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Historia badań

Badania nad górnictwem krzemienia społeczności pra-
dziejowych mają w Polsce bogatą historię. Pierwszą pra-
dziejową kopalnię odkryli J. Samsonowicz i S. Krukowski 
we wrześniu 1921 roku. Było to stanowisko „Borownia” 
w Rudzie Kościelnej, pow. ostrowiecki. Odkrywcy nie byli 
jednak w stanie właściwie zinterpretować wszystkich 
zauważonych faktów i uznali stanowisko za pozostałość 
bogatej pracowni krzemieniarskiej1. Rok później – 19 lip-
ca 1922 r. – J. Samsonowicz odkrył neolityczne kopalnie 
krzemienia pasiastego w Krzemionkach, pow. ostrowiecki. 
Obiekt ten niszczony wówczas przez eksploatację wapie-
nia umożliwiał obserwację zarówno podziemi kopalni, 
jak i towarzyszących im na powierzchni hałd i pracowni 
krzemieniarskich. Okazało się, że pradziejowe kopalnie 
krzemieni manifestują się na powierzchni specyficz-
ną rzeźbą z zaklęśnięciami szybów otoczonych hałdami 
okruchów skały płonej, a wśród tych ostatnich znajdują 
się niezwykle liczne materiały krzemienne pozostałe po 
sprawdzaniu jakości surowca i wstępnej jego obróbce. 
Poczynione w „Krzemionkach” obserwacje pozwoliły 
reinterpretować odkryte rok wcześniej stanowisko „Bo-
rownia” i uznać je za pozostałość pradziejowej kopalni 
krzemienia2. Umożliwiły one także J. Samsonowiczowi 
odkrywanie i poprawną interpretację kolejnych punktów 
eksploatacji krzemieni pasiastych zarówno tych o zacho-
wanej antropogenicznej rzeźbie („Korycizna” – 1925), 
jak i o powierzchni zupełnie wyrównanej na skutek dzia-
łalności rolnej („Krunio” – 1925, „Skałecznica” – 1926). 
Zasadność stosowanego przy tym rozumowania także 
w odniesieniu do stanowisk o zupełnie zniszczonej antro-
pogenicznej rzeźbie związanych z eksploatacją krzemieni 
czekoladowych potwierdziło odkrycie w 1931 roku pra-
dziejowych szybów górniczych w kamieniołomie niszczą-
cym znane od 1923 roku stanowisko na „Wzgórzu Kruk” 
w Glinianach, pow. opatowski, a cztery lata później wy-
niki badań sondażowych S. Krukowskiego na stanowisku 
„Orońsk II” w Orońsku, pow. szydłowiecki3. Umożliwiło to 

1   Krukowski 1921: 162–163, ryc. 10.
2   Samsonowicz 1923: 23.
3   Krukowski 1939a: 89–90; Kozłowski 2008.

także właściwą ocenę podobnie zniszczonych stanowisk 
związanych z eksploatacją krzemieni górnokredowych 
w Ożarowie, pow. opatowski i Świeciechowie, pow. kra-
śnicki.

Mimo załamania jakie w polskiej historii przyniosła II 
wojna światowa i późniejsze zmiany ustrojowe doświad-
czenia pionierów przekazane zostały kolejnemu pokole-
niu badaczy4. Każda kolejna generacja uszczegóławiała 
zastany obraz pradziejowego górnictwa kolejnymi odkry-
ciami5. Po wielekroć zweryfikowano też poprawność oce-
ny nakopalnianych materiałów powierzchniowych wyni-
kami badań wykopaliskowych6. Doświadczenia z badań 
mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich udanie 
przeniesiono na obszar Jury7, a w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia można im było nadać kształt 
spójnej metody8. Po chwilowym załamaniu tego typu ba-
dań na przełomie wieków, w ostatnich latach nastąpiło 
ich kolejne ożywienie. Podjęte na nowo prace przynoszą 
zarówno odkrycia kolejnych stanowisk9, jak i szczegółowe 
analizy obiektów już znanych10. 

Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie stanowiska 
z północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich 
wiązały się z eksploatacją złóż krzemieni występujących 
w utworach mezozoicznych in situ. Zdecydowanie ina-
czej toczyły się dzieje poszukiwania i identyfikacji punk-
tów eksploatacji krzemieni ze złóż wtórnych. Co prawda, 
już w 1925 roku zidentyfikowano pradziejowe kopalnie 
krzemienia na obszarze kier kredowych w Krasnym Siole 
nad rzeką Roś, jednak przedwczesna śmierć ich odkryw-
cy – Z. Szmita, przerwała wkrótce te badania11. Również 
w latach dwudziestych XX w. S. Krukowski zainicjował po-
szukiwania podobnych stanowisk na Wyżynie Lubelskiej. 

  4   Schild 1971: 2, 34; Krzak 1964, 1965, 1970.
  5   Schild 1971; Balcer 1975; Budziszewski i Michniak 1983/1989; 

Libera i Zakościelna 2002; Budziszewski 2008.
  6   Balcer 1971; Schild, Królik i Mościbrodzka 1977; Schild, Królik 

i Marczak 1985; Chmielewska 1988; Lech H. i J. 1997; Budziszew-
ski i Grużdź 2014.

  7   Lech, Rook i Stępniowski 1984.
  8   Bednarz i Budziszewski 1997; Budziszewski 2000.
  9   Budziszewski et al. 2014.
10   Kerneder-Gubała 2015.
11   F.J. 1925; Krukowski 1976.
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Choć przyniosły one odkrycie materiałów pracownianych 
na stanowisku „Ostra Górka” w okolicy Rejowca12, to jed-
nak szybko zostały zarzucone. Po drugiej wojnie świato-
wej badania nad pozyskiwaniem surowca krzemiennego 
ze złóż wtórnych rozpoczęły się od poszukiwań M. Kobu-
siewicza nad Wartą w okolicy Poznania13. Jednak najbar-
dziej owocne i brzemienne w skutki były w tym czasie 
prowadzone przez B. Gintera badania schyłkowo paleoli-
tycznych pracowni nad górną Wartą, w północnej części 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W podsumowującej 
je rozprawie B. Ginter zaproponował podział pracowni 
krzemieniarskich tego okresu na nakopalniane, przyko-
palniane i przydomowe14. Wydzielenie pracowni nakopal-
nianych było jednak pewnym nadużyciem, bowiem żad-
nej z określonych w ten sposób pracowni nie odkryto na 
stanowisku eksploatacyjnym. W latach siedemdziesiątych 
XX w. zidentyfikowano w okolicach Międzychodu, Gorzo-
wa15 i na Pomorzu16 kolejne regiony, w których bogate 
pracownie krzemieniarskie sugerowały istnienie ośrod-
ków eksploatacji surowca. Prace te podsumował wiele 
lat później M. Kobusiewicz17. Z kolei lata osiemdziesiąte 
XX w. przyniosły ożywienie badań we wschodniej Polsce. 
Najpierw Ł. Rejniewicz powrócił do poszukiwań w okolicy 
Rejowca i Chełma18. Później badania na obszarze wystę-
powania kier kredowych w północno-wschodniej Polsce 
przeprowadził K. Szymczak19. Choć prace te przyniosły od-
krycie niezwykle bogatych materiałów pracownianych nie 
udało się w ich trakcie zlokalizować żadnego punktu eks-
ploatacji krzemieni. Nie zmieniły tej sytuacji opracowania 
lat dziewięćdziesiątych XX w.20 Ostatnie lata przyniosły 
ponowną intensyfikację prac zarówno w zachodniej Pol-
sce – w okolicach Międzychodu21, Gorzowa22 i na Pomo-
rzu23, jak i pierwsze podsumowania wieloletnich prac na 
obszarze Pagórów Chełmskich24. Ciągle jednak nie udało 
się w oparciu o materiały pracowniane zidentyfikować 
żadnego stanowiska eksploatacyjnego na Niżu Polskim.

Jeszcze innym rytmem toczyły się prace nad zrozu-
mieniem i analizą rzeźby powierzchni stanowisk pragór-
niczych. Już w okresie międzywojennym S. Krukowski 
prowadzący badania świetnie zachowanego stanowiska 
w Krzemionkach zauważył, że pomiędzy formami wyro-
bisk podziemnych i hałd nakopalnianych istnieje zależ-
ność tak duża, że określony typ hałd upoważnia do wnio-
skowania o swoistości odpowiadających mu podziemi25. 

12   Krukowski 1939a: 111.
13   Kobusiewicz 1967.
14   Ginter1974.
15   Lech 1980.
16   Czarnecki 1971.
17   Kobusiewicz 1997.
18   Rajniewicz 1985.
19   Szymczak 1992.
20   Płonka 1999; Galiński 2000.
21   Bobrowski i Sobkowiak-Tabaka 2012.
22   Rakoca i Rozbiegalski 2015.
23   Dziewanowski i Szemelak 2016.
24   Libera et al. 2014.
25   Krukowski 1939b: 12, 27–33.

Jednak wykonanie dokładnych planów rozległego sta-
nowiska o urozmaiconej rzeźbie przerastało ówczesne 
możliwości organizacyjne i finansowe. Pierwszy taki plan 
wykonali w 1940 r. W. Zelkewicz i T. Żurowski pod opie-
ką S. Krukowskiego na obszarze znacznie mniejszej pra-
dziejowej kopalni krzemienia na uroczysku Zbuczi we wsi 
Łazariwka, leżącej w górnym dorzeczu Dniestru, na tery-
torium dzisiejszej zachodniej Ukrainy26. Niestety, mapa ta 
zaginęła w zawierusze wojennej i rzeźba stanowiska nigdy 
nie stała się przedmiotem szczegółowych analiz. W latach 
1947–1948 Radca Głównego Urzędu Pomiarów Kraju inż. 
R. Gizowski wykonał plan warstwicowy pola górniczego 
„Krzemionki” w skali 1:200, z cięciem warstwicowym co 
25 cm27. Plan ten okazał się tak wielki i skomplikowany, 
że na czysto wykreślono go dopiero w 1953 roku. Osta-
tecznie składał się z 45 arkuszy w formacie zbliżonym 
do B2, a oznaczono na nim 2480 zagłębień uznanych za 
pozostałości pradziejowych szybów. Okazało się, że ilość 
informacji jakie niesie taki plan przerastała możliwości 
analityczne ówczesnych badaczy. Jednocześnie wydawa-
ło się, że badania takie mieć mogą bardzo ograniczone 
znaczenie, bowiem uważano, że nie można już liczyć na 
odkrycie kolejnych stanowisk pragórniczych o zachowa-
nej rzeźbie powierzchni28. Przekonaniem tym zachwiały 
odkrycia końca lat siedemdziesiątych. Najpierw w od-
kryto posiadające zachowaną antropogeniczną rzeźbę 
pozostałości po eksploatacji serpentynitów na Jańskiej 
Górze na Przedgórzu Sudeckim29, potem na wychodni 
krzemieni pasiastych zlokalizowano kolejny punkt ze śla-
dowo zachowaną antropogeniczną rzeźbą – stanowisko 
„Ostroga”30. W takiej sytuacji dojrzewała idea szczegóło-
wych analiz antropogenicznej rzeźby powierzchni stano-
wisk pragórniczych31. Zadanie to zrealizował na początku 
lat dziewięćdziesiątych W. Borkowski w pracy doktorskiej 
poświęconej stanowisku „Krzemionki”32.

Ku wielkiemu zaskoczeniu archeologów w 1991 roku 
emerytowany strażnik leśny odkrył w Puszczy Knyszyń-
skiej pradziejowe kopalnie krzemienia na wzgórzu mo-
renowym „Rybniki-Krzemianka” w Kopisku, pow. bia-
łostocki33. Stanowisko to miało świetnie zachowaną 
antropogenną rzeźbę powierzchni, stąd też Zespół do Ba-
dań Pradziejowego Górnictwa PMA w Warszawie, który 
niezwłocznie podjął badania stanowiska, rozpoczął je od 
sporządzenia i analizy szczegółowego planu wysokościo-
wego (ryc. 1)34. W trakcie prowadzonych przez następną 
dekadę wieloaspektowych badań zlokalizowano jeszcze 
dwa stanowiska o rzeźbie powierzchni zdającej się być 
wynikiem pradziejowej działalności górniczej. Na jednym 

26   Sytnyk 2014.
27   Sawicki 1948: 123.
28   Lech 1975: 144.
29   Wojciechowski 1983.
30   Budziszewski i Michniak 1983/1989: 164.
31   Budziszewski 1990: 217–218, ryc. 1.
32   Borkowski 1995: 2000.
33   Matraszek, Sałaciński i Zalewski 2005: 37.
34   Borkowski 2005.
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z nich – „Oddział 86” w Nowinach-Zdrojach, pow. mo-
niecki, wykonano szczegółowe pomiary geodezyjne, ale 
planu tego nigdy nie opracowano35.

Pojawienie się w ostatnich latach możliwości szczegó-
łowej prospekcji terenów zalesionych dzięki lotniczemu 
skaningowi laserowemu (ALS, LiDAR) umożliwiło ekipie 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie podjęcie nowych badań nad 
górnictwem krzemienia w różnych warunkach środowi-
skowych. Prace te rozpoczęto od szczegółowych analiz 
wychodni krzemieni pasiastych i czekoladowych na pół-
nocno-wschodnim, mezozoicznym obrzeżeniu Gór Świę-
tokrzyskich. Przyniosły one zarówno odkrycie nowych 
stanowisk pragórniczych, jak i zaskakujące dane o rzeźbie 
stanowisk znanych od dziesięcioleci36. W 2013 roku roz-
poczęto analogiczne prace na obszarze Puszczy Knyszyń-
skiej, w województwie podlaskim37. Badania te stały się 
podstawą do rozważań metodycznych prezentowanych 
w niniejszym opracowaniu.

Udostępnienie w domenie publicznej danych z lotni-
czego skanowania laserowego pochodzących z programu 

35   Matraszek, Sałaciński i Zalewski 2005.
36   Np. Jakubczak 2012.
37   Szubski 2016.

Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed Nadzwy-
czajnymi Zagrożeniami (ISOK) spowodowało ostatnich la-
tach wysyp prac dokumentujących u autorów amatorską 
żyłkę odkrywcy. W kanonie tym mieści się publikacja na 
temat potencjalnego zaplecza surowcowego neolitycz-
nych stanowisk z Supraśla w województwie podlaskim38. 
Na podstawie rastrowego obrazowania dostępnego na 
www.geoportal.pl autorzy wyróżnili obiekty, które uznali 
za potencjalne kopalnie krzemienia. Jednocześnie opu-
blikowali dane, które w świetle całego zgromadzonego 
dotychczas doświadczenia przeczą powyższej tezie. Już 
rzeźba domniemanych stanowisk budzi podejrzenia. 
Wyraźnie zaznaczone zaklęśnięcia wybierzysk (ryc. 2) su-
gerują, że wyeksploatowano tu materiał o znacznej ob-
jętości – piasek bądź glinę, a nie znajdujące się w nich re-
latywnie nieliczne bryły krzemienia39. Decydujący jest tu 
jednak zupełny brak materiałów pracownianych, Jest to 
brak tym bardziej znaczący, że nawet surowe bryły krze-
mienia narzutowego częściej odkrywano na drogach wio-
dących do domniemanych stanowisk, niż na ich obszarze 
(ryc. 2). Wszystkie opublikowane dane przemawiają za 

38   Januszek i Białowarczuk 2014.
39   Januszek i Białowarczuk 2014: Fot. 2–4.

Ryc. 1. Pole górnicze „Rybniki-Krzemianka” w Kopisku, pow. białostocki. Szczegółowy plan wysokościowy sporządzony 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przez ekipę Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (za: Borkowski 
2005: ryc. 13)
Fig. 1. Mining field „Rybniki-Krzemianka” at Kopisk, Białystok district. A detailed attitude plan made in the 1990s by the team 
from the State Archaeological Museum in Warsaw (after Borkowski 2005: fig. 13)
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uznaniem obu stanowisk za pozostałości nowożytnych 
piaśnic bądź glinianek.

Podobne rozterki budzi nieco wcześniejsza praca 
P. Chachlikowskiego Surowce eratyczne w kamieniar-
stwie społeczności wczesnoagrarnych niżu polskiego40. 
Pomimo, że problem pozyskiwania surowców dotyczy 
materiałów kamiennych, a nie krzemiennych, sposób ar-
gumentacji w pracy jest analogiczny. Mimo całkowitego 
braku materiałów o charakterze pracownianym autor za-
kłada ich pozyskiwanie w ramach „wybierzysk” na pod-
stawie ich ubytku w porównaniu do hipotetycznych zaso-
bów litycznych Kujaw41. Praca ta oparta w sporej mierze 
na autocytowaniach ignoruje zupełnie dorobek polskiej 
szkoły badań nad pradziejowym górnictwem, a także 
ostatnie prace o eksploatacji skał niekrzemionkowych42. 
Sposób dowodzenia skonstruowany według zasady tka-
czy z andersenowskiej baśni Nowe szaty cesarza nie uła-
twia podjęcie dyskusji. Zatem jeszcze raz przypomnieć 
trzeba, że dotychczas nie znamy żadnej pradziejowej ko-
palni surowców skalnych, na której powierzchni nie było-
by pracowni wstępnej obróbki pozyskiwanego surowca.

40   Chachlikowski 2013.
41   Chachlikowski 2013: 129–136, 172–188.
42   Np.: Prostředník et al. 2005; Šída i Prostředník 2011.

Lotnicze skanowanie laserowe

Upowszechnienie i znaczące obniżenie kosztów lotnicze-
go skaningu laserowego dało możliwość szeroko zakro-
jonej prospekcji obszarów leśnych, w tym także znacznie 
dokładniejszych analiz rzeźby nakopalnianej43. Pojawie-
nie się takich możliwości stało się też impulsem do badań 
nad rzeźbą powierzchni punktów eksploatacji krzemieni 
ze złóż wtórnych w utworach czwartorzędowych. Jako po-
ligon doświadczalny dobrano obszar wtórnych złóż krze-
mieni w Puszczy Knyszyńskiej (woj. podlaskie) obejmujący 
w sumie powierzchnię ok. 34 km2. Dobrano go tak, aby 
znalazły się na nim wszystkie stwierdzone i domniemane 
punkty eksploatacji krzemieni zlokalizowane przez zespół 
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku44.

Skanowanie wykonała polska spółka MGGP Aero. Wy-
korzystano system Lite Mapper 68000i oparty o skaner 
Riegl (model LMS Q680i). Urządzenie to próbkuje teren 
z prędkością do 266 tys. punktów na sekundę, skanując 
przy tym do 200 linii. Dokładność pomiaru odległości 

43   Budziszewski i Wysocki 2012; Czebreszuk et al. 2013; Budziszew-
ski i Grabowski 2014; Jakubczak i Szubski 2015; Banaszek 2015.

44   Zalewski 2005a: ryc. 1.

Ryc. 2. Numeryczny model terenu okolic Supraśla, pow. białostocki, z zaznaczonymi domniemanymi stanowiskami eksploata-
cji krzemieni narzutowych i lokalizacją konkrecji i okruchów surowca odkrytych podczas badań okolicy (za: Januszek i Białowar-
czuk 2014: ryc. 3)
Fig. 2. Digital terrain model of Supraśl area, Białystok district, with marked suspected exploitation sites of erratic flint and the 
location of the raw material pieces discovered during the field survey of the area (after Januszek and Białowarczuk 2014: fig. 3)
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punktów zakładana przez producenta sięga 20 mm. Stan-
dardy wykonanego skanowania zakładały gęstość prób-
kowania 4 pkt/m2 przy dokładności pomiaru wysokości ≤ 
15 cm i rejestracji odbicia w trybie ciągłym odczytywa-
nym dla 4 zakresów o wielkości plamki o średnicy 40 cm. 
Obejmowało również podstawową klasyfikację chmu-
ry punktów w formacie zapisu danych w plikach LAS. 
W oparciu o takie dane opracowano numeryczny model 
terenu (NMT) zapisując go w formacie ERDAS Imagine 
z rozdzielczością 0,5 m stosując odwzorowanie PUWG 
1992. Dokładność wysokości Z wynosiła mh ≤ +/ 0,25 m. 
Także numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) spo-
rządzono stosując analogiczne parametry. 

Jednym z najczęstszych nieporozumień w trakcie oma-
wiania jakości chmury punktów jest utożsamianie gęsto-
ści próbkowania laserem z jakością uzyskanego z tego 
skanowania NMT. Na jakość finalnego produktu – jakim 
jest NMT – ma wpływ znacznie większa ilość czynników. 
Pierwszym jaki należy wymienić jest kąt skanowania – 
sytuacją idealną jest, gdy płaszczyzna skanowana znaj-
duje się pod kątem prostym względem promieni lasera. 
Im większy kąt, tym mniejsza jest penetracja roślinności. 
W archeologii za satysfakcjonującą wartość uznaje się 20 
stopni45. Kolejnym czynnikiem jest wielkość plamki lasera 
podczas skanowania. Mniejsza plamka pozwala na wy-
generowanie NMT o wyższej rozdzielczości. Natomiast 
większa plamka pozwala na lepszą penetrację pokrywy 
roślinnej. Zatem efekt finalny musi tu być mądrym kom-
promisem. Oczywiście, gęstość próbkowania również ma 
znaczenie, jednak jest to parametr, który jest ograniczo-
ny przez wielkość plamki. Bardzo istotnym czynnikiem 
wpływającym na jakość NMT jest klasyfikacja chmury 
punktów. Musi być ona dopasowana do warunków pa-
nujących na danym obszarze – zarówno pokrycia terenu 
jak i jego rzeźby, a także być podporządkowana celom 
w jakim model jest uzyskiwany46. Jednak chyba najwięk-
szy wpływ na jakość uzyskiwanych danych ma pokrywa 
roślinna. Gęsty las znacznie utrudnia penetracje promie-
ni lasera, a bardzo gęsty młodnik świerkowy potrafi ją 
niemal uniemożliwić. Jednocześnie w wielu przypadkach 
dobrze wygenerowany model terenu potrafi ukryć nie-
doskonałości skanowania. Może to łatwo prowadzić do 
sytuacji, w której nie znajdziemy obiektów „ukrytych” 
przez zbyt gęstą szatę roślinną47. W przypadku rzeźby na-
kopalnianej braki w danych zazwyczaj nie tyle uniemoż-
liwiają identyfikację stanowisk, co raczej utrudniają ich 
szczegółową analizę. Z sytuacją taką mamy do czynienia 
także na niektórych stanowiskach w Puszczy Knyszyńskiej 
porośniętych bardzo gęstymi młodnikami. Na przykład na 
polu górniczym „Oddział 86” w Nowinach-Zdrojach, pow. 
moniecki, braki takie uniemożliwiają pewne wytyczenie 
granic stanowiska. Ukazuje to dobrze analiza numerycz-
nego modelu terenu przedstawiona w sposób ujawnia-

45   Crutchley i Crow 2010; Doneus i Briese 2011; Bennet 2014.
46   Kiarszys i Szalast 2014.
47   Opitz 2016: 40–42.

jący miejsca, w których niemożliwe było wygenerowanie 
żadnego pomiaru wysokości na obszarze 1 m2 (ryc. 3)

Wszystko to sprawia, że w poszukiwaniu i analizie pól 
górniczych występujących na złożach wtórnych wielkie 
znaczenie ma prawidłowa klasyfikacja chmury punktów 
oraz dobra wizualizacja numerycznego modelu terenu. 
Niestety, nie ma jednego, najlepszego zestawu ustawień 
klasyfikacji, czy najlepszej wizualizacji. Ich dobór w każ-
dym przypadku wymaga odrębnych decyzji wynikających 
z doświadczenia osoby opracowującej dane. Najbardziej 
naturalnym sposobem analizy i prezentacji numeryczne-
go modelu terenu wydaje się obrazowanie Hillshading 
połączone z hipsometrią. Polega ono na oświetlaniu trój-
wymiarowego modelu terenu światłem pod dowolnie 
wybranym kątem i z dowolnie wybranego azymutu (ryc. 
4). Możliwe jest także uzupełnianie generalnego obrazu 
dowolnie dobranymi cięciami profilowymi (ryc. 5). Oczy-
wiście, możliwe jest także obrazowanie numerycznego 
terenu w postaci standardowego planu warstwicowego. 
Jednak w przypadku stanowisk pragórniczych o zazwy-
czaj skomplikowanej mikrorzeźbie plany takie są słabo 
czytelne (ryc. 6). Na polach górniczych o dobrze zacho-
wanej antropogennej rzeźbie bardzo dobrze sprawdza 
się połączenie obrazowań Multi Hillshading (modelu te-
renu cieniowanego z co najmniej 8 stron jednocześnie) 
z wizualizacją Sky View Factor (gdzie każdy analizowany 
piksel otrzymuje kolor w skali szarości odpowiadającą 
ekspozycji na światło w hemisferze – ryc. 7D). Bardzo 
dobre rezultaty daje także wykorzystanie obrazowania 
Local Dominance – statystycznej wizualizacji danych ob-
liczającej wartość dla każdego piksela względem pikseli 
w ustalonym promieniu (ryc. 7B). W przypadku kopalń 
mocno zniwelowanych, o szczątkowo zachowanej an-
tropogenicznej rzeźbie, najlepsze wyniki uzyskiwaliśmy 
wykorzystując obrazowanie Local Relief Model (metoda 
niwelująca zupełnie topografię oraz wszystkie duże formy 
terenowe podkreślająca niewielkie różnice w wysokości 
terenu – ryc. 7A) oraz Principal Component Analysis (ryc. 
7C)48. Jednak mimo ogromnego usprawnienia jakim są 
wspomniane wyżej wizualizacje, kluczową rolę odgrywa 
zawsze doświadczenie prowadzącego analizę.

W realiach polskiej archeologii, prócz kosztownych na-
lotów zleconych, wykorzystywać można dane udostęp-
niane w ramach rządowego programu Informatyczny 
System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożenia-
mi (ISOK). Pierwotnym celem tego – współfinansowane-
go przez państwo oraz Unię Europejską – projektu było 
stworzenie mapy ryzyka powodziowego w oparciu o pre-
cyzyjne dane wysokościowe pozyskane w ramach lotni-
czego skanowania laserowego49. Jednak zainteresowanie 
uzyskiwanymi w jego trakcie danymi okazało się tak wiel-
kie, że w trakcie realizacji postanowiono go rozszerzyć 
i objąć skanowaniem całe terytorium kraju. Jakość skano-
wania na terenie Puszczy Knyszyńskiej była podobna do 

48   Kokajl i Hesse 2017.
49   Maślanka i Wężyk 2015.
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Ryc. 3. Pole górnicze „Oddział 86” w Nowinach-Zdrojach, pow. moniecki. Wizualizacja jakości skanowania laserowego i wy-
generowanego na jego podstawie NMT. A: Numeryczny model terenu typu TIN z analizą gęstości chmury punktów; białe plamy 
oznaczają miejsca, w których nie udało się uzyskać pomiaru wysokościowego na obszarze 1 metra. B: Numeryczny model terenu 
typu GRID; miejsca nie posiadające pomiarów zostały sztucznie interpolowane (oprac. M. Szubski)
Fig. 3. Mining field „Oddział 86” at Nowiny-Zdroje, Mońki district. Visualisation of the quality of laser scanning and DTM ge-
nerated with it. A: TIN digital terrain model with point cloud density analysis; White spots indicate areas where a height measu-
rement of 1 square meter was not possible to obtain. B: GRID type of digital terrain model; areas without measurements were 
artificially interpolated (designed by M. Szubski)

Ryc. 4. Pole górnicze „Rybniki-Krzemianka” w Kopisku, pow. białostocki. Numeryczny model terenu oświetlony z azymutu 
315° (z lewej) oraz 90° (z prawej); wysokość oświetlenia 15° (oprac. M. Jakubczak) 
Fig. 4. Mining field „Rybniki-Krzemianka” at Kopisk, Białystok district. Digital terrain model lit from azimuth 315° (left) and 
90° (right); lighting height 15° (designed by M. Jakubczak)
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Ryc. 5. Pole górnicze „Rybniki-Krzemianka” 
w Kopisku, pow. białostocki. Wizualizacja Sky 
View Factor z 16 kierunków oraz przykładowe 
cięcie profilowe przez SW partię stanowiska. 
Lokalizacja cięcia oznaczona na planie grubą 
czerwoną linią (oprac. M. Jakubczak)
Fig. 5. Mining field „Rybniki-Krzemianka” 
at Kopisk, Białystok district. Sky View Factor 
visualisation from 16 directions and sample 
of cross section cutting SW part of the site. 
Cut location marked with a thick red line (de-
signed by M. Jakubczak)

Ryc. 6. Pole górnicze „Rybniki-Krzemian-
ka” w Kopisku, pow. białostocki. Plan warstwi-
cowy stanowiska z cięciem co 20 cm (oprac. 
M. Jakubczak)
Fig. 6. Mining field „Rybniki-Krzemianka” 
at Kopisk, Białystok district. Contour plan of 
the site with cutting every 20 cm, red colour 
indicates the area of the mining field (desi-
gned by M. Jakubczak)
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stosowanej wcześniej w naszym projekcie – 4 punkty na 
m2, kąt skanowania ≤25o, średnica plamki promienia lase-
rowego ≤ 0,5 m50. Dane udostępniane w ramach projektu 
ISOK można zakupić (lub uzyskać bezpłatnie dla celów 
edukacyjnych i naukowych) w postaci chmury punktów 
w formacie LAS. Pochodną tych danych jest udostępniony 
w domenie publicznej – <http://mapy.geoportal.gov.pl/
wss/service/WMTS/guest/wmts/ISOK> – rastrowy ob-
raz nieco uproszczonego NMT obszaru Polski. Pozwala 
on dziś na wstępne zorientowanie się w mikrotopografii 
obszaru stanowisk archeologicznych jeszcze przed podję-
ciem jakichkolwiek prac terenowych.

Zeskanowanie całego kraju w ramach projektu ISOK 
nie wyklucza potrzeby wykonywania kolejnych nalotów. 
Każde nowe skanowanie stwarza możliwość uzyskania 
nowych, wartościowych informacji. Jest to oczywiste przy 
zwiększaniu jakości skanowania, co powinno owocować 
NMT pozwalającym na dokładniejsze analizy czy telede-
tekcje stanowisk niewykrywalnych przy standardzie ISOK. 

50   Kurczyński, Stojek i Cisło-Lesicka 2015: 31–32.

Doświadczenia nasze pokazują, że każdy kolejny skan, 
nawet wykonany z zastosowaniem zbliżonych parame-
trów daje nieco inne efekty przez co znacząco poprawia 
możliwości analiz. Pamiętać bowiem trzeba, że ALS jest 
metodą pozwalającą nie tylko na teledetekcję stanowisk 
ale także ich wieloaspektową analizę w środowisku GIS.

Problem identyfikacji pradziejowych 
punktów eksploatacji krzemieni

Prawidłowa interpretacja stanowisk pragórniczych wy-
maga nie tylko zrozumienia anomalii widocznych na 
numerycznym modelu terenu, ale również znajomości 
różnych typów antropogennej rzeźby nakopalnianej. Po-
zostałości górnictwa kojarzą się zazwyczaj z dużymi, izo-
lowanymi kopalniami jakie znamy ze średniowiecznych 
i nowożytnych kopalni rud metali51. Mają one wysokie, 
dookolne lub półksiężycowate hałdy rozsypujące się na 

51   Np. Kaptur 2014.

Ryc. 7. Pole górnicze „Rybniki-Krzemianka” w Kopisku, pow. białostocki. Przykłady różnych wizualizacji numerycznego mode-
lu terenu stanowiska: A – Local Relief Model; B – Local Dominance (radius min: 5, max: 15); C – Principal Component Analysis; D 
– Multihillshading + Sky View Factor (oprac. M. Jakubczak)
Fig. 7. Mining field „Rybniki-Krzemianka” at Kopisk, Białystok district. Examples of different visualisation methods of digital 
terrain model of the site: A – Local Relief Model; B – Local Dominance (radius min: 5, max: 15); C – Principal Component Analysis; 
D – Multihillshading + Sky View Factor (designed by M. Jakubczak)
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Ryc. 8. Pole górnicze „Kobyla Góra” w Ko-
pisku, pow. białostocki. Niewielkie stanowisko 
składające się z sześciu relatywnie dużych 
obiektów. Typ rzeźby podobny do znanego 
z NW części stanowiska „Rybniki-Krzemianka” 
(oprac.M. Szubski)
Fig. 8. Mining field „Kobyla Góra” at Kopisk, 
Białystok district. The small site of six relative-
ly large mining features. Type of surface relief 
similar to the NW part of the site “Rybniki-
-Krzemianka” (designed by M. Szubski)

przestrzeni kilkunastu metrów od środka szybów Jed-
nak wśród obiektów związanych z pradziejowym górnic-
twem krzemieni podobne do nich są tylko pozostałości 
kopalni komorowych na polu górniczym „Krzemionki”52. 
Na stanowiskach związanych z eksploatacją krzemieni 
z wtórnych złóż w utworach czwartorzędowych obiektów 
takich nie stwierdziliśmy i nie należy ich oczekiwać. Za 
pewną formalną analogię do nich można jednak uznać 
pozostałości największych kopalni znanych ze stanowisk 
w Puszczy Knyszyńskiej. Opisywał je już W. Borkowski 
z północno-zachodniej części pola górniczego „Rybniki-
-Krzemianka” w Kopisku, pow. białostocki (ryc. 4–7)53. 
Sześć analogicznych obiektów konstytuuje też pole gór-
nicze „Kobyla Góra” w Kopisku, pow. białostocki54. Kopal-
nie takie manifestują się jako relatywnie duże (Ø ca 8 m), 
płytkie (głębokość ca 0,1–0,3 m) zagłębienia, którym 
towarzyszą stosunkowo niewielkie (wysokość ca 0,2 m) 
hałdy, czasami dookolne, czasami odrzucane w jedną 
stronę zgodnie z kierunkiem spadku zbocza (ryc. 8). 
W. Borkowski sugerował, że za specyficzną formą tych 
obiektów mogą stać nieco inne warunki złożowe55. Wy-
daje się jednak, że bardziej prawdopodobne jest, iż for-
ma ta wynikała z innych zasad społeczno-ekonomicznych 
rządzących pracą górniczą. Hipoteza taka sugerowałaby 
możliwość innej niż pozostałe chronologii powyższych 
obiektów. Niestety, żadna tego typu kopalnia nie została 
dotychczas przebadana wykopaliskowo. Brak też innych 
solidnych przesłanek, aby je datować.

Jak się wydaje najczęściej obserwowaną antropomor-
ficzną rzeźbą na stanowiskach związanych z eksploatacją 
krzemieni ze złóż morenowych jest powierzchnia o nie-
zwykle urozmaiconym, lecz niezbyt głębokim reliefie. 
Wśród lokalnych wzgórków i zagłębień na obszarach pła-

52   Borkowski 1995: 73–77, ryc. 64, 129–131.
53   Borkowski 2005: 73–75, ryc. 10–11.
54   Szubski 2016: 58–60.
55   Borkowski 2005: 74.

skich czasami pojawiają się regularne, okrągłe, niewielkie 
zagłębienia (Ø ca 3–6 m, głębokość ca 0,15–0,3 m) oto-
czone niewysokimi hałdami znaczące szyby najmłodszej 
generacji obiektów (ryc. 9B). Rzeźba taka jest zapewne 
śladem eksploatacji surowca niewielkimi kopalniami 
jamowymi. Z kolei na stokach o sporym nachyleniu wy-
różnić można czasami obiekty o formie niewielkich ka-
mieniołomów, których czoła wcinały się w stok, a hałdy 
odrzucane były zgodnie z kierunkiem spadku zbocza 
(ryc. 5). Jednak na większości powierzchni takich stano-
wisk numeryczny model terenu wygenerowany dzięki 
skanowaniu o rozdzielczości 4 punkty na metr kwadra-
towy ujawnia urozmaicony relief powierzchni, lecz nie 
pozawala na wiarygodne lokalizowanie poszczególnych 
kopalni (ryc. 3–7, 9–10). Być może nie będzie to możli-
we nawet przy dokładniejszych planach. Ten typ rzeźby 
stanowisk pragórniczych z Puszczy Knyszyńskiej opisywał 
także W. Borkowski z południowo-zachodniej części pola 
górniczego „Rybniki-Krzemianka” w Kopisku56. Dziś zna-
my go też z dalszych dziewięciu stanowisk pragórniczych 
zlokalizowanych w tym regionie 57. Można sądzić, że ten 
typ rzeźby jest wynikiem eksploatacji surowca za pomo-
cą chaotycznie lokowanych płytkich kopalni jamowych 
o różnej formie. Znamy go także ze stanowisk znajdują-
cych się w zupełnie innych warunkach geologicznych, np. 
związanych z eksploatacją krzemieni pasiastych z wapieni 
jurajskich58, czy również jurajskich krzemieni podkrakow-
skich w nowożytnych kopalniach w Karniowicach, pow. 
krakowski. W latach dziewięćdziesiątych na stanowisku 
„Rybniki-Krzemianka” badano sondażowo kopalnię ulo-
kowaną na obszarze o takiej właśnie rzeźbie powierzch-
ni59. Zgodnie z oczekiwaniami kopalnia okazała się pro-
stym dołem wydobywczym. Badania te nie dostarczyły 

56   Borkowski 2005: 70–72.
57   Szubski 2016.
58   Jakubczak 2012.
59   Zalewski 2005b.



224 ArchAeologicA Hereditas • 11

Janusz Budziszewski, Michał szubski i Michał Jakubczak

Ryc. 9. Pole górnicze „Oddział 87” w Nowi-
nach-Zdrojach, pow. moniecki. A: Wizualizacja 
Hillshade (A:315, H:30) ukazująca zniszczenia 
powierzchni większości stanowiska spowodo-
wane głęboką orką leśną. Strzałką oznaczono 
miejsce wykonania fotografii (oprac. M. Szub-
ski). B: Zachowane zaklęśnięcie terenu w miej-
scu obiektu eksploatacyjnego  
(fot. J. Budziszewski)
Fig. 9. Mining field „Oddział 87” at Nowiny-
Zdroje, Mońki district. A: Hillshade (A: 315, 
H: 30) visualisation showing the destruction 
of most part the site caused by deep forest 
ploughing. The arrow indicates where the photo 
was taken (designed by M. Szubski). B: Pre-
served pit of the mining feature at the site  
(photo by J. Budziszewski)

Ryc. 10. Pole górnicze „Ogrodkowo I” 
w Kopisku, pow. białostocki. Wizualizacja Mul-
tihillshading + Sky View Factor numerycznego 
modelu terenu. W centralnej części stanowiska 
widoczne ślady po orce częściowo niwelujące 
rzeźbę nakopalnianą (oprac. M. Jakubczak)
Fig. 10. Mining field „Ogrodkowo I” at Ko-
pisk, Białystok district. Multihillshading + Sky 
View Factor visualisation of the digital terrain 
model. In central part of the site visible traces 
of ploughing partially destroying mining relief 
(designed by M. Jakubczak)

jednak materiałów pozwalających na ustalenie jej wieku 
bezwzględnego. Analiza materiałów pracownianych po-
zyskanych z jej zasypisk sugeruje związek z krzemieniar-
stwem schyłku epoki brązu lub nawet z epoki żelaza60. 
Uściślenie tej oceny napotyka na trudności, ponieważ 

60   Migal 2005.

podobnych zespołów nie znamy dotychczas ze stanowisk 
osadniczych. 

W. Borkowski analizując rzeźbę pola górniczego „Ryb-
niki-Krzemianka” w Kopisku wyróżnił jeszcze jeden rodzaj 
rzeźby. Miały go tworzyć rzędy ustawionych poprzecznie 
do stoku niewielkich łomów, co w efekcie miało prowa-
dzić do powstania na stoku kilku wyraźnych, schodkowa-
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tych tarasów61. Jednak na numerycznym modelu terenu 
okolicy stanowiska widać, że stopnie te mają wyraźną 
kontynuację także poza polem górniczym (ryc. 4–7). Za-
tem – wbrew cytowanej przez autora opinii geomorfolo-
gów – można mieć pewność, iż powstały one w sposób 
naturalny. Numeryczny model terenu pola górniczego 
jest w tej partii podobny do obserwowanego także na 
innych stanowiskach. Nie ma zatem podstaw, aby oddzie-
lać go od opisanego powyżej.

Eksploatacja krzemieni ze złóż wtórnych w czwartorzę-
dowych morenach nie generowała hałd gruzowych. Skła-
dały się one z drobnoziarnistych sedymentów gliniastych, 
które były znacznie bardziej podatne na erozję na skutek 
czynników naturalnych. Stąd też ich rzeźba jest zazwyczaj 
mocno rozmyta. Subtelny relief powierzchni łatwiej też 
było zniszczyć poprzez działalność gospodarczą. Nawet 
pojedyncza, głęboka orka leśna niszczy go nieomal zupeł-
nie (ryc. 9A). Brak gruzu na powierzchni sprawia, że obszar 
kopalni tego typu znacznie łatwiej jest zagospodarować 
rolniczo. Zwykła orka rolna również relatywnie szybko 
niszczy antropogenną rzeźbę powierzchni takich stano-
wisk (ryc. 10). Zacierają się wtedy zaklęśnięcia poszczegól-
nych obiektów eksploatacyjnych, a obszar pól górniczych 

61   Borkowski 2005: 72–73.

znaczą tylko niskie kilkunastocentymetrowej wysokości 
nasypy wyróżniające się z otoczenia niczym strupy.

W obrazowaniach numerycznego modelu terenu naj-
częściej z pradziejowymi kopalniami krzemienia mylone 
są pozostałości po nowożytnej eksploatacji skał – kredy, 
piasku, czy gliny62. Jednak obiekty te dość mocno się 
różnią. Rzeźba nowożytnych pozostałości poeksploata-
cyjnych jest zarysowana wyraźnie ostrzej, bo ich erozja 
trwała znacznie krócej. Po drugie są to zawsze obiekty, 
w których pozyskiwano surowce w dużej ilości, więc ich 
istotą jest nisza po wyeksploatowanym materiale – pia-
sku, czy glinie (ryc. 11). Z kopalni krzemienia zabierano 
surowiec, który stanowił śladową część przekopanych se-
dymentów. Zatem istotą pozostałych po takim górnictwie 
obiektów są hałdy. Jednak ostateczne rozstrzygnięcie 
wątpliwości przynieść musi zawsze weryfikacja terenowa.

O wiele trudniejsze w identyfikacji okazały się feno-
meny stworzone w wyniku procesów naturalnych. Wy-
kroty powstałe na stromych stokach mają formę bardzo 
podobną do pradziejowych kopalni krzemienia, a ich sku-
piska wyglądają podobnie do stanowisk pragórniczych. 
Spotykamy je dość powszechnie w różnych warunkach 
środowiskowych. Najliczniej występują na stromych 

62   Januszek i Białowarczuk 2014.

Ryc. 11. Numeryczny model terenu przykładowych miejsc eksploatacji piasku z Puszczy Knyszyńskiej (oprac. M. Jakubczak)
Fig. 11. Digital terrain model of the sand exploitation sites in the Knyszyn Forest (designed by M. Jakubczak)
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stokach wzgórz z Jury Polskiej. Jednak występują rów-
nież w Puszczy Knyszyńskiej na stokach wzniesień mo-
renowych (ryc. 12). Jedynym sposobem rozstrzygnięcia 
wątpliwości jest w ich przypadku weryfikacja terenowa 
– ustalenie, czy obiektom towarzyszą materiały zabytko-
we, czy też nie. Nie zawsze jest to zadanie łatwe. Wśród 
stanowisk badanych przez ekspedycję Państwowego 
Muzeum Archeologicznego w latach dziewięćdziesiątych 
znajdowała się „Stroma Górka”, niewielki ostaniec more-
nowy położony w dolinie Krzemianki w Rybnikach, pow. 
białostocki. W trakcie badań sondażowych wyróżniono 
tu dwa obiekty zinterpretowane jako niewielkie kopalnie 
krzemienia63. Jednak w numerycznym modelu terenu nie 
znajdujemy tu obszaru o typowej rzeźbie nakopalnianej, 
a jedynie kilka zagłębień sprawiających wrażenie pozo-
stałości po wykrotach. Być może mamy tu do czynienia 
z próbami pozyskiwania surowca tak nikłymi, że niemoż-
liwymi do wyróżnienia w rzeźbie terenu.

63   Zalewski 2005c.

Kolejnym przykładem mikrorzeźby terenu sprawiają-
cym kłopoty podczas poszukiwania pradziejowych punk-
tów eksploatacji krzemieni są kompleksy nor borsuków, 
Zwierzęta te korzystają z nich przez wiele lat, nawet 
przez kilka generacji64. Podczas kopania nor usypują hał-
dy znacznych rozmiarów, które w zobrazowaniach NMT 
mogą do złudzenia przypominać kopalnie krzemienia 
surowców eratycznych. Nory borsuków tworzą zazwy-
czaj niewielkie skupiska jam o powierzchni kilkudzie-
sięciu metrów kwadratowych. Jednak w trakcie badań 
powierzchniowych w Puszczy Knyszyńskiej spotkaliśmy 
w sąsiedztwie skupiska kopalń krzemienia w Nowinach-
-Zdrojach kompleks nor borsuków o rozmiarach sięgają-
cych 20 na 50 m (ryc. 13). Jedynym pewnym sposobem 
rozstrzygnięcia wątpliwości co do genezy takich obiektów 
jest weryfikacja terenowa.

Doświadczenia zgromadzone podczas poszukiwań 
pradziejowych punktów eksploatacji krzemieni ze złóż 
wtórnych w czwartorzędowych morenach prowadzone 

64   Kowalczyk, Zalewski i Jędrzejewska 2004.

Ryc. 12. Numeryczny model terenu more-
nowego wzniesienia „Wapienna Góra” w po-
bliżu pola górniczego „Rybniki-Krzemianka”. 
Pozostałości wykrotów na stromych stokach 
tworzą pozory rzeźby nakopalnianej (oprac. 
M. Szubski)
Fig. 12. Digital terrain model of moraine hill 
„Wapienna Góra” in neighbourhood of the min-
ing field „Rybniki-Krzemianka”. The remains 
of the windthrows on the steep slope made up 
the appearance of a mining relief (designed by 
M. Szubski)

Ryc. 13. Wizualizacja Multihillshading nu-
merycznego modelu terenu rozległego skupi-
ska nor borsuczych w Nowinach-Zdrojach, pow. 
moniecki (oprac. M. Jakubczak)
Fig. 13. Multihillshading visualisation of 
the digital terrain model of huge cluster of 
badger’s setts at Nowiny-Zdroje, Mońki district 
(designed by M. Jakubczak)
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w oparciu o wyniki lotniczego skanowania laserowego 
Puszczy Knyszyńskiej potwierdziły skuteczność meto-
dy. Udało się zdefiniować charakter rzeźby typowej dla 
obiektów pragórniczych wykorzystujących wtórne złoża 
surowca. W efekcie prowadzonych prac zgromadzono 
nowe dane o dwóch znanych wcześniej stanowiskach – 
„Rybniki-Krzemianka” i „Oddział 86” – oraz odkryto ko-
lejnych dziewięć pradziejowych pól górniczych. Badania 
te ukazały jednocześnie ograniczenia metody. Na dwóch 
stanowiskach badanych przez ekipę Państwowego Mu-
zeum Archeologicznego w latach dziewięćdziesiątych – 
„Stroma Górka” i „Kusy Dąb” – nie zidentyfikowano rzeź-
by typowej dla pól górniczych. Trudno w tej chwili dociec, 
czy spowodowane jest to faktem, że mamy na nich do 
czynienia jedynie z inicjalnymi próbami eksploatacji, któ-
rych ślady są zbyt nikłe do zauważenia przy zastosowanej 
jakości skanowania, czy pozostałości zostały tam zupełnie 
zniszczone przez nowożytne rolnictwo lub współczesną 
gospodarkę leśną, czy wreszcie były to jedynie pracownie 
krzemieniarskie a nie stanowiska pragórnicze.

Przeprowadzone prace wykazały po raz kolejny, że 
wnioski wysnuwane w oparciu o numeryczny model te-
renu uzyskany dzięki lotniczemu skanowaniu laserowemu 
wymagają bezwzględnie weryfikacji terenowej. W przy-
padku obiektów związanych z eksploatacją krzemieni 
najważniejszym czynnikiem potwierdzającym charakter 
stanowisk jest obecność pracownianych materiałów krze-
miennych. Występują one masowo na wszystkich obiek-
tach związanych z pradziejowym górnictwem, niezależnie 
od warunków geologicznych i środowiskowych. W przy-
padku kopalni z Puszczy Knyszyńskiej bazujących na su-
rowcu eratycznym w materiale pracownianym dominuje 
gruz krzemienny w postaci okruchów, jednak wyraźny 
jest także udział odłupków, a pojawiają się też nieliczne 
formy rdzeniowe różnego typu. 

Zakończenie

Mimo blisko stuletniej w naszym kraju tradycji badań sta-
nowisk związanych z górnictwem krzemienia ciągle jeste-

śmy na początku drogi. Dotyczy to także prac nad iden-
tyfikacją stanowisk pragórniczych w oparciu o metody 
nieinwazyjne. Wyniki lotniczego skanowania laserowego 
otworzyły zupełnie nowe możliwości identyfikacji i badań 
tego typu stanowisk w oparciu o rzeźbę ich powierzch-
ni. Prezentowane wyżej prace są jednym z elementów 
tworzonego właśnie algorytmu takich badań. Odkrycia 
w Puszczy Knyszyńskiej pokazały wielką skuteczność wy-
korzystywania w tym celu wyników lotniczego skanowa-
nia laserowego. Jednak z drugiej strony pokazały też, jak 
bardzo nietrwała i łatwa do zniszczenia jest rzeźba kopalń 
krzemienia bazujących na złożach wtórnych w utworach 
czwartorzędowych. Można więc mieć pewność, że do 
naszych czasów dotrwały w stanie niezniszczonym tylko 
nieliczne z nich. Zatem mimo udostępnienia wyników 
skanowania na obszarze nieomal całego naszego kra-
ju nie należy oczekiwać wielkiej ilości odkryć tego typu 
stanowisk. Zapewne zdecydowana ich większość została 
wyrównana przez nowożytną działalność rolniczą. W tej 
sytuacji kluczową sprawą wydają się wypracowanie me-
tod identyfikacji stanowisk pragórniczych w oparciu 
o znajdujące się na ich powierzchni materiały pracow-
niane. Szczegółowego opisania wymaga skład nakopal-
nianych pracowni krzemieniarskich związanych z różnymi 
odmianami surowców oraz różnego typu wytwórczością 
– wiórową, odłupkową, czy nastawioną na formowanie 
różnego typu narzędzi rdzeniowych.

Sama identyfikacja i prezentacja obiektów arche-
ologicznych jest jednak tylko pierwszym krokiem w ich 
badaniu. Dopiero postępujące po nich analizy i bada-
nia terenowe prowadzą do wartościowych wniosków 
dotyczących społeczności pradziejowych. Zaprezento-
wane wyżej wyniki pokazują, że wyniki standardowego 
skanowania lotniczego nie pozwalają na szczegółowe 
analizy rzeźby stanowisk pragórniczych. W przypadku 
pradziejowych kopalni krzemienia o zachowanej rzeźbie 
powierzchni do analiz takich niezbędne są numeryczne 
modele terenu zbudowane w oparciu o znacznie precy-
zyjniejsze skanowania. Niestety, nie mamy dotychczas 
doświadczenia, ani z przygotowaniem takich danych, ani 
z ich analizą. 
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Janusz Budziszewski, Michał Szubski and Michał Jakubczak

Identification of the Prehistoric flint exploitation from secondary deposits  
using airborne laser scanning

Summary

Research of the flint mining of the Prehistoric communities in 
Poland has a rich, nearly one-hundred-year old, history. During 
this time, the principles of identification and study of sites were 
worked out both: based on the analysis of the workshop mate-
rials and an anthropogenic relief. However, most of the works 
done were related to the exploitation of flint deposits occurring 
in situ in Mesozoic deposits. The widespread use of airborne la-
ser scanning has allowed for a more accurate mapping of forest-
ed areas. The area of secondary flint deposits in the Knyszyn For-
est (Podlaskie Province) was selected for research of the surface 
relief of the flint exploitation points from quaternary deposits.

The correct interpretation of the exploitation points requires 
not only an understanding of the anomalies visible on the digi-
tal terrain model, but also the knowledge of the various types 
of anthropogenic mining relief. The most frequently observed 
micro-relief of sites related to the exploitation of flint from mo-
raine deposits is a surface of extremely varied, but not very deep 
relief. Among local hills and hollows, only few anomalies might 
be interpreted as individual exploitation features. Such a relief 
is probably an evidence of obtaining raw materials by small pit 

mines. Much less appear sites with larger mining features – rela-
tively large, shallow pits with small heaps. The relief of the Pre-
historic mining sites is very unsustainable and easy to destroy. 
One can be sure that only a few sites have survived to our time.

In digital imaging of the terrain model, most of the prehis-
toric flint mines are confused with the remnants of modern 
rock exploitation – chalk, sand or clay. Even more problematic 
to interpretation may be the micro-relief of the badgers setts 
clusters or windthrows at the steep slopes.

Discoveries in the Knyszyn Forest have proven great effec-
tiveness of airborne laser scanning in the identification of pre-
historic flint mines located in quaternary deposits. However, 
conclusions based on a digital terrain model require field veri-
fication. In the case of sites related to the flint exploitation, the 
most important factor confirming the character of the site is 
the presence of flint workshops. They are abundant in all sites 
associated with Prehistoric mining, regardless of geological and 
environmental conditions.

Translated by Michał Szubski
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