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Dokładność dawnych planów  
sytuacyjno-wysokościowych grodzisk  
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Wstęp

Celem niniejszego artykułu1 jest porównanie danych 
archiwalnych dotyczących grodzisk średniowiecznych 
uzyskanych w trakcie dawnych badań z danymi ALS (Air-
borne Laser Scaning) i szczegółowymi modelami rzeźby 
ich powierzchni, powstałymi dzięki tym danym, co ma na 
celu wykazanie ewentualnych błędów dawnych planów 
grodzisk oraz pomoc w identyfikacji nowych struktur lub 
elementów grodzisk przeoczonych przez wcześniejszych 
badaczy. Zagadnienie to zostanie zaprezentowane na 
przykładzie grodzisk w Kłopotowie, Połczyn-Zdroju i Za-
wadnie. Obiekty te powstały w okresie od VII do XV–XVI 
wieku i znajdują się w dorzeczach rzek Parsęty na Pomo-
rzu Zachodnim, oraz Nysy Kłodzkiej na Opolszczyźnie. 
Wybrano do analizy te trzy grodziska ponieważ poza 
informacjami archiwalnymi w trakcie opracowywania 
zobrazowań LiDAR udało się na ich temat zdobyć nowe 
informacje oraz odnaleźć ich nowe elementy przeoczone 
przez dawnych badaczy i zlokalizować popełnione przez 
nich błędy.

Określony wyżej cel realizowano w kilku następują-
cych po sobie etapach. Pierwszym było odnalezienie ar-
chiwalnej literatury, dokumentacji i planów warstwico-
wych, lub przynajmniej schematycznych map grodzisk. 
Następnym etapem było zlokalizowanie tych zabytków 
na cieniowym i hipsometrycznym Numerycznym Mo-
delu Terenu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju) 
dostępnym na portalu GEOPORTAL2, oraz skalibrowanie 
i połączenie ze sobą planów archiwalnych grodzisk i tych 
zobrazowań. Niestety z powodu różnic w skali i zróżnico-
wanego wykonania oraz stanu dokładności archiwalnych 
planów nie było możliwe we wszystkich przypadkach ide-
alne skorelowanie ich z numerycznymi modelami terenu. 
Następnym etapem pracy było pozyskanie z Centralne-
go Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Warszawie (CODGiK) szczegółowego Numerycznego 
Model Terenu (NMT) powstałego z oczyszczonych z zakłó-

1   Artykuł powstał na podstawie mojej pracy magisterskiej pod tytu-
łem Geomorfologia grodzisk średniowiecznych w dorzeczach Par-
sęty, Słupi i Nysy Kłodzkiej w świetle danych ALS, napisanej w roku 
2015 w Instytucie Archeologii UKSW pod kierownictwem prof. dr. 
hab. Zbigniewa Kobylińskiego – Ciastkowski 2015.

ceń danych ALS. Na potrzeby pracy wykorzystano dane 
w formacie ASCII (XYZ). Są to pliki tekstowe zawierające 
współrzędne punktów X, Y, Z w regularnej siatce 1 x 1 m. 
Zostały one określone na podstawie chmury punktów 
uzyskanych w trakcie lotniczego skaningu laserowego. 
Średni błąd wysokości w tym przypadku może osiągnąć 
od 0 do 20 cm2. Na podstawie tych danych, przy pomo-
cy dwóch programów służących do wizualizacji danych 
ALS: M LiDAR VIEWER i 3DEM, stworzono zobrazowania 
3D i modele rzeźby terenu dla każdego z wybranych do 
analizy grodzisk. W ten sposób wygenerowane szczegó-
łowe modele terenu posłużyły do dokładnego opisu tych 
obiektów i przeszukania ich okolicy w poszukiwaniu do-
datkowych, nie rozpoznanych jeszcze struktur. 

Geomorfologia grodziska  
wczesnośredniowiecznego  
w kłopotowie w świetle danych  
archiwalnych i danych als (lidar)

Grodzisko w Kłopotowie, woj. zachodniopomorskie, pow. 
kołobrzeski, gmina Dygowo, znajduje się u podnóży sze-
rokiego płaskowyżu, wyraźnie obniżającego się ku Parsę-
cie przechodzącego w dolinę rzeczną (ryc. 1). Obiekt po-
łożony jest bardzo blisko nurtu rzeki, co miało zapewne 
znaczny wpływ na stan jego zachowania. Archiwalny plan 
grodziska sporządzony został w trakcie badań z lat 60. 
XX wieku i w większości wciąż jest aktualny3. Wykonany 
został dobrze, z zachowanymi wymiarami, oraz dobrze 
zaznaczonym kształtem i układem grodziska, jedynym 
błędem jest to, że nie naniesiono na niego dodatkowych 
struktur, nie łączących się z głównym obwałowaniem, 
a znajdujących się niedaleko niego. Struktury te są dosko-
nale widoczne na szczegółowych modelach rzeźby terenu 
grodziska i jego okolic, lecz zostały przeoczone w trakcie 
dawnych badań.

2    Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Dane NMT. ASCII (XYZ). Internet: http://www.codgik.gov.pl/in-
dex.php/zasob/numeryczne-dane-wysokosciowe.html (wygląd 
13.04.2015).

3   Olczak i Siuchniński 19671: 79–83.
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Grodzisko ma kształt nieregularny, a jego powierzchnia 
wyraźnie opada w kierunku doliny (ryc. 2 i 3). Płaski maj-
dan otoczony jest przez szeroki, podkowiasty, dobrze za-
chowany wał, otwarty od strony rzeki, o kształcie przypo-
minającym z lotu ptaka literę W. Bardzo prawdopodobne 
jest, że dawniej grodzisko przylegało do samego brzegu 
rzeki, lecz jej nurt przesunął się bardziej na północ, gdzie 
znajduje się współcześnie. Wał na całej swojej długości 
ma prawie taką samą szerokość i wysokość, a jedynymi 
wyjątkami jest nieznaczne obniżenie się jego wysokości, 
mniej więcej w jego środkowej części, oraz przewężenie 
południowego boku dochodzącego do skraju doliny. Do 
jego północno-zachodniej części przylega fosa, będąca 
najprawdopodobniej wykorzystaną i powiększoną doliną 
niewielkiego strumienia. Od strony północno-zachod-
niej i południowo-wschodniej niedaleko głównych ob-
wałowań grodziska znajdują się dwie wyraźne struktury 
ziemne, przypominające przyczółki, które mogły pełnić 
pomocniczą funkcję obronną. Struktura znajdująca się 
na południowy-wschód od grodziska została opisana już 
w literaturze przez J. Olczaka i K. Siuchnińskiego, gdyż 
zachowała się w dość dobrym stanie, lecz nie została na-
niesiona na plan grodziska. Ma ona postać szerokiego, 
niewysokiego wyniesienia o powierzchni 13,38 arów, 
przylegającego do głównego wału. Na jego wschodnim 
skraju znajduje się niewielki wał mający wysokość od 

0,5 m do około 1,5 m. Do tego wzniesienia przylegają 
dwie szerokie na około 4 i 6 m głębokie fosy, szersza znaj-
duje się przed nim, u podnóży opisanego wyżej niewyso-
kiego wału, a druga, węższa, położona jest za nim i od-
dziela wzniesienie od głównego wału grodziska. Struktura 
nie opisana w literaturze, znajdująca się na północny-za-
chód od głównego założenia, składa się z dwóch wałów 
i dwóch przylegających do nich fos. Wał i przylegająca do 
niego fosa, znajdujące się bliżej grodziska, mają wyraź-
nie większe rozmiary od wału i fosy wysuniętych nieco 
bardziej na północny-zachód. Wysokość większego wału 
wynosi około 1,0–1,5 m, jego szerokość to około 6–7 m; 
razem z fosą mają długość około 60 m. Drugi, mniejszy 
wał i fosa są mniej więcej takiej samej długości, jak struk-
tury opisane wyżej, lecz są mniejsze. Fosa jest wyraźnie 
płytsza, a wał niższy i węższy; jego wysokość dochodzi 
do około 0,5 m, a szerokość wynosi około 4 m. Oba wały 
z fosami oddalone są od siebie o około 12 m, lecz bar-
dzo prawdopodobne jest, że stanowiły wspólną strukturę 
obronną. Opisany wyżej „przyczółek” jest w bardzo du-
żym stopniu zniwelowany i oddalony od głównego wału 
grodziska w Kłopotowie, co tłumaczy dlaczego został 
przeoczony przez archeologów badających ten teren w la-
tach 60. XX wieku, lecz dzięki wykorzystaniu Numeryczne-
go Modelu Terenu powstałego dzięki danym uzyskanym 
w trakcie badań ALS udało się go zaobserwować.  

Ryc. 1. Grodzisko w Kłopotowie, woj. zachodniopomorskie. Model ukształtowania terenu z naniesionym planem warstwico-
wym grodziska (oprac. D. Ciastkowski)
Fig. 1. Stronghold at Kłopotowo, Zachodniopomorskie Province. Digital terrain model compared with the topographic map 
showing contour lines (designed  by D. Ciastkowski)
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Geomorfologia grodziska  
wczesnośredniowiecznego w Połczyn-
-Zdroju w świetle danych archiwalnych 
i danych als (Lidar)

Grodzisko w Połczyn-Zdroju, woj. zachodniopomorskie, 
pow. świdwiński, położone jest na cyplu płaskowyżu 
otoczonym przez głębokie jary i wąwozy i opadającym 
w kierunku szerokiej doliny. Od południa cypel ten łączy 

się z pozostałą częścią płaskowyżu. Stanowisko znajduje 
się przy końcu tego cypla, w miejscu w którym gwałtow-
nie się zwęża i opada ku dolinie (ryc. 4). Plan grodziska, 
powstały w trakcie badań prowadzonych w latach 60. XX 
wieku wykonany został dobrze, lecz w znacznym stopniu 
schematycznie; mimo to w większości wciąż jest aktu-
alny4. Na planie poprawnie zaznaczono wielkość, kształt 

4   Olczak i Siuchniński 1968: 169–174.

Ryc. 2. Grodzisko w Kłopotowie, woj. zachodniopomorskie. Model ukształtowania terenu wykonany na podstawie danych ALS 
uzyskanych z CODGiK (oprac. D. Ciastkowski)
Fig. 2. Stronghold at Kłopotowo, Zachodniopomorskie Province. Digital terrain model based on the ALS data obtained from 
the Centre for Geodetic and Topographic Documentation (CODGiK) (designed by D. Ciastkowski)

Ryc. 3. Grodzisko w Kłopotowie, woj. zachodniopomorskie. Model ukształtowania terenu wykonany na podstawie danych ALS 
uzyskanych z CODGiK (oprac. D. Ciastkowski)
Fig. 3. Stronghold at Kłopotowo, Zachodniopomorskie Province. Digital terrain model based on the ALS data obtained from 
the Centre for Geodetic and Topographic Documentation (CODGiK) (designed by D. Ciastkowski)
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i układ pierwszych dwóch członów grodziska, ale nie od-
dano na nim zbyt dobrze wysokości, oraz pominięto jego 
trzeci człon, który stanowił zapewne otoczone wałem 
podgrodzie.

Obiekt składa się ze wspomnianych już trzech czę-
ści: pierwsza, najmniejsza, znajduje się mniej więcej 
po środku drugiej, największej części grodziska. Trzecia 
część przylega do drugiej od południowego-zachodu 
i jest nieco od niej mniejsza, dlatego najprawdopodob-
niej była w przeszłości podgrodziem otoczonym wałem 
(ryc. 5 i 6). Pierwszy człon grodziska ma kształt nieregu-
larnego owalu i jest wyniesiony nad pozostałe jego czę-
ści. Jego majdan jest dobrze zachowany i lekko wklęsły, 
otoczony przez szeroki i dość wysoki wał pierścieniowaty 
o łagodnych stokach i regularnej powierzchni, wznoszący 

się w ciągu całej swojej długości na prawie taką samą 
wysokość. W części południowo-zachodniej wał jest prze-
rwany, co może stanowić ślad po miejscu wjazdu do gro-
du. Poza tym wokół niego w niektórych miejscach znajdu-
ją się płytkie zagłębienia, mogące stanowić pozostałości 
fosy. Druga część grodziska ma kształt zbliżony do wydłu-
żonej połowy owalu, która w swoim najszerszym miejscu 
opiera się o skraj wzniesienia. Majdan zgodnie ze sto-
kiem wzniesienia na którym się znajduje nachylony jest 
w stronę wschodnią, południową i zachodnią, a w miej-
scu zlokalizowania pierwszego członu jest płaski. Poza 
tym powierzchnię majdanu zaburza kilka niewielkich fałd 
i wkopów. Majdan otoczony jest dobrze zachowanym, 
szerokim podkowiastym wałem, którego boki dochodzą 
do skrajów wzniesienia, gdzie – z powodu podniesienia 

Ryc. 4. Grodzisko w Połczyn-Zdroju, woj. zachodniopomorskie. Model ukształtowania terenu z naniesionym planem warstwi-
cowym grodziska (oprac. D. Ciastkowski)
Fig. 4. Stronghold at Połczyn-Zdrój, Zachodniopomorskie Province. Digital terrain model compared with the topographic map 
showing contour lines (designed  by D. Ciastkowski)
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Ryc. 5. Grodzisko w Połczyn-
-Zdroju, woj. zachodniopomor-
skie. Model ukształtowania tere-
nu wykonany na podstawie da-
nych ALS uzyskanych z CODGiK 
(oprac. D. Ciastkowski)
Fig. 5. Stronghold at  
Połczyn-Zdrój, Zachodniopo-
morskie Province. Digital ter-
rain model based on the ALS 
data obtained from the Centre 
for Geodetic and Topographic 
Documentation (CODGiK) (desi-
gned by D. Ciastkowski)

Ryc. 6. Grodzisko w Połczyn-
-Zdroju, woj. zachodniopomor-
skie. Model ukształtowania tere-
nu wykonany na podstawie da-
nych ALS uzyskanych z CODGiK 
(oprac. D. Ciastkowski)
Fig. 6. Stronghold at  
Połczyn-Zdrój, Zachodniopo-
morskie Province. Digital ter-
rain model based on the ALS 
data obtained from the Centre 
for Geodetic and Topographic 
Documentation (CODGiK) (desi-
gned by D. Ciastkowski)

się w tym miejscu terenu – jest nieznacznie niższy. Ma 
on strome zbocza i w ciągu całego swojego przebiegu 
wznosi się na mniej więcej taką samą wysokość, z wy-
żej opisanymi wyjątkami. Tak samo jak wał pierwszego 
członu grodziska, wał drugiego również jest przerwany 
w swojej południowo zachodniej części, co stanowi do-
brze widoczną pozostałość po bramie wjazdowej. Do 
wału od strony południowo zachodnie, gdzie drugi człon 
łączy się z trzecim, przylega do niego dobrze zachowana, 
szeroka i dość głęboka fosa, która ciągnie się od skraju 
wzniesienia, aż do miejsca, w którym łączą się wały dru-
giej i trzeciej części grodziska. Trzeci człon grodziska ma 
nieregularny kształt i zajmuje powierzchnię około 21,62 

arów. Jego majdan wznosi się w swojej południowej czę-
ści i opada w kierunku wałów drugiego członu, oraz ku 
północy i południowemu zachodowi. Powierzchnia tego 
majdanu jest bardzo nierówna, pocięta licznymi fałdami 
i wkopami które  w znacznym stopniu go uszkodziły. Oto-
czony jest przez niski wał podkowiasty o wysokości do-
chodzącej w najwyższym punkcie do około 0,5 m, który 
od południa łączący się z wałem drugiego członu, a od 
północy dochodzi do stoku wzniesienia. Wał jest niski, 
ale ma bardzo regularne wymiary, na prawie całej swojej 
długości wznosi się na taką samą wysokość, a jego sze-
rokość wynosi od około 4 do około 7 m, co powoduje że 
jest dość dobrze widoczny w terenie. Od południowego-
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-zachodu do wału przylega płytka, ale szeroka fosa, która 
w części południowej opada i zanika, wraz z opadającym 
poziomem terenu wzniesienia. Interesujące jest to, że 
wał trzeciego członu również jest przerwany w swojej 
zachodniej części, co po porównaniu z informacjami uzy-
skanymi na temat wałów otaczających dwie pozostałe 
części grodziska, może świadczyć że w przypadku tego 
stanowiska zachowały się ślady pierwotnej drogi wjaz-
dowej, przechodzącej przez trzy punkty wałów w których 
dawniej znajdowały się bramy.

Geomorfologia grodziska  
wczesnośredniowiecznego  
w zawadnie w świetle danych archiwal-
nych i danych als (lidar)

Grodzisko w Zawadnie, woj. opolskie, pow. brzeski, gm. 
Lewin Brzeski, położone jest na terenie lasu niedaleko 
ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry, około 3 km na północny 
wschód od miejscowości Różyna i około 1,2 km od przy-
siółka Zawadno. Stanowisko przebadane zostało 1957 
roku przez J. Kazimierczyka i Z. Trudzika. W trakcie tych 
badań powierzchniowych i sondażowych okres jego po-
wstania ustalono na XIV–XV wiek. Grodzisko zachowane 
jest w dość dobrym stanie, z wyraźnie widocznym stoż-
kiem, lecz gorzej zachowanymi wałami i fosą.

Obiekt jest nizinnym grodziskiem stożkowatym, 
o kształcie zbliżonym do koła i średnicy równej mniej wię-
cej 60 m (ryc. 7). W centralnym punkcie założenia znajdu-
je się czworoboczny stożek o zaokrąglonych narożnikach 
i długości boków około 30 m i wysokości dochodzącej do 
4 m. Zbocza stożka dość stromo opadają ku otaczającej 
go fosie szerokiej na 15 do 21 m. Fosa otoczona jest przez 
w różnym stopniu zachowany wał, którego wysokość do-
chodzi obecnie do około 0,7–1,5 m. Ogólna powierzchnia 
całego grodziska wynosi około 0,93 ha5.

Grodzisko w Zawadnie znajduje się na terenie sze-
rokiej doliny będącej połączeniem dolin dwóch rzek, 
Odry i Nysy Kłodzkiej. Obiekt położony jest na niewiel-
kim i niewysokim wzniesieniu, na podmokłym terenie, 
otoczonym przez liczne jeziora, starorzecza i inne małe 
zbiorniki wodne. Opublikowany w literaturze plan gro-
dziska, sporządzony w latach 70. XX wieku, wykonany zo-
stał schematycznie i nie może być uznany za odpowiedni 
do potrzeb badawczych i konserwatorskich. Pierwszym 
i największym błędem tego planu jest to, że opisany 
w literaturze stożek ma w rzeczywistości kształt zbliżo-
ny do czworoboku, co jest widoczne w terenie, lecz na 
planie został przedstawiony w formie owalnej. Kolejny 
błąd polega na tym, że całe grodzisko na planie zaprezen-
towano jako bardzo regularne, o prawie idealnie owal-
nych wałach i fosie, podczas gdy w rzeczywistości wały 
są w znacznym stopniu zniszczone i nieregularne, a fosa 

5   Kazimierczyk, Macewicz i Wuszkan 1977: 573–575.

ma kształt zbliżony do czworoboku o zaokrąglonych na-
rożnikach. 

Obiekt jest grodziskiem stożkowatym, składającym się 
z trzech elementów (ryc. 8 i 9). Pierwszym jest znajdujący 
się w centrum założenia stożek o kształcie zbliżonym do 
regularnego czworoboku (kwadratu) o zaokrąglonych na-
rożnikach i bardzo pofałdowanej powierzchni, z licznymi 
wkopami i wypukłościami. Stożek zachował się dość do-
brze, wciąż jest dość wysoki, wznosi się na wysokość kilku 
metrów nad otaczający go teren, oraz ma strome stoki 
opadające ku fosie. Kształt stożka jest w pewnym stopniu 
zakłócony przez to, że jego północny narożnik jest bar-
dzo zniszczony. Liczne  głębokie wkopy znajdujące się na 
jego powierzchni najprawdopodobniej są śladami daw-
nych badań, oraz nielegalnych wkopów „poszukiwaczy 
skarbów”. Doprowadziło to do tego, że dobrze zachowa-
ny stożek został w znacznym stopniu uszkodzony. Stożek 
otoczony jest przez drugi element grodziska i zarazem 
najlepiej zachowany, czyli fosę. Jej kształt zbliżony jest 
do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. Fosa jest 
szeroka na 15–21 m. Ma ona niemal taką samą szerokość 
z każdej strony stożka, co pozwala sądzić, że jej kształt 
zachował  się w dobrym stanie. Niemożliwe jest dokład-
ne ustalenie głębokości fosy bez badań terenowych sta-
nowiska, ponieważ jest ona obecnie wypełniona wodą, 
a model terenu uzyskany dzięki danym ALS ukazuje jedy-
nie poziom tafli wody. Fosa otoczona jest przez ostatni, 
najgorzej zachowany element grodziska, którym jest wał 
obronny. Jest on w znacznym stopniu zniszczony i obec-
nie składa się z czterech części, zachowanych w zróżnico-
wanym stopniu. Najlepiej zachowały się części południo-
wo-zachodnia oraz północno-zachodnia, które są dość 
szerokie, wznoszą się na wysokość paru metrów i mają 
dość strome lecz poszarpane i nieregularne stoki. Znacz-
nie gorzej zachowały się części północno-wschodnia i po-
łudniowo-wschodnia, które obecnie są bardzo wąskie 
i niskie, lecz również mają dość strome stoki. Szczyty wa-
łów są pofałdowane licznymi niewysokimi wypukłościami 
i wkopami. Do grodziska od strony zachodniej przylega 
koryto starorzecza, co pozwala sądzić, że prawdopodob-
nie pierwotnie gród znajdował się nad samą rzeką i być 
może jego fosa była z nią połączona. Grodzisko w Za-
wadnie jest w znacznym stopniu zniszczone, lecz dzięki 
wykorzystaniu dokładnych danych ALS i stworzonemu na 
ich podstawie modelowi terenu możliwe było uzyskanie 
na jego temat dodatkowych informacji, które uzupełniły 
dawne dane archiwalne, stanowiąc punkt wyjścia do dal-
szych, dokładniejszych badań tego założenia. 

Podsumowanie

Głównymi celami artykułu było sprawdzenie czy dane 
ALS i modele rzeźby terenu stworzone na ich podstawie 
mogą posłużyć do weryfikacji wyników dawnych badań 
nad grodziskami w Kłopotowie, Połczyn-Zdroju i Zawad-
nie, porównanie danych archiwalnych dotyczących tych 
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Ryc. 7. Grodzisko w Za-
wadnie, woj. opolskie. Model 
ukształtowania terenu z nanie-
sionym planem warstwicowym 
grodziska (oprac. D. Ciastkow-
ski)
Fig. 7. Stronghold at Zawad-
no, Opolskie Province. Digital 
terrain model compared with 
the topographic map showing 
hachure shading (designed  by 
D. Ciastkowski)

Ryc. 9. Grodzisko w Za-
wadnie, woj. opolskie. Model 
ukształtowania terenu wyko-
nany na podstawie danych ALS 
uzyskanych z CODGiK (oprac. 
D. Ciastkowski)
Fig. 9. Stronghold at Zawad-
no, Opolskie Province. Digital 
terrain model based on the ALS 
data obtained from the Centre 
for Geodetic and Topographic 
Documentation (CODGiK) (desi-
gned by D. Ciastkowski)

Ryc. 8. Grodzisko w Za-
wadnie, woj. opolskie. Model 
ukształtowania terenu wyko-
nany na podstawie danych ALS 
uzyskanych z CODGiK (oprac. 
D. Ciastkowski)
Fig. 8. Stronghold at Zawad-
no, Opolskie Province. Digital 
terrain model based on the ALS 
data obtained from the Centre 
for Geodetic and Topographic 
Documentation (CODGiK) (desi-
gned by D. Ciastkowski)
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grodzisk z danymi ALS, oraz opisanie ich rzeźby. W trak-
cie analizy dokładnych modeli powierzchni grodzisk i ich 
okolicy udało się zdobyć więcej informacji niż w trakcie 
dawnych badań powierzchniowych, oraz zlokalizować nie 
uwidocznione na dawnych planach sytuacyjno-wysoko-
ściowych struktury i konstrukcje powiązane z grodziska-
mi. Poza tym okazało się, że wiele dawnych planów wciąż 
jest do pewnego stopnia aktualne, lecz zostały one często 
wykonane niedokładnie lub schematycznie oraz zawierają 
sporą liczbę błędów. Niektóre dawne plany sytuacyjno-
-wysokościowe wykonane przy zastosowaniu klasycznych 

metod geodezyjnych, okazują się obecnie, po porównaniu 
z numerycznymi modelami terenu powstałymi na podsta-
wie danych ALS całkowicie błędne. Wskazuje to wyraźnie 
na konieczność ponownego sporządzenia planów sytu-
acyjno-wysokościowych i pseudotrójwymiarowych mo-
deli grodzisk na podstawie dostępnych obecnie danych 
numerycznych, ponieważ, zwłaszcza w przypadku stano-
wisk porośniętych lasem, istnieje możliwość wykrycia nie-
zidentyfikowanych uprzednio, ważnych elementów sys-
temu obronnego grodów i uzyskanie nowych informacji 
na temat stanowisk uznanych za całkowicie przebadane.
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The accuracy of the old geodetic plans of strongholds  
in the light of the ALS data

Summary

The main objectives of the paper were to check whether the 
ALS data and digital terrain models created on their basis can 
be used to verify the results of the former studies on strong-
holds at Kłopotowo, Połczyn-Zdrój and Zawadno, to compare 
archival data on these sites with the ALS data, and to describe 
geomorphology of these strongholds. During the analysis of ac-
curate models of surface of these strongholds and of their sur-
roundings it was possible to get more information valuable for 
research and conservation purposes than it was possible during 
previous field observations and geodetic measurements. It was 
possible to locate structures and constructions clearly associat-
ed with the strongholds, and not shown in the published plans. 
It turned out that many of the old plans are still to some extent 

valid, but they were often made inaccurate, or schematically, 
and include a large number of errors. Some old plans made us-
ing conventional surveying methods are proving now – when 
compared with digital terrain models of land based on the ALS 
data – completely wrong. This clearly shows the necessity of 
re-drawing plans and 3D models of strongholds on the basis of 
currently available numerical data, because, especially in case 
of forested sites, it is possible to detect previously unidentified, 
important elements of the defense system of strongholds and 
gain new information about the sites which were believed to 
be fully recognised.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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