedynczych obiektów, 
rozproszonych grup (ryc. 9 E–F) lub skupisk o wysokim 
stopniu zagęszczenia, z obiektami zlokalizowanymi jeden 
obok drugiego (ryc. 9 G–H). Inną grupę stanowią obiekty 
o charakterze górniczym32. Mogą to być zarówno warpie, 
czyli hałdy skupione wokół szybu kopalni, bądź nasypy 
urobku i odpadów zlokalizowane przy wejściach do ko-
rytarzy kopalnianych. Skupiska tych obiektów przyjmują 
różnorodną formę. Mogą zarówno pokrywać chaotycznie 
rozległe tereny (ryc. 9 I), wzgórza (ryc. 10 A), jak i przeja-
wiać układ liniowy, związany prawdopodobnie z podąża-
niem za pokładem eksploatowanego złoża (ryc. 10 A–C). 
Z kolei potencjalne pozostałości kopalni torfu mają formę 
przylegających do siebie miejsc deniwelacji o wyraźnie 
widocznych granicach wkopów (ryc. 10 D–E).

31   Bakuła et al. 2014
32   Kostyrko i Ruciński 2015; Lisowska 2015.
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Ryc. 4.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Danków, gm. Lipie; B – Łodygo-
wice; C – Pilica; D – Sieniawa; E – Ostroróg; F – Szwedzkie Szańce, gm. Bardo; G – Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór; 
H – Świdry, gm. Giżycko; I – wyspa Wielka Żuława – fałszywe stanowisko archeologiczne: pozostałości dekoracji 
do filmu Gniazdo z 1974 r., gm. Iława (oprac. P. Wroniecki  
i M. Jaworski)
Fig. 4.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Danków, communi-
ty of Lipie; B – Łodygowice; C – Pilica; D – Sieniawa; E – Ostroróg; F – Szwedzkie Szańce, community of Bardo; 
G – Sępolno Wielkie, community of Biały Bór; H – Świdry, community of Giżycko; I – island Wielka Żuława – a fal-
se archaeological site: remains of film decorations to the Gniazdo movie of 1974), community of Iława (designed 
by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 5.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Okopy Konfederatów Barskich, 
gm. Krynica-Zdrój; B – Szwedzkie Okopy, gm. Siennica; C – Las Koloński, gm. Tarłów; D – Kuskowo Kmiece, 
gm. Strzegowo; E – Twierdza Boyen, Giżycko; F – Twierdza Koźle, gm. Kędzierzyn-Koźle; G – Twierdza Kłodzko; 
H – Breń, gm. Oleśno; I – Twierdza Dęblin (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 5.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Bar Confederacy 
Entrenchments, community of Krynica-Zdrój; B – Szwedzkie Okopy, community of Siennica; C – Las Koloński, 
community of Tarłów; D – Kuskowo Kmiece, community of Strzegowo; E – Boyen Fortress, Giżycko; F – Koźle For-
tress, community of Kędzierzyn-Koźle; G – Kłodzko Fortress; H – Breń, community of Oleśno; I – Dęblin Fortress 
(designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 6.  Przykłady struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów Centralnego Ośrod-
ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Twierdza Osowiec, gm. Goniądz; B – Twierdza 
Grudziądz; C – Twierdza Srebrna Góra, gm. Stoszowice; D – Cytadela Warszawska; E – Twierdza Modlin, gm. 
Nowy Dwór Mazowiecki; F – Fort XVI Twierdzy Przemyśl; G – Fort Winiary Twierdzy Poznań; H – Las Gródek, gm. 
Chełmiec; I – Dolhołęka, gm. Międzyrzecz Podlaski (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 6.  Examples of terrain forms from the Polish national ALS data: A – Osowiec Fortress, community of 
Goniądz; B – Grudziądz Fortress; C – Srebrna Góra Fortress, community of Stoszowice; D – Warsaw Citadel; 
E – Modlin Fortress, community of Nowy Dwór Mazowiecki; F – Fort XVI of Przemyśl Fortress; G – Fort Winiary 
of Poznań Citadel; H – Las Gródek, community of Chełmiec; I – Dolhołęka, community of Międzyrzecz Podlaski 
(designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 7.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Dawnica, gm. Okonek; B – Chłop-
skie Pastwiska, gm. Szydłów; C – Wypęk, gm. Barciany; D – Krakuszowice, gm. Gdów; E – Krzczonów, gm. Opato-
wiec; F-G – Miernów, gm. Złota; H – Grabowo Parchowskie, gm. Parchowo; I – Borowiec, gm. Białogard; J – Wola, 
gm. Czerwińsk nad Wisłą; K – Rozumice, gm. Kietrz; L – Ciecholub, gm. Kępice (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 7.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Dawnica, community 
of Okonek; B – Chłopskie Pastwiska, community of Szydłów; C – Wypęk, community of Barciany; D – Kraku-
szowice, community of Gdów; E – Krzczonów, community of Opatowiec; F-G – Miernów, community of Złota; 
H – Grabowo Parchowskie, community of Parchowo; I – Borowiec, community of Białogard; J – Wola, community 
of Czerwińsk nad Wisłą; K – Rozumice, community of Kietrz; L – Ciecholub, community of Kępice (designed by 
P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 8.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Dębice, gm. Zaniemyśl; B – Cho-
rówko, gm. Kępice; C – Stare Załubice, gm. Radzymin; D – Folwark-Agata, gm. Ustka; E – Bukowa Góra, gm. Otyń; 
F – Podzamcze, gm. Mełgiew; G-H – Skroński Las, gm. Gościno; I – Przytocko, gm. Kępice; J – Dąbrowski Las, gm. 
Potęgowo; K – Kępa Barcicka, gm. Somianka; L – Pohulanka, gm. Osie (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski) 
Fig. 8.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Dębice, community of 
Zaniemyśl; B – Chorówko, community of Kępice; C – Stare Załubice, community of Radzymin; D – Folwark-Agata, 
community of Ustka; E – Bukowa Góra, community of Otyń; F – Podzamcze, community of Mełgiew; G-H – Skroń-
ski Las, community of Gościno; I – Przytocko, community of Kępice; J – Dąbrowski Las, community of Potęgowo; 
K – Kępa Barcicka, community of Somianka; L – Pohulanka, community of Osie (designed by P. Wroniecki  
and M. Jaworski)
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Ryc. 9.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Popówka, gm. Wola Uhrska; 
B – Piekielnik, gm. Sławno; C – Mielno, gm. Gubin; D – Grabowiec, gm. Szemud; E – Las Mokrzyc, gm. Jasień; 
F – Radawie, gm. Zębowice; G – Sarbia, gm. Krosno Odrzańskie; H – Dąbrowa, gm. Tereszpol; I – Górniok, gm. 
Czerwonka-Leszczyny (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 9.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Popówka, community 
Wola Uhrska; B – Piekielnik, community of Sławno; C – Mielno, community of Gubin; D – Grabowiec, community 
of Szemud; E – Las Mokrzyc, community of Jasień; F – Radawie, community of Zębowice; G – Sarbia, community 
of Krosno Odrzańskie; H – Dąbrowa, community of Tereszpol; I – Górniok, community of Czerwonka-Leszczyny 
(designed by P. Wroniecki and M. Jaworski) 
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Ryc. 10.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Skłoby, gm. Chlewiska; B – Rud-
ków, gm. Przysucha; C – Nietulisko Duże, gm. Kunów; D – Nowy Lubiel, gm. Rząśnik; E – Borek, gm. Leoncin; 
F – Ostrów-Leśniczówka, gm. Janów; G – Czarne Doły, gm. Pszczyna; H – Dąbrowa Wielka, gm. Woźniki; I – Biego-
szów, gm. Świerzawa (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 10.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Skłoby, commu-
nity of Chlewiska; B – Rudków, community of Przysucha, C – Nietulisko Duże, community of Kunów; D – Nowy 
Lubiel, community of Rząśnik; E – Borek, community of Leoncin; F – Ostrów-Leśniczówka, community of Janów; 
G – Czarne Doły, community of Pszczyna; H – Dąbrowa Wielka, community of Woźniki; I – Biegoszów, community 
of Świerzawa (designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Kolejne świadectwa aktywności ludzkiej odciskające 
swoje piętno w krajobrazie związane są m.in. ze wzno-
szeniem wałów lub miedz dzielących teren na mniejsze 
obszary (ryc. 10 F) lub przypuszczalnie pełniących funkcję 
przeciwpowodziową (ryc. 10 G), z akumulacją surowca 
kamiennego na obrzeżach pól w trakcie wieloletniej kulty-
wacji (ryc. 10 H), czy też deniwelacjami terenu (ryc. 10 I). 
Również częste przemieszczanie się człowieka w długim 
okresie czasu poprzez określony obszar potrafi zostawić 
ślady w postaci czytelnych komponentów krajobrazo-
wych. Istnienie długotrwałych traktów komunikacyjnych 
powoduje przyspieszenie procesów erozyjnych w danym 
miejscu co w odpowiednich warunkach prowadzi do po-
wstawania uchwytnych nici wąwozów (ryc. 11 A–E).

Liczne opuszczone miejsca bytności ludzi, porośnięte 
dzisiaj roślinnością, penetrowaną jedynie przez wiązkę 
lasera, są świadectwem zmian geopolitycznych, które 
nastąpiły w ubiegłym stuleciu w centralnej Europie. 
W wyniku poszukiwań zarówno na terenie północno-
-wschodniej Polski, także jak i na terenach przygranicz-
nych zarejestrowane zostały destrukty dawno opuszczo-
nych budynków. Są to zarówno pojedyncze opuszczone 
siedliska, jak również rozbudowane gospodarstwa (ryc. 
11 A, 12 A–B). Uchwycone zostały również świadectwa 
istnienia wsi, które charakteryzują się bądź to obec-
nością miedz wyznaczających zasięg działek (ryc. 12 
C), bądź obecnymi jeszcze pozostałościami zabudowy 
(ryc. 12 D–E). LiDAR ujawnia również dawne projek-
ty budowlane, które niedługo po rozpoczęciu zostały 
porzucone. Na terytorium Polski jedną z największych 
takich konstrukcji stanowią pozostałości prac ziem-
nych budowanej przez Trzecią Rzeszę przed i w czasie 
II wojny światowej autostrady mającej połączyć Berlin 
z Królewcem, tzw. „berlinki”. Odcinki tego ogromnego 
przedsięwzięcia w różnym stanie zaawansowania prac 
zostały porzucone w wyniku działań wojennych. Relikty 
części prac do dziś nie zostały zniszczone ani zabudowa-
ne i pozostają uchwytne pośród lasów północnej Polski 
(ryc. 12 F).

Rozpoznanie struktur

Skuteczne rozpoznanie struktur archeologicznych w do-
stępnych w Internecie danych ALS może być przepro-
wadzone w przypadku spełnienia trzech warunków: 1) 
właściwy pomiar; 2) odpowiednia filtracja i przygotowa-
nie NMT; 3) identyfikacja i interpretacja. Pierwsze dwa 
etapy wiążą się z ustaleniem odpowiednich parametrów 
technicznych podczas prowadzenia badań (próbkowanie, 
wysokość nalotu, pora roku oraz obróbka cyfrowa). Sku-
teczność rozpoznania, prowadzona w sposób niezauto-
matyzowany, uzależniona jest od jakości przetworzonych 
danych oraz doświadczenia obserwatora w analizowaniu 
i identyfikowaniu form terenowych. U podstaw proces 
rozpoznawania i interpretacji opiera się na znajomości 
morfologii poszukiwanych struktur i ich przypisywaniu do 

form widocznych w wizualizacjach danych ALS. Ma to klu-
czowe znaczenie w przypadku nieznacznie zarysowanych 
struktur (np. dawne miedze), mocno zerodowanych lub 
tych, które mogą przypominać naturalne lub współcze-
sne twory.

Najłatwiejsze do rozpoznania są formy zwarte, obej-
mujące większe obszary, znacznie wyniesione lub obni-
żone w stosunku do otoczenia, oraz położone w wyeks-
ponowanych miejscach (np. cyple, wzniesienia, skraje 
skarpy, wyspy, itp.). Z kolei stanowiska o formie płaskiej 
lub nieznacznie odznaczające się mogą zostać nierozpo-
znane lub pominięte. Analiza przestrzenna nie jest jednak 
zdana wyłącznie na jeden rodzaj wizualizacji. Dodatkowe 
informacje o stanowiskach pozyskać można poprzez za-
stosowanie różnych technik obrazowania. Są one w sta-
nie ujawnić nowe obiekty lub dodatkowe szczegóły, które 
nie są widoczne w podstawowej konwencji. Umożliwiają 
ponadto dokładniejsze rozpoznanie stanowisk o skompli-
kowanej strukturze przestrzennej, obiektów nieznacznie 
wyeksponowanych, kompleksów mniejszych obiektów 
(np. cmentarzyska kurhanowe), czy położonych całkiem 
lub częściowo na zboczach i stokach.

Zastosowany w wizualizacji danych jednokierunkowy, 
cieniowany relief, tzw. hillshade, charakteryzuje się ogra-
niczeniami uwidaczniającymi się w przypadku obserwa-
cji obiektów o skomplikowanym zarysie lub położonych 
na stokach o znacznym stopniu nachylenia. Tymczasem 
istnieją inne techniki, która umożliwiają dokładniejszą 
analizę reliefu terenu33. Konieczne w ich przypadku jest 
jednak własnoręczne przetworzenie danych. Jedną z ta-
kich technik jest Principal Component Analysis (PCA), 
polegająca na równomiernym oświetlaniu reliefu z wielu 
kierunków przy rejestracji trzech najważniejszych kom-
ponentów. Prowadzi to do uproszczenia danych wielo-
kierunkowego cieniowania, lecz nie dostarcza konse-
kwentnych wyników dla różnych zestawów danych34. 
Sky-viewFactor (SVF) to algorytm umożliwiający rozpro-
szone oświetlenie reliefu, znajdujący skuteczne zastoso-
wanie w archeologii i umożliwiający skuteczną identyfika-
cję niewielkich struktur na zróżnicowanej powierzchni35. 
Inna często stosowana technika to Local Relief Model 
(LRM), polegająca na analizie lokalnych deniwelacji tere-
nu36. Numeryczne Modele Terenu stworzone w oparciu 
o dane ALS mogą być również obrazowane wielobarwnie, 
tworząc klasyczne trójwymiarowe reliefy topograficzne. 
Mogą być też zestawiane z innymi danymi oraz pokrywa-
ne różnego rodzaju georeferencjowanymi teksturami, co 
w prospekcji archeologicznej ma zastosowanie zwłaszcza 
przy wizualizowaniu pomiarów geofizycznych, tworzeniu 
lokalnych ortofotomap lub dokumentacji fotogrametrycz-
nej stanowisk.

Kompleksowe rozpoznanie pojedynczych stanowisk 
prowadzi do identyfikacji ich sieci przestrzennej i odczy-

33   Štular et al. 2012.
34   Kokalj et al. 2011.
35   Zakšek et al. 2011.
36   Hesse 2010.
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Ryc. 11.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A-C – Bystrzyca Dolna, gm. Świdni-
ca; D – Hołubla, gm. Przemyśl; E – Waksmund, gm. Nowy Targ; F – Kolonia Jesionowo, gm. Dobre Miasto (oprac. 
P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 11.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A-C – Bystrzyca Dolna, 
community of Świdnica; D – Hołubla, community of Przemyśl; E – Waksmund, community of Nowy Targ; F – Kolo-
nia Jesionowo, community of Dobre Miasto (designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 12.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Kaletka, gm. Iława; B – Gudziki, 
gm. Korsze; C – Park Natoliński, Warszawa; D – Ławy, gm. Leszno; E – Jasionówka, gm. Nowogród Bobrzański; 
F – Nowy Chwalim, gm. Barwice (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 12.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Kaletka, community 
of Iława; B – Gudziki, community of Korsze; C – Natolin Park, Warsaw; D – Ławy, community of Leszno; E – Jasio-
nówka, community of Nowogród Bobrzański; F – Nowy Chwalim, community of Barwice (designed by P. Wroniec-
ki and M. Jaworski)
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tania krajobrazów archeologicznych przy jednoczesnej 
możliwości płynnej zmiany skali analizy37. W tym kon-
tekście nie tylko obiekty archeologiczne ale również ich 
naturalne otoczenie nabierają znaczenia badawczego. 
Oprócz miejsc przekształconych przez człowieka dane ALS 
równolegle uwidaczniają istniejące lub zanikające formy 
naturalne, które miały wpływ na działalność ludzką. Roz-
poznanie stanowisk archeologicznych w kontekście śro-
dowiska naturalnego umożliwia pełniejsze zrozumienie 
przeszłych interakcji.

Als w świetle możliwości innych metod 
nieinwazyjnej prospekcji

Lotnicze skanowanie laserowe znalazło szerokie zasto-
sowanie w badaniach nad przeszłością i ugruntowało 
swoją pozycję w procesie badań archeologicznych. Lot-
nicze skanowanie, jak każda z metod archeologicznej pro-
spekcji, wiąże się z szeregiem czynników uzależniających 
skuteczność badań. W porównaniu z innymi metodami 
nieinwazyjnymi – prospekcją powierzchniową, pomiara-
mi geofizycznymi, archeologią lotniczą, itp., jest to me-
toda obarczona własnym zespołem uwarunkowań, lecz 
jak pokazuje poniższe zestawienie, charakteryzuje się 
stosunkowo niskim negatywnym wpływem czynników 
zewnętrznych.

Najczęściej stosowanym w archeologii typem pro-
spekcji jest rozpoznanie powierzchniowe, polegające na 
przejściu przez dany obszar grupy osób tyralierą i reje-
stracji źródeł archeologicznych zaobserwowanych na 
powierzchni gruntu. Znaleziska nie muszą jednak wystę-
pować i ich zaobserwowanie uzależnione jest od stanu 
erozji warstw kulturowych oraz typu zawartych w nich 
źródeł archeologicznych. Metoda ta ograniczona jest 
również przez charakter prac agrotechnicznych i sposób 
zagospodarowania badanego obszaru, a także zdolności 
percepcyjne obserwatora.

Prospekcja lotnicza jest metodą bardzo ekonomiczną 
i zdecydowanie szybszą od badań powierzchniowych. 
Opiera się na rejestracji wyróżników (głównie) wegeta-
cyjnych i glebowych, świadczących o śladach działalności 
człowieka oraz zaleganiu w warstwach przypowierzch-
niowych źródeł archeologicznych. Jej ograniczeniem 
jest uzależnienie od korzystnych czynników, takich jak 
warunki pogodowe i klimatyczny bilansu wodny gruntu. 
Możliwości tej prospekcji zawężone są przez typ zagospo-
darowania terenu, a na obszarach rolniczych od rodzaju 
upraw, charakteru prac agrotechnicznych, a także stopnia 
rozdrobnienia parcelacji pól uprawnych. Jest to metoda 
subiektywna, w której identyfikacja struktur archeolo-
gicznych zależna jest od obserwatora wykonującego 
zdjęcia w powietrzu. W obliczu zmiennych uwarunkowań 
konieczne jest też cykliczne powtarzanie obserwacji.

37   Kostyrko et al. 2016.

Analiza zdjęć satelitarnych, bądź zbieranych w ramach 
zautomatyzowanej fotografii przy pomocy urządzeń UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle, potocznie zwanych dronami), 
polega na monitorowaniu powierzchni gruntu z zasto-
sowaniem rozmaitej aparatury optycznej, rejestrującej 
w różnych zakresach widma światła. Akwizycja danych 
satelitarnych, podobnie jak w przypadku danych ALS 
z projektu ISOK, jest prowadzona w trybie zautomaty-
zowanym, przez co nie jest obarczona stronniczością 
operatora. Analiza przeprowadzana jest na dalszym (ga-
binetowym) etapie. Powodzenie wykrycia struktur arche-
ologicznych uzależnione jest od wystąpienia czynników 
umożliwiających ich identyfikację (np. odpowiedni etap 
cyklu wegetacyjnego, pora dnia i związane z nią oświetle-
nie). Rozpoznanie struktur pokrytych roślinnością nie jest 
bezpośrednio możliwe.

W prospekcji geofizycznej stosowany jest szereg me-
tod pomiarowych, które dążą do rejestracji zaburzeń 
(anomalii) w gruncie. Na ich podstawie identyfikowane 
są potencjalne miejsca obecności struktur antropogenicz-
nych i źródeł archeologicznych. Część z metod uzależnio-
na jest od warunków środowiska, w którym prowadzone 
są badania, w tym od współczesnego przetworzenia te-
renu przez działalność człowieka. Inne czynniki o nega-
tywnym oddziaływaniu mogą wynikać z warunków po-
godowych, dostępności terenu, wilgotności gruntu czy 
naturalnych właściwości podłoża geologicznego. Analiza 
uzyskanych wyników jest wypadkową jakości uzyskanych 
danych oraz doświadczenia osoby interpretującej38.

Pozyskiwanie danych ALS jest zautomatyzowanym, 
z pozoru obiektywnym procesem. Z perspektyw arche-
ologicznej istnieje jednak wiele czynników mających 
wpływ na jakość odwzorowania w danych powierzchni 
terenu. Bardzo istotny jest moment wykonania nalotu, 
w trakcie którego będą zbierane dane. Etapy rocznego 
cyklu wegetacyjnego, pomimo tego, że nie przesądzają 
o skuteczności metody, w perspektywie, gdy archeolo-
gom zależy na jak najdokładniejszym odwzorowaniu wła-
snych form krajobrazowych obiektów archeologicznych, 
mają bardzo duże znacznie. Penetracja wiązek światła 
wysyłanych w kierunku ziemi w trakcie skanowania ma 
swoje ograniczenia. Przykładowo, wykonanie nalotu 
w wrześniu nad polem obsianym kukurydzą, czy lasem 
liściastym nawet przy dużej gęstości punktów pomiaro-
wych nie gwarantuje uzyskania dokładnego numerycz-
nego modelu terenu. Podobne problemy może sprawiać 
młodnik sosnowy we wszystkich porach roku. Pracując 
z danymi udostępnionymi poprzez państwowy geoportal 
nie ma szansy na kontrolowanie takich czynników. Do-
datkowo, prezentowana wizualizacja NMT jawi się jako 
całość, podczas gdy dane dla poszczególnych jej frag-
mentów zbierane były przy pomocy różnych sensorów, 
o różnej gęstości pomiaru oraz w różnych porach roku. 
W przypadku pracy z danymi ALS z projektu ISOK pod 
postacią chmury punktów, największą trudnością może 

38   Np. Wroniecki 2015.
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zdawać się opracowanie pomiarów i ich analiza, jednak 
badacz winien cały czas mieć na uwadze ograniczenia 
stosowanej metody. Poprawna klasyfikacja danych, czy-
telne ich wizualizowanie oraz świadoma interpretacja 
skutkują możliwością szybkiej i precyzyjnej identyfika-
cji form terenowych. Analizy przestrzenne umożliwiają 
szczegółowe pomiary i opis obiektów, określenie poten-
cjalnego zasięgu stanowisk, a także pośrednie określenie 
relacji chronologicznych w odniesieniu do innych struktur 
antropogenicznych i form naturalnych. Przede wszystkim 
jest to metoda pozwalająca na precyzyjną i ekonomiczną 
dokumentację zachowanych pradziejowych, historycz-
nych i współczesnych obiektów o własnej formie tere-
nowej, niezależnie od współczesnego zagospodarowania 
terenu. Jest zatem idealnym uzupełnieniem pozostałych 
metod prospekcji archeologicznej, których zadaniem jest 
odkrywanie zachowanych pod ziemią struktur zabytko-
wych. Korzystając z danych ALS pozyskanych w ramach 
projektu ISOK powinniśmy jednak pamiętać o tym, że nie 
zostały one wykonane na zapotrzebowanie archeologicz-
ne. Moment zbierania danych nie został ograniczony za-
ledwie do jednej pory roku, a sposób klasyfikacji chmury 
punktów skutkuje nieraz „usunięciem” z prezentowanych 
pochodnych obiektów archeologicznych. Dodatkowo 
należy mieć na uwadze historyczność samych danych39. 
Projekt ISOK miał swój początek relatywnie niedawno, 
zebrane dane w jego trakcie należy uważać za aktualne. 
Jednak szybkie zmiany zachodzące w krajobrazie mogą 
skutkować tym, że informacje na temat formy terenowej 
danego obiektu mogą się dziś znajdować jedynie pod po-
stacią danych pozyskanych w trakcie lotniczego skanowa-
nia laserowego. W przypadku wcześniej nie zarejestrowa-
nych obiektów mogą być to jedyne dane na ich temat.

Podsumowanie – 
potencjał zasobów als

Zaprezentowane w artykule przykłady form terenowych 
stanowią jedynie wybór i jednocześnie cząstkę faktycz-
nej zawartości zasobu ISOK. Przedstawiona różnorodność 
obiektów znajduje jednak odzwierciedlenie w faktycz-
nym zróżnicowaniu stanowisk z terenu Polski uchwy-
conych w danych skanowania laserowego. Należy mieć 
na uwadze, iż dostępne dane nie są idealne i wymagają 
dalszego opracowania, gdyż w obecnej formie mogą być 
nieprzydatne dla potrzeb archeologii. Oprócz wskazanych 
przykładów usunięcia struktur terenowych zdarzają się 
bowiem przypadki, gdzie obiekty są częściowo niewi-
doczne lub klasyfikacja czyni zarysy struktur nieczytel-
nymi. Również konwencja wizualizacji nie sprawdza się 
dla niektórych obiektów, zwłaszcza tych położonych na 
stokach, w dolinach lub na stromych zboczach, których 
kontury stają się niewidoczne. 

39   Banaszek 2015: 317–324.

Mimo ukazanych wad ten nowy rodzaj informacji 
przestrzennych otwiera nowe perspektywy badawcze 
w stosunku do znanych zabytków jak i poszukiwania no-
wych stanowisk archeologicznych w Polsce. Największą 
zaletą danych ALS jest niewątpliwie możliwość zdalnej 
obserwacji obszarów o ograniczonej dostępności, takich 
jak pasma górskie, wyspy, bagna i tereny podmokłe, ale 
przede wszystkim lasy, których poszycie znacznie ogra-
nicza możliwości pozostałych typów prospekcji i technik 
dokumentacji. Należy też mieć na uwadze, że powierzch-
nia lasów w Polsce obejmuje obecnie ok. 30% powierzch-
ni kraju (z rozrzutem między województwami od 21,3 % 
do 49,2%)40, co może mieć wpływ na stan rozpoznania 
zasobów archeologicznych poszczególnych rejonów.

Omówione uwarunkowania zastosowania tej tech-
nikiw prospekcji archeologicznej obrazują możliwości 
wykorzystania jej w zarządzaniu i ochronie dziedzictwa 
archeologicznego. W oparciu o dane ALS możliwe jest 
wyznaczenia stref ochronnych, rozpoznanie stanu znisz-
czenia lub potencjalnych zagrożeń obiektów czy precy-
zyjne wskazanie miejsc prowadzenia szczegółowych prac 
archeologicznych. Ogólnodostępność danych i możliwość 
ich wykorzystania oraz przetwarzania na własną rękę 
przekłada się w perspektywie na ich wykorzystanie w róż-
norodnych bazach danych czy projektach badawczych. Zi-
lustrowany potencjał stanowi bezpośrednią przesłankę za 
dalszą integracją technologii ALS ze współczesną polityką 
kulturalną ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Niestety odczuwalny jest brak centralnego punktu 
zgłaszania odkryć, a także fragmentacja opracowań i pro-
jektów. Konieczne staje się wypracowanie mechanizmów 
na poziomie administrowania dziedzictwem, które po-
zwolą skrócić czas następujący od zgłoszenia i rejestracji 
danej struktury do przeprowadzenia prac weryfikacyj-
nych i ostatecznego objęcia danego miejsca ochroną 
prawną. Ogólnokrajowy projekt monitorowania bazy ALS 
pod względem stanowisk archeologicznych, połączony 
z weryfikacją potencjalnych odkryć z istniejącymi reje-
strami oraz weryfikacją terenową ma potencjał na znacz-
ne rozbudowanie stanu wiedzy o przeszłości. Wymaga 
on jednak stworzenia wspierających i egzekwujących go 
struktur, reprezentujących nowe podejście w komplek-
sowym rozpoznaniu zasobów archeologicznych kraju. 
W innym wypadku wykorzystanie potencjału danych 
lotniczego skanowania pozostawione zostanie ludziom, 
mogącym poświęcać temu nieograniczony czas w ramach 
działalności hobbystycznych, będących poza kontrolą 
ośrodków chroniących dziedzictwo. Rosnące zaintereso-
wanietej grupy odzwierciedlone jest w liczbie odwiedzin 
i rosnącej aktywności na stronach tematycznych, w me-
diach społecznościowych oraz na specjalistycznych forach 
poszukiwaczy zabytków. Bez systematycznego projektu 
monitorowania i opracowania zasoby ALS pozostawione 
są w stanie bycia niewykorzystywanymi do celów nauko-
wych stosownie do posiadanego potencjału.

40   Zajączkowski et al. 2015.
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Man in the landscape.  
Manmade terrain forms in Poland in the light of airborne laser scanning

Summary

Open access Airborne Laser Scanning (ALS) data covering most 
of Poland’s territory are available thanks to the ISOK (official 
translation: IT system of the Country’s Protection Against Ex-
treme Hazards) programme. This data is currently widely used 
for numerous purposes, including prospection and analysis of 
known archaeological sites. It is available as a WMTS layer of 
a hillshaded visualisation and can also be purchased for per-
sonal use and processing. At present it is also used by archae-
ologists, history enthusiasts, hobbyists and professional ex-
ploration groups. However there is no central institution that 
would serve as a hub for recording, cataloguing and verifying 
new finds. Despite the vast potential of the ALS data, archaeo-
logical initiatives were focused on small area projects, or on 
automation of feature detection but none focused on the data 
as a whole in order to detect and map archaeological features 
on a country-wide scale.

To fill this gap, for the last few years the authors have de-
veloped a simple GIS database for mapping such supposed 
archaeological features. At the present time it holds over 
2000 places of interest. It lists potential terrain features of 
manmade origin such as prehistoric forts and ringforts, cas-
tles, fortifications, fortresses, enclosures, mounds, barrows, 
ditches, ramparts, mines, charcoal piles, causeways, hollow 

ways, abandoned farms, villages and buildings, abandoned 
constructions, megalithic structures and other relics of past 
human activity. 

Viewing the open data has drawbacks and the main one is 
the lack of other visualisation than the raster hill-shaded relief 
such as Principal Component Analysis, Sky-View Factor, Local 
Relief Model, etc. These can be created by purchasing and re-
processing the data. In comparison to other non-invasive ar-
chaeological methods, such as field walking survey, aerial pho-
tography, satellite and UAV (Unmanned Aerial Vehicle) imagery, 
and geophysical prospection, ALS offers rapid cover, is unbiased 
by natural conditions, reveals a wide array of surface features 
and allows for detailed measurements and analysis.

Despite the offered possibilities in discovering and revealing 
new information on archaeological sites, the data is not used 
to its full potential. There is a rising need of creating admin-
istrative measures of utilising the ALS data in a country-wide 
prospection and cross-referencing it with existing archaeo-
logical registries. Otherwise the ones profiting the most will 
be the hobbyists and explorers and this unique opportunity to 
research and preserve the cultural heritage will be missed.  

Translated by Piotr Wroniecki
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