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Wstęp

Krajobraz kulturowy w ciągu ostatnich dziesięcioleci stał 
się przedmiotem badań wielu dziedzin nauki, w tym 
także archeologii1. Popularne dzisiaj pojęcie krajobrazu 
kulturowego jest przedmiotem dyskusji badaczy repre-
zentujących różne podejścia2. Definicja krajobrazu kultu-
rowego, będącego przedmiotem badań archeologii jest 
umieszczona w ustawie o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Wedle ustawy pojęcie to należy rozumieć 
jako przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku 
działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji 
oraz elementy przyrodnicze3. W świetle tej definicji, do 
składników krajobrazu kulturowego zaliczyć możemy, 
oprócz elementów środowiska, wszelkie przekształcenia 
powierzchni ziemi dokonane przez człowieka od początku 
rozwoju cywilizacji – archeologia krajobrazu bada relikty 
tych przekształceń4. 

Archeologia krajobrazu posługuje się wieloma metoda-
mi, takimi jak badania powierzchniowe i inwazyjne bada-
nia archeologiczne, studia historyczne i kartograficzne czy 
fotografia lotnicza; w szerokim zakresie korzysta również 
z badań interdyscyplinarnych, w szczególności posiłkuje 
się wynikami analiz specjalistycznych z zakresu nauk przy-
rodniczych, a ostatnio chętnie wspomaga się systemem 
informacji geograficznej (GIS)5 . W ciągu ostatnich kilku lat 
coraz większą popularność zyskuje, także w Polsce, wyko-
rzystanie w prospekcji archeologicznej i analizach krajo-
brazowych danych pochodzących z lotniczego skanowania 
laserowego (Airborne Laser Scanning – ALS lub LiDAR)6. 
O niewielkiej popularności metody wśród polskich arche-
ologów przesądzały dotychczas bariery finansowe, przede 

1   Wśród bogatej literatury m.in. Aston 1985; Tilley 1997.
2   Dyskusję na ten temat przedstawia Myga-Piątek 2001, 2005; za-

gadnieniu poświęcono także 3. tom serii Archaeologica Hereditas; 
m.in. Kobyliński 2014; Łoźny 2014. 

3   Ustawa 2003, art. 3.
4   W szerszym rozumieniu tego pojęcia do krajobrazu kulturowego 

zaliczamy także inne elementy będące wytworami cywilizacji – 
warstwy ideologiczne i symboliczne, o tym ujęciu szerzej dla Ślą-
ska piszą: Piekalski i Wachowski 2013: 127. 

5   Obszerniej na ten temat m.in.  Chapman 2006; David i Thomas 2008.
6    Wśród europejskich badaczy warto wspomnieć publikacje Schellberg 

et al. 2010; Sittler 2004; Hesse 2010; Budziszewski i Wysocki 2012.

wszystkim wysoki koszt nalotów i opracowania danych. 
Momentem przełomowym stało się udostępnienie przez 
CODGiK danych pomiarowych i numerycznych modeli te-
renu pozyskanych w projekcie ISOK oraz publikacja warstw 
WMTS „ISOK cieniowanie i hipsometria” na Geoportalu.

Zasadniczym celem projektu ISOK (Informatyczny Sys-
tem Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami) 
było pozyskanie danych do map zagrożenia i ryzyka po-
wodziowego7. Projekt początkowo objął swoim zasięgiem 
około 60% powierzchni kraju, w szczególności strefy do-
lin rzecznych. Na tym obszarze wykonano lotnicze ska-
nowanie laserowe w dwóch standardach: standard I dla 
terenów pozamiejskich 4 punkty/m2 i  6 punktów/m2 dla 
obszarów priorytetowych oraz standard II dla terenów 
miejskich 12 punktów/m2. Produktami finalnymi skano-
wania są sklasyfikowane chmury punktów (format .las 
oraz .xyz) oraz numeryczny model terenu (NMT) i nume-
ryczny model pokrycia terenu (NMPT) w strukturze GRID, 
o „oczku” 1 m dla standardu I i 0,5 m dla standardu II. 
Szacowany błąd średni wysokości NMT (dokładność wy-
sokościowa) wynosi 0,15 m dla powierzchni odkrytych, 
utwardzonych i 0,25–0,30 m dla powierzchni zalesionych. 
Dokładność ta jest wystarczająca dla identyfikacji na NMT 
różnego rodzaju form terenowych będących efektem 
działalności człowieka w minionych epokach. 

Na jakość NMT wykonanego przy pomocy danych po-
miarowych z lotniczego skanowania laserowego wpływa 
wiele czynników, z czego najważniejszym jest liczba punk-
tów, jakie dotarły do powierzchni ziemi. Zależy ona w du-
żym stopniu od występującej na danym obszarze szaty 
roślinnej. W celu zminimalizowania wpływu roślinności na 
pozyskiwane w projekcie ISOK dane, naloty miały być wy-
konywane w okresie od połowy października do kwietnia, 
poza okresem wegetacyjnym. Punkty pomiarowe zostały 
sklasyfikowane z wykorzystaniem algorytmów statystycz-
nych i przydzielone do klas obrazujących warstwy wege-
tacji (niskiej, średniej i wysokiej), warstwy gruntu oraz 
budynków8. Dla prospekcji archeologicznej najważniejszą 
warstwą jest ta zawierająca punkty leżące na gruncie. 

7   Kurczyński 2012: 213–215.
8   CODGiK dysponuje sklasyfikowanymi danymi, jednak w przypadku 

surowych danych pomiarowych możliwe jest dokonanie wtórnej 
klasyfikacji przy użyciu innych algorytmów, które czasem mogą 
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Jedną z największych zalet wykorzystania danych uzy-
skanych w wyniku lotniczego skanowania laserowego 
jest możliwość obrazowania powierzchni ziemi także 
na terenach zalesionych, w szczególności podmokłych 
i górskich, które w niewielkim stopniu były dostępne 
dla powierzchniowych badań archeologicznych9. Relikty 
pradziejowych i średniowiecznych krajobrazów kultu-
rowych mogły przetrwać szczególnie na obszarach, na 
których nie prowadzono intensywnej gospodarki rolnej, 
ani leśnej. Analizy numerycznych modeli terenu pozwa-
lają na identyfikację obiektów antropogenicznych, o ile 
pozostawiły one swój ślad w postaci formy terenowej 
i nie zostały zniwelowane przez późniejsze aktywności. 
Możliwe jest rozpoznanie struktur o wymiarach prze-
kraczających kilka lub killkanaście metrów, w zależno-
ści od jakości pozyskanych danych. Na terenach, gdzie 
prowadzono intensywną działalność rolniczą, orkę 
leśną i znaczne prace ziemne, w tym związane z pro-
cesem urbanizacji, a także na obszarach będącym pod 
wpływem intensywnych procesów fluwialnych, forma 
terenowa reliktów działalności człowieka w minionych 
epokach mogła zostać zaburzona lub zniwelowana. 
W powyższych przypadkach dane pozyskane z lotnicze-
go skanowania laserowego nie są dostatecznie dobrym 
źródłem informacji i powinny być uzupełniane innymi 
metodami nieinwazyjnymi, przede wszystkim takimi jak 
zdjęcia lotnicze i badania geofizyczne oraz inwazyjnymi 
badaniami archeologicznymi.  

Umożliwienie dostępu do tego rodzaju informacji 
szerokiemu gronu odbiorców, w tym archeologom, za-
owocowało znaczącą liczbą odkryć nowych stanowisk 
oraz możliwością weryfikacji obiektów już dotąd zna-
nych. Dzięki opublikowanej na Geoportalu warstwie 
WMTS –  ISOK „Hipsometria i cieniowanie”, możliwe jest 
określenie potencjału badawczego poszczególnych obsza-
rów oraz wytypowanie regionów najbardziej perspekty-
wicznych do dalszych badań. Numeryczne modele terenu 
mogą być też podstawą do analiz środowiskowych w skali 
mikroregionalnej. 

Możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie danych 
pozyskanych w projekcie ISOK dla badań średniowieczne-
go krajobrazu kulturowego ilustrują efekty kilku niewiel-
kich projektów realizowanych na terytorium historycz-
nego Śląska, w granicach administracyjnych obecnych 
województw dolnośląskiego i opolskiego10.

dać lepsze efekty. Techniczne aspekty pracy z danymi wykraczają 
jednak poza tematykę tego artykułu. 

9   Doneus et al. 2008;  Budziszewski i Wysocki 2012.
10   Legut-Pintal 2013; Przy realizacji projektów wykorzystano 

dane z lotniczego skanowania laserowego udostępniane przez 
CODGiK, a ich obróbki dokonano przy pomocy oprogramowania 
SAGA GIS i pakietu LAStools.

Zanikłe średniowieczne  wsie

Relikty średniowiecznego krajobrazu kulturowego, które 
możemy obserwować w skali makro, to przede wszystkim 
struktura osadnictwa – sieć miast i wsi, która szczególnie 
na Śląsku wykształciła się w swym zasadniczym zrębie 
w okresie późnego średniowiecza11. Jednak poszczególne 
wsie i miasta ulegały często daleko idącym przekształce-
niom, a próba odtworzenia ich pierwotnego wyglądu wy-
magałaby użycia inwazyjnych metod archeologicznych na 
szeroką skalę. Badania tego typu były do tej pory możliwe 
jedynie w większych ośrodkach miejskich, takich jak Wro-
cław, Opole czy Głogów i związane z  ratowniczymi praca-
mi archeologicznymi poprzedzającymi inwestycje w strefie 
objętej ochroną konserwatorską. Dysproporcja między 
stanem badań nad średniowiecznym miastem a średnio-
wieczną wsią jest ogromna; w tej kwestii zostajemy daleko 
w tyle za naszymi południowymi i zachodnimi sąsiadami12. 

Szansą na nadrobienie dzielącego nas dystansu są 
przede wszystkim badania reliktów osadnictwa wiejskie-
go, które z różnych przyczyn zanikło13. Badania nad zani-
kłymi średniowiecznymi wsiami są rozwinięte w Europie 
Zachodniej i Środkowej, podczas gdy w Polsce dopiero 
niedawno stały się obiektem studiów archeologicznych14. 
Pojawienie się możliwości wykorzystania danych z lotni-
czego skanowania laserowego może przyczynić się do 
zwiększenia zainteresowania tą problematyką. O poten-
cjale badawczym tej metody świadczyć mogą nie tylko 
materiały porównawcze z terenu Czech i Moraw, ale 
również odkrycia reliktów zanikłego średniowiecznego 
osadnictwa na terenie Polski, w tym szczególnie dobrze 
zachowanej zanikłej średniowiecznej wsi położonej na 
Wzgórzach Strzelińskich15.

Analiza numerycznego modelu terenu okolic Wzgórz 
Strzelińskich pozwoliła na zlokalizowanie siedliska zanikłej 
średniowiecznej wsi, której reliktów poszukiwano w tere-
nie już od okresu przedwojennego16 (ryc. 1). Dzięki dobrej 
jakości danym, możliwe było zinterpretowanie niewielkich 
form terenowych, o wysokości do kilkudziesięciu centyme-
trów, których identyfikacja w porośniętym lasem terenie 
nie byłaby możliwa bez wykonania specjalistycznych po-
miarów. Zidentyfikowano niwę siedliskową o wymiarach 
blisko 225 m na 450 m, w której centrum znajdowało się 
niezabudowane nawsie, a po jego obu stronach relikty 
równomiernie rozmierzonych zagród. Na numerycznym 
modelu terenu możliwe było rozpoznanie nie tylko for-

11   Na ten temat m.in. Młynarska-Kaletynowa 1980: 360. 
12   Na ten temat m.in. Fokt 2012; Piekalski i Wachowski 2013: 128.
13   W przeciwieństwie do sąsiedniej Wielkopolski, na Dolnym Śląsku 

nie udało się do tej pory ujawnić reliktów zlikwidowanych ośrod-
ków miejskich, chociaż występują one w źródłach pisanych: Goliński 
2005: 56.

14   Na niezadowalający stan badań nad średniowieczną wsią zwra-
cają uwagę Piekalski i Wachowski 2013: 128. Dotychczasowe 
rezultaty badań archeologicznych nad średniowieczną wsią na 
Śląsku podsumował ostatnio Fokt 2012.

15   Čapek et al. 2013; Starková 2013; Fokt i Legut-Pintal 2014. 
16   Klemenz 1926; Eistert 1935–1936, 1937.
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my siedliska wsi, ale również wyróżnienie poszczególnych 
zagród, a nawet określenie form ich zagospodarowania. 
Zidentyfikowano także pewne elementy związane z za-
pleczem wsi, jak relikty cieku wodnego, grobli oraz daw-
nych dróg. Dzięki analizom numerycznego modelu terenu 
udało się ustalić położenie także drugiej, sąsiedniej wsi, 
która uległa zanikowi we wczesnym okresie nowożytnym. 
Odkryte relikty można prawdopodobnie identyfikować ze 
wsiami Goschwitz i Buchwalt znanymi ze źródeł pisanych17. 

Kolejne zaginione średniowieczne wsie oraz kilka za-
nikłych folwarków udało się zlokalizować w rejonie Grod-
kowa i Nysy. Można przypuszczać, że w najbliższym czasie 
zidentyfikowane zostaną relikty kolejnych zanikłych wsi, 
a dalsze studia nad nimi pozwolą na uzyskanie odpowiedzi 
na szereg pytań dotyczących życia codziennego przeważa-
jącej przecież części średniowiecznego społeczeństwa18.

Ze względu na przekształcenia krajobrazu związane 
z rolnictwem i przemianami własnościowymi gruntów, 
trudne do odtworzenia stają się układy pół związanych 
z poszczególnymi osiedlami. Jednak w wyjątkowych przy-
padkach, tak jak w przypadku wsi Goschwitz, udaje się 
odkryć także ślady pierwotnego rozmierzenia pól. Takie 
układy pól przetrwały głównie na terenach podgórskich 
i górskich, gdzie zostały utrwalone przez kamienne mie-
dze, m.in. w Kotlinie Kłodzkiej. 

17   Fokt i Legut-Pintal 2014, 2016.
18   Piekalski i Wachowski 2013: 128.

Założenia obronne

Obiektami, które ujawniają się w wyniku analiz NMT 
w sposób spektakularny są założenia obronne19. Na cie-
niowanym modelu reliefu najlepiej prezentują się obiekty 
o drewniano-ziemnych konstrukcjach umocnień. Dosko-
nale widoczne są nie tylko założenia grodowe ale rów-
nież zamki i siedziby obronne (ryc. 2). Metody wizualizacji 
danych wysokościowych, w szczególności cieniowanie, 
pozwalają na lepsze uchwycenie formy umocnień drew-
niano-ziemnych, wałów i fos, niż pozwalały na to tradycyj-
ne plany geodezyjne (ryc. 3). Ponadto dane z lotniczego 
skanowania laserowego pozwalają na spojrzenie na obiekt 
z pewnej odległości, co pozwala na lepsze rozpoznanie jego 
kontekstu i zrozumienie jego funkcjonowania w krajobra-
zie, a często też pozwala na odkrycie nieznanych dotąd 
elementów założenia. Dane z lotniczego skanowania lase-
rowego dobrze sprawdzają się w przypadku rejestracji za-
łożeń o niezachowanej substancji architektonicznej, nato-
miast dla zachowanych obiektów architektonicznych mogą 
służyć jako uzupełnienie innych metod inwentaryzacyjnych. 

19   Projekty Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego 
LiDAR do badań nad zamkami i siedzibami obronnymi księstwa 
nyskiego oraz Siedziby obronne w krajobrazie kulturowym środ-
kowego dorzecza Nysy Kłodzkiej w świetle lotniczego skanowania 
laserowego zostały zrealizowane w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego 
młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej.

Ryc. 1. Relikty zanikłej średniowiecznej wsi na Wzgórzach Strzelińskich (oprac. M. Legut-Pintal)
Fig. 1. Relics of a deserted Medieval village in the Strzelińskie Hills (designed by M. Legut-Pintal)
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Dobrą ilustracją potencjału wykorzystania NMT w ba-
daniach nad zamkami są przykłady niewielkich zamków 
Meristow i Tiefensee położonych w powiecie grodkow-
skim20. Oba obiekty znajdują są na podmokłym, trudnym 
do badań powierzchniowych terenie, na terasie zalewo-
wej Nysy Kłodzkiej. Wykorzystanie danych z lotniczego 
skanowania laserowego pozwoliło na wykonanie do-
kładnych planów warstwicowych i wizualizacji 3D pozo-
stałości tych obiektów. W przypadku zamku Meristow, 
szczegółowa analiza pozwoliła na identyfikację elemen-
tów umocnień ziemnych, które dotychczas nie były in-
terpretowane jako część obiektu obronnego. Ujawniono 
również znaczną skalę zniszczeń spowodowanych erozją 
rzeczną, która doprowadziła do rozmycia nawarstwień 
kulturowych na zdecydowanej większości powierzch-
ni stanowiska. Stożek interpretowany dotychczas jako 
całość założenia, okazał się być jedynie jego niewielką 
częścią21 (ryc. 4). Również w przypadku zamku Tiefensee 
analiza NMT wniosła nowe informacje na temat pierwot-

20   Legut-Pintal 2013: 211–215.
21   Bagniewski 1983; Bereszczyński 2003.

nego kształtu obiektu, umożliwiając identyfikację nieza-
rejestrowanych dotąd elementów umocnień. Pozwoliła 
również na oszacowanie skali zniszczeń spowodowanych 
na stanowisku przez erozję rzeczną oraz czynniki antro-
pogeniczne (ryc. 5). 

NMT znajdują zastosowanie także w badaniach nad 
niewielkimi siedzibami obronnymi, które zachowały się 
w postaci tzw. gródków stożkowatych. Umożliwiają stwo-
rzenie ustandaryzowanych planów warstwicowych oraz 
efektownych wizualizacji 3D, które pozwalają na cieka-
wą prezentację tych obiektów oraz rozszerzone analizy 
porównawcze (ryc. 6). Również wszelkiego rodzaju no-
wożytne fortyfikacje, forty, obozy i okopy mają szansę 
zostać udokumentowane dzięki danym pozyskanym 
w projekcie ISOK. Na podstawie numerycznych danych 
wysokościowych możliwe jest stworzenie dokładnych 
planów warstwicowych stanowisk, a także ich przekro-
jów. Dane te mogą być również podstawą innych analiz 
wykonywanych przy pomocy oprogramowania GIS, jak 
np. widoczności, nachylenia zboczy i innych, które mogą 

Ryc. 2. Numeryczny model terenu grodzisk w Ryczynie (oprac. M. Legut-Pintal)
Fig. 2. Digital terrain model of the Early Medieval strongholds at Ryczyn (designed by M. Legut-PIntal)
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Ryc. 3. Grodzisko w Cieszanowicach: porównanie planu wykonanego metodami geodezyjnymi (A) (rys. M. Rogińska za: Kaźmier-
czyk et al. 1977) i numerycznego modelu terenu – (B) (oprac. M. Legut-Pintal)
Fig. 3. Early Medieval stronghold at Cieszanowice: a comparison between plans made using geodetic methods (A) (drawn by 
M. Rogińska after: Kaźmierczyk et al. 1977) and digital terrain model (B) (designed by M. Legut-Pintal)

Ryc. 4. Zamek Meristow: plan wysokościowy (A) (za: Bagniewski 1983) i numeryczny model terenu (B) (oprac. M. Legut-Pintal)
Fig. 4. Meristow Castle: height map (A) (after: Bagniewski 1983) and digital terrain model (B) (designed by M. Legut-Pintal)

być zastosowanie przy badaniach obronności obiektów, 
ich funkcji i zaplecza22.  

22   Koscelník 2013. Wykonanie dokumentacji obiektów na potrzeby 
WUOZ obejmującej plany warstwicowe, numeryczne modele te-
renu, cieniowane modele reliefu i dodatkowe analizy dla grodzisk 
i zamków  z terenu Dolnego Śląska jest celem projektu Od grodu 
do zamku – nowe metody i perspektywy badawcze realizowanego 
w latach 2014–2017 ze środków NCN (nr 2013/11/N/HS3/04636).

Relikty działalności górniczej i hutniczej

NMT wykonane na podstawie danych z lotniczego skano-
wania laserowego znajdują zastosowanie w dokumentacji 
stanowisk o dużym areale, związanych ze znacznymi prze-
kształceniami pierwotnej powierzchni gruntu. Wśród ta-
kich stanowisk, których chronologia sięga średniowiecza, 
znajdują się stanowiska związane z eksploatacją surow-
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Ryc. 5. Zamek Tiefensee: plan warstwicowy wygenerowany na podstawie numerycznego modelu terenu (oprac. M. Legut-Pintal)
Fig. 5. Tiefensee Castle: altitude map generated basing on digital terrain model (designed by M. Legut-Pintal)

Ryc. 6. Pozostałości siedziby obronnej w Grabinie – numeryczny model terenu (oprac. M. Legut-Pintal)
Fig. 6. Remains of a defensive seat at Grabin – digital terrain model (designed by M. Legut-Pintal)



135Lotnicze skanowanie Laserowe jako narzędzie archeoLogii

Maria Legut-Pintal aLs w badaniach średniowiecznego krajobrazu kulturowego dolnego Śląska

ców naturalnych23. Dobrze widoczne w terenie są miejsca 
pozyskiwania kamienia. Zagadnienie datowania pozosta-
łości tego typu aktywności zostało jednak w należytym 
stopniu zbadane  jedynie dla wczesnego średniowiecza24. 

W przypadku Śląska stosunkowo dobrze rozpoznano re-
jony górnicze związane z eksploatacją rud metali nieżela-
znych25. Szczególnie interesujące wydają się być stanowiska 
związane z pozyskiwaniem złota, zarówno ze złóż wtórnych, 
jak pierwotnych. W okresie średniowiecza na Śląsku złoto 
pozyskiwano przede wszystkim ze złóż aluwialnych meto-
dą płukania. Warstwa złotonośna zalegała na głębokości 
od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów i była 
eksploatowana albo metodą odkrywkową albo szybową. 
Reliktami związanymi z płukaniem złota są hałdy przepłu-
kanego urobku oraz kanały, którymi doprowadzano wodę 
do płuczek. Ich rozpoznanie również jest możliwe dzięki 
zastosowaniu lotniczego skanowania laserowego (ryc. 7). 

Widoczne w terenie ślady eksploatacji złota ze złóż 
aluwialnych zachowały się w rejonie Lwówka Śląskiego, 
Złotoryi, Mikołajowic, Bolesławca, a także Głuchołaz, 
natomiast złoża pierwotne wydobywano w okolicach 

23   Falke 2012.
24   Lisowska 2011.
25   Stolarczyk 2009, tam dalsza literatura.

Złotego Stoku26. Wśród śląskich stanowisk wielkością 
i dobrym stanem zachowania wyróżnia się pole górnicze 
zlokalizowane w pobliżu Lwówka Śląskiego – Płakowic 
(ryc. 8). Znaczna liczba reliktów w postaci zasypisk szy-
bów oraz duża powierzchnia pól górniczych spowodowa-
ła, że wykonanie dokładnej dokumentacji obejmującej 
całe stanowisko nie było dotąd możliwe. Publikowane 
plany sytuacyjne reliktów pogórniczych odznaczały się 
nieczytelnością. Próby inwentaryzacji reliktów szybów 
metodą tachimetryczną objęły jedynie niewielki procent 
stanowiska. Dopiero wykorzystanie danych zebranych 
w projekcie ISOK umożliwiło stworzenie dokumentacji 
pól górniczych o dużej powierzchni i wizualizację skali 
przekształcenia krajobrazu, jaka miała tam miejsca w wy-
niku średniowiecznej i nowożytnej działalności górniczej 
(ryc. 9). Na podstawie NMT, przy wykorzystaniu algoryt-
mów znanych z metod rozpoznawania obrazów, możliwe 
było również oszacowanie zachowanej liczby szybów na 
około 120 tys.; wiadomo jednak, że pierwotnie pole gór-
nicze było jeszcze bardziej rozległe, a jego relikty zostały 
zniszczone w wyniku działalności rolniczej. Ślady eksplo-
atacji warstwy złotonośnej położonej w dolinie Bobru 
ciągną się wzdłuż lewego brzegu rzeki  aż do Bolesławca. 

26   Cembrzyński i Legut-Pintal 2014.

Ryc. 7. Pole górnicze w Lwówku Śląskim – Płakowicach: numeryczny model terenu (oprac. M. Legut-Pintal) 
Fig. 7. Mining field at Lwówek Śląski – Płakowice: digital terrain model (designed by M. Legut-Pintal)
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 Udostępnienie warstwy ISOK na Geoportalu umożli-
wiło również zarejestrowanie nieznanych dotąd reliktów 
związanych z wydobyciem złota i innych surowców, które 
powinny być rozpoznane w dalszych badaniach. Szereg 
stanowisk związanych eksploatacją warstw złotonośnych 
z pokładów aluwialnych odkryto m.in. w rejonie Wlenia; 
część z tych stanowisk, położonych w dolinach strumie-
ni i na zboczach wzgórz mogła być eksploatowana już 
w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym27 
(ryc. 10). Odkryte wyrobiska były eksploatowane od-
krywkowo, przez usunięcie warstwy nadkładu; stosowa-
no również metodę szybową, przydatną także w celach 
prospekcyjnych. W późniejszych okresach historycznych 
w pobliskich Radomicach i Kleczy eksploatowano złoża 
żyłowe złota. 

Działalność hutnicza, która rozwijała się głownie 
w okresie nowożytnym, także powodowała przekształ-
cenia środowiska na bardzo dużą skalę. Reliktami zwią-
zanymi z pracami hutniczymi są nie tylko relikty hut, 
hałdy żużla i pozostałości przekształceń sieci wodnej. 
Dzięki danym z lotniczego skanowania laserowego stało 

27   Chorowska et al. 2016.

się możliwe odtworzenie zasięgu wylesienia, jakie było 
spowodowane działaniem hut. Jest to możliwe dzięki re-
jestrowaniu platform służących do wypału węgli drzew-
nych, tzw. mielerzy, których ślady znajdują się pod dzisiej-
szymi lasami na znacznych powierzchniach sąsiadujących 
z ośrodkami hutniczymi. Serię tego typu obiektów udało 
się zarejestrować m.in. na stokach wzniesień sąsiadują-
cych z dawnym ośrodkiem górniczym w Złotym Stoku 
(ryc. 11), czy na obszarze Borów Dolnośląskich. Tego typu 
obiekty występują masowo w lasach, nie tylko na Dolnym 
Śląsku, ale w całej Polsce, a ich chronologia jest bardzo 
szeroka, możliwa jednak do ustalenia przy pomocy me-
tod datowania bezwzględnego. 

Elementy infrastruktury i zaplecza 

Dane z lotniczego skanowania laserowego pozwalają na 
rejestrację zachowanych w terenie reliktów dawnej infra-
struktury, takich jak ciągi drożne czy też przekształcenia 
sieci rzecznej. Relikty pierwotnych układów komunikacyj-
nych, które nie zostały w późniejszym okresie zamienione 
w drogi utwardzone, widoczne są w ternie w postaci tzw. 

Ryc. 8. Fragment pola górniczego w Lwówku Śląskim – Płakowicach: numeryczny model terenu (oprac. M. Legut-Pintal)
Fig. 8. A close-up on a mining field at Lwówek Śląski – Płakowice: digital terrain model (designed by M. Legut-Pintal)
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Ryc. 9. Pole górnicze Lwówek Śląski – Płakowice: hałdy i kanały związane z płukaniem złota (oprac. M. Legut-Pintal)
Fig. 9. Mining field at Lwówek Śląski – Płakowice: piles of output and ditches related to gold washing activities (designed by  
M. Legut-Pintal)

holwegów, czyli dróg w wąwozach. Holwegi są dobrze 
widoczne na numerycznych modelach terenu (ryc. 11). 
Studia nad zagadnieniem dawnych dróg i traktów handlo-
wych w ujęciu regionalnym, łączące tradycyjne metody 
badań archeologicznych z użyciem nowych technologii 
mogą dać bardzo dobre rezultaty28. 

Istotnym elementem krajobrazu kulturowego są prze-
kształcenia sieci wodnej dokonywane przez człowieka 
w związku z różną aktywnością gospodarczą. Wśród ele-
mentów krajobrazu, których chronologia może wiązać się 
z okresem średniowiecza, są przede wszystkim groble na 
strumieniach oraz sztuczne kanały doprowadzające wodę 
do młynów, tzw. młynówki. Podobne kanały, doprowa-
dzające wodę do młynów górniczych i innych urządzeń, 
a także kanały i koryta płuczkarskie, związane są z ośrod-
kami górniczymi.  Przedstawione powyżej zestawienie 
nie wyczerpuje oczywiście katalogu stanowisk, których 
badanie jest możliwe dzięki zastosowaniu lotniczego ska-

28   Świadczą o tym m.in. osiągnięcia czeskiego projektu Výzkum 
historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních 
Čech: Martínek et al. 2013. Próby rekonstrukcji sieci dróg histo-
rycznych podjęto także w ramach projektu Mikroregion osadni-
czy we Wleniu: Chorowska et al. 2016. 

ningu laserowego, pokazuje jednak olbrzymi potencjał, 
jaki tkwi w tej metodzie. 

Zagadnienia problemowe

Udostępnienie danych pozyskanych w projekcie ISOK 
stało się w Polsce początkiem nowej ery odkryć arche-
ologicznych dokonywanych przed ekranem komputera. 
Analiza opublikowanej na Geoportalu warstwy umoż-
liwia odkrycie i udokumentowanie nowych stanowisk, 
w szczególności położonych na terenach dotąd niedo-
stępnych dla badań powierzchniowych (zalesionych, 
górzystych, podmokłych). Możliwa jest też identyfikacja 
śladów ludzkiej działalności o charakterze wielkopo-
wierzchniowym i liniowym, trudnych do zarejestrowania 
w badaniach naziemnych, takich jak układy pól, histo-
ryczne drogi czy ślady eksploatacji surowców nieodna-
wialnych i odnawialnych. Udostępnienie danych z lotni-
czego skanowania laserowego niesie ze sobą ogromny 
potencjał badawczy, ale też powoduje powstanie pew-
nych problemów, zwłaszcza związanych z ochroną stano-
wisk. Pojawiły się nowe kategorie stanowisk archeolo-
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gicznych, w dużej liczbie, które trudno będzie chronić. 
Ze względu na ich ogromną liczbę oraz czasem niewiel-
ką wartość informacyjną, część z nich z pewnością nie 
zostanie objęta ochroną konserwatorską. Mnożąca się 
lawinowo liczba odkrywanych obiektów sugeruje po-
trzebę stworzenia systemu, który umożliwiałby szybkie 
i sprawne zgłaszanie odkryć służbom konserwatorskim 
oraz weryfikację zgłaszanych stanowisk. Koniecznością 
stała się współpraca i nagłośnienie potrzeby ochrony 
zabytków archeologicznych zwłaszcza w kręgach zwią-
zanych z Lasami Państwowymi, na których obszarze po-
jawi się znaczna liczba nowych stanowisk, a ich ochrona 
będzie wiązała się z wyłączeniem znacznych obszarów 
z działalności gospodarczej. Kolejnym problemem, który 
może pojawić się w związku z szerokim udostępnieniem 
danych z lotniczego skanowania laserowego może być 
wzmożona fala rabunków stanowisk, w tym również 
tych, które jeszcze nie znajdują się pod opieką konser-
watorską. 

W związku z nowymi odkryciami pojawia się wiele 
problemów dotyczących ochrony stanowisk, a nawet sa-

mej definicji stanowiska archeologicznego. Odkrywane 
są pewne relikty działalności gospodarczej człowieka, 
związane z różną aktywnością podejmowaną od okresów 
prahistorycznych do czasów współczesnych. Problemem 
studiów nad krajobrazem kulturowym jest również znale-
zienie sposobu datowania i rozwarstwienia czasu powsta-
nia reliktów zachowanych w terenie, takich jak wyrobi-
ska górnicze, kamieniołomy, piaskownie, mielerze, hałdy 
pogórnicze, relikty przekształceń sieci wodnej – groble, 
kanały i historyczne drogi. 

Podsumowanie

Wykorzystanie danych z lotniczego skanowania lasero-
wego w prospekcji archeologicznej nie tylko umożliwia 
identyfikację dotąd nieznanych struktur, ale jest rów-
nież pomocne przy weryfikacji i dokumentacji znanych 
stanowisk archeologicznych. Może również odgrywać 
istotną rolę przy planowaniu badań archeologicznych, 
czy sporządzaniu inwentaryzacji oraz dokumentacji wy-

Ryc. 10.  Pole górnicze (a)  i strefa płukania złota (b): nowoodkryte stanowisko archeologiczne Łupki 44 koło Wlenia  
(oprac. M. Legut-Pintal) 
Fig. 10. Mining field (a) and washing area (b): new-discovered archaeological site Łupki 44 near Wleń (designed by M. Legut-Pintal)
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Ryc. 11. Relikty platform do wypału węgla drzewnego w pobliżu Złotego Stoku (oprac. M. Legut-Pintal) 
Fig. 11. Relics of platforms for charcoal burning near Złoty Stok (designed by M. Legut-Pintal)

kopaliskowej. Istotne znaczenie może mieć w szczegól-
ności przy dokumentacji stanowisk o dużej powierzchni, 
na których zastosowanie naziemnych metod pomiaro-
wych jest utrudnione przez szatę roślinną, jest kosztow-
ne i czasochłonne. Metoda ta pozwala na spojrzenie na 
stanowisko w szerszym kontekście jego relacji ze środo-
wiskiem. Dane z lotniczego skanowania laserowego są 
również źródłem informacji o stanie zachowania zabyt-
ków i mogą przyczynić się do identyfikacji zagrażających 
im czynników.

Pomimo wielu zalet lotnicze skanowanie laserowe 
posiada ograniczenia i nie może być jedyną metodą 
lokalizacji stanowisk. Jest to metoda prospekcji, która 
dla osiągnięcia lepszych rezultatów, w szczególności na 
obszarach o znacznych przekształceniach, powinna być 
uzupełniana innymi metodami nieinwazyjnymi, w tym 
zdjęciami satelitarnymi i lotniczymi oraz metodami geo-

fizycznymi; obowiązkiem jest również weryfikacja tere-
nowa odkrywanych reliktów. Podstawowym problemem 
jest datowanie zachowanych form terenowych, które 
wymaga współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin. 

Z jednej strony pojawienie się nowej metody wywoła-
ło optymizm w środowisku archeologów. Można mieć na-
dzieję, że dane z lotniczego skanowania laserowego staną 
się podstawą wielu projektów, w tym z zakresu arche-
ologii średniowiecznego krajobrazu, co pozwoli nam do-
równać osiągnięciom w tej dziedzinie naszych zachodnich 
i południowych sąsiadów. Z drugiej jednak strony, stawia 
to przed polską archeologią nowe wyzwania, zwłaszcza 
w zakresie dokumentacji, weryfikacji i ochrony znacznej 
liczby nowoodkrytych stanowisk, którym niełatwo będzie 
sprostać. 
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Airborne laser scanning in studies on Medieval cultural landscape  
in Lower Silesia, Poland

Summary

Archaeological landscape research has become increasingly 
popular over recent years. The projects related to this subject 
often utilize novel prospection methods, including airborne la-
ser scanning (ALS). Making the ALS data from ISOK project and 
“ISOK Shading and Hypsometry” layer in the Geoportal web 
service available to a wide group of end users was a milestone 
in landscape archaeology in Poland. It allowed discovering 
a vast number of archaeological sites hidden in forested areas. 
The usage of preprocessed data being a result of ISOK project 
significantly reduces the cost of acquiring LiDAR data for the 
purposes of other projects.

The area scanned for the purposes of ISOK project covers 
nearly whole territory of Poland, including the historical Lower 
Silesia. The analysis of the high resolution digital terrain models 
(DTMs) made basing on ALS data allowed recognition of the 
relics of the Medieval cultural landscape. Amongst the projects 
realized by the author of this paper using the ISOK data, there 
are studies on recently discovered Medieval deserted village, 

sought from the prewar times. The ALS data were also a basis 
of creating a documentation of Medieval defensive objects – 
strongholds, castles and knights’ seats, often allowing looking 
on them from a different, wider perspective. Usage of ALS data 
allowed acquiring knowledge better understanding of Medieval 
mining sites, which appear to occupy large areas and contain 
numerous terrain structures. In particular, the outstanding re-
sults were achieved in case of gold mining sites related to al-
luvial sources in the foothills of the Sudety Mountains. 

Making ALS data in form of WMTS ISOK layers in the Geo-
portal service available to the large group of end users made 
searching for archaeological sites containing terrain forms eas-
ier and much more effective. The large number of appearing 
new sites of different cognitive values makes a challenge for Pol-
ish conservation authorities and forces deploying new programs 
for verification and documentation of archaeological sites.

Translated by Maria Legut-Pintal
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