
ARCHAEOLOGICA
HEREDITAS

Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawa 2018

11
Lotnicze skanowanie laserowe  
jako narzędzie archeologii

pod redakcją
Martina Gojdy i Zbigniewa Kobylińskiego



Archaeologica Hereditas
Prace Instytutu Archeologii UKSW  

Komitet Redakcyjny:
Redaktor serii: Zbigniew Kobyliński

Członkowie Komitetu: Tadeusz Gołgowski, Jacek Lech, Przemysław Urbańczyk
Sekretarz: Magdalena Żurek

Adres Redakcji:
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa

tel. +48 22 569 68 17, e-mail: archeologia@uksw.edu.pl
www.archeologia.uksw.edu.pl

Redakcja tomu: Martin Gojda i Zbigniew Kobyliński
Korekty: Zbigniew Kobyliński

Skład: Bartłomiej Gruszka
Projekt okładki: Katja Niklas i Ula Zalejska-Smoleń

Linguistic consultation: Louis Daniel Nebelsick

Rycina na okładce: grodzisko Vladař w zachodnich Czechach: numeryczny model terenu  
wygenerowany na podstawie danych ALS (opracował Martin Gojda)

Publikacja recenzowana do druku przez prof. dr. hab. Jiříego Macháčka i dr. hab. Krzysztofa Misiewicza

© Copyright by Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2018
 

ISBN  978-83-946496-6-1
ISBN  978-83-948352-3-1

ISSN 2451-0521

Wydawnictwo:
Fundacja Res Publica Multiethnica
Ul. Cypryjska 44, 02-761 Warszawa
http://res-publica-multiethnica.pl



       SPIS
TREŚCI

ArchAeologicA
Hereditas 11

 5    Martin Gojda i Zbigniew Kobyliński  
Wprowadzenie

Metoda

11    Rachel Opitz  
Podstawowe prace z danymi pochodzącymi 
z lotniczego skanowania laserowego  
(opracowanie i ocena), możliwości ich  
testowania i ograniczenia w dokumentowaniu 
antropogenicznych form rzeźby terenu

23   Lukáš Holata i Jindřich Plzák  
Podstawowe prace z danymi pochodzącymi 
z lotniczego skanowania laserowego (opra-
cowanie i ocena), możliwości ich testowania 
i ograniczenia w dokumentowaniu antropoge-
nicznych form rzeźby terenu

45   David C. Cowley i Rachel S. Opitz  
Topografia archeologiczna: dane 3D,  
obserwacja, wizualizacja i interpretacja

57    Žiga Kokalj, Klemen Zakšek  
i Krištof Oštir 
Wizualizacje modeli reliefu  
o wysokiej rozdzielczości

69   David Novák  
Wykorzystanie ALS do zautomatyzowanej  
analizy krajobrazu

85    Martin Gojda  
Wartość komplementarności. Integracja danych 
z badań lotniczych i ALS w Czechach

Zastosowania

95   Murielle Georges-Leroy,  
Jérôme Bock, Étienne Dambrine,  
Jean-Luc Dupouey i David Étienne  
LiDAR pomaga rozszyfrować historię użytkowania 
gruntów w Lotaryngii we Francji

107    Piotr Wroniecki, Marcin Jaworski  
i Mikołaj Kostyrko  
Człowiek w krajobrazie. Antropogeniczne  
formy terenowe z obszarów Polski w świetle  
lotniczego skanowania laserowego

129   Maria Legut-Pintal  
Lotnicze skanowanie laserowe (ALS)  
w badaniach nad średniowiecznym krajobra-
zem kulturowym na Dolnym Śląsku

143     Ladislav Čapek  
Lotniczy skaning laserowy i opuszczone  
średniowieczne wsie południowych Czech

159   Szymon Domagała  
Wysiedlone wioski łemkowskie w Beskidzie 
Niskim w świetle lotniczego skanowania  
laserowego i obserwacji terenowych

167   Dominik Ciastkowski  
Dokładność dawnych planów sytuacyjno-wy-
sokościowych grodzisk w świetle danych ALS

175   Zbigniew Kobyliński  
Rola lotniczego skanowania laserowego  
w odkrywaniu starożytnych i wczesnohistorycz-
nych grodzisk na terenach leśnych: przykład 
historycznych krain Pomezanii i Pogezanii

189   Łukasz Banaszek,  
Romualda Bartkowiak,  
Marta Błażejewska  
i Anna Skrzeczyńska  
Lotnicze skanowanie laserowe: wyzwanie 
konserwatorskie

205   Pavla Popelářová  
Mapowanie i dokumentacja procesów  
destrukcyjnych na terenie czeskich grodzisk  
za pomocą lotniczego skanowania lasero-
wego



215   Janusz Budziszewski,  
Michał Szubski i Michał Jakubczak  
O identyfikacji punktów pradziejowej eksplo-
atacji krzemieni ze złóż wtórnych przy pomo-
cy lotniczego skanowania laserowego 

233    Rafał Solecki  
Wykorzystanie lotniczego skanowania lasero-
wego (ALS) w prospekcji dawnych pól upraw-
nych na przykładzie reliktów z Miłomłyna 
w powiecie ostródzkim 

243   Mateusz Dobiegała  
i Michał Jakubczak  
Pozostałości pól typu Celtic fields z miejscowości 
Michałów-Reginów, pow. legionowski, w świetle 
obrazowań lotniczego skanowania laserowego

251   Jan John, Ondřej Chvojka  
i Jiří Beneš  
Kurhany z lasu Hemera (południowe Czechy): 
uwagi na temat prospekcji, badań i chronologii

261   Jan Martínek  
Staré Hradisko na Szlaku Bursztynowym 
w świetle danych ALS 

279    Petr Menšík i Jindřich Plzák  
Grodzisko „Kněží hora” koło Katovic (region 
południowych Czech) w świetle lotniczego 
skaningu laserowego

289    Grzegorz Podruczny,  
Mikołaj Kostyrko i Piotr Wroniecki  
Twierdza. Zanikający krajobraz ujścia Nysy 
Łużyckiej do Odry w perspektywie badań  
historycznych oraz archeologii nieinwazyjnej 

* 

303    Noty o autorach 



Lotnicze skanowanie laserowe:  
wyzwanie konserwatorskie

Łukasz Banaszek, Romualda Bartkowiak, Marta Błażejewska i Anna Skrzeczyńska

ArchAeologicA
Hereditas 11
189–203

Wstęp

Historia wykorzystania lotniczego skanowania laserowe-
go (ALS) w archeologii sięga ostatniej dekady XX wieku1. 
Aspekt użycia danych lidarowych2 dla celów konserwa-
torskich rozpoznano stosunkowo szybko obok możliwości 
dokumentacji znanych obiektów archeologicznych, a także 
potencjału identyfikacji zachowanych form terenowych3. 
W tym sensie, służby zajmujące się zarządzaniem, ochroną 
i popularyzacją dziedzictwa otrzymały szczegółowe (choć 
ograniczone wskutek specyfiki metody oraz charakteru da-
nych4) informacje dotyczące lokalizacji oraz stanu zacho-
wania obiektów archeologicznych, a także argumenty za 
objęciem ochroną rozpoznanych nowych form. Podkreśla 
się też, że dane ALS mogą być skutecznie wykorzystywa-
ne w celu monitoringu stanowisk i krajobrazu w czasie5. 
Ponadto sukcesywne skanowanie tego samego obszaru 
może pozwolić na dostrzeżenie dynamiki subtelnych zmian 
oraz stanowić podstawę dla modelowania zagrożeń6 lecz 
ze względu na krótką historię wykorzystywania ALS, do-
tychczas brak jednoznacznych przykładów ilustrujących 
problem w odniesieniu do długotrwałych procesów7. Po-
mimo to, porównanie numerycznych modeli terenu (NMT) 
wygenerowanych na podstawie współczesnych danych li-
darowych oraz historycznych zdjęć lotniczych umożliwia 
pogłębienie takiej analizy i sięgnięcie kilkudziesięciu lat 
wstecz8. Jednakże w tym wypadku dotyczy to wyłącznie 
powierzchni odsłoniętych (brak możliwości wygenerowa-
nia szczegółowych modeli terenu obszarów pokrytych ro-
ślinnością wskutek wykorzystania fotografii).

W wielu krajach, w tym w Polsce, rozmaite agencje rzą-
dowe rozpoczęły naloty ALS ze względu na zróżnicowane 
potrzeby, na przykład w celu zarządzania ryzykiem powo-

1  Por. Holden 2001; Motkin 2001; Crutchley i Crow 2009: 3
2  Pisząc o danych lidarowych w niniejszym artykule odnosimy się 

wyłącznie do danych pozyskanych metodą lotniczego skanowania 
laserowego.

3  Np. Bewley 2003
4 Por. Banaszek 2015
5  Doneus i Briese 2011
6  Por. Kincey i Challis 2010
7 Por. Barnes 2003
8  Risbøl et al. 2015

dziowym9. Pokrycie rozległych obszarów danymi lidarowy-
mi oraz udostępnienie tychże zbiorów zainteresowanym 
instytucjom lub podmiotom spowodowało zauważalną 
dostępność produktów skanowania. Nie umknęło to uwa-
dze archeologów ani służb konserwatorskich w wybranych 
państwach. W konsekwencji niektóre agencje rządowe zaj-
mujące się zarządzaniem dziedzictwem włączyły produkty 
pochodne skanowania w zasób analizowanych przez nie 
danych10. Doszło także do inicjalizacji dużych programów 
badawczo-konserwatorskich, których celem jest rozpo-
znanie obiektów archeologicznych poprzez interpretację 
produktów pochodnych skanowania wygenerowanych na 
podstawie tych tzw. danych ogólnych, a więc niededykowa-
nych pierwotnie dla archeologii11. Choć takie podejście nie 
wykorzystuje w pełni potencjału metody i w pewnym sensie 
oferuje zredukowane informacje12, to zasługuje na pochwa-
łę ze względu na skalę opracowania i stanowi znaczące wy-
zwanie. Ponadto przeprowadzone zostały studia mające na 
celu identyfikację potencjału informacyjnego związanego 
z użyciem ALS dla potrzeb konserwatorskich, a także okre-
ślenie kosztów, ograniczeń i zalet takiego rozwiązania13. 

W tym kontekście należy się zastanowić nad sposo-
bem wykorzystania danych pozyskanych za pomocą 
lotniczego skanowania laserowego przez polskie służby 
konserwatorskie. Celem artykułu jest omówienie i ocena 
dotychczasowego użycia danych lidarowych przez konser-
watorów zabytków. Pokazujemy zalety i ograniczenia uży-
cia poszczególnych produktów pochodnych ALS. Ponadto 
zwracamy uwagę na to, jak tradycyjne obostrzenia w do-
stępie do informacji na temat lokalizacji stanowisk arche-
ologicznych zostały w pewien sposób zastąpione przez 
powszechną i otwartą dostępność do danych teledetek-
cyjnych oraz omawiamy komplikacje tym spowodowane. 
Określamy potrzeby zmian i proponujemy rozwiązania 
mające na celu zwiększenie efektywności zarządzania 
i ochrony dziedzictwa archeologicznego. Przywołujemy 

  9  Por. Maślanka i Wężyk 2014
10  Np. Horne 2011; Crutchley 2013
11  Bofinger i Hesse 2011; Hesse 2013
12  Por. Banaszek 2014
13  Np. Challis et al. 2008
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również przykłady wykorzystania danych lidarowych 
przez służby konserwatorskie w innych krajach.

Dyrektywa powodziowa  
zmienia archeologię

Choć polscy archeolodzy i pracownicy służb konserwator-
skich byli wśród odbiorców prawdopodobnie pierwszego 
referatu na temat możliwości wykorzystania lotniczego 
skanowania laserowego w badaniach archeologicznych14, 
to minęło kilka lat zanim aplikacja tej metody w studiach 
nad przeszłością ziem polskich miała swoją premierę15. 
Po niej pojawiły się kolejne przykłady wykorzystania16, ale 
relatywnie wysokie koszty pobrania danych spowodowa-
ły, że wybrane obszary badań nie były rozległe, a sam 
sposób pobierania danych nie mógł się upowszechnić. 

Wobec tego, nie może dziwić fakt, że ALS zdobył popu-
larność w polskiej archeologii dopiero wskutek swoistego 
uwolnienia produktów skanowania i wygenerowanych 
na ich podstawie opracowań pochodnych. Realizacja 
projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nad-
zwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), wpisującego się w tzw. 
dyrektywę powodziową Parlamentu Europejskiego17, do-
prowadziła do pozyskania olbrzymiej ilości danych lida-
rowych, które po przetworzeniu są udostępniane przez 
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej (CODGiK)18. Choć nie był i nie jest to jedyny pro-
jekt, w którym pozyskane zostały dane lidarowe w Polsce, 
to dla niektórych archeologów ISOK stał się wręcz syno-
nimem ALS. Stało się tak nie tylko wskutek planu zeska-
nowania niemalże całej powierzchni kraju19, ale i poprzez 
ułatwienie dostępu do części produktów. Oprócz zamó-
wienia danych dystrybuowanych przez CODGiK pod po-
stacią chmur punktów lub modeli numerycznych istnieje 
także alternatywny kanał pozyskania przygotowanych 
produktów pochodnych. Rezultaty analizy cieniowania 
numerycznego modelu terenu, opracowane dla całości 
aktualizowanego na bieżąco zasobu, są upublicznio-
ne jako warstwy WMS/WMTS na geoportalach: http://
mapy.geoportal.gov.pl/ (zarządzany przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii – GUGiK), czy http://mapy.zabytek.
gov.pl/nid/ (portal Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
– NID). Dzięki dowolnej przeglądarce internetowej ist-
nieje możliwość obserwacji cieniowanego NMT, a przez 

14  Por. Banaszek 2014: 210–211.
15  Referat J. Nowakowskiego Airborne Laser Scanning (ALS) w pol-

skiej archeologii. Próby, doświadczenia, wyniki przedstawiony 
podczas 19. Konferencji sprawozdawczej. Badania archeologiczne 
na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2008–2009, Poznań, 
26–27.04.2010.

16  Budziszewski i Wysocki 2012; Kobyliński et al. 2012; Orlicka-Ja-
snoch 2012; Czebreszuk et al. 2013; Engel et al. 2013; Kobyliński 
2013; Rączkowski i Banaszek 2013; Przybył 2014; Radziszewska 
2014.

17  Maślanka i Wężyk 2014.
18  Por. Kiarszys i Banaszek w druku.
19  Kurczyński, Stojek i Cisło-Lesicka 2014.

to identyfikacji rozmaitych form zaburzających rzeźbę 
terenu, w tym obiektów archeologicznych, poznanie ich 
położenia, a także przeprowadzenie najprostszych ana-
liz: pomiaru powierzchni i odległości. Ponadto, warstwy 
te mogą zostać zaimportowane do aplikacji GIS-owych, 
które umożliwiają dalsze postępowanie. Niemożliwa po-
zostaje przy tym obróbka danych, gdyż użytkownik nie 
posiada do nich bezpośredniego dostępu. W konsekwen-
cji udostępnienia rezultatów skanowania w Internecie 
rozwiązanie to zyskało ogromną popularność zarówno 
wśród archeologów20, jak i innych osób zainteresowa-
nych przeszłością21, pomimo iż informacje odnośnie do 
obiektów archeologicznych zarejestrowanych w danych 
pozostają ograniczone i niepełne22.

Praktyka wykorzystania danych  
lidarowych przez wuoz

W Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków (WUOZ) 
dane lidarowe wykorzystywane są niemalże wyłącz-
nie pod postacią warstw WMS/WMTS udostępnianych 
przez geoportale. Oferowany przez nie cieniowany NMT 
użytkowany jest w celu lokalizacji stanowisk archeolo-
gicznych posiadających formę krajobrazową, określenia 
ich zasięgu i stanu zachowania, a także oceny zagrożeń. 
Należy podkreślić, że produkty pochodne skanowania 
wykorzystywane są w codziennej praktyce, a obserwa-
cja przetworzonych danych umożliwia również uaktual-
nianie Kart Ewidencyjnych Zabytków Archeologicznych, 
a w konsekwencji zaoferowania skuteczniejszej ochrony 
konserwatorskiej. Jednocześnie należy podkreślić, że in-
terakcja z warstwami WMS/WMTS ma charakter intuicyj-
ny. Pracownicy WUOZ nabyli umiejętności interpretacji 
cieniowanego NMT jako rezultat samodoskonalenia się 
i wskutek rozwoju własnych zainteresowań. Nie przeszli 
oni odpowiednich kursów z przetwarzania ani czytania 
danych lidarowych. To dostępność narzędzi oraz rozpo-
znanie ich potencjału doprowadziły do wykorzystania 
informacji przestrzennej oferowanej przez geoportale.

Powszechność użycia omawianych warstw WMS/
WMTS spowodowała, że do WUOZ wpływa znacząca 
liczba zgłoszeń o odkryciu obiektów lub stanowisk arche-
ologicznych. Informacje takie dostarczane są do urzędu 
najczęściej drogą elektroniczną i są przesyłane zarówno 

20  Por. Wroniecki, Jaworski i Kostyrko 2015.
21  Produkty pochodne skanowania są wykorzystywane między inny-

mi przez tzw. poszukiwaczy skarbów, por. Budziszewski i Grabow-
ski b.d. Ponadto zarówno w wersji drukowanej – por. Ślędziński 
i Sadowski 2014, jak i cyfrowej (http://eksploratorzy.com.pl/view-
topic.php?f=18&t=19282) pojawiają się rozmaite notki, publikacje 
i instrukcje dotyczące możliwości wykorzystania danych ogólno-
dostępnych w celu identyfikacji rozmaitych form terenowych 
z przeszłości. Temat ten jest podejmowany także w mediach spo-
łecznościowych (np. https://www.facebook.com/groups/lidar-
poszukiwaczeukrytejhistorii/) gdzie dochodzi do wymiany opinii 
oraz doświadczeń w interpretacji obserwowanych fenomenów.

22  Por. Banaszek 2015: 105–124; Kiarszys i Banaszek w druku.
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przez archeologów jak i osoby niezajmujące się zawodo-
wo badaniem przeszłości. Zgłaszający podają zazwyczaj 
podstawowe dane odnośnie do lokalizacji zidentyfikowa-
nych form terenowych z uwzględnieniem nazwy miejsco-
wości, w obrębie której położone są rozpoznane obiekty, 
a także ich współrzędnych geograficznych. Dołączony zo-
staje również zrzut ekranu z zaznaczonym obiektem na 
tle cieniowanego NMT. 

Wraz z otrzymaniem takiego zgłoszenia służby kon-
serwatorskie podejmują działania mające na celu wery-
fikację dostarczonych informacji. Wpierw dochodzi do 
kwerendy posiadanego zasobu. Sprawdzane są arkusze 
AZP i dokonuje się oceny czy dany obiekt został wcześniej 
zidentyfikowany podczas badań powierzchniowych i/lub 
czy istnieją inne źródła na jego temat. Jeżeli mamy do 
czynienia ze znanym stanowiskiem archeologicznym, to 
osoba zgłaszająca zostaje poinformowana o jego chro-
nologii oraz funkcji. W przypadku rozpoznania nowych, 
wcześniej nieznanych form, dochodzi do weryfikacji te-
renowej dokonywanej przez pracownika WUOZ. Polega 
ona najczęściej na pobieżnej obserwacji23. Prowadzone 
są także próby detekcji materiałów archeologicznych za-
legających na powierzchni ziemi (fragmentów ceramiki 
i krzemieni, śladów po konstrukcjach). Odnalezione ar-
tefakty wykorzystywane są następnie w celu określenia 
chronologii i funkcji danych obiektów. Następnie wykona-
na zostaje Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego, 
a informacje o lokalizacji stanowiska zostają przesłane 
do władz samorządowych odpowiedzialnych za gminną 
ewidencję zabytków na obszarze, w którym znajduje się 
zidentyfikowany zabytek. Tym samym dochodzi do ob-
jęcia go wymaganą prawnie ochroną konserwatorską. 
Ponadto, jeżeli takie obiekty archeologiczne znajdują się 
na obszarze zarządzanym przez Lasy Państwowe, to ich 
obecność uwzględniona zostaje w planach gospodar-
czych właściciela lasu. Ma to na celu ich ochronę przed 
dewastacją spowodowaną prowadzoną gospodarką le-
śną. Jednakże jak dotąd brakuje ustalonych zasad ochro-
ny stanowisk archeologicznych położonych na terenach 
zalesionych. W sporadycznych przypadkach dochodzi do 
prób weryfikacji wcześniej nieznanych stanowisk za po-
mocą badań sondażowych.

Należy podkreślić, że podobne zgłoszenia miały miej-
sce również zanim doszło do udostępnienia cieniowane-
go NMT wygenerowanego na podstawie danych lidaro-
wych. Najbardziej spektakularnym przykładem tego typu 
było rozpoznanie założenia średniowiecznego miasta 
Dzwonowo24. Pozostałości po nim zostały zidentyfikowa-
ne na podstawie ortofotomapy udostępnionej przez geo-
portal zarządzany przez GUGiK. Jednakże rozmaite wy-
różniki (roślinne, glebowe, śniegowe, itp.), na podstawie 
których dokonywane są odkrycia wskutek wykorzystania 
zdjęć lotniczych, zależą od wielu aspektów. Wpływ na 
ujawnianie się tych wyróżników ma między innymi czas 

23  Por. Banaszek 2015: 123–124.
24  Krzepkowski i Moeglich 2014.

wykonania zdjęcia, ich sezonowość, typy uprawy pora-
stających zniwelowane obiekty archeologiczne, zabiegi 
agrotechniczne, warunki atmosferyczne i wiele innych25. 
Tym samym detekcja pozostałości po przeszłej działalno-
ści człowieka dzięki interpretacji fotografii lotniczych jest 
zależna od zdecydowanie większej liczby czynników tylko 
częściowo kontrolowanych przez archeologa (wykonaw-
cę zdjęcia i/lub interpretatora danych). W konsekwencji, 
nawet jeśli rozmaite ortofotomapy były dostępne na geo-
portalach, to możliwości identyfikacji w tych zobrazowa-
niach obiektów archeologicznych były dużo mniejsze niż 
w przypadku obserwacji udostępnionego cieniowanego 
NMT26. 

Nie wynika to jednak z odpowiedniego przygotowania 
interpretatorów danych lecz wyłącznie z możliwości reje-
stracyjnych obu metod. Szczególne właściwości fizyczne 
rozmaitych obiektów archeologicznych o zachowanej for-
mie krajobrazowej (zwłaszcza tych najbardziej spektaku-
larnych: grodzisk, cmentarzysk kurhanowych, fortyfikacji) 
dużo łatwiej zostają zapisane w danych ALS aniżeli często 
niebezpośrednie wyróżniki obserwowane na fotografiach 
lotniczych. Takie intuicyjne podejście do wykorzystania 
obu technik teledetekcyjnych doprowadziło do swoistej 
marginalizacji zdjęć lotniczych w polskiej archeologii27 
i zachwytu nad ALS28.

Nie oznacza to jednakże, że służby konserwatorskie 
pozostają nieświadome wad i ograniczeń charaktery-
zujących podejście oparte wyłącznie na wykorzysta-
niu cieniowanego NMT udostępnionego w Internecie. 
Z tego powodu podjęte zostały działania prowadzące do 
przedefiniowania praktyki. Zgłoszone do WUOZ w Po-
znaniu cmentarzysko kurhanowe we Wronkach zostało 
wykorzystane jako poligon doświadczalny w celu oce-
ny przydatności i potencjału związanego z modyfikacją 
dotychczasowego podejścia. Skupisko obiektów ziden-
tyfikowane przez I. Kołoszuka zostało poddane pobież-
nym naziemnym oględzinom przez pracowników urzę-
du i wpisane do ewidencji jako stanowisko Wronki nr 
49 (AZP 46-22/163). Następnie ze środków własnych 
WUOZ sfinansowany został zakup pierwotnych produk-
tów ALS – chmur punktów, a także ich przetworzenie 
i archeologiczna interpretacja. Prace te zostały zlecone 
doświadczonemu analitykowi danych, a na podstawie 
uzyskanych wyników określono strukturę cmentarzyska 
oraz zasięg poszczególnych obiektów. Wyłącznie na tej 
podstawie Wielkopolski Konserwator Zabytków rozpoczął 
czynności związane z wpisaniem owego stanowiska do 
rejestru zabytków. Choć uruchomiona procedura wciąż 
trwa, to równolegle zaplanowano badania sondażowe na 
jednym z kurhanów, których celem będzie między innymi 
określenie chronologii cmentarzyska. 

25  Por. Wilson 2000.
26  Por. Banaszek 2015: 120–122, 276–277.
27  Por. Żuk 2005.
28  Por. Wroniecki, Jaworski i Kostyrko 2015.
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Stanowisko we Wronkach stało się jednym z pierw-
szych opracowanych w ten sposób przez WUOZ. Zakłada-
my, że w przyszłości dojdzie do dalszych prób wpisania do 
rejestru zabytków kolejnych obiektów zidentyfikowanych 
w danych lidarowych. Należy jednocześnie podkreślić, 
że na terenie objętym nadzorem poznańskiego urzędu 
i jego delegatur zidentyfikowano oraz zinwentaryzowa-
no znaczącą liczbę nowych cmentarzysk kurhanowych. 
Tym samym zostały one ujęte w ewidencji, np. Wyszyny 
(gm. Budzyń, woj. wielkopolskie) nr 26 (AZP 42-27/105), 
czy Mirosław (gm. Ujście, woj. wielkopolskie) nr 33 (AZP 
39-25/103), 37 (AZP 39-25/104), 38 (AZP 39-25/105) i 39 
(AZP 39-25/106).

Ponadto w kilku przypadkach WUOZ zlecił interpreta-
cję produktów pochodnych skanowania w związku z pro-
wadzonymi inwestycjami. Z taką sytuacją mieliśmy do 
czynienia między innymi podczas budowy drogi ekspre-
sowej S14 – zachodniej obwodnicy Łodzi. Decyzją łódz-
kiego konserwatora zabytków wśród niezbędnych badań 
prospekcyjnych było wykonanie nalotu ALS i opracowa-
nie jego wyników dla celów archeologicznych29. Opra-
cowane rezultaty trafiły następnie do archiwum służb 
konserwatorskich.

Isok. Geoportal a pozyskanie danych

Biorąc pod uwagę przywołany potencjał aplikacji danych 
lidarowych dla celów konserwatorskich oraz ich intu-
icyjny i ograniczony sposób użycia przez służby ochrony 
zabytków w Polsce widzimy, że możliwości interpretacji 
produktów pochodnych skanowania nie są w pełni wy-
korzystywane w codziennej praktyce. W konsekwencji 
operowanie jedynie na warstwach WMS/WMTS gene-
ruje liczne braki oraz niewiadome, a także utrudnia roz-
poznanie obiektów archeologicznych i ich właściwości 
przestrzennych. Te bariery nie wynikają jedynie z niedo-
statku doświadczenia w czytaniu NMT wygenerowanych 
na podstawie danych ALS30. Istotnie, kontekst społeczno-
-kulturowy znacząco wpływa na wyniki interpretacji i jest 
kształtowany przez przyzwyczajenia analityka danych, 
jego percepcję, sposób konceptualizacji obserwowanych 
wizualnych fenomenów oraz poszukiwanych obiektów, 
a także relacje władzy, w których jest on uwikłany31. Owe 
bariery są również rezultatem specyficznego postępo-
wania z danymi oraz jakości udostępnionych produktów 
pochodnych skanowania. Takie ograniczenia pojawiają 
się nie tylko wskutek pobrania danych dla niearcheolo-
gicznych celów (niededykowanych pierwotnie dla arche-
ologii), ale i wiążą się ze sposobem opracowania tychże 
źródeł. Oznacza to, że w zasobie CODGiK tkwi znacznie 
więcej informacji przydatnych z punktu widzenia służb 

29  Decyzja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 
WUOZ-C.5161.8.2012.MN z dnia 2 lutego 2012 r.

30  Por. Palmer 2011.
31  Palmer i Cowley 2010; Rączkowski 1999.

konserwatorskich niż urzędy ochrony zabytków są w sta-
nie zidentyfikować w wyniku obserwacji udostępnio-
nych warstw WMS/WMTS, które został wygenerowane 
na podstawie tychże danych. Jednak ich eksploracja jest 
możliwa jedynie wówczas gdy WUOZ zaczną pracować 
z danymi (najlepiej pod postacią chmur punktów), a nie 
polegać jedynie na udostępnionym w Internecie cienio-
wanym NMT. 

W celu zilustrowania owych rozbieżności omawiamy 
kilka przykładów. Pokazują one różnice pomiędzy moż-
liwością interpretacji informacji przestrzennej udostęp-
nionej w ramach omawianych warstw WMS/WMTS (za-
sób nr 1) a NMT wygenerowanymi przez nas również na 
podstawie danych z projektu ISOK (zasób nr 2). W tym 
celu z centralnego zasobu danych geodezyjnych i kar-
tograficznych zostały zamówione chmury punktów. Nie 
dokonaliśmy przy tym żadnej obróbki chmur, wykorzystu-
jąc jedynie dostarczoną, „oryginalną” klasyfikację. Tym 
samym te pierwotne produkty skanowania nie zostały 
reklasyfikowane dla celów archeologicznych. W konse-
kwencji omawiane przez nas podejście nie odnosi się do 
sposobu opracowania chmur punktów, dzięki któremu 
możliwe jest jeszcze efektywniejsze wykorzystanie ALS 
w studiach nad przeszłością32. 

Na podstawie dostarczonych danych wygenerowany 
został NMT o rozdzielczości przestrzennej 0,5 m. W tym 
celu wykorzystane zostało oprogramowanie LAStools. 
Następnie ów model terenu został przekształcony dzię-
ki zastosowaniu rozmaitych technik wizualizacji33. Użyte 
do tego zostało oprogramowanie Relief Visualisation 
Toolbox34. To właśnie te produkty pochodne skanowania 
porównaliśmy z cieniowanym NMT oferowanym przez 
geoportale (o rozdzielczości przestrzennej 1 m, azymut 
naświetlania 315°, wysokość kątowa źródła światła 45°). 
Pokazujemy, że samo posiadanie chmur punktów, a więc 
podejście nieoferujące przetwarzania tych punktowych 
zbiorów danych, poszerza możliwości opracowania pro-
duktów będących przedmiotem końcowej interpretacji. 
Nie dość, że rozkład punktów pomiarowych dał podstawy 
do wygenerowania NMT o większej rozdzielczości prze-
strzennej, to dodatkowo zaistniała możliwość manipulacji 
źródłem światła w analizie cieniowania oraz użycia pozo-
stałych technik wizualizacji modeli numerycznych.

Utrudniona identyfikacja obiektów 

Operowanie na warstwach WMS/WMTS powoduje, że 
możliwości obserwacji NMT są ograniczone jedynie do 
„stałego” cieniowanego modelu. Oznacza to, że interpre-
tator nie ma możliwości zmiany kierunku naświetlania 
ani wysokości kątowej źródła sztucznego światła. Tym sa-
mym niektóre z obiektów archeologicznych mogą zostać 

32  Por. Kiarszys i Szalast 2014; Klimczyk et al. 2013.
33  Por. Banaszek 2015: 88–105; Kiarszys i Banaszek w druku.
34  Zakšek, Oštir i Kokalj 2011.
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„zakryte” wskutek ich równoległej orientacji względem 
kąta padania promieni wirtualnego światła35. Odnosi się 
to przede wszystkim do obiektów liniowych, ale i sku-
tecznie utrudnia interpretację bardziej skomplikowanych 
struktur. W konsekwencji nawet rozległe formy mogą być 
niewidoczne dla obserwatora.

Z taką sytuacją mamy do czynienia między innymi 
w pobliżu wczesnośredniowiecznego grodziska we Wrze-
śnicy (gm. Sławno, woj. zachodniopomorskie). Choć pod-
czas obserwacji warstwy WMS/WMTS istnieje możliwość 
identyfikacji rozmaitych struktur, to niektóre z nich pozo-
stają ukryte, pomimo iż zostały zarejestrowane podczas 
nalotu. Bez większych trudności rozpoznać można grodzi-
sko (ryc. 1: A), a także położone w jego pobliżu kurhany 
(zarówno okrągłe, jak i kwadratowe). Ponadto możliwa 
jest detekcja wczesnośredniowiecznej drogi, ujawniają-
cej się jako niewielkie rozcięcie w rzeźbie terenu dzielą-
ce jedno z cmentarzysk kurhanowych na pół (Wrześnica 
nr 68). Samo odkrycie takiego szlaku podkreśla fakt, że 
dzięki danym ALS możliwe jest rozpoznanie rozmaitych 
aspektów przeszłej działalności człowieka, które były nie-
dostępne dla archeologów opierających się jedynie na 
badaniach powierzchniowych36. 

Jednakże dzięki wykorzystaniu zasobu nr 2 możliwe 
było rozpoznanie dalszego przebiegu owego historyczne-
go traktu. Prosta zmiana azymutu naświetlenia pozwala 
na śledzenie omawianej drogi (ryc. 1: B). Widzimy, że 
kontynuuje ona swój bieg w stronę grodziska, a także 
rozciąga się w kierunku południowo-wschodnim37. Zmie-
niając kąt padania sztucznego światła, a przez to „odkry-
wając” tę drogę przysłoniliśmy jednocześnie inne ślady 
historycznej działalności człowieka (np. te związane ze 
sposobami uprawy). Tym samym widzimy klarownie, że 
wykorzystanie pojedynczej analizy cieniowania powoduje 
liczne trudności i może prowadzić do błędnej interpre-
tacji, a przez to niepełnego rozpoznania, które w konse-
kwencji skutkuje nieobjęciem danego obiektu ochroną 
konserwatorską, a przez to narażeniem go na zniszczenie 
(w omawianym przypadku wskutek prowadzenia zabie-
gów gospodarczych w lasach). Istnieje zatem konieczność 
wykorzystania zaawansowanych technik wizualizacji pro-
duktów pochodnych skanowania (ryc. 1: C), które umoż-
liwiają bardziej efektywne opracowanie danych a przez 
to zapewnienie zachowanym zabytkom lepszej ochrony.

Utrudniona identyfikacja zniszczeń

Z punktu widzenia służb konserwatorskich oprócz możli-
wości identyfikacji obiektów archeologicznych za pomo-
cą ALS istotne jest także rozpoznanie stanu zachowania 
danego stanowiska. Poznanie jego struktury, historii, 

35  Por. Challis, Forlin i Kincey 2011; Bennett et al. 2012; Kokalj, 
Zakšek i Oštir 2013.

36  Por. Rączkowski i Banaszek 2013.
37  Por. Banaszek 2015: 234–241.

a także rozpoznanie procesów, które wpłynęły na możli-
wą modyfikację jego formy są kluczowe w celu podjęcia 
odpowiednich działań mających zapewnić ochronę da-
nemu zabytkowi. Interpretacja danych pozyskanych za 
pomocą lotniczego skanowania laserowego pozwala na 
szczegółową identyfikację niektórych ze zniszczeń obiek-
tów archeologicznych oraz precyzyjną lokalizację i zakres 
dewastacji. 

W przypadku grodziska w Starym Krakowie (gm. Sław-
no, woj. zachodniopomorskie) i położonego tuż przy nim 
cmentarzyska interpretacja danych lidarowych pozwoliła 
nie tylko dostrzec nieznane wcześniej kurhany38, ale i zro-
zumieć nowożytną historię tego miejsca39. Aktywności, 
które w ciągu ostatnich stuleci miały miejsce w obrębie 
tych stanowisk, w istotny sposób ukształtowały współ-
czesną formę obiektów. Oprócz śladów po historycznej 
orce, nowożytnej zabudowie lub przydomowych upra-
wach działkowych, zidentyfikowane zostały pozostałości 
po przygotowaniu tego obszaru pod zalesienie. Ponadto 
rozpoznane zostały liczne zniszczenia obwałowań oraz 
kurhanów. Podczas gdy niektóre powstały wskutek dzia-
łalności zwierzyny (nory), pozostałe stanowią prawdopo-
dobnie rezultat rabunkowych wykopalisk (o nieokreślonej 
cezurze). 

Choć duża część tych zniszczeń jest możliwa do roz-
poznania wskutek obserwacji warstw WMS/WMTS udo-
stępnionych przez geoportale (ryc. 2: A), to samodzielne 
przygotowanie NMT o większej rozdzielczości przestrzen-
nej pozwala lepiej zidentyfikować zniszczenia obwało-
wań, a także uchwycić relację topologiczną pomiędzy 
nasypami na cmentarzysku a przebiegającą na północ 
od nich drogą (ryc. 2: B). Jednakże częściowa orientacja 
pozostałości po umocnieniach grodowych równolegle 
do kierunku padania promieni wirtualnego źródła świa-
tła utrudnia obserwację i częściowo maskuje zdewasto-
wane obszary. Wykorzystanie techniki Sky-view Factor40 
pozwala podkreślić zaburzenia rzeźby obwałowań a przez 
to lepszą ocenę stanu zachowania stanowiska. Wyraźnie 
widać, że umocnienia zostały znacząco zdewastowane na 
całym odcinku, a nie wyłącznie (jak można by wywnio-
skować na podstawie cieniowanego NMT z geoportali) 
w ich południowej części (ryc. 2: C). Błędne rozpoznanie 
zarejestrowanego w danych ALS stanu tych form tereno-
wych mogłoby doprowadzić do mylnego wnioskowania 
podczas naziemnej inspekcji tego stanowiska archeolo-
gicznego. Nierozpoznane w danych a zaobserwowane 
w terenie zniszczenia mogłyby zostać uznane za relatyw-
nie młode, a więc takie, które powstały po zeskanowa-
niu tego obszaru w kwietniu 2011 roku41. To zaś mogłoby 
sprowokować błędną ocenę sposobu zarządzania zabyt-
kiem przez właściciela terenu (w tym wypadku przez Lasy 

38  Por. Banaszek 2015: 195–205.
39  Por. Rączkowski i Banaszek 2013.
40  Zakšek, Oštir i Kokalj 2011.
41  Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o., BSF Swissphoto GmBH 

i NTT System S.A. 2012.
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Ryc. 1. Porównanie trzech zasobów danych dla okolic grodziska we Wrześnicy, gm. Sławno. Choć najbardziej spektakularne 
obiekty są widoczne w warstwie WMS/WMTS (czarne strzałki), to zmiana azymutu naświetlania pozwala na dostrzeżenie niewi-
docznego wcześniej przebiegu historycznej drogi (białe strzałki), zaś wykorzystanie zaawansowanych metod wizualizacji usuwa 
efekt maskowania form zorientowanych równolegle względem padania promieni wirtualnego światła (oprac. Ł. Banaszek)
Fig. 1. Comparison of three datasets for the vicinities of the stronghold at Wrześnica, community of Sławno. Although the 
most spectacular archaeological features are clearly visible in the WMS/WMTS layer (black arrows) the modification of the sun 
azimuth allows for observation of a historical road (white arrows) that was masked before. The use of advanced visualisation 
techniques eliminates the occlusion caused by orientation of linear features parallel to the sun (designed by Ł. Banaszek)
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Ryc. 2. Porównanie trzech zasobów danych dla stanowisk archeologicznych w Starym Krakowie, gm. Sławno. Obserwacja 
stanu zachowania obiektów na podstawie warstwy WMS/WMTS jest utrudniona. Opracowanie modelu terenu o lepszej rozdziel-
czości przestrzennej i manipulacja wirtualnym źródłem światła pozwala łatwiej dostrzec stopień dewastacji, ale niektóre znisz-
czenia są wciąż zasłonięte. Dzięki wykorzystaniu wizualizacji Sky-view Factor wszystkie ślady po destrukcyjnej działalności ludzi 
i zwierząt są klarownie widoczne (oprac. Ł. Banaszek)
 Fig. 2. Comparison of three datasets for the sites near Stary Kraków, community of Sławno. Assessment of the sites’ state of 
preservation is hampered whenever WMS/WMTS layers are being observed. The generation of a better DTM and the modifica-
tion of sun parameters allows for a better identification of the destruction evidence. However, some devastation marks are still 
invisible. Sky-view Factor improves the visibility of such marks (designed by Ł. Banaszek)
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Państwowe), jeżeli owa dewastacja zostałaby zinterpre-
towana przez służbę ochrony zabytków za wynikającą ze 
sposobu prowadzenia gospodarki leśnej. 

Widzimy, że szczegółowe rozpoznanie stanu zacho-
wania wskutek poprawnej interpretacji produktów ALS 
może mieć duże znaczenie dla postępowania administra-
cyjnego prowadzonego przez WUOZ. Tym bardziej należy 
podkreślić konieczność świadomej pracy z danymi lidaro-
wymi i odejście od praktyki intuicyjnego wykorzystania 
cieniowanych NMT udostępnionych przez geoportale.

Nieefektywny monitoring 

Skoro istnieją problemy uniemożliwiające szczegóło-
wą identyfikację zniszczeń, a więc i ocenę zagrożeń na 
podstawie obserwacji warstw udostępnionych przez 
geoportale, to należy zadać pytanie czy w obecnej sytu-
acji służby konserwatorskie byłyby w stanie prowadzić 
skuteczny monitoring zewidencjonowanych obiektów 
archeologicznych?

W przyszłości zapewne dojdzie do inicjacji kolejnych 
projektów mających na celu skanowanie powierzchni ca-
łej Polski lub jej wybranych fragmentów. Udostępnienie 
takich danych i porównanie ich z obecnie posiadanymi 
może pozwolić służbom ochrony zabytków na rozpozna-
nie zmian, detekcję zniszczeń, identyfikację potencjal-
nych zagrożeń i podjęcie prób przeciwdziałania. Jeżeli 
dane z przyszłych nalotów zostałyby opracowane i udo-
stępnione na tych samych zasadach, co w związku z re-
alizacją projektu ISOK, to zaoferowana zostałaby usługa 
WMS/WMTS z uaktualnionym NMT. Być może istniałaby 
możliwość zmiany widoczności warstw cieniowanego 
NMT pochodzącego z różnych nalotów. W tym sensie, 
takie rozwiązanie byłoby podobne do oferowanej między 
innymi przez aplikację Google Earth usługi przeglądania 
historycznych zdjęć lotniczych/zobrazowań satelitarnych. 
Tym samym obserwacja warstw WMS wytworzonych na 
podstawie danych pobranych w różnym czasie mogłaby 
pozwolić na detekcję pewnych aspektów związanych ze 
stanem zachowania obiektów archeologicznych. Jednak-
że czy takie rozwiązanie byłoby skuteczne? Czy wykorzy-
stanie jedynie informacji przestrzennej udostępnionej 
przez geoportale pozwoliłoby na skuteczny monitoring?

W dyskusjach nad dostępnością danych ALS arche-
olodzy i służby ochrony zabytków podkreślają zagroże-
nie związane z ich wykorzystaniem przez tzw. „detekto-
rystów” w celu prowadzenia nielegalnych poszukiwań, 
a przez to dewastacji obiektów archeologicznych (patrz 
dyskusja poniżej). Jest to wręcz jeden z głównych wątków 
rozważań nad niebezpieczeństwem związanym z łatwym 
dostępem do cieniowanego NMT. Idąc tym tropem mo-
nitoring stanowisk w oparciu o dane lidarowe powinien 
uwzględniać ten aspekt obok innych zagrożeń powodo-
wanych działalnością ludzi (np. zabiegi agrotechniczne 
oraz prace związane z zagospodarowaniem lasu), zwie-
rząt (np. nory) i sił natury (np. erozja, zjawiska osuwania 

ziemi, zmiana koryt rzek). Dopiero identyfikacja tych za-
grożeń i zmian jakie powodują one w czasie pozwoliłaby 
mówić o prowadzeniu skutecznego monitoringu. Na przy-
kładzie przywołanego powyżej grodziska we Wrześnicy 
pokazujemy, że jeżeli wykorzystanie danych lidarowych 
się nie zmieni i dalej będzie obowiązywać obecna prak-
tyka, to działania służb ochrony zabytków w zakresie mo-
nitorowania stanowisk w oparciu o produkty pochodne 
skanowania nie będą mogły zostać uznane za efektywne.

Położone w obrębie równi zalewowej Wieprzy wcze-
snośredniowieczne grodzisko było przedmiotem badań 
zarówno wykopaliskowych jak i nieinwazyjnych42. W ob-
rębie stanowiska znajdują się także liczne współczesne 
wkopy rabunkowe, które zostały zinwentaryzowane 
podczas badań naziemnych w 2009 roku43. Ponadto ob-
wałowania zostały zdewastowane między innymi przez 
zwierzęta, które założyły w tych nasypach swoje nory. 
Wszystkie jamy skutecznie zaburzały rzeźbę grodziska 
w czasie naziemnego skanowania laserowego, którym to 
stanowisko zostało objęte w kwietniu 2011 roku44, a tak-
że podczas zleconego przez Instytut Prahistorii UAM na-
lotu ALS w kwietniu 2012 roku. 

Z powodu obecności tychże wkopów w obu powyż-
szych zasobach danych oczekiwaliśmy, że będą one wi-
doczne również w produktach pochodnych skanowa-
nia dokonanego w ramach projektu ISOK, na potrzeby 
którego wykonano nalot w kwietniu 2011 roku45 (ryc. 3: 
A). Obserwacja cieniowanego NMT udostępnionego 
przez geoportale pozwoliła dostrzec zniszczenia obwa-
łowań grodziska wskutek rozmaitych działań człowieka 
(dewastacja spowodowana między innymi melioracją 
i zabiegami agrotechnicznymi w południowej części sta-
nowiska) oraz zwierząt (rozpoznane skupiska wejść do 
nor w północnych nasypach). Ponadto zidentyfikowane 
zostały cztery wkopy rabunkowe zlokalizowane w obrębie 
majdanu. 

Jednakże, czy wyniki interpretacji przeprowadzonej 
zgodnie z przyjętą przez służby konserwatorskie prakty-
ką dają podstawy do szczegółowego określenia obecnej 
formy zachowania grodziska? Czy wszystkie zniszczenia 
zostały zadokumentowane? Obserwacja wizualizacji NMT 
wygenerowanych na podstawie chmur punktów z pro-
jektu ISOK pokazuje, że uzyskane wcześniej rezultaty są 
ograniczone. Wykorzystanie standardowej analizy cienio-
wania wykonanej dla zasobu nr 2 pokazuje zdecydowa-
nie więcej szczegółów dotyczących zakresu dewastacji 
(ryc. 3: B). Otóż możliwa jest identyfikacja kolejnych wko-
pów rabunkowych, a także pozostałych zniszczeń obwa-
łowań. Zauważamy także dalszy przyrost informacji gdy 
użyte zostają zaawansowane techniki wizualizacji modeli 
numerycznych, przy jednoczesnym zamaskowaniu innych 

42  Por. Banaszek i Wróblewska 2013.
43  Por. Banaszek 2011.
44  Por. Banaszek 2013.
45  Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o., BSF Swissphoto GmBH 

i NTT System S.A. 2012.
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Ryc. 3. Porównanie trzech zasobów danych dla grodziska we Wrześnicy, gm. Sławno. Ślady po wkopach rabunkowych (czarne 
strzałki) są tylko częściowo widoczne gdy analizujemy warstwę WMS/WMTS. Obserwacja tych relatywnie niewielkich pozosta-
łości po poszukiwaczach jest zdecydowanie łatwiejsza gdy wykorzystany zostaje NMT o lepszej rozdzielczości przestrzennej, 
a zwłaszcza gdy użyte są techniki wizualizacji modeli numerycznych. Jednocześnie zniszczenia obwałowań grodziska dokonane 
przez zwierzęta (białe strzałki) są zamaskowane wskutek stromizny pozostałości po wałach (oprac. Ł. Banaszek)
Fig. 3. Comparison of three datasets for the vicinities of the stronghold at Wrześnica, community of Sławno. Whilst analysing 
the WMS/WMTS layers only some of the robbery holes (black arrows) are visible. The use of a better DTM as well as application 
of advanced visualisation techniques improves detection of such features. However, the animal destruction marks (white ar-
rows) are masked by the embankment’s slopes (designed by Ł. Banaszek)
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form (ryc. 3: C). Usunięcie efektu naświetlenia i zacie-
nienia pozwoliło lepiej rozpoznać strukturę części pozo-
stałości po wałach, które wskutek wykorzystania analizy 
cieniowania były albo zbyt naświetlone, albo pogrążone 
w ciemności, jednakże detekcja wejść do nor zlokalizowa-
nych na stromych stokach pozostała utrudniona.

Tym samym widzimy, że wykorzystanie warstw WMS/
WMTS nie pozwala na szczegółową identyfikację stanu 
zachowania obiektów archeologicznych. To zaś uniemoż-
liwia prowadzenie skutecznego monitoringu w przyszło-
ści. Rezultaty dewastacyjnych działań ze strony dzikich 
zwierząt i „detektorystów”, którzy funkcjonują często 
w świadomości służb ochrony zabytków jako jedno z naj-
większych zagrożeń, nie mogły być szczegółowo rozpo-
znane. Choć zniszczenia te zostały odnotowane zarówno 
podczas pomiarów wykonanych przed, jak i po nalocie 
w związku z realizacją projektu ISOK, to wskutek obser-
wacji udostępnionych w Internecie cieniowanego NMT 
nie mogłyby zostać zidentyfikowane w całości. 

W jaki zatem sposób osoby zajmujące się zawodowo 
zarządzaniem i ochroną dziedzictwa miałyby określić 
stan chronionych obiektów? Aby to uczynić na podsta-
wie interpretacji produktów ALS, konieczna jest zmiana 
praktyki. WUOZ potrzebuje dostępu do danych, a nie 
korzystania wyłącznie z warstw WMS/WMTS. Dopiero 
obróbka produktów skanowania dla celów konserwator-
skich pozwala na dotarcie do szczegółowych informacji 
interesujących służby ochrony zabytków. Odnosi się to 
zarówno do kwestii wizualnej interakcji z wizualizacjami 
modeli numerycznych, jak i działaniami za pomocą kal-
kulatora rastrów, dzięki którym możliwa byłaby natych-
miastowa detekcja zmian pomiędzy danymi pobranymi 
w różnym czasie46. 

Dotychczasowa praktyka wuoz  
na tle europejskim 

Projekty ALS zlecone na potrzeby zarządzania ryzykiem 
powodziowym lub dla innych celów zostały zrealizo-
wane lub są na bieżąco prowadzone w różnych krajach 
(np. w Holandii, Danii, Finlandii, Hiszpanii czy Szwecji). 
W wielu przypadkach rezultaty skanowania zostały udo-
stępnione agencjom zajmującym się ochroną i zarzą-
dzaniem dziedzictwem archeologicznym. Tak stało się 
między innymi w przypadku angielskiej Historic England 
(HE), szkockiej Historical Environment Scotland (HES), 
walijskiej Royal Commission on the Ancient and Histori-
cal Monuments of Wales (RCAHMS), a także w przypadku 
Badenii-Wirtembergii i tamtejszego Landesamt für Denk-
malpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Organizacje 
te wykorzystują na co dzień zasób dystrybuowany przez 
inne rządowe agencje (np. walijską Natural Resources 
Wales, badeńsko-wirtemberski Landesamt für Geoinfor-
mation und Landentwicklung). Na jego podstawie pro-

46  Por. Risbøl et al. 2015.

wadzona jest przez pracowników służb zarządzających 
dziedzictwem interpretacja produktów pochodnych ska-
nowania. To właśnie wspomniane agencje zajmują się 
bezpośrednio detekcją obiektów archeologicznych, a tak-
że identyfikacją ich stanu zachowania. W konsekwencji 
dane ALS stały się jednym z głównych zasobów danych 
wykorzystywanych między innymi na potrzeby angielskie-
go National Mapping Programme47. 

Posiadając dostęp do wygenerowanych modeli nume-
rycznych wymienione służby mają możliwość wykorzy-
stania rozmaitych technik wizualizacji NMT, a przez „uwy-
puklenia” informacji archeologicznej, co, jak pokazaliśmy 
wcześniej, pozwala wyeliminować część ograniczeń wyni-
kających z użycia wyłącznie warstw WMS/WMTS. Ponadto 
brytyjskie służby nie tylko korzystają z rezultatów nalotów 
niededykowanych pierwotnie dla celów archeologicznych, 
ale i same zlecają pozyskanie danych w ramach prowadzo-
nych projektów (np. projekt Secrets of the High Woods48 
czy NAIS Upland Pilot49). Podczas gdy część z tych agencji 
nie ma jak na razie możliwości obróbki chmur punktów 
(np. w Badenii-Wirtembergii i Walii), w innych agencjach 
takie działania są albo planowane w związku z potrzebą 
realizacji kolejnych badań (Szkocja), albo podejmowane, 
jeżeli dostarczona klasyfikacja chmury punktów nie speł-
nia wymogów dla celów archeologicznych (Anglia). Doty-
czy to zarówno nalotów zleconych, jak i danych pozyska-
nych z ogólnokrajowych zasobów. Oznacza to, że w tych 
przypadkach efektywność wykorzystania danych lidaro-
wych jest zdecydowania większa niż w Polsce. Należy rów-
nież podkreślić, że w przypadku Anglii, zarówno chmury 
punktów, jak i modele numeryczne zostały udostępnione 
wszystkim zainteresowanym do pobrania za darmo.

W przeciwieństwie do tych europejskich przykładów 
widzimy klarownie, że omówione przez nas ograniczenia 
związane z dotychczasowym wykorzystaniem danych 
lidarowych przez WUOZ powodują niewykorzystanie 
potencjału dostępnych danych. Wartość produktów ALS 
pochodzących między innymi z projektu ISOK mogłaby 
być znacznie lepiej większa gdyby służby ochrony za-
bytków miały dostęp do tego zasobu i mogły go prze-
twarzać dla własnych celów. Zgodnie z art. 15 Ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r.50 wszystkie 
organy administracji publicznej, w tym te zajmujące 
się zarządzaniem dziedzictwem archeologicznym mogą 
otrzymać bezpłatnie dane pochodzące z centralnego za-
sobu danych geodezyjnych i kartograficznych, włączając 
w to produkty lotniczego skanowania laserowego. Tym 
samym służby konserwatorskie mają zagwarantowany 
bezpośredni i łatwy dostęp do danych lidarowych, za-
równo w postaci chmur punktów, jak i wygenerowanych 
na ich podstawie modeli numerycznych. Widzimy zatem, 

47  Horne 2011.
48  Carpenter, Small i Truscoe 2016.
49  Oakey et al. 2015.
50  Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565.
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że istnieje możliwość znaczącej poprawy sposobu wyko-
rzystania rezultatów ISOK-u dla celów ochrony zabytków, 
gdyż zaproponowane rozwiązanie legislacyjne jest zbliżo-
ne do jego europejskich odpowiedników. W tym sensie 
nie ma prawnych przeciwskazań, aby w Polsce nie było 
postępowania podobnego do tego, jakie obserwujemy 
w przykładach użycia rezultatów skanowania w Europie.

Dyskusja. Potrzeby konserwatorskie 

Krajowa ochrona dziedzictwa archeologicznego opiera się 
na założeniu zrównoważonego rozwoju. Z myślą o przy-
szłych pokoleniach zasada ta ma na celu zabezpieczenie 
jak największej liczby obiektów archeologicznych w moż-
liwie niezmienionej formie oraz w miejscu ich pierwot-
nego występowania. Zatem w ustawodawstwie doty-
czącym ochrony dziedzictwa archeologicznego oraz przy 
ustalaniu krajowej polityki konserwatorskiej nacisk poło-
żony został na zachowanie stanowisk archeologicznych 
w stanie nienaruszonym, tak aby kolejne pokolenia mogły 
poznawać swoją przeszłość stosując coraz bardziej sku-
teczne a jednocześnie mniej inwazyjne metody badaw-
cze. Takie podejście regulują między innymi Konstytucja 
RP, Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa arche-
ologicznego z 16 stycznia 1992 roku, ratyfikowana przez 
Polskę 13 grudnia 1995 roku (Dz. U. z 1996 r. Nr 120, poz. 
564), Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi z dnia 23 lipca 2003 roku, a także szereg innych rozpo-
rządzeń, konwencji, kart czy umów międzynarodowych. 

Ponadto istnieją rozmaite wytyczne Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa. Celem tej instytucji jest kreowanie 
podstaw dla zarządzania dziedzictwem archeologicznym 
przez tworzenie między innymi wszelakich standardów 
dla ochrony zabytków. NID szuka rozwiązań niezbędnych 
do zapobiegania zagrożeniom skierowanych przeciwko 
zabytkom oraz monitoruje przypadki naruszenia przepi-
sów prawnych w tym zakresie. W przygotowanej przez 
ten instytut Instrukcji sporządzenia dokumentacji badań 
powierzchniowych oraz wypełnienia Karty Ewidencyjnej 
Zabytków Archeologicznego wymienia się ALS jako jed-
ną z metod badawczych51. Prowadzącym rozpoznanie 
powierzchniowe zaleca się pozyskanie chmury punktów, 
własne opracowanie NMT i stworzenie wizualizacji oraz 
terenową weryfikację uzyskanych wyników. Instrukcja ta 
nie jest jednak aktem prawnym i nie jest w żaden sposób 
wiążąca. Stanowi ona jedynie wytyczne do postępowa-
nia. Choć w praktyce niektóre urzędy konserwatorskie 
zlecając wykonanie badań powierzchniowych wymagają 
aby została przeprowadzona również analiza danych ALS 
(w szczególności dla terenów zalesionych), to należy pod-
kreślić, że żadne przepisy nie obligują WUOZ do takich 
działań. Instytucje te nie są również przygotowane na to, 

51  Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.

aby dokonywać oceny i weryfikacji rezultatów opraco-
wania produktów skanowania przez archeologów innej 
niż pobieżnych oględzin w terenie. Oznacza to, że jeże-
li podczas zleconego opracowania nie zidentyfikowano 
wszystkich możliwych obiektów archeologicznych (choć 
zostały one zarejestrowane w danych), to istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że ich brak nie zostanie odnoto-
wany przez pracowników urzędu w złożonym raporcie. 
W konsekwencji owa „weryfikacja” rezultatów odnosi się 
jedynie do rozpoznanych zasobów dziedzictwa. 

Należy także podkreślić, że wykorzystanie danych lida-
rowych dla celów archeologicznych nie zostało jak dotąd 
w żaden sposób znormalizowane i sformalizowane. Nie ma 
również żadnej analizy postępowania dotyczącego wpisu do 
rejestru zabytków tych obiektów, które zostały rozpoznane 
wyłącznie na podstawie produktów pochodnych skanowa-
nia, a więc bez wykorzystania tradycyjnych metod prospekcji. 

Widzimy, że obecna praktyka wykorzystania dla ce-
lów konserwatorskich danych lidarowych jest bardzo 
ograniczona. W niniejszym artykule wskazaliśmy tylko 
część pól wymagających poprawy, a także ukazaliśmy 
sposoby wyeliminowania niektórych barier. To jednak 
nie będzie możliwe bez większych, strukturalnych zmian 
w służbie konserwatorskiej. W głównej mierze WUOZ ba-
zuje obecnie jedynie na informacjach zgłoszonych przez 
„przypadkowych” odkrywców, rezultatach niezależnych 
projektów badawczych lub wynikach prac zleconych przez 
sam urząd. Tym samym, w przeciwieństwie do omówio-
nych wybranych zagranicznych agencji konserwatorzy 
zabytków w Polsce nie prowadzą na dużą skalę własnych 
projektów mających na celu prospekcję archeologicz-
ną. Uważamy, że idealnym rozwiązaniem byłoby uru-
chomienie programu zbliżonego do tych realizowanych 
w Niemczech i Wielkiej Brytanii, w których ALS byłby 
wykorzystywany na równi z innymi metodami prospekcji 
archeologicznej. Dyskusyjna jednakże pozostaje kwestia 
organizacji, możliwości i umiejętności w wykorzystywa-
niu danych lidarowych przez pracowników służb ochrony 
zabytków. W tym miejscu pojawia się palący problem 
braków kadrowych i czasowych, nieposiadania odpo-
wiedniego sprzętu oraz ograniczenia zasobów finanso-
wych jakimi dysponują urzędy, a także potrzeba zdobycia 
wiedzy z zakresu interpretacji produktów pochodnych 
skanowania. Należy zatem zwrócić uwagę na niewystar-
czającą informatyzację urzędów, konieczność digitalizacji 
map obszarów AZP, jak i poszczególnych stanowisk ar-
cheologicznych. Aby to wszystko osiągnąć potrzebne są 
znaczne nakłady finansowe, czas oraz odpowiednie szko-
lenia dla pracowników urzędów ochrony zabytków. Obec-
na architektura systemu informacji archeologicznej jest 
niewydolna, zaś procedury i ograniczenia uniemożliwiają 
szybką reakcję, podjęcie działań i skuteczną ochronę dzie-
dzictwa archeologicznego. Ponadto należy podkreślić, że 
dodatkowe obciążenia wynikające z konieczności weryfi-
kacji informacji zgłaszanych do konserwatorów zabytków 
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wskutek obserwacji udostępnionego na geoportalach cie-
niowanego NMT powodują jeszcze większe ograniczenie 
zasobów czasu. W konsekwencji prowadzi to także do 
nieefektywnego wykorzystania dostępnych metod.

Poza ukazanym nieprzygotowaniem WUOZ do pracy 
z danymi lidarowymi podkreśla się także inny problem. 
Służby ochrony zabytków, monitorujące do pewnego stop-
nia działalność „poszukiwaczy skarbów”, zwracają uwagę 
na problem otwarcia dostępu do informacji o lokalizacji 
wybranych stanowisk archeologicznych poprzez udostęp-
nienie cieniowanego NMT. Z doświadczeń WUOZ wiemy, 
że „poszukiwacze skarbów” wykorzystują geoportale dla 
typowania stanowisk archeologicznych, na których planu-
ją nielegalne poszukiwania zabytków kultury materialnej. 
Tym samym wśród osób zajmujących się zawodowo zarzą-
dzaniem i ochroną dziedzictwa prowadzone są dyskusje 
czy trend „otwartych danych” nie zaszkodzi stanowiskom 
archeologicznym, a dostęp do produktów skanowania 
nie powinien zostać ograniczony lub kontrolowany (np. 
poprzez rejestrację użytkowników). Rozwiązanie kwestii 
„detektorystów” jest jednakże tematem trudnym i zło-
żonym. Służby konserwatorskie wielokrotnie brały udział 
w spotkaniach z poszukiwaczami i prowadziły szkolenia 
dla jednostek policji w związku z nielegalnymi wykopali-
skami. Niestety nadal nie udało się dojść do porozumienia. 

Z drugiej jednak strony podkreśla się, że to właśnie 
nieograniczony dostęp do rezultatów ALS prowadzi do 
odkrycia wielu interesujących stanowisk archeologicz-
nych, które być może zostałyby zniszczone (np. wskutek 
działań związanych z gospodarką leśną), gdyby nie zostały 
zgłoszone przez osoby niezajmujące się na co dzień ar-
cheologią. Ponadto ważnym elementem działań konser-
watorskich jest wykorzystanie danych lidarowych w re-
lacji WUOZ – właściciel terenu, na którym znajdują się 
obiekty archeologiczne, w celu edukowania społeczeń-

stwa o potrzebie ochrony zabytkowych form terenowych. 
Wskazywanie stanowisk widocznych na geoportalach 
przemawia do wyobraźni odbiorców i poszerza wiedzę na 
temat ochrony i znaczenia dziedzictwa archeologicznego. 
Skuteczne rozpoznanie zasobów, przekazanie informacji 
właścicielom terenu o obecności takich obiektów, a na-
stępnie wpisanie ich do rejestru zabytków stwarza szereg 
możliwości, które pozwalają uniknąć dewastacji. Ochro-
na stanowisk archeologicznych ma duże znaczenie także 
w udostępnianiu informacji o zabytkach i historii danego 
regionu w postaci folderów, ulotek i plakatów. Należy 
również dążyć do współpracy między archeologami, a le-
śnikami i zarządcami lasów dzięki zastosowaniu nowych 
metod w poszukiwaniu i inwentaryzowaniu zabytków. 

Podziękowania

Niniejszy artykuł oparty jest na własnych doświadcze-
niach w pracy z ALS, ale nie pokazywałby całościowego 
obrazu bez pomocy, jaką otrzymaliśmy od wielu osób 
korzystających z produktów skanowania w ich codzien-
nej praktyce. Z tego powodu podziękowania kierujemy 
przede wszystkim w stronę Magdaleny Nowak z WUOZ 
w Łodzi, Marleny Józefowskiej z WUOZ w Szczecinie, 
delegatura w Koszalinie, Stefana Staszewskiego z WUOZ 
w Gdańsku, a także Simona Crutchley’a i Matthew Oakey-
’a z English Heritage, Toby’ego Drivera z Royal Commis-
sion on the Ancient and Historical Monuments of Wales, 
Oscara Aldreda i Dave’a Cowley’a z Historical Environ-
ment Scotland oraz Ralfa Hesse z Landesamt für Denk-
malpflege im Regierungspräsidium Stuttgart oraz wielu 
innych. Artykuł ten powstał w związku z realizacją badań 
finansowanych dzięki udziałowi Ł. Banaszka w programie 
„Mobilność Plus” (umowa nr 1088/MOB/2013/0).
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Łukasz Banaszek, Romualda Bartkowiak, Marta Błażejewska and Anna Skrzeczyńska

Airborne laser scanning: a challenge for the heritage agencies

Summary

This paper aims to present an urgent need to improve the cur-
rent practice of the Polish heritage agencies regarding the ap-
plication of airborne laser scanning in heritage management 
and site monitoring. In Poland, alike in many other countries, 
a vast high-resolution LiDAR dataset has been produced since 
the data was captured for flood and other risk mapping purpos-
es. Therefore, ALS derived products have been made available 
and distributed in different ways. Amongst these, a hill-shaded 
DTM has been created and made accessible as a WMS/WMTS 
layer. As a result, the heritage agencies have started to use this 

dataset for manifold purposes. However, such approach is re-
stricted and does not explore the full potential of the available 
products. Here, we present some of the limitations and try to 
encourage the agencies to use the data files instead of relying 
solely on the WMS/WMTS layer. Moreover, we illustrate some 
of the good practices from other countries in Europe and call 
for an urgent modification of current archaeological data man-
agement system.

Translated by Łukasz Banaszek
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