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Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku 
Boreczno (gm. Zalewo, pow. iławski, woj. warmińsko-
-mazurskie) przeprowadzono na początku lipca 2012 
roku. W ramach działań z kompleksowym zastosowa-
niem metod nieinwazyjnych wykonano fotograie lot-
nicze za pomocą zdalnie sterowanego wielowirnikowca 
oraz pomiary geoizyczne metodą magnetyczną. W tych 
ostatnich użyto magnetometru cezowego Geometrics 
G858 Magmapper pracującego w trybie 
pomiaru natężenia całkowitego wektora 
pola magnetycznego Ziemi i wyznaczania 
wartości pseudo-gradientu jego składowej 
poziomej. Równolegle z prospekcją magne-
tyczną prowadzony był pomiar sytuacyjno-
-wysokościowy z zastosowaniem systemu 
GPS RTK. Połączenie w jednym urządzeniu 
funkcji GPS oraz magnetometru pozwala-
ło na dokładną lokalizację zmian wartości 
pola magnetycznego przy jednoczesnej re-
jestracji wysokości terenu badań. Tryb pra-
cy – RTK (Real Time Kinemaics), umożliwiał 
bardzo dokładne określanie pozycji (x, y, h), 
co w połączeniu z wizualizacją ścieżki ruchu 
pozwalało na pracę terenową bez użycia 
innych systemów wspomagających lokali-
zację, np. rezygnację z tyczenia w terenie 
siatek ortogonalnych i rozciągania taśm 
mierniczych. 

Badania wyznaczono na dostępnym ob-
szarze stanowiska. Celem badań było roz-
poznanie niewidocznych na powierzchni 
pozostałości wraz z ich bezpośrednim oto-
czeniem.

Fotograie z użyciem oktokoptera
Jednym z zadań podczas nieinwazyjnych 
prac archeologicznych na dokumentowa-
nym stanowisku było wykonanie zdjęć z po-
wietrza będących podstawą do stworzenia 
ortofotomapy i numerycznego modelu 
powierzchni terenu. Pierwszym etapem 
tworzenia tej dokumentacji było wykona-
nie fotograii z perspektywy lotniczej. Do 

tego celu posłużono się zdalnie sterowanym wielowir-
nikowcem – oktopterem (ryc. 1) wyposażonym w osiem 
silników elektrycznych kontrolowanych mikroproceso-
rowo w oparciu o dane z czujnika barometrycznego, 
żyroskopów, odbiornika GPS oraz akcelerometrów. 
Masa wielowirnikowca (bez aparatu) wynosząca około 
3 kg oraz średnica ramy – 1 metr pozwalały na uniesie-
nie aparatu fotograicznego marki Canon 5D MK2 wraz 
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Ryc. 1. Operator z oktokopterem w momencie startu (fot. W. Małkowski)

Fig. 1. Operator with an octocopter at the moment of start (photo W. Małkowski)
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z obiektywem 24mm f 2.8. Foto-
grafujący miał możliwość dowolnej 
zmiany położenia oktokoptera przy 
stałej transmisji obrazu nadawane-
go z aparatu do konsoli zdalnego 
sterowania. Aparat dzięki specjal-
nemu mocowaniu i ramie mógł wy-
konywać zarówno zdjęcia pionowe, 
jak i skośne (ryc. 2-3). Dzięki stałe-
mu bezprzewodowemu przekazowi 
danych z oktokoptera do konsoli, 
operator mógł kontrolować bieżącą 
pozycję urządzenia (położenie geo-
graficzne), a także wysokość lotu 
(z dokładnością do 2 metrów). Czas 
lotu wielowirnikowca na jednym 

akumulatorze litowo-polimero-
wym był dosyć krótki i wynosił oko-
ło 5 minut. Wystarczyło to jednak, 
aby wykonać wszystkie niezbędne 
zdjęcia. Dysponowano zestawem 
8 akumulatorów, które mogły być 
w razie potrzeby ponownie nałado-
wane. W efekcie podjętych działań 
powstało kilkadziesiąt zdjęć zarów-
no pionowych, przeznaczonych do 
dalszego przetwarzania, jak i sko-
śnych prezentujących stanowisko 
z bardziej naturalnej perspektywy. 
W celu uzyskania jak najlepszej 
jakości zdjęć wybrano termin ich 
wykonania, w którym słońce za 
chmurami równomiernie oświetlało 
badany teren, a wiatr nie przekra-
czał 5 m/s. 

Zdjęcia pionowe i skośne sta-
nowią oryginalną, bardzo cenną 
źródłową dokumentację, jednak ze 
względu na wady optyczne obiek-
tywów aparatu i zniekształcenia 
perspektywiczne nie nadają się 
bezpośrednio do wykonywania na 
nich pomiarów. Dlatego fotograie 
przetworzono w oprogramowaniu 
fotogrametrycznym do postaci numerycznego modelu 
pokrycia terenu, a następnie do formatu ortofotomapy. 

W celu uzyskania poprawnej lokalizacji geograicznej 
modeli i ortofotomap wykonany został pomiar GPS RTK 
fotopunktów, które wcześniej rozłożono na terenie sta-
nowiska. Wyniki pomiaru GPS wprowadzono następnie 
jako wartości lokalizacyjne do systemu fotogrametrycz-
nego. Dzięki temu można było również uzyskać wartość 
błędu pomiarów. Nie przekraczał on 8 cm, a zazwyczaj 
był mniejszy niż 5 cm. W efekcie działań z użyciem opro-
gramowania fotogrametrycznego uzyskano numeryczny 
model pokrycia terenu. Na model ten nałożona jest tek-
stura z wykonanych zdjęć pionowych. Został on zapisa-
ny w postaci cyfrowej w wielu formatach. Skorzystano 

m.in. ze standardów plików 3D takich jak VRML czy OBJ, 
ale modele zostały także zarchiwizowane jako chmura 
punktów xyz stanowiąca dane wyjściowe do ewentual-
nych dalszych opracowań. 

Orotofotomapy zapisano w standardzie GeoTif dzięki 
czemu łatwo je będzie można przetwarzać i analizować, 
między innymi za pomocą oprogramowania GIS. Dzięki 
zawarciu w dokumentacji wszystkich danych źródłowych, 
w przyszłości będzie możliwe ponowne przetworzenie fo-
tograii i uzyskanie być może jeszcze dokładniejszej doku-
mentacji. Dzisiejsze doświadczenie wskazuje, że postęp 
w dziedzinie oprogramowania fotogrametrycznego nastę-
puje bardzo szybko i skutkuje nie tylko poprawą jakości 
uzyskiwanych produktów inalnych, ale także rozszerze-

Ryc. 2. Boreczno, st. 4. Obraz prostopadły (oprac. W. Małkowski)

Fig. 2. Boreczno, site 4. Vertical photo (elaborated by W. Małkowski)

Ryc. 3. Boreczno, st. 4. Obraz ukośny (oprac. W. Małkowski)

Fig. 3. Boreczno, site 4. Oblique photograph (elaborated by W. Małkowski)
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niem możliwości analitycznych. Dodatkowo stworzono 
mapy graiczne przy pomocy kolorów prezentujące róż-
nice wysokości na wykonanych modelach (ryc. 4).

Specyikacja urządzenia pomiarowego – magneto-
metr cezowy G858 połączony z systemem GPS RTK
W trakcie pomiaru został użyty zestaw składający się 
z trzech elementów: dwóch odbiorników GPS (odbior-
nik bazowy i odbiornik ruchomy) oraz magnetometru 
cezowego (ryc. 5). Pomiar punktów podstawowych: lo-
kalizacji stacji bazowej, fotopunktów oraz osnowy wyko-
nano w nawiązaniu do Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG 

EUPOS1. Następnie po wyznaczeniu punktów podsta-
wowych pomiar realizowano w oparciu o własną stację 
referencyjną. Odbiorniki GPS (odbiornik bazowy i odbior-
nik ruchomy) łączyły się ze sobą za pomocą modemu ra-
diowego o mocy 0,5 W pracującego w zakresie częstotli-
wości radia UHF 410-470 Mhz. W ten sposób ruchomy 
odbiornik GPS, który podłączony był bezpośrednio z uży-
ciem złącza RS232 do magnetometru, otrzymywał drogą 
radiową poprawki referencyjne z odbiornika bazowego.

W ramach transmitowanego ze stacji bazowej stru-
mienia danych – CMR (Compact Measurement Record) 
wysyłano pakiety danych: L1, L2 satelitów GPS i GLO-

1 Bosy i Leończyk 2007.

Ryc. 4. Boreczno, st. 4. Numeryczny model pokrycia terenu, rzut prostopadły i ukośny z przekrojami na osiach północ-południe i wschód-

-zachód (oprac. W. Małkowski)

Fig. 4. Boreczno, site 4. Digital surface model, vertical and oblique projections with intersections along the north-south and west-east axis 

(elaborated by W. Małkowski) 

Ryc. 5. Zintegrowany system do pomiarów magnetycznych – magnetometr cezowy GPS RTK (fot. M. Bogacki)

Fig. 5. Integrated system for magnetic measurements – cesium magnetometer GPS RTK (photo M. Bogacki)
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NASS dotyczące położenia (współrzędnych) i parametrów 
anteny odbiornika bazowego. Po połączeniu odbiornika 
ruchomego, pracującego w trybie RTK z magnetome-
trem, możliwe było ustalenie takiej koniguracji połącze-
nia (prędkość wysyłania i synchronizacja bitów danych), 
która pozwalała na odbiór i zapis w rejestratorze magne-
tometru danych o współrzędnych geograficznych oraz 
zmian wysokości badanego terenu. Zachowana była przy 
tym dokładność pomiaru GPS wykonywanego z precyzją 
w poziomie H: ±10 mm + 1 ppm oraz w pionie V: ± 15 mm 
+ 1 ppm. Transmisja danych z GPS odbywała się w for-
macie NMEA (Naional Marine Electronics Associaion) 
skonfigurowanym do postaci GGA (Global Positioning 
System Fixed Data). Format ten zawiera pomiary długości 

i szerokości geograicznej oraz wysokości z dokładnością 
pomiaru 1 mm. Dane z GPS wysyłane były wg interwału 
czasowego co jedną sekundę, a następnie interpolowa-
ne do pomiaru magnetometru w zależności od ustawień. 
W przypadku badań w Borecznie wykonywano pomiar co 
0,1 sekundy. Dane lokalizacyjne archiwizowane były w pa-
mięci magnetometru wg kolumny czasowej obok syn-
chronicznych danych/rekordów zawierających informację 
o zmianach natężenia pola magnetycznego. Zarejestro-
wany zbiór po pomiarze transmitowano do komputera 
przy użyciu programu MagMap2000, gdzie wykonywano 
transformację z wartości współrzędnych geograicznych 
BLH (Breite Länge Höhe) do układu metrycznego (UTM 
– Universal Transvere Mercator), wg parametrów przyję-

Ryc. 6. Boreczno, st. 4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa (oprac. W. Małkowski)

Fig. 6. Boreczno, site 4. Contour-line map (elaborated by W. Małkowski)
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tych dla stanowiska – przesunięcie na osiach północ-połu-
dnie i wschód-zachód, określenie południka centralnego 
i współczynnika skali.

W przypadku opisywanych badań lokalizację poziomą 
określono w oparciu o odwzorowanie wiernokątne wal-
cowe UTM strefa 34N, południk centralny 21, a wyso-
kości mierzone były w układzie Kronstadt 862. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu możliwe jest późniejsze znajdowanie 
lokalizacji wyników badań, np. anomalii magnetycznych, 
wykorzystując jednoczęstotliwościowe (L1) odbiorniki 
GPS ustawione w systemie współrzędnych odwzorowa-
nia metrycznego UTM (WGS 84).

2 Urbański 2008: 39-42.

Rezultaty badań
Rezultaty opracowania wyników prac terenowych 
przedstawiono w postaci zestawu map tematycznych 
prezentujących obecny stan zachowania stanowiska 
w połączeniu ze szczegółowymi danymi dotyczącymi in-
formacji o terenie (ryc. 6-8). Wszystkie elementy opra-
cowania są zapisane w formacie cyfrowym jako dane 
wektorowe lub rastrowe i mogą by dołączane docelowo 
w zależności od potrzeb prowadzonych analiz.

Pomiary szczegółowe w terenie wykonano na liniach 
odległych od siebie co 0,5 m prowadząc ciągłe obser-
wacje zmian pola magnetycznego interpolowane do 
odległości około 0,125 m na każdym z proili pomiaro-
wych. Poziomy układ sond oddalonych od siebie o 1 m 

Ryc. 7. Boreczno, st. 4. Złożenie mapy sytuacyjno-wysokościowej z modelem rzeźby powierzchni terenu 

(oprac. W. Małkowski)

Fig. 7. Boreczno, site 4. Compilation of the contour-line map with the digital elevation model (elaborated 

by W. Małkowski)
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pozwalał też na wyliczenie wartości pseudo-gradientu 
składowej poziomej wektora całkowitego natężenia pola 
magnetycznego.

W wyniku obserwacji prowadzonych zintegrowanym 
systemem pomiarowym uzyskano zbiór danych prze-
tworzony do postaci dwuwymiarowych map oraz trój-
wymiarowych modeli rozkładu wartości rejestrowanych 
parametrów. Równoległy zapis danych z pomiarów ma-
gnetycznych i wysokościowych umożliwia zestawianie 
tych informacji w jednym układzie współrzędnych, po-
zwalając na precyzyjną odpowiedź na pytanie: jaka jest 
wysokość i ukształtowanie powierzchni w konkretnym 
miejscu i czy zarejestrowane zmiany wartości pola ma-
gnetycznego nie są wynikiem różnic w niwelacji terenu 
badań? 

Na stanowisku zanotowano zmiany wartości wektora 
całkowitego natężenia pola magnetycznego Ziemi w za-

kresie 49650 nT – 51145 nT. Najwyraźniejszy kontrast 
zarejestrowanych anomalii jest widoczny przy anali-
zie zbioru w przedziale wartości 50350 nT – 50580 nT 
(ryc. 9). Wyliczone wartości pseudo-gradientu składowej 
poziomej wektora całkowitego natężenia pola magne-
tycznego analizowano w zakresie od – 24 do + 24 nT/m.

W wyniku przeprowadzonych analiz map rozkładu 
wartości pola magnetycznego można było wydzielić 
zmiany wywoływane przez spodziewane na stanowisku 
obiekty archeologiczne takie jak: przepalone drewniane 
elementy, obiekty poddane obróbce termicznej, wypeł-
niska ewentualnej fosy, pozostałości kamiennych i cegla-
nych reliktów zabudowań. Struktury te w zależności od 
stanu zachowania, głębokości zalegania oraz masy mogą 
wywoływać zmiany w natężeniu pola magnetycznego3. 

3 Aitken 1979.

Ryc. 8. Boreczno, st. 4. Ortofotomapa z zaznaczeniem poziomic (oprac. W. Małkowski)

Fig. 8. Boreczno, site 4. Ortophotomap with contour lines marked (elaborated by W. Małkowski) 
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Elementy najwyraźniej wyodrębniające się z mapy 
rozkładu wartości natężenia pola magnetycznego to 
zespoły anomalii dipolowych oznaczonych na mapie 
interpretacyjnej (ryc. 10 ) jako 1 i 2. Obydwa zespoły 
anomalii układają się w regularne kształty: pierwszy (1) 
o wymiarach: 16 x 28,5 m (456 m2); drugi (2) o wymia-
rach: 10 x 22 m (220 m2). Wydzielone tutaj anomalie 
dipolowe charakteryzują się zmiennym rozmieszczeniem 
biegunów natężenia całkowitego wektora pola wzglę-
dem osi kierunku pola magnetycznego, co jest związane 
z efektem termomagnetycznym będącym źródłem reje-
strowanych anomalii w miejscach zalegania konkretnych 

struktur4. Obiekty takie jak np. cegły, skupiska ceramiki, 
ale również przedmioty żelazne zachowują układ do-
men magnetycznych uformowany i utrwalony w wyni-
ku działania wysokich temperatur. Jego skutkiem jest 
trwałe ułożenie dipoli magnetycznych w stosunku do na-
turalnego ukierunkowania biegunów naturalnego pola 
magnetycznego Ziemi. Występowanie minimalnych war-
tości od strony północnej oraz analogiczne podwyższe-
nia wartości na południe od obiektu będącego źródłem 
anomalii jest jedną z cech pozwalających na określenie 
danej zmiany jako anomalii dipolowej. Obserwacja po-
zornych przemieszczeń biegunów (nawet o 180 stopni 
w stosunku do „klasycznego” układu północ-południe) 

4 Maki 2005:452.

pozwala na określenie stopnia częściowego lub całko-
witego przepalenia obiektu wywołującego rejestrowane 
anomalie5.

Anomalia oznaczona jako 3, długości 6,5 m, może 
mieć związek z zaleganiem obiektu z wyraźnymi linio-
wymi granicami, pozycje których określono na podsta-
wie analizy danych z numerycznego modelu terenu oraz 

mapy wartości gradientu składowej poziomej wektora 
całkowitego natężenia pola magnetycznego (ryc. 11). 
Dodatkowy, bardziej rozproszony zespół anomalii dipo-
lowych oznaczony jako 14 zlokalizowano w sąsiedztwie 
anomalii opisanej jako 1. Brak występowania podobnych 
zmian na południe od anomalii 1 może świadczyć o kie-
runku procesu depozycyjnego szczątków obiektu wywo-
łującego opisane zmiany natężenia pola magnetycznego.

Praktycznie na wszystkich trzech rodzajach map wi-
doczne są anomalie magnetyczne oraz linie nieciągłości 
terenu owalnie okalające wzgórze z centralnym obiek-
tem (1). W większości zmiany (4, 7-11 i 13 na ryc. 10) 
są wywołane przez obiekty współczesne, m.in. rowy 
melioracyjne. Nie jest jednak wykluczone, że mogą one 
zalegać w miejscu występowania wcześniejszych struk-
tur i mieć związek np. z dawnym przebiegiem linii fosy.

Wartości wysokości terenu na przebadanym obszarze 
wynoszą od 111,8 m do 118,30 m n.p.m. (Kronsztad 86). 

5 Coey et al. 1979: 7773.

Ryc. 9. Boreczno, st. 4. Mapa rozkładu wartości wektora całko-

witego natężenia pola magnetycznego Ziemi (oprac. 

K. Misiewicz)

Fig. 9. Boreczno, site 4. The map of the value of the vector of 

the Earth’s magnetic ield’s total intensity (elaborated by 

K. Misiewicz)

Ryc. 10. Boreczno, st. 4. Mapa interpretacyjna anomalii magne-

tycznych (oprac. K. Misiewicz)

Fig. 10. Boreczno, site 4. Interpretation map of magnetic anoma-

lies (elaborated by K. Misiewicz)
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Model wysokościowy sporządzony w oparciu o zareje-
strowane dane pozwala na prześledzenie szeregu zmian 
w ukształtowaniu powierzchni terenu, a także na połą-
czenie z interpretacją mapy rozkładu wartości natężenia 
pola magnetycznego.

Wyróżniający się obiekt, oznaczony na mapie magne-
tycznej jako 1 jest dodatkowo uczytelniony pomiarami 
wysokościowymi. Znacznie słabiej w topograii terenu 
przedstawia się struktura 5.

Nieinwazyjne badania archeologiczne, przeprowa-
dzone w Borecznie zadokumentowały aktualny stan 
zachowania tego stanowiska – wpisanego do rejestru 
i objętego ochroną konserwatorską. Pozwoliły także 
na takie zlokalizowanie wykopów sondażowych, które 
powinno dostarczyć maksymalnej ilości danych dają-
cych podstawę do określenia stratygraii i chronologii 
zalegających tutaj obiektów, przy minimalnej ingerencji 

w substancję zabytkową. Mimo że stanowisko nie jest 
bezpośrednio narażone na zniszczenie w skutek inwe-
stycji lub innych czynników, to jednak wymaga stałego 
nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego. W celu 

jego ochrony, a także pełnego opracowania należałoby 
też podjąć w przyszłości prace scalające dokumentację, 
łączące dane z badań nieinwazyjnych z wykopaliskowy-
mi. W ramach tych działań możliwe będzie uzupełnienie 
systemu informacji o stanowisku uzyskanych przy zasto-
sowaniu metod nieinwazyjnych poprzez dołączenie da-
nych pochodzących z wykopalisk. Taki przykład stanowi 
mapa lokalizacji wykopów, ale można też łatwo włączyć 
do systemu wektoryzowane rysunki (ale także jako dane 
rastrowe – fotograie) planów i proili archeologicznych, 
dane dotyczące rozkładu zabytków wydzielonych czy ni-
welacji poszczególnych odsłanianych warstw archeolo-
gicznych.
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Krzysztof Misiewicz and Wieslaw Małkowski

Non-invasive examinaions of site 4 at Boreczno, Warmian-Masurian Province, in 2012

Summary

This aricle presents the results of surveys conducted on site 
4 at Boreczno (Zalewo commune, Iława county, Warmian-Masu-
rian Province in 2012 using of non-invasive methods. The meth-
odology available for ield prospecions is discussed in detail, as is 
the technology used during their on-site realisaion. The aricle is 
also focused on the methodological aspects of the integraion of 

the recorded data into a system that enables their efecive use 
in further analyses. The point is not only to improve graphic pres-
entaions of the results, but above all to use the results both to 
plan the archaeological veriicaion of non-invasive prospecion 
results, and to propose conservaion strategies for the protecion 
of archaeological sites in speciic landscapes. 
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