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Kiedy w latach 1970. studiowaliśmy archeologię, jeden 
z nas na Uniwersytecie Warszawskim, a drugi na Uniwer-
sytecie Karola w Pradze, nawet obdarzony największą 
wyobraźnią wizjoner nie był w stanie przewidzieć, czym 
stanie się archeologia w XXI wieku. W ciągu ostatnich 
50 lat archeologia przeżyła bowiem szereg gruntownie 
ją zmieniających rewolucji technologicznych. Te rewo-
lucje dotyczyły różnych aspektów badań archeologicz-
nych: możliwości precyzyjnego datowania (datowanie 
izotopowe, termoluminescencyjne i dendrochronolo-
giczne), możliwości zrozumienia prawidłowości leżących 
u podstaw zróżnicowania masowych znalezisk archeolo-
gicznych (komputerowo wspomagane zaawansowane 
metody analizy statystycznej), dostępności do nagroma-
dzonej wiedzy naukowej (sieć Internetu z powszechnie 
dostępnymi bazami danych i publikacjami naukowymi), 
czy wreszcie metod niedestrukcyjnej teledetekcji stano-
wisk archeologicznych (archeologia lotnicza, zastosowa-
nie metod geofizycznych i wreszcie – lotnicze skanowanie 
laserowe terenów leśnych). Zgodnie z „prawem młotka”, 
sformułowanym po raz pierwszy w 1964 r. przez amery-
kańskiego filozofa nauki Abrahama Kaplana, nowe tech-
nologie, stając się dostępne dla archeologów, otwierały 
przed nimi nagle zupełnie nowe możliwości poznawcze, 
fascynując kolejne pokolenia badaczy spektakularno-
ścią rezultatów ich zastosowań i skłaniając niekiedy do 
nadmiernej koncentracji wysiłków na próbach wyko-
rzystywania tych nowych metod do wszystkich proble-
mów badawczych dyscypliny. Archeologia, początkowo 
rozumiana przede wszystkim jako pozyskiwanie metodą 
wykopaliskową informacji o materialnych wytworach 
dawnych społeczności, dzięki tym technologicznym rewo-
lucjom i wynikającym z nich przemianom paradygmatycz-
nym, osiągnęła stan epistemologicznej samoświadomości 
i metodologicznej dojrzałości, przechodząc od anty-
kwarianizmu, kolonialnych ekspedycji podejmowanych 
w poszukiwaniu spektakularnych i tajemniczych śladów 
zaginionych cywilizacji, i stymulowanego nacjonalizmem 
poszukiwania legitymizacji nowych podziałów politycz-
nych świata, do badań przeszłych procesów społeczno-
-kulturowych i ich uwarunkowań środowiskowych.

Szczególnego znaczenia, i to z kilku powodów, na-
brały we współczesnej archeologii zwłaszcza metody 

niedestrukcyjnej teledetekcji. Z jednej strony wpłynęło 
na to ostateczne sformułowanie około roku 1990 para-
dygmatu rozwoju zrównoważonego jako konsekwencji 
narastającej świadomości ekologicznej i wyrastające 
z niego przekonanie o holistycznej naturze środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, warunkującego dobrostan 
ludzkości i uznanie wytworów kulturowych poprzednich 
pokoleń – analogicznie do zasobów środowiska natural-
nego – za zasób publiczny. Z tego paradygmatu wynikło 
silne przekonanie o konieczności zachowania również za-
sobów dziedzictwa archeologicznego w jak najlepszym 
stanie i w jak najmniej zubożonej formie, postulowane 
już zresztą w latach 19701. Ważne międzynarodowe do-
kumenty prawne i paraprawne, takie jak Karta Lozańska 
z 1990 r. i Konwencja Maltańska z 1992 r. przyjęły zasadę 
priorytetu dla badań niedestrukcyjnych za aksjomat. 

Z drugiej strony, w związku z koniecznością reago-
wania na ciągły rozwój stopnia zagrożenia dziedzictwa 
archeologicznego, powstały na skutek ogólnospołeczne-
go zapotrzebowania na podwyższenie standardu życia – 
przede wszystkim pod względem mieszkalnictwa i komu-
nikacji – archeologia musi rozwijać metody heurystyczne 
oraz metody przetwarzania informacji poniekąd z mar-
szu, wykorzystując przy tym innowacyjne możliwości 
oferowane zarówno przez dziedziny techniczne, jak przez 
biologię, chemię, matematykę, geografię, informatykę, 
itp. Pod presją otoczenia zewnętrznego archeologia mu-
siała w poważny sposób zacząć się zajmować strategią ra-
towniczych badań terenowych oraz poszukiwać środków, 
do jak najefektywniejszego wykorzystywania możliwości 
czasowych i finansowych, które oferują poszczególne 
czynności budowlane. Konieczność obrania odpowiedniej 
strategii wymaga ogromnego wsparcia ze strony właśnie 
niedestrukcyjnych metod detekcji, dokumentacji i anali-
zy struktury stanowisk archeologicznych, zastosowanych 
z odpowiednim wyprzedzeniem prac inwestycyjnych.

Podczas planowania badań ratowniczych, archeologia 
wykorzystuje częściowo informacje uzyskane w perspek-
tywie długoterminowej (zwłaszcza metodą archeologii 
lotniczej i badań powierzchniowych), a częściowo dane 
uzyskane przez aktualne zastosowanie wybranych metod 

1    McGimsey 1972.
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(przede wszystkim pomiarów geofizycznych). Do podsta-
wowego i zaawansowanego opracowania (analizy) da-
nych oraz do ich dokumentacji służą archeologii rozmaite 
możliwości oferowane przede wszystkim w środowisku 
Systemu Informacji Geograficznej (GIS), komputerowych 
programów graficznych oraz baz danych.

Niedestrukcyjne metody badań archeologicznych 
(przeważnie zdalnych) są jednak obecnie istotnym kom-
ponentem nie tylko czynności ratowniczych. W ostatnich 
latach stopniowo przejmują rolę główną także w projek-
tach badawczych dotyczących wyszukiwania i gromadze-
nia źródeł ze stanowisk, którym nie zagraża zniszczenie 
wskutek ingerencji inwestycyjnej czy nielegalnej działal-
ności detektorystów. 

Na początku ostatniego dziesięciolecia XX wieku, na 
progu postkomunistycznej historii współczesnej, nie było 
w Europie wielu krajów, w których badania za pomocą 
metod archeologii niedestrukcyjnej rozwijały się w spo-
sób długotrwały i na odpowiednim poziomie. W ciągu 
ćwierć wieku, które upłynęło od tego czasu, sytuacja się 
zmieniła w sposób radykalny. Współczesny zaawansowa-
ny stan rozwoju metod niedestrukcyjnych w wielu kra-
jach europejskich odzwierciedlają co najmniej dwa fakty: 
z jednej strony jest to znaczenie, jakie przypisują tej dzie-
dzinie sami archeolodzy, z drugiej strony stale rozwijana 
intensywna współpraca międzynarodowa. 

W ciągu pierwszego dziesięciolecia XXI wieku arche-
ologia europejska stała się świadkiem pojawienia się 
i szybkiego rozwoju nowego fenomenu, który w znacz-
nym stopniu wpływa obecnie na wiedzę archeologiczną 
na temat osadnictwa człowieka w przeszłości. Na polu 
badań terenowych – identyfikacji, dokumentacji i mapo-
wania – zabytków nieruchomych coraz wyraźniej odnosi 
sukces metoda lotniczego skanowania laserowego te-
renu, znana głównie pod angielskim akronimem LiDAR 
(Light Detection and Ranging), określana też skrótem 
ALS (Airborne Laser Scanning), w języku polskim także 
LSL. Kwintesencją jej znaczenia dla archeologii jest moż-
liwość uzyskania georeferowanego zapisu pomiaru wy-
sokościowego antropogenicznych form rzeźby terenu 
na powierzchni Ziemi za pomocą urządzenia, które wy-
korzystuje energię źródła światła, skupionego w formie 
wiązek laserowych. Dzięki zastosowaniu tej metody moż-
liwe jest uzyskanie bardzo dokładnego trójwymiarowego 
numerycznego modelu terenu i/lub szczegółowej mapy 
wysokościowej. Za sprawą pojawienia się tej komplekso-
wej technologii w zasadniczy sposób zostały wzbogacone 
badania krajobrazu kulturowego (prehistorycznego i hi-
storycznego). Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że 
numeryczny model terenu, również pokrytego nawet gę-
stym lasem jawi się jako dająca się odczytać i zrozumieć 
powierzchnia naznaczona nie tylko procesami przyrodni-
czymi (np. zmianami w przebiegu koryt rzek, procesami 
erozyjnymi i akumulacyjnymi), jak też niemal nieprze-
rwaną obecnością zachowanych w rzeźbie terenu śla-
dów długotrwałej działalności człowieka, stanowiących 

prawdziwy palimpsest wszystkich możliwych świadectw 
czynności naszych poprzedników. 

Wykorzystywanie ALS staje się jednym z najbardziej 
efektywnych sposobów badań takiego środowiska, w któ-
rym na powierzchni terenu zostały zachowane relikty mi-
nionych aktywności ludzkich połączonych z osadnictwem 
i eksploatacją krajobrazu, na przykład fosy i wały osad, 
cmentarzyska kurhanowe, zanikłe wsie średniowieczne 
i nowożytne wraz z niwami, opuszczone obszary górnicze, 
stawy, drogi, mielerze, umocnienia polowe, itp. Bardzo 
istotną zaletą tej metody badań niedestrukcyjnych jest 
możliwość jej zastosowania w środowisku zalesionym, 
gdzie inne metody na polu badań zazwyczaj zawodzą. 
Rewelacyjne wyniki uzyskano dzięki zastosowaniu lotni-
czego lidaru w tak trudno dostępnych regionach świata, 
jak dżungla azjatycka (np. w Angkor w Kambodży), czy 
selwa amerykańska (np. niedawne odkrycia nieznanych 
miast Majów w Gwatemali). W wielu krajach europej-
skich archeologiczne zabytki nieruchome o własnej for-
mie terenowej zostały w większości przypadków zacho-
wane właśnie w środowisku zalesionym, o wiele rzadziej 
zaś w krajobrazie otwartym, w którym rzeźba terenu jest 
wystawiona na niszczące skutki długotrwałej orki. Jak 
jednak dowodzą aktualne wyniki lotniczego skanowania 
laserowego, w ten sposób możliwa jest również detekcja 
i dokumentacja niektórych zabytków w eksploatowanym 
rolniczo krajobrazie niezalesionym, mimo że przy zastoso-
waniu wizualnego oglądu w czasie badań powierzchnio-
wych ich ślady nie zostaną zarejestrowane. 

W porównaniu z dziedzinami nauk przyrodniczych 
wprowadzenie metody ALS do praktyki archeologicznej 
miało kilkuletnie opóźnienie. Przed początkiem XXI wie-
ku metoda ta praktycznie w ogóle nie znajdowała w niej 
zastosowania, dlatego też później o wiele bardziej syste-
matycznie zaczęła być wykorzystywana zarówno w lokal-
nych, jak i w międzynarodowych projektach, dotyczących 
nieinwazyjnych badań archeologicznych. Zarazem projek-
ty te nie ograniczały się wyłącznie do pasywnego odbioru 
archeologicznych danych przestrzennych nowego typu, 
lecz były (i nadal są) w znacznym stopniu ukierunkowa-
ne metodologicznie. W świadomości środowiska specja-
listycznego zaistniał w sposób wyraźny przede wszystkim 
program Uniwersytetu Wiedeńskiego, który od początku 
koncentrował się na ulepszaniu możliwości technicznych 
i oprogramowania pod względem przetwarzania danych 
z ALS. Europę kontynentalną zainteresowała zwłaszcza 
niedawno przedstawiona w Badenii-Wirtembergii i sys-
tematycznie stosowana technika wizualizacji lokalnego 
modelu rzeźby terenu, wypracowana w związku z ba-
daniami słynnego halsztackiego grodu Heuneburg. Po-
dobnej problematyce analizy mikroreliefów, konkretnie 
w celu detekcji zanikłych pól, poświęca się zwiększoną 
uwagę na przykład w Holandii (identyfikacja i mapowa-
nie prehistorycznych tzw. pól celtyckich), Niemczech oraz 
we Włoszech, gdzie w integracji danych ALS z wynikami 
innych metod niedestrukcyjnych w ostatnich latach przo-
duje głównie specjalistyczne laboratorium uniwersytec-
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kie w toskańskiej Sienie. Znaczące wyniki na polu wizu-
alizacji interpolowanych danych ALS osiągnęli specjaliści 
ze Słowenii, którzy przedstawili, opracowali i udostępnili 
do bezpłatnego wykorzystania w środowisku naukowym 
szereg algorytmów wizualizacyjnych. Nie sposób też po-
minąć projektów francuskich, zwłaszcza, że to właśnie we 
Francji, konkretnie w Europejskim Centrum Archeologicz-
nym Bibracte – Glux-en-Glenne, w marcu 2011 roku od-
był się pierwszy międzynarodowy warsztat koncentrujący 
się przede wszystkim na zastosowaniu ALS w archeologii. 
W Anglii w badaniach z wykorzystaniem ALS przoduje 
ośrodek naukowo-badawczy Uniwersytetu w Cambrid-
ge (Unit for Landscape Modelling), który poza specjalnie 
zmodyfikowanym samolotem dysponuje też całym sys-
temem komponentów niezbędnych do skanowania ALS 
i paralelnie wykonywanych zdjęć fotogrametrycznych 
zeskanowanych obszarów, a także instytucja ochrony 
zabytków Historic England (wcześniej znana jako English 
Heritage). Przede wszystkim praca opublikowana w koń-
cu pierwszego dziesięciolecia XXI wieku w wydawnictwie 
drugiej z wymienionych instytucji stała się pierwszym 
kompleksowym podręcznikiem na temat wykorzystania 
zdalnych pomiarów laserowych w archeologii, syntezą 
najważniejszych ustaleń osiągniętych za pomocą tej me-
tody w archeologii, a zarazem źródłem wielu istotnych 
informacji o publikacjach, stronach internetowych i ter-
minologii2. Na uwagę zasługują również projekty realizo-
wane w Irlandii, które koncentrują się wokół gromadze-
nia, przetwarzania i wizualizacji danych o bardzo wysokiej 
rozdzielczości, o dużej gęstości skanowanych punktów na 
obserwowanych obszarach (np. słynne stanowisko arche-
ologiczne Wzgórze Tara).

Poza nieustannie wzrastającym potencjałem ALS pod 
względem sprzętu i oprogramowania, jako istotna jawi 
się również stale rozszerzająca się liczba krajów europej-
skich, w których zrealizowane zostało skanowanie ogól-
nej powierzchni ich terenu i które dane ALS, opracowane 
zazwyczaj w postaci numerycznego modelu wysokościo-
wego terenu (pol. NMT, ang. DEM – Digital Elevation 
Model lub DTM – Digital Terrain Model), udostępniają 
zainteresowanym nie tylko do przeglądania, ale również 
zakupu za pośrednictwem internetu. Proces ten w zasad-
niczy sposób zwiększa efektywność identyfikacji i reje-
stracji źródeł archeologicznych oraz mapowania wysoko-
ściowego (3D) rozległych krajobrazów archeologicznych. 
Na polu badań i troski o dziedzictwo kulturowe i histo-
ryczne krajobrazu europejskiego oznacza to rewolucyjną 
zmianę w szybkości oraz kompleksowości gromadzenia 
i przetwarzania danych topograficzno-archeologicznych, 
geograficznych i środowiskowych. 

Wspomniany proces w ostatnich latach rozwinął się 
w sposób dynamiczny również w niektórych państwach 
byłego bloku socjalistycznego, a to przede wszystkim 
w Polsce i Czechach – do dyspozycji jest aktualnie NMT 
niemal całej powierzchni obu tych krajów. Jest oczywiste, 

2   Crutchley i Crow 2010.

że dostępność danych ALS w istotny sposób przyczyniła 
się do ich włączenia do praktyki archeologicznej tychże 
krajów. Ze względu na wzrastającą liczbę krajobrazo-
wych projektów badawczych, w których aktualnie czescy 
i polscy archeolodzy integrują dane ALS, oba kraje mogą 
być uznane za należące do grupy państw zaawansowa-
nych w wykorzystywaniu nowoczesnych metod niede-
strucyjnych metod teledetekcyjnych. Wydana w roku 
2013 praca zbiorowa badaczy czeskich, stała się w Eu-
ropie pierwszym kompleksowym tomem poświęconym 
zastosowaniu metody ALS w archeologii i badaniach 
historycznych krajobrazu, a zarazem prezentującym wy-
niki projektów realizowanych jak dotąd w Czechach i na 
Morawach, które opierały się wyłącznie na danych ALS, 
ich opracowaniu i kontroli terenowej3. Należy dodać, że 
tego samego roku, w tym przypadku za sprawą starań 
przedstawicieli wspomnianych zachodnich krajów rozwi-
niętych, ukazała się również praca zbiorowa, której te-
matem była topografia archeologiczna w nieco szerszym 
ujęciu, chociaż w niej również lotnicze dane laserowe 
mają pierwszorzędne znaczenie4. 

W Polsce ALS wykorzystywane jest intensywnie w In-
stytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie od początku drugiej dekady XXI 
wieku5. Zrealizowano tu kilka projektów związanych z po-
zyskiwaniem danych ALS poprzez specjalne naloty6, a tak-
że zrealizowano liczne prace dyplomowe7 wykorzystujące 
dostępne dane źródłowe i numeryczne modele terenu.

3   Gojda i John (red.) 2013.
4   Opitz i Cowley (red.) 2013.
5   Budziszewski i Wysocki 2012.
6   W latach 2011–2013 w Instytucie Archeologii UKSW zrealizowa-

no następujące projekty finansowane z priorytetu V – „Ochrona 
Zabytków Archeologicznych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w których wykorzystano wyniki specjalnie w tym 
celu zleconego lotniczego skanowania laserowego: Badania pra-
dziejowych kopalń krzemienia z użyciem LiDAR – 2011; Komplek-
sowe, niedestrukcyjne rozpoznanie zasobów archeologicznych Sta-
rego Kraju w województwie lubuskim – 2011 (zob. Kobyliński et al. 
2012); Niedestrukcyjne, kompleksowe rozpoznanie i waloryzacja 
zasobów dziedzictwa archeologicznego dorzecza rzeki Wel na 
Garbie Lubawskim – 2012; Inwentaryzacja pradziejowych kopalń 
krzemienia w różnych warunkach środowiskowych – 2013; Kom-
pleksowe niedestrukcyjne rozpoznanie archeologiczne wschodnie-
go pogranicza dawnej Pomezanii – 2013. Dane ALS pozyskano tak-
że w ramach realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I. Pomezania, 
Pogezania i Warmia, w latach 2012–2017 (por. Kobyliński, w ni-
niejszym tomie).

7   W latach 2013–2016 powstały w Instytucie Archeologii UKSW na-
stępujące prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) wykorzy-
stujące dane ALS: Paweł Bieniek – Grodziska dorzecza Dzierzgoni 
w świetle obrazowania lotniczym skanerem laserowym (promotor 
dr Janusz Budziszewski) – 2014; Dominik Ciastkowski – Geomorfo-
logia grodzisk wczesnośredniowiecznych dorzecza Nysy Kłodzkiej, 
Słupii i Parsęty w świetle danych ALS (promotor prof. dr hab. Zbi-
gniew Kobyliński) – 2015 (zob. Ciastkowski, w niniejszym tomie); 
Patryk Czajkowski – Starożytne kopce w gminie Izbica nad Wie-
przem w świetle dostępnego w domenie publicznej obrazowania 
lotniczym skanerem laserowym (promotor dr Janusz Budziszew-
ski) – 2014; Michalina Czyżnikowska – Stanowiska archeologiczne 
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Musimy sobie uświadomić, że dostępność danych 
ALS stawia przed archeologami, a zwłaszcza przed arche-
ologicznymi służbami konserwatorskimi zupełnie nowe 
wyzwania. Dotyczą one nie tylko konieczności pisania 
na nowo pewnych fragmentów historii, które obecnie 
oświetlone są zupełnie wcześniej nieznanymi źródłami8. 
Z punktu widzenia zarządzania dziedzictwem kulturowym 
ogromnym problemem jest spowodowany dostępnością 
tych danych nagły i gwałtowny przyrost znanych stano-
wisk archeologicznych o własnej formie terenowej, wy-

powiatu iławskiego w świetle analizy numerycznego modelu 
terenu (promotor dr Fabian Welc) – 2015; Mateusz Dobiegała – 
Pozostałości pól typu „Celtic-fields” z miejscowości Michałów – Re-
ginów pow. legionowski w świetle obrazowania lotniczego skano-
wania laserowego (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2016 (zob. 
Dobiegała i Jakubczak, w niniejszym tomie); Szymon Domagała – 
Archeologiczny krajobraz opuszczonych wiosek łemkowskich w Be-
skidzie Niskim (promotor prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński) – 2016 
(zob. Domagała, w niniejszym tomie); Mateusz Iwański – Kurha-
ny w Guciowie, powiat zamojski w świetle obrazowań lotniczym 
skanerem laserowym (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2016; 
Michał Jakubczak – Metodyka badań powierzchniowych w dobie 
rewolucji informatycznej (promotor: prof. dr hab. Przemysław 
Urbańczyk) – 2014; Agnieszka Jusiak – Kurhany w lesie „Namu-
le” (Białka, pow. krasnostawski) w świetle obrazowań lotniczym 
skanerem laserowym (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2014; 
Michał Leloch – Pradziejowe pole górnicze Korycizna w świetle do-
tychczasowych badań (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2015; 
Klaudia Moćko – Pozostałości mielerzy na obszarze rezerwatu 
archeologicznego „Krzemionki” w świetle obrazowań lotniczym 
skanerem laserowym (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2014; 
Katarzyna Radziszewska – Analiza topografii pradziejowego pola 
górniczego „Borownia” (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2015; 
Michał Szubski – Pradziejowe górnictwo krzemienia w zachodniej 
części Puszczy Knyszyńskiej (promotor dr Janusz Budziszewski) – 
2016; Marta Żuber – Starożytne pola orne jako stanowiska arche-
ologiczne (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2013.

8   Por. np. Kobyliński, w niniejszym tomie.

magających jak najszybszego objęcia ich ochroną prawną, 
a następnie być może udostępnienia turystycznego w spo-
sób zapewniający ich długoterminowe przetrwanie w jak 
najlepszym stanie. Ponieważ większość tych stanowisk 
znajduje się w lasach, działania te wymagają ścisłej współ-
pracy i wzajemnego zrozumienia z administracją leśną.

Z powodu świadomości zasadniczego znaczenia meto-
dy lotniczego skanowania laserowego w praktyce arche-
ologicznej oraz ze względu na sporą liczbę niedawno za-
kończonych i wciąż trwających projektów prowadzonych 
przez archeologów na terenie Czech i Polski, w Instytucie 
Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go (IA UKSW) zdecydowaliśmy o potrzebie przybliżenia 
wyników tych czynności badawczych – a przynajmniej ich 
wyboru – szerszym kręgom archeologów polskich. Poza 
autorami polskimi, przede wszystkim właśnie wywodzą-
cymi się z IA UKSW, największą liczbę autorów zagranicz-
nych reprezentują specjaliści czescy, poza tym znajdziemy 
w niniejszej publikacji artykuły autorstwa badaczy z Fran-
cji, Wielkiej Brytanii i Słowenii. Łącznie przekłada się to 
na liczbę 22 rozdziałów, w których udało się zgromadzić 
prace 38 autorów i skomponować ją w przedstawionej 
postaci książkowej, przynoszącą dość obszerny zasób 
informacji i posiadającą ambicje do wywarcia pozytyw-
nego wpływu oraz zdynamizowania procesu włączania 
i rozsądnego wykorzystywania tej ciągle jeszcze relatyw-
nie nowej metody niedestrukcyjnych badań archeolo-
gicznych. Przykłady badań, które za sprawą tego tomu 
trafiają do rąk czytelników, w sposób zrozumiały podsu-
mowują współczesne podejścia do danych ALS: z jednej 
strony ukazują sposoby ich integrowania w projektach 
archeologii krajobrazowej i zarządzania dziedzictwem 
archeologicznym, zaś z drugiej – podkreślają aspekty me-
todologiczne ALS, przede wszystkim techniki wizualizacji 
i interpretacji danych.

Budziszewski J. i J. Wysocki
2012.  Nowe możliwości detekcji materialnych śladów historii 
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Airborne laser scanning as a research tool of archaeology

Summary

During the first decade of this century the European archaeol-
ogy witnessed the emergence and rapid spread of a new phe-
nomenon that in large scale affects the archaeological knowl-
edge of the settlement activities of the man in the past. The 
area of field research, that is the identification, documentation 
and mapping of monuments in recent years has undergone the 
increasing promotion of modern method of Laser Landscape 
Scanning (LLS), known mainly under the English acronyms 
LiDAR (Light Detection and Ranging) and ALS (Airborne Laser 
Scanning). The essence of its importance for archaeology is to 
achieve a geo-referenced altitude recording of anthropogenic 
shapes of terrain relief on the earth´s surface by means of a de-
vice using power of a light source, concentrated in the form of 
a laser beam.  Both of the above acronyms designate a branch 
of remote research that arises from specific ways (qualitatively 
different from the existing procedures) of collecting location 
and spatial data on the earth´s surface and their subsequent 
use for the creation of a (digital) model relief or for the crea-
tion of a spatial map. The emergence of this complex technol-
ogy fundamentally enriches the research of the cultural (pre-
historic and historic) landscape. This is in particular because 
land surface realistically mapped in three-dimensional manner 
is presented as a surface extensively marked by both natural 
processes (e.g., changes in location of river beds/meanders, 
erosive and accumulative processes) as well as the almost ever-
present occurrence of traces, maintained in the relief, of the 
long-term impact of human activities, as a real palimpsest of 
documents of all kinds – exclusive as well as of those on daily 
basis – of the activities of our predecessors. 

The application of LiDAR is becoming one of the most ef-
fective ways of research into the environment in which on 
the surface of the terrain are preserved relics of past human 
activities related to settlement exploitation of the landscape; 
for example ditches and walls of settlements, barrow burial-
grounds, defunct Medieval and modern era villages and their 

manor, abandoned mining complexes, ponds, roads, charcoal 
kilns, field fortifications, etc. A fundamentally important ad-
vantage of this remote sensing method is its applicability in 
forested environment, where other procedures in the area of 
remote sensing (mostly) fail.

In recent years the stated process has dynamically devel-
oped in some states of the former Soviet bloc as well, especially 
in Poland and Czechia – DEM is now available almost of the 
entire surface of both of these countries. It is evident that the 
data availability of LLS significantly kick-started their integration 
into the archaeological practice in these countries. Given the 
increasing number of landscape research projects into which 
LiDAR data is being incorporated by Czech and Polish archaeol-
ogists, both countries have gradually integrated into the group 
of archaeologically-developed states, whose importance in the 
process of archaeological utilisation of LiDAR data was referred 
to above. 

It is on the basis of the truly fundamental importance of 
this method of archaeological practice and in view of the con-
siderable number of recently-completed and the still ongoing 
projects conducted by archaeologists in the Czech lands and 
in Poland that at the Institute of Archaeology of University of 
Cardinal Stefan Wyszyński (IA UKSW) it has been decided to 
bring – at least in the selection – the results of these scientific 
activities closer to interested professionals. The compilation 
of studies by the Polish, Czech, Slovenian, French and British 
archaeologists, that is now accessible to the readers through 
this book, comprehensibly summarises the current approaches 
to air LiDAR data – that is its integration into projects of land-
scape archaeology and the management of the archaeological 
heritage on the one hand, and the emphasis on methodological 
aspects of LLS, especially on the visualisation techniques and 
interpretation of LiDAR data files on the other. 

Translated by Martin Gojda
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Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu ak-
tualnego stanu praktyki w zakresie wykorzystania lotni-
czego skaningu laserowego (Airborne Laser Scanning  – 
ALS) czy – inaczej mówiąc – LiDARu, w archeologii, ze 
szczególną uwagą poświęconą aktualnym obszarom 
badań i pytaniom wciąż pozostającym bez odpowiedzi. 
Szczęśliwie, stosowanie lotniczego skaningu laserowego 
jako metody osiągnęło obecnie stan względnej dojrza-
łości. Jest ono powszechnie akceptowane jako podsta-
wowe źródło szczegółowych danych topograficznych do-
tyczących rozległych obszarów1 i jest szeroko stosowane 
w celu promowania zintegrowanego badania dawnego 
i obecnego użytkowania gruntów oraz zmian krajobrazu 
w archeologii. 

Ogólnie rzecz ujmując, cykl pracy z ALS obejmuje po-
zyskiwanie danych, ich klasyfikację (filtrowanie), tworze-
nie modeli powierzchni terenu i pokrycia terenu, wizu-
alizację i interpretację. Różne projekty i wdrożenia mogą 
wprowadzać wariacje w niektórych lub wszystkich z tych 
kroków w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb, ale 
ogólny schemat przepływu informacji pozostaje taki sam. 
Obecne metody klasyfikacji stosowane w ALS dają rezul-
taty, które można wykorzystać w badaniach archeologicz-
nych. Opublikowano liczne artykuły, zawierające porów-
nania różnych metod wizualizacji oraz zalecenia w kwestii 
ich wykorzystania w różnych sytuacjach archeologicznych 
i różnych warunkach pokrycia terenu2. Zostały stworzone 
pakiety oprogramowania zawierające najczęściej stoso-
wane metody wizualizacji numerycznych modeli terenu 
(DTM), skierowane do środowiska archeologów, i są one 
dostępne poprzez sieć ArchaeoLandscapes Europe3 lub 
bezpośrednio od indywidualnych lub instytucjonalnych 
twórców4. Podsumowując, prace ściśle metodyczne w tej 
dziedzinie przeszły od rozpatrywania kwestii ogólnych do 
analizy konkretnych okoliczności, w których potrzebne 

1   Opitz i Cowley (red.) 2012.
2   Štular et al. 2012; Bennett, Welham i Ford 2012.
3   http://www.arcland.eu/outreach/software-tools.
4   RVT – http://iaps.zrc-sazu.si/en/rvt#v i LiVT – http://sourceforge.

net/projects/livt/.

jest zaawansowane przetwarzanie danych lub wizualiza-
cje dostosowane do szczególnych potrzeb.

Jeśli poszerzymy obszar zainteresowań na procedury 
prac terenowych, interpretację obrazów i czytanie map, 
widzimy szybko ewoluującą metodologię, dyskutowaną 
szeroko w rosnącej społeczności archeologicznej zainte-
resowanej użyciem ALS. Na tym drugim poziomie rozwo-
ju metodologicznego nie chodzi o postęp techniczny, któ-
ry interesuje specjalistów, ale raczej o wykorzystywanie 
danych uzyskiwanych dzięki tej technologii przez szerszą 
społeczność archeologów. W tym sensie, praktyka pracy 
z ALS w archeologii przeniosła się od biurka w teren, a jej 
integracja z działalnością terenową jest ważnym obsza-
rem innowacji. Demokratyzacja korzystania z ALS w ar-
cheologii, które ze specjalistycznego narzędzia staje się 
integralnym elementem wielu projektów, podobnie jak 
zdjęcia lotnicze i mapy, jest obecnie najsilniejszym mo-
torem postępu metodologicznego.

Dostępność danych ALS dla rosnącej grupy naukow-
ców i wynikające z tego ponowne zainteresowanie to-
pografią jako źródłem informacji archeologicznych, na-
kazuje postawić wiele interesujących pytań dotyczących 
konkretnych kategorii obiektów oraz skutków współ-
czesnego użytkowania gruntów5. Korzystanie z ALS jest 
motorem interesującego rozwoju praktyki interpretacji 
obrazów, ponieważ wizualizacje modelu terenu są na tyle 
niejasne, że wymuszają uważne czytanie obrazów, będąc 
jednocześnie wystarczająco jasne, aby zachęcić wielu ar-
cheologów do podjęcia własnej pracy interpretacyjnej. 

Ustalone metody i prkatyki  
archeologicznego ALS

Pozyskiwanie danych

Pozyskiwanie danych ALS, chociaż generalnie nie jest 
dokonywane przez samych archeologów, wymaga aby 
angażowali się oni w kwestie specyfikacji parametrów 
pomiarowych, lub – w przypadku wcześniej istniejących 
zestawów danych – aby byli świadomi ograniczeń nało-

5   Opitz i Limp 2015.
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żonych przez parametry pomiarów wybrane przez kogoś 
innego. Muszą być określone takie parametry, jak pożą-
dana rozdzielczość przestrzenna produktu końcowego, 
liczba zwrotów na impuls, kompromis między wielkością 
mierzonego obszaru a rozdzielczością (w zasadzie spro-
wadzający się do wyboru między helikopterem a samo-
lotem, mającego wpływ na koszty i wielkość obszaru 
badania), kąt skanowania, a czasami wybór instrument 
pomiarowego. Dla większości zastosowań archeologicz-
nych rozdzielczość planimetryczna 8 pkt/m2 jest uważana 
za minimalną dla prac archeologicznych, a 16 pkt/m2 lub 
większa – za pożądaną. Mniejsze zakresy kątowe skano-
wania, minimalizujące straty spowodowane roślinnością, 
są również uważane za pożądane, z wyjątkiem górskich 
krajobrazów lub obszarów stromych dolin i kanionów, 
gdzie większy kąt skanowania może pomóc w uniknię-
ciu obszarów niewidocznych. Liczba zwrotów na impuls 
może być mniej istotna, ponieważ nowoczesne instru-
mentarium zazwyczaj wspiera minimum cztery zwroty na 
impuls, zalecane w przypadku pomiarów archeologicz-
nych. Ogólne wytyczne dotyczące pozyskiwania danych 
można znaleźć w publikacji Opitz i Cowleya6 i zalecenia te 
pozostają w dużej mierze niezmienione.

Procedury klasyfikacji

Metoda klasyfikacji danych z chmury punktów ALS w celu 
usunięcia roślinności i ujawnienia “gołej ziemi” oraz śla-
dów topografii istotnej archeologicznie dobrze funk-
cjonuje w większości przypadków (ryc. 1), a sytuacje, 
w których mogą powstawać problemy, są znane. Obszary 
pokryte niskimi zaroślami, niskie zarośla pod wielopiętro-
wymi koronami drzew i gęste plantacje drzew iglastych 
pozostają problematyczne, podobnie jak obszary z dużą 
ilością gruzu na powierzchni np. pola głazów. Istnieją dwa 
podejścia podjęte w celu poprawy klasyfikacji w tych 
przypadkach. Pierwsze z nich to zbiór pełnych danych fa-
lowych (waveform data). Liczba projektów z wykorzysta-
niem pełnych danych tego typu jest stosunkowo niewiel-
ka. Tam, gdzie są zastosowane, szerokość echa każdego 
piku w sygnale jest używana do rozróżnienia pomiędzy 
odbiciami od niskich zarośli, zboczy i powierzchni tere-
nu7. Ulepszona klasyfikacja, uzyskana za pomocą stoso-
wania szerokości echa, jest postrzegana jako główna zale-
ta pełnofalowych danych (waveform data) w stosunku do 
danych dotyczących odbić dyskretnych (discrete return 
data). Innym rozwiązaniem są alternatywne procedury 
klasyfikacji, które są zwykle bardziej kosztowne oblicze-
niowo, ale mogą być skuteczne w badaniu niewielkich 
obszarów8. Te alternatywne podejścia do klasyfikacji są 
omówione poniżej, w podrozdziale Szczególne przypadki 
w klasyfikacji.

6   Opitz i Cowley (red.) 2012: rozdz. 2.
7   Chauve et al. 2007.
8   Brodu i Lague  2012; Opitz i Nuninger 2014.

Poza tymi środowiskami, algorytmy zastosowane 
w standardowych komercyjnych pakietach oprogramo-
wania, takich jak Terrascan9 i LAStools10, jak również 
w oprogramowaniu open source, takim jak  MCC-Lidar11 
dadzą w wyniku modele terenu o wystarczającej jakości, 
aby mogły stanowić podstawę interpretacji archeolo-
gicznych i projektów badań terenowych. Projekty korzy-
stające z poddanych klasyfikacji danych, pochodzących 
od większych dostawców komercyjnych, prawdopodob-
nie zetkną się z wynikami zmodyfikowanego algorytmu 
Axelssona12, zastosowanego w oprogramowaniu Terra-
scan, które jest dominującym pakietem oprogramowa-
nia dla firm działajacych w branży pozyskiwania danych 
ALS. Gdy  wzrosła popularność oprogramowania LAStools 
w społeczności archeologicznej, z powodu jego niższych 
kosztów w porównaniu do Terrascan i (zdaniem autorki) 
większej łatwości w obsłudze, jego procedura klasyfika-
cji jest coraz częściej stosowana przez osoby tworzące 
własne klasyfikacje z surowej chmury punktów lub prze-
klasyfikujących podzbiory swoich danych, w nadziei na 
uzyskanie lepszych wyników.

Wizualizacje

Większość dyskusji metodologicznych związanych z ALS 
w ostatnich latach koncentrowała się na dostępnym wa-
chlarzu metod wizualizacji i sposobu wyboru najbardziej 
odpowiednich z nich dla danego rodzaju krajobrazu lub 
obiektu. Archeologiczne wizualizacje numerycznych mo-
deli terenu (DTM) powstałych na podstawie danych ALS 
są zdominowane przez proste mapy cieniowania (hill-
shades), lokalne modele rzeźby terenu (i ich warianty)13, 
stopień odsłonięcia horyzontu (sky view factor) (i jego 
warianty)14 oraz stopnie nachylenia stoków (elevation 
ramps). Ogólnie, cieniowanie jest korzystne, gdyż pod-
kreśla rzeźbę terenu symulując światło padające rów-
nolegle do powierzchni (raking light) z jednego kierun-
ku w poprzek powierzchni terenu. Stopień odsłonięcia 
horyzontu  jest przydatny do identyfikacji niewielkich 
jam i zagłębień lub wąskich obszarów reliefu terenu, 
gdyż podkreśla różnicę między szczelnie zamkniętymi 
przestrzeniami (w których istnieją niewielkie możliwości 
obserwacji nieba) i topograficznie wybitnymi obszarami 
(z dobrym widokiem we wszystkich kierunkach). Stopnie 
nachylenia stoków (elevation ramps), chociaż ukazują 
dobrze anomalie tylko w wyjątkowo płaskim terenie lub 
przez rozciąganie dostępnych wartości w celu dostosowa-
nia do zakresu wysokości występującego w ograniczonym 
obszarze,  są użyteczne w zapewnieniu całkowitego po-

  9    www.terrasolid.com.
10   http://rapidlasso.com/lastools/.
11   http://sourceforge.net/projects/mcclidar/.
12   Axelsson 1999.
13   Hesse 2010.
14   Kokalj, Zaksek i Ostir 2011.
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Ryc. 1. Profil sklasyfikowanej chmury punk-
tów. Odbicia z  terenu przedstawiono na po-
marańczowo, a odbicia z roślinności na zielono 
(oprac. R. Opitz)
Fig. 1. Profile view of a classified ALS point 
cloud. Terrain returns are shown in orange 
and vegetation returns in green (designed by 
R. Opitz)

Ryc. 2. Tarasy i systemy pól na wyspie Gozo są wizualizowane za pomocą kombinacji 
współczynnika widoczności horyzontu (16 kierunków patrzenia, promień 10 m) oraz stopnia 
elewacji. Warstwy te oddają zmiany wysokości absolutnej, jednocześnie podkreślając kra-
wędzie tarasów i mury graniczne. Dane udostępnione dzięki uprzejmości zespołu FRAGSUS 
z Uniwersytetu Malty. Numeryczny model terenu pochodzi z danych LiDAR udostępnionych 
w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Malty i Urzędem  Środowiska i Planowania 
Malty w 2013 (źródło: ERDF LIDAR data, 2012, ERDF156 Developing National Environmental 
Monitoring Infrastructure and Capacity, Malta Environment and Planning Authority)
Fig. 2. Terraces and field systems on the island of Gozo are visualised using a combination 
of Sky View Factor (16 look directions, 10 m radius) and an elevation ramp.  These layers 
provide a sense of absolute elevation change while highlighting terrace edges and boun-
dary walls. Data provided with kind permission of the University of Malta FRAGSUS team. 
The Digital Terrain Model used in the process of model building was derived from the 
LiDAR data made available through an agreement signed between the University of Mal-
ta and the Malta Environment and Planning Authority in 2013 (source: ERDF LIDAR data, 
2012, ERDF156 Developing National Environmental Monitoring Infrastructure and Capacity, 
Malta Environment and Planning Authority)
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czucia wielkości anomalii. Te wizualizacje są zwykle łą-
czone w warstwach i różne ich kombinacje są stosowane 
w zależności od okoliczności (ryc. 2).

Zasadniczy problem z wizualizacjami polega na tym, że 
chociaż stworzenie 16 różnych renderingów każdej części 
krajobrazu jest stosunkowo proste i może być zautoma-
tyzowane, przejrzenie szesnastu różnych wizualizacji dla 
każdego fragmentu krajobrazu jest niemożliwe w przy-
padku większości projektów. W swej istocie problem 
z wizualizacjami jest taki, iż produkcja 16 różnych ren-
derów każdej części krajobrazu jest stosunkowo prosta 
i może być zautomatyzowana, zaś przejrzenie szesnastu 
różnych wizualizacji dla każdego fragmentu krajobrazu 
nie jest wykonalne dla większości projektów. W jakiś spo-
sób, w przypadku każdego projektu osoba interpretująca 
lub zespół musi wybrać podstawowy podzbiór z wszyst-
kich możliwych wizualizacji, z którymi będzie pracować. 
W zespołach obejmujących wielu interpretatorów, praw-
dopodobieństwo osiągnięcia pewnego poziomu spójno-
ści zwiększa się, jeśli każdy z nich pracuje z tym samym 
zestawem wizualizacji. Najlepszą praktyką okazało się 
wybieranie około trzech wizualizacji używanych łącznie. 
Stanowi to kompromis między technikami, które dobrze 
radzą sobie z niską rzeźbą terenu, technikami, które od-
różniają otwarte i zamknięte przestrzenie, i technikami 
niezależnymi od oświetlenia, bez potrzeby zajmowania 
się przez osoby interpretujące zbyt dużą liczbą kombina-
cji wizualizacji15. 

Pierwszy poziom rozwoju metodyki

Szczególne przypadki w klasyfikacji:  
niskie zarośla

Niska, gęsta roślinność, maskująca zarówno szczegóły 
topografii powierzchni, jak i wszelkie niskie stojące kon-
strukcje, murki graniczne, jest od dawna problemem 
w stosowaniu danych ALS w archeologicznych bada-
niach krajobrazowych. Dwa problemy współwystępują 
w sytuacji, gdy okrywa gruntu jest zdominowana przez 
niskie zarośla. Po pierwsze, w momencie zbierania da-
nych niewiele odbić dotrze do powierzchni ziemi i wróci 
do czujnika, ponieważ energia jest rozpraszana przez zło-
żoną baldachimową strukturę tej roślinności. Po drugie, 
algorytmy klasyfikacyjne zależne od zmian nachylenia 
lub zakrzywienia pomiędzy sąsiednimi punktami boryka-
ją się z koniecznością odróżnienia odbić z niskich zarośli 
od tych, które pochodzą od drobnych różnic topografii. 
W rezultacie istnieje cała klasa gruntów użytkowych, dla 
których obserwowalność obiektów archeologicznych jest 

15   Kwestia ta została omówiona szczegółowo w: Štular et al. 2012 
oraz Bennett, Welham i Ford 2012; w tych artykułach przedsta-
wione są sugestie dotyczące dobrych kombinacji wizualizacji dla 
pewnych warunków okrywy i rodzajów obiektów archeologicz-
nych.

niezwykle słaba, choć w obszarach pokrytych od wielu 
lat zaroślami stan zachowania takich obiektów może być 
lepszy niż przeciętnie. Chociaż przeprowadzono niewiele 
badań eksperymentalnych, niższy pułap lotu, mniejsze 
średnice impulse laserowego, inne długości fali spoza za-
kresu bliskiego podczerwieni, na który silnie wpływa ro-
ślinność, oraz mniejszy zakres kąta skanowania, są możli-
wymi metodami zwiększenia liczby odbić od powierzchni 
ziemi na obszarach pokrytych tego rodzaju roślinnością.

W tym miejscu możemy krótko wspomnieć o gwał-
townie rozwijającym się zestawie bezzałogowych statków 
powietrznych (platform UAV, dronów) używanych do po-
zyskiwania danych ALS. Te platformy w znacznej mierze 
mogą poprawić jakość zbierania danych na obszarach 
pokrytych zaroślami, ponieważ ułatwiają stosowanie 
niższych pułapów lotu i mniejszych średnic impulse lase-
rowego.16 Zastosowanie platform UAV (dronów) najpraw-
dopodobniej spowoduje pojawienie się w ALS strategii 
przetwarzania danych podobnych bardziej do tych uży-
wanych w przypadku mobilnego lidaru czy w skaningu 
naziemnym (Terrestrial Laserscanning Survey – TLS). 
W szczególności, biorąc pod uwagę dokładną rozdziel-
czość danych w odniesieniu do dokładności dostępnej 
z połączonych platform DGPS/IMU (differential global 
positioning system /inertial measurement unit) umiesz-
czanych na dronach, ścisłe wyrównanie pasów lotu może 
stanowić wyzwanie.17 Podobnie jak w przypadku pomia-
rów TLS, jakość dopasowania poszczególnych skanów 
często jest więcej niż wystarczająca dla wiarygodnej in-
terpretacji obiektów archeologicznych, ale większe zesta-
wy skanów / pasów lotu mogą spowodować nałożenie 
się błędów do tego stopnia, że zakłócenia w wizualnym 
ich dopasowaniu mogą przeszkadzać w identyfikacji 
obiektów.

Jeśli chodzi o fundamentalne zmiany w strategiach 
pozyskiwania danych, poprawiona klasyfikacja chmury 
punktów naśladująca metody używane do klasyfikacji 
scen TLS18 została zastosowana przez autorkę19. Strategie 
klasyfikacji, które zależą raczej od zmian w lokalnej gęsto-
ści, chropowatości i 3D, niż od profilu krzywizny (profile 
curvature), mierzone na wielu skalach, udowodniły – 
w ograniczonych testach – możliwość uzyskania lepszych 
wyników w złożonych scenach z niskimi zaroślami i stoją-
cymi pozostałościami lub mikrotopografią powierzchni.

Szczególne przypadki w klasyfikacji:  
powierzchnie kamieniste

Ściśle związane z sytuacjami, w których krajobraz jest 
zdominowany przez niskie zarośla, które maskują topo-

16   Patrz Nex i Remondino 2014, gdzie znajduje się przegląd 
zastosowań i przyszłych kierunków badań.

17   Watts, Ambrosia i Hinkley 2012.
18   Brodu i Lague 2012.
19   Opitz i Nuninger 2014.
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grafię archeologiczną i stojące pozostałości zabytków, są 
krajobrazy „zaśmiecone”, w których licznie występują 
„zanieczyszczenia” powierzchni w postaci głazów i du-
żych kamieni. Mamy w takich przypadkach do czynienia 
z kilkoma komplikacjami. Po pierwsze, same kamienie 
czasem tworzą część świadectwa archeologicznego, jesli 
zostały celowo nagromadzone np. w celu wyznaczenia 
granic pól uprawnych, wzniesienia niewielkich kopców, 
czy innych obiektów. Po drugie, kamienie powodują ze-
rową penetrację powierzchni ziemi, zaś usunięcie od-
bić od  kamieni będzie skutkować wizualnie rażącymi 
lukami w modelu terenu. Dlatego celem tego rodzaju 
filtrowania powierzchni kamienistych nie jest usunięcie 
kamieni z modelu cyfrowego, ale podkreślenie ich lub 
zasłonięcie, aby pomóc w wizualnej interpretacji topo-
grafii i obiektów powierzchniowych. Ponadto, można 
próbować oddzielić pojedyncze głazy lub małe skupiska 
kamieni od większych skupisk lub układów, zmierzając 
do klasyfikacji zorientowanej na obiekty (object orien-
ted classification approach). Oprogramowanie, takie jak 
eCognition20, umożliwia tego rodzaju procedury klasyfika-
cyjne.  W przypadku podejścia zorientowanego na formy 
obiektów (formally object oriented approach), obszary 
te mogą być oznaczone jako koncentracje większych 
zmienności lokalnej krzywizny lub szorstkości – metryk 
odpowiadających tym, które  stosowane są usuwania ro-
ślinności ze scen pokrytych niskimi zaroślami.

Podobnie jak w przypadku klasyfikacji niskich zarośli, 
przyjęty rozmiar jądra ma zasadnicze znaczenie dla sku-
tecznego rozdzielenia różnych klas obiektów. Wielkość 
jądra musi być skalibrowana do skali, w której kamienie 
na powierzchni  wykazują wysoki stopień różnorodności, 
podczas gdy topografia tła nie. Podobnie jak w przypadku 
procedur klasyfikacji roślinności, wyniki tego rodzaju kla-
syfikacji nie będą w całkowicie dokładne i 80% dokładno-
ści w rozdzieleniu rozproszonych na powierzchni kamieni 
oraz tła terenu możnaby uznać za dobry wynik.

Szczególne przypadki wizualizacji:  
bezpośredni ogląd chmury punktów

Większość archeologów pracujących z danymi ALS traktu-
je Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokry-
cia Terenu (Digital Terrain Model i Digital Surface Model, 
odpowiednio DTM i DSM) jako punkty wyjścia i buduje 
dodatkowe wizualizacje na podstawie tych modeli. DTM 
i DSM same w sobie są oczywiście abstrakcjami danych 
w formie chmury punktów (będącej z kolei abstrakcją 
danych falowych), które są podstawowym formatem re-
zultatów ALS. W wielu przypadkach wizualizacje oparte 
na DTM i DSM stanowią najlepszy wybór dla celów inter-
pretacyjnych, ponieważ obiekty pojawiające się w nich 
wyglądają znajomo dla osób posiadających doświadcze-
nie w czytaniu zdjęć lotniczych, czy map topograficznych. 

20   www.ecognition.com.

Jednakże, w pewnych okolicznościach warto zapoznać 
się bezpośrednio z danymi dotyczącymi chmury punk-
tów. Jest tak na przykład w sytuacji, gdy staramy się zro-
zumieć budowle stojące w obszarach zarośniętych, np. 
ruiny zamku lub gospodarstwa, zwłaszcza, gdy struktury 
te złożone są z licznych części, czy w sytuacje, w których 
część analizowanego obiektu tworzy zdecydowane wer-
tykalne cięcia.

Chociaż wizualizacje skuteczne do czytania DTM i DSM 
są w dużej mierze uzgodnione, podobnie jak efekty róż-
nych parametrów, np. kierunku źródła światła, wysoko-
ści cieniowania, czy  liczby segmentów w obliczeniach 
stopnia odsłonięcia horyzontu (sky view factor), to do 
tej pory w niewielkim stopniu rozpoznany został wpływ 
źródła światła, kąta widzenia, rozmiaru ikon (icon size), 
przycinania widoku (view clipping) i schematów kolo-
rystycznych w wizualizacjach chmur punktów. Rozwój 
metodyki reprezentacji stojących pozostałości archeolo-
gicznych i topografii powierzchni w chmurach punktów 
stanowi niezbędny następny krok, gdyż archeolodzy uży-
wają ich do badania coraz bardziej złożonych pozostałości 
i obszarów krajobrazowych.

Drugi poziom rozwoju metodyki

Integracja z obserwacjami terenowymi

Być może najważniejszym elementem rozwoju w zakresie 
korzystania z ALS w archeologii w ostatnich latach jest 
zwiększenie wykorzystania wizualizacji rastrowych w ba-
daniach terenowych (ryc. 3). Zarówno organizacje odpo-
wiedzialne za zarządzanie dziedzictwem, np. Historic En-
gland (dawniej English Heritage) w Wielkiej Brytanii, jak 
i poszczególne projekty badawcze, takie jak np. realizo-
wany przez amerykański Brown University z Providence 
w stanie Rhode Island projekt The Survey and Landscape 
Archaeology on Montserrat (SLAM) na wyspie Montser-
rat w archipelagu Małych Antyli na Morzu Karaibskim, 
używają wizualizacji ALS do  wspomagania prac tereno-
wych. W przypadku projektów Historic England, takich 
jak badania krajobrazu górniczo-rolniczego w północnej 
części Gór Pennińskich21, archeolodzy brali ze sobą wizu-
alizacje ALS w pole, na tabletach lub papierze, wykorzy-
stując te dane przy interpretacji elementów krajobrazu 
wyżyn tego dawnego regionu przemysłowego. W przy-
padku projektu SLAM22 wizualizacje ALS przede wszyst-
kim pomagały w planowaniu badań, wskazując  obszary, 
które powinny być rozpoznane w terenie. Podobnie jak 
w przypadku Gór Pennińskich, wizualizacje ALS zostały 
zabrane w teren i wspomagały identyfikację bardziej sub-
telnych obiektów w krajobrazie.

21   Ainsworth, Oswald i Went 2012; Schinding i Gibbes 2014.
22   Cherry, Ryzewski I Leppard  2012; Ryzewski i Cherry 2015; Opitz 

et al. 2015.
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Te dwa projekty mogą być przykładami całkiem od-
miennego wykorzystywania terenowego danych ALS. 
W przypadku Gór Pennińskich, archeolodzy terenowi 
używający wizualizacji ALS, byli już obeznani z badanym 
terytorium, w którym spędzili wcześniej sporo czasu. Tu-
taj więc mamy do czynienia z sytuacją, gdy wizualizacje 
ALS są „nowymi oczami”,  pomagającymi archeologom 
terenowym zobaczyć stosunkowo dobrze znany krajobraz 
w nowy sposób. Nowy wygląd wizualizacji danych ALS 
staje się korzystny pod wieloma względami, wymusza-
jąc koncentrację wzroku na obszarach, które w innym 
przypadku mogłyby być niezauważone. Co więcej, „prze-
glądowy” charakter wizualizacji ALS może pomóc arche-
ologom w polu w rozpoznawaniu rozległych obiektów 
o niskiej rzeźbie terenu, szczególnie w terenach otwar-
tych, co jest jedną z głównych zalet tej technologii dla 
projektów takich, jak ten, który realizowany był w Górach 
Pennińskich23.

W przypadku projektu SLAM archeolodzy stanęli w te-
renie w obliczu zupełnie innej sytuacji. Ze względu na 
bardzo trudne warunki terenu, zdominowanego przez 
stosunkowo młody las tropikalny, pofałdowany i stromo 
pochyły grunt, pola głazów i niezwykłe formacje geolo-
giczne, powstałe w wyniku niedawnej aktywności wulka-
nicznej, wizualizacje ALS przede wszystkim były używane 
do wskazywania celów obserwacji powierzchniowych. Ar-
cheolodzy uczestniczący w tym projekcie nie mogli skorzy-
stać z długich okresów obserwacji krajobrazu ze względu 
na jego niedostępność. Co więcej, podczas gdy istnieje 
ugruntowany wizualny i mentalny szablon wyglądu obiek-
tów, które mogą być dostrzeżone w krajobrazach angiel-

23   Ainsworth, Oswald i Went 2012.

skich i ich odzworowania na zdjęciach lotniczych, to nie 
ma takiego szablonu dla kolonialnego krajobrazu wyspy 
Montserrat. W przypadku tego projektu, podejmowanego 
w kraju nie posiadającym znaczącej historii badania krajo-
brazu czy interpretacji zdjęć lotniczych, punkt wyjścia do 
czytania danych ALS w krajobrazie musiał być zupełnie 
inny. Wizualny “nieład” powstający podczas pracy w te-
renie, obejmujący złożone wzorce światła i cienia, gęstą 
roślinność i rozrzut głazów na powierzchni, łatwo może 
utrudnić rozpoznanie bardziej subtelnych obiektów o mi-
kro-topografii. W związku z tym rodzaje obiektów zidenty-
fikowanych z wykorzystaniem wizualizacji ALS były inne24.

Projekty te są reprezentatywne dla wykorzystywania 
ALS w bardzo różnych okolicznościach. Ilustrują one ogól-
ną tendencję do korzystania z wizualizacji ALS w terenie, 
kontynuując zacieranie granic między tym, co kiedyś było 
wyraźnie odrębnym światem pracy przy biurku i światem 
badań terenowych, oraz interpretacji zdjęć lotniczych 
z jednej strony i interpretacji topografii w terenie z drugiej.

Problemy komunikacyjne: interpretacja zdjęć 
lotniczych, dynamiczne wizualizacje i odwrót 
od kreskowanego planu rzeźby terenu 

Archeologia o nastawieniu naukowym, tak jak jest ona 
praktykowana obecnie, ceni sobie publikowanie danych 
i wyraźnie przedstawianie ciągu wyjaśniającego szczegó-
łowo, w jaki sposób badacz doszedł do takiej – a nie in-
nej – interpretacji tych danych. Interpretacja danych ALS 

24   Opitz et al. 2015.

Ryc. 3. Badania terenowe na wyspie Montserrat (z lewej) oraz w Chailluz we Francji (po prawej) objęły wykorzystanie wizualiza-
cji danych ALS w terenie. Praktyka ta pozwala na bezpośrednie wizualne porównanie obiektów obserwowanych na ziemi z tymi, 
które rozpoznane zostały w danych ALS (Cherry & Ryzewski – SLAM Project and Daval – LIEPPEC)
Fig. 3. Fieldwork in Montserrat (left) and Chailluz (right) involves bringing visualizations of the ALS data into the field. This prac-
tice allows direct visual comparison between features seen on the ground and those recognized in the data (source: Cherry & 
Ryzewski – SLAM Project and Daval – LIEPPEC)
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znajduje się pod tym względem w nieco dyskomfortowej 
sytuacji, gdyż chociaż dokładne i szczegółowe modele 
metryczne mają cechę naukowości, a publikacja danych 
jest stosunkowo często stosowaną praktyką, to jednak 
interpretacja jest czysto wizualna i indywidualna. Podob-
nie jak w przypadku identyfikacji fragment ceramiki czy 
narzędzia kamiennego przez eksperta, zdjęcia i rysunki 
mogą zostać opublikowane, ale interpretacja i określenie 
typu przedmiotu pozostaje z nimi tylko luźno powiąza-
na. Ale podczas gdy potrzeba specjalistycznej wiedzy jest 
powszechnie uznawana w odniesieniu do identyfikacji 
zabytków ceramicznych czy krzemiennych, to czytanie 
zdjęć lotniczych jest często traktowane jako oczywiste 
(w pewnej mierze wskutek pojawienia się Google Maps 
I podobnych serwisów internetowych, dostarczających 
zdjęć lotniczych ogółowi społeczeństwa). Kreskowany 
plan, stanowiący powszechnie stosowany w archeologii 
brytyjskiej sposób prezentacji danych topograficznych 
przed epoką lidaru, podobnie jak rysunek artefaktu krze-
miennego czy fragment ceramiki, zawierał już w sobie 
interpretację, i ten urzeczowiony przekaz formy nie był 
zasadniczo kwestionowany. W końcu, trzeba byłoby 
udać się samemu na to miejsce i wykonywać szczegóło-
we pomiary – co byłoby pracochłonnym zadaniem – aby 
stworzyć nowy plan, na podstawie którego można byłoby 
zakwestionować ten istniejący. Mnogość technik wyko-
rzystywanych do wizualizacji modeli terenu tworzonych 
na podstawie danych ALS i otwarta dyskusja w ramach 
społeczności praktyków na temat względnych zalet róż-
nych wizualizacji i trudności z obiektami, które „pojawiają 
się” i „znikają” w różnych wizualizacjach, doprowadziły 
do sytuacji, w której interpretacja wizualna zawsze pod-
lega dyskusji. Oczywista łatwość, z jaką manipulować 
można wizualnym wyglądem różnych kształtów oznacza, 
że interpretacja eksperta może być łatwo zakwestiono-
wana. Kształt obiektu terenowego, tak jak widać go na 
modelu terenu powstałym na podstawie danych ALS, 
zacienionym w pewien konkretny sposób, niekoniecznie 
jest jego prawdziwym kształtem. Co więcej, nie możemy 
po prostu wycofać się i zaprezentować „surowy” model 
terenu, gdyż jest oczywiste, że wiele istniejących rzeczy-
wiście obiektów jest rozpoznawalnych tylko na pewnych 
konkretnych wizualizacjach. Cóż więc można zrobić, gdy 
uwięzieni jesteśmy pomiędzy dobrem i złem różnych 
odwzorowań danych i wizualizacji? Czasem są one jedy-
nym sposobem, dzięki któremu objawiają się rzeczywiste 
obiekty archeologiczne, ale są one również głównym źró-
dłem sztucznych tworów wizualnych i iluzji. Odpowiedź 
sprowadza nas z powrotem do wiedzy i umiejętności bie-
głego interpretatora dokonywania wyboru odpowiedniej 
techniki wizualizacji i odróżniania prawdziwych obiektów 
od tych iluzorycznych.

W praktyce, większość ekspertów interpretatorów 
używa równolegle wielu wizualizacji modelu terenu 
w swoich interpretacjach. Pojawienie się lub brak obiek-
tu w danej wizualizacji dostarcza dodatkowych informa-
cji. Jest to zbiór wrażeń wizualnych, które prowadzą do 

ostatecznej identyfikacji i interpretacji. Podsumowując, 
pomimo w wysokim stopniu metrycznego i precyzyjnego 
charakteru danych ALS i modeli na nich opartych, nie-
rozsądne jest oczekiwanie przedstawienia ciągu dowodo-
wego prowadzącego od danych do interpretacji, w stylu 
ściśle naukowym, ponieważ dynamiczne postrzeganie 
i wrażenia wizualne tkwią w samym środku tego procesu. 
Ale jeśli opuścimy urzeczowiony język topograficzny pla-
nu kreskowanego, na rzecz dynamicznego pakietu wizu-
alizacji terenu, na pierwszy plan wysuwa się nieodłączny 
problem interpretacji na podstawie postaci wizualnej – 
problem nie ograniczający się zresztą tylko do ALS.

POZA METODOLOGIĄ

Topografia jako informacja archeologiczna: 
odczytywanie skutków współczesnego spo-
sobu użytkowania gruntów

Każdy obiekt archeologiczny rozpoznany w danych ALS 
jest postrzegany w kontekście współczesnego krajobra-
zu, a skutki obecnego lub niedawnego użytkowania grun-
tów na tę postrzegalność są często wyraźnie oczywiste. 
Kurhany są widoczne lub niewidoczne na zaoranych po-
lach a piece wapiennicze są wiodczne lub niewidoczne 
w lasach. Mechanizacja rolnictwa, zwłaszcza głęboka 
orka praktykowana obecnie w większości krajów Euro-
py, chociaż wynosi ceramikę i materiał budowlany na 
powierzchnię ziemi i ustanawia dzięki temu złoty wiek 
dla archeologicznych badań powierzchniowych, rów-
nocześnie powoduje oczywiste zniszczenie obiektów 
archeologicznych o własnej formie terenowej25. Jest to 
najbardziej widoczne, gdy obiekty archeologiczne znaj-
dują się na pograniczu różnych stref zagospodarowania 
przestrzennego, ponieważ wtedy można dokonać bezpo-
średniego porównania stanu ich zachowania. Nawet tam, 
gdzie bezpośrednie porównanie nie jest możliwe, ogólny 
wygląd danej klasy obiektów, której wiele rozsianych jest 
w krajobrazie i które prawdopodobnie pochodzą z tego 
samego okresu, pozwala na określenie stopnia oddziały-
wania sposobu użytkowania gruntów na ich stan zacho-
wania. Otwiera to możliwość dokładniejszego zbadania 
wpływu sposobu zarządzania terenem na pozostałości 
obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej 
różnych typów.

Zalesianie terenów będących pod uprawą do pierw-
szej połowy XX wieku, a następnie porzuconych wskutek 
spadku liczby ludności lub migracji, przynosi odwrotny 
skutek, tworząc obszary wyjątkowo dobrze zachowanych 
pozostałości XVIII- i XIX-wiecznych (choć niektóre praktyki 
gospodarki leśnej są równie destrukcyjne dla topografii 
archeologicznej jak orka26). Daje to możliwość zaangażo-
wania się w badanie archeologii krajobrazu niedawnej 

25   Darvill 1987.
26   Crow i Moffatt 2005.
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przeszłości. Zjawisko to już się rozpoczęło, przede wszyst-
kim dzięki archeologom zajmującym się krajobrazami 
I i II wojny światowej27, których fortyfikacje polowe, pola 
bitewne i opuszczone osiedla można znaleźć w dobrze 
zachowanym stanie w obrębie dzisiejszych lasów. Choć 
prace te pierwotnie były prowadzone głównie w strefie 
europejskiej, to potencjał nowych badań w dziedzinie 
archeologii niedawnej przeszłości, wykorzystujących do-
skonały stan zachowania  i obserwowalność zapewnianą 
przez dane ALS z terenów zalesionych, występuje w nie-
mal wszystkich regionach, w których dane te są obecnie 
pozyskiwane.

Topografia jako informacja archeologiczna: 
interpretacja „draśnięć” krajobrazu

W kontekście europejskim, w którym badania topogra-
ficzne mają najdłuższą historię, możemy podzielić trady-
cyjne zainteresowanie topografią archeologiczną na trzy 
obszary: monumentalne obiekty ziemne, np. kopce, kur-
hany, czy grodziska pierścieniowe; rozległe obiekty struk-
turalne, np. granice pól, oraz stojące zabytki murowane, 
np. ruiny miast czy posiadłości28. W Europie Północnej 
zainteresowanie monumentalnymi nasypami ziemny-
mi jest szczególnie dominujące, zwłaszcza w dyskursie 
na temat prehistorycznych krajobrazów i osadnictwa, 
podczas gdy archeologia klasyczna w regionie śródziem-
nomorskim rozwinęła silną tradycję badań zabytków 
stojących w kontekstach miejskich. Wzrost dostępności 
danych ALS zachęcił archeologów do wyjścia poza te tra-
dycyjne obszary zainteresowań i zwrócenia uwagi na to-
pograficzne wskaźniki znacznie szerszej gamy obiektów. 
Obiekty te mają na ogół mniejsze rozmiary, a związane 
są z gospodarką i wykorzystywaniem samych lasów lub 
innymi aspektami gospodarki wiejskiej. Mamy zatem 
do czynienia z rozpowszechnieniem badań obejmują-
cych, lub opierających się w znacznym stopniu na kar-
towaniu i opisie wapienników, mielerzy, kamieniołomów 
powierzchniowych, dołów do odłowu zwierząt, kopców 
powstałych w wyniku oczyszczania powierzchni pól z za-
rośli I kamieni, czy rowów odwadniających,  z których 
możemy budować obraz krajobrazu wiejskiego (ryc. 4). 
Dobrym przykładem przedsięwzięcia rozpoznania za po-
mocą ALS regionalnych zasobów dziedzictwa przez insty-
tucję odpowiedzialną za ochronę zabytków jest odkrycie 
ogromnej liczby małych obiektów o własnej formie te-
renowej, zwłaszcza mielerzy, w południowo-wschodnich 
Niemczech29.

Przesunięcie zainteresowania z pojedynczego zabytku 
lub zorganizowanego układu obiektów w kierunku gęste-
go palimpsestu małych obiektów, odzwierciedla zarówno 
charakter danych ALS, jak i zbieżność jego rozwoju rów-

27   Hesse 2014; Gheyle et al. 2014.
28   W celu zapoznania się z przykładami, patrz Collis 2013.
29   Raab et al. 2015: 111–122.

nolegle z rozwojem archeologii krajobrazu jako podejścia 
teoretycznego. W podobny sposób, Mlekuž opublikował 
kilka artykułów na tematy od zmieniającego się przebie-
gu dróg i ścieżek, po zespoły pieców, mielerzy oraz na-
turalnych zagłębień krasowych, tworzących złożone zbio-
rowiska krajobrazowe30. Mlekuž m.in. kładzie nacisk na 
zastosowanie lidaru w celu nie tyle identyfikacji poszcze-
gólnych obiektów czy ich zespołów, ale aby powiązać ści-
slej obiekty z krajobrazem, w którym się znajdują. Używa 
on w stosunku do pozostałości różnych aktywności okre-
ślenia „draśnięć” (scrapes) krajobrazu. Poszerzenie zainte-
resowania na wszystkie działania, wszystkie „draśnięcia” 
krajobrazu, zapewnia możliwość śledzenia zmian natęże-
nia aktywności ludzkiej na danym obszarze w czasie.

O ile można wypowiadać się szeroko na temat tren-
dów w intensywności aktywności na podstawie szero-
kiego spojrzenia na wszystkie występujące w krajobrazie 
obiekty związane z daną czynnością lub czynnościami, 
to jeśli zajmujemy się wieloma „draśnięciami” gęsto za-
pisanego krajobrazu archeologicznego, pojawia się od-
wieczny problem ustanowienia chociażby względnej ich 
chronologii. Prace Mlekuža nad holwegami (głęboczni-
cami) ilustrują ciągłe zagłębianie i odnawianie tych dróg, 
pozornie sezonowo lub sporadycznie, powodujące two-
rzenie się widocznych w krajobrazie obiektów archeolo-
gicznych. Ten rodzaj sekwencji podkreśla oczywisty być 
może fakt, że stosunkowo duża liczba archeologicznie 
obserwowalnych zdarzeń niekoniecznie odpowiada dłu-
giemu okresowi czasu ich trwania, jak również trudności, 
które mogą wystąpić przy próbie odczytania sekwencji 
zdarzeń z danych topograficznych.

Topografia jako informacja archeologiczna: 
rozproszona urbanizacja w neotropicznych 
lasach deszczowych

Pojawienie się projektów archeologicznych wykorzystu-
jących ALS w badaniach zjawiska urbanizacji w obecnie 
silnie zalesionych regionach Ameryki Środkowej i Połu-
dniowej oraz Azji Południowo-Wschodniej, spowodowało 
znacznie lepsze zrozumienie struktury tamtejszych miast. 
W szczególności, wyniki badań wskazują, że „rozproszo-
ne” obszary miejskie są bardziej rozległe niż wcześniej 
sądzono. W niektórych przypadkach, podmiejskie i po-
za-miejskie otoczenie gęsto zurbanizowanego rdzenia 
rozciąga się niemal do granic poza-miejskiej strefy wokół 
innego miasta. Skala obszarów zurbanizowanych była 
bardzo trudna do uchwycenia bez wykorzystania lidaru, 
z powodu słabej obserwowalności i trudności dostępu 
w środowisku gęstej dżungli. Oprócz zmiany w rozpozna-
niu skali zjawiska urbanizacji, szczegóły wzorców osad-
nictwa poza gęstymi rdzeniami tych miast ujawniają się 
dzięki systematycznym analizom modeli topograficznych, 
w połączeniu z ukierunkowanymi pracami badawczymi 

30   Mlekuž 2012, 2013.
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w terenie. Szczególnie godne uwagi projekty dotyczące 
tych zagadnień to Cambodia Archaeological Lidar Initiati-
ve31, którego obszar badań obejmuje Ankor Wat, Sambor 
Prei Kuk, Koh Ker i Phnom Kulen32, badania Caracol w Be-
lize, prowadzone przez Chase i Chase33, oraz prace Fishe-
ra w Angamuco w Meksyku34. Autorzy tych badań zauwa-
żają, że dane lidarowe „dogłębnie zmieniają powszechnie 
dotąd przyjmowane interpretacje rozwoju społeczne-
go”, gdyż „bardziej kompletne dane lidarowe wykazują, 
że niektóre starożytne mezoamerykańskie stanowiska 
są znacznie bardziej rozległe i złożone niż uważano, że 
było to możliwe, opierając się na popularnych modelach 
społeczno-politycznych”35. W przypadku problemów do-
tyczących rozproszonej urbanizacji, duża skala, w jakiej 
dane ALS pozwalają archeologom obserwować szczegóły 
wzorców osadnictwa, ma kluczowe znaczenie. Ponieważ 
badania w tych regionach szybko się rozwijają, wpływ jaki 
ma dostępność ALS jako narzędzia do szybkiego mapo-
wania terenów, które obejmuje szybko rozprzestrzenia-
jąca się zabudowa, będzie coraz większy36. 

Podsumowanie

W ciągu ostatniej dekady ALS stał się ważną techniką 
badań archeologicznych, stosowaną w różnorodnych 

31   http://angkorlidar.org.
32   Evans et al. 2013.
33   Chase et al. 2011.
34    Fisher i Leisz 2013.
35   Chase et al. 2012.
36   Efektywność tej techniki nie tylko dla badań miejskich, ale także 

dla badań podmiejskich i wiejskich wzorców osadnictwa, została 
uwidoczniona w publikacji SAA Advances in Archaeological Prac-
tice w 2016, która została w całości poświęcona lidarowi: Chase 
i Weishampel 2016.

projektach badawczych w skali regionalnej oraz w za-
rządzaniu dziedzictwem. Metody stosowane do analizy 
i interpretacji danych ALS są dojrzała, a podejście ogól-
ne jest obecnie powszechnie uzgodnione. Archeologia 
jest świadkiem gwałtownej demokratyzacji wykorzysta-
nia tych danych, a rozwój metod traktowania trudnych 
krajobrazów i klas obiektów następuje w miarę rozpo-
wszechniania się wykorzystywania ALS. Poza przypadka-
mi, w których nadal potrzebne jest wypracowanie pod-
staw metodycznych w celu poprawy obserwowalności 
obiektów archeologicznych, zwłaszcza w obszarach zdo-
minowanych przez niskie zarośla lub mnogość obiektów 
na powierzchni, główny rozwój metodyczny obecnie 
koncentruje się na połączeniu LiDARu i badań tereno-
wych w celu poprawy interpretacji szerokich obszarów 
krajobrazu i przyspieszenia badań krajobrazowych i re-
gionalnych.

Większość archeologicznych projektów badawczych 
i przedsięwzięć z zakresu zarządzania dziedzictwem, 
stosujących ALS, nadal koncentruje się w północnej i za-
chodniej Europie, co nie jest zaskakujące, gdyż większość 
wczesnych prac nad wykorzystaniem ALS w archeologii 
przeprowadzono właśnie w tych regionach. Jednakże, 
sukces ALS w wyjaśnieniu planów miast w regionach 
lasów tropikalnych, takich jak El Caracol w Belize i inne 
stanowiska mezoamerykańskie, oraz zwiększenie dostęp-
ności i rosnące zainteresowanie publicznie dostępnymi 
danymi USGS LiDAR w Stanach Zjednoczonych37, zachę-
cają do korzystania z ALS w tych regionach. Chociaż me-
toda rozprzestrzeniła się od swoich korzeni w Europie na 
teren obu Ameryk i Azji Południowo-Wschodniej, jej sto-
sowanie do badań archeologicznych w Afryce, gdzie las 
zajmuje znaczne połacie krajobrazu, jak również w znacz-
nej części Azji, gdzie pokrycie terenu również zasłania 

37   Pluckhahn i Thompson 2012; Randall 2014.

Ryc. 4. Mielerze oraz inne dowody działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich, widocz-
ne w danych ALS z prospekcji w Besançon we 
Francji. Dane uzyskane dzięki uprzejmości 
LIEPPEC Project, Université de Franche-Comté
Fig. 4. Charcoal burning platforms and other 
evidence of rural economic activity, seen in 
the lidar data from the Besançon lidar survey. 
Data kindly provided by the LIEPPEC Project, 
Université de Franche-Comté
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w dużej mierze krajobraz archeologiczny, jeszcze się nie 
rozpoczęło. Dostosowanie metod archeologicznego ALS 
do warunków terenowych i pytań badawczych istotnych 
w tych miejscach jest obszarem o dużym potencjale na 
przyszłość.

Biorąc pod uwagę ponad dekadę rosnącej aktywno-
ści badawczej, największy wpływ ALS polega na tym, że 
umożliwiając archeologom skuteczniejsze badanie ob-
szernych regionów zasłoniętych lasami lub niskimi zaro-
ślami, ALS ponownie włączyło te obszary w badania opar-
te na danych z lustracji regionalnych, a dzięki otwarciu 

lasów do systematycznych badań, ponownie zainspirował 
badania skupione wyraźnie na archeologii w lasach. 

Jeszcze bardziej ekscytujące jest to, że wyniki tych 
badań zaczynają wspierać badania nad szerszymi wzor-
cami regionalnymi, pozwalając na nowe podejścia do 
podstawowych pytań dotyczących użytkowania gruntów 
rolniczych I gospodarki wiejskiej, rozproszonej urbanizacji 
i innych zjawisk czekających na zbadanie.
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Wstęp

Głównym celem niniejszego rozdziału jest dostarczenie 
podstawowego przewodnika postępowania z danymi po-
chodzącymi z lotniczego skanowania laserowego (ALS). 
Przedstawione zostaną logiczne kroki w procedurze prze-
twarzania danych, których znajomość, łącznie ze świado-
mością ich wpływu na powstający na podstawie tych da-
nych numeryczny model wysokościowy terenu (pol. NMT, 
ang. Digital Elevation Model, DEM), uważamy za kluczową 
w ocenie wiarygodności uzyskanych wyników. Na tej pod-
stawie zamierzamy ocenić możliwości informacyjne da-
nych ALS i zwrócić uwagę na ich ograniczenia w dokumen-
towaniu antropogenicznych form rzeźby terenu, a więc 
obiektów zainteresowania archeologicznego. Naszym ce-
lem jest wzbudzenie ostrożności i podejścia krytycznego 
badaczy przy interpretacji wyników ALS, ponieważ wyłącz-
nie tak można w pełni wykorzystać ich potencjał.

Informacje przedstawione we wcześniejszych pracach 
autorów1 uzupełniono tutaj o czynniki wpływające na 
zapis obiektów w dostępnych komercyjnie w Czechach 
danych DEM 5G2 oraz o problematykę automatycznej de-
tekcji obiektów, której zastosowanie jest coraz częstsze. 
Została również poświęcona uwaga potencjałowi anali-
tycznemu danych LiDAR w realizacji analiz przestrzennych 
oraz modelowania GIS, które co prawda nie należą do ich 
podstawowego wykorzystania, ale mają również istotne 
znaczenie w badaniach krajobrazu historycznego i spo-
łeczności ludzkich, które go kształtowały. W części koń-
cowej poddamy pod dyskusję refleksję na temat wkładu 
danych LiDAR w badania archeologiczne. 

W ocenie ograniczeń wyników ALS wychodzimy z na-
szych dotychczasowych doświadczeń z kilkoma typami 
stanowisk w Czechach, usytuowanymi w krajobrazie zale-
sionym. Dlatego nie należy przekładać wyciągniętych tutaj 
wniosków na inne środowisko geograficzne, na odmienne 
typy lokalizacji stanowisk i inne dane. Służą one przede 

1   Por. Holata i Plzák 2013; Holata i Světlík 2014.
2   W związku z powyższym przedstawiamy również problematykę 

fałszywych obiektów, którą zaprezentowaliśmy na Annual Me-
eting of EAA 2013 w Pilznie (Holata i Plzák, Mystification within 
archaeological prospection: real and virtual false objects in Air-
borne Laser Scanning of forested landscape).

wszystkim do zilustrowania niebezpieczeństw tej metody 
i wierzymy, że zainicjują refleksję nad nimi oraz świado-
mość problemów, które często bywają niedostrzegane. 

Dostępność danych lotniczego  
skanowania laserowego w Europie

Nowoczesne mapowanie krajobrazu za pośrednictwem 
ALS jest dziś w Europie coraz częstsze. Dane z niektórych 
projektów mapowania w poszczególnych krajach są ogól-
nodostępne (bez jakichkolwiek opłat), co jest bardzo cen-
ne, nie tylko dla badań archeologicznych. Portale, udo-
stępniające tego typu dane, są jednak niestety niemal 
zawsze obsługiwane w języku ojczystym danego kraju. 
Ponadto jakość danych ALS często się od siebie znacznie 
różni, podobnie zresztą jak format, w którym można je 
uzyskać. Zastosowanie ALS zazwyczaj bywa zapoczątko-
wane potrzebą dokładnego mapowania geodezyjnego3, 
ochrony przeciwpowodziowej lub ochrony środowiska, 
działań ekologicznych, itp. Ich wykorzystanie w arche-
ologii jest zależne od jakości4 dostępnych danych, ich 
parametrów technicznych i charakteru obserwowanych 
obiektów. Pozyskiwanie danych ALS nie było pierwotnie 
projektowane dla potrzeb archeologów.

Poniżej prezentujemy krótki przegląd oferowanych da-
nych ALS w niektórych krajach Europy5, który dostarcza 
podstawowych informacji na temat ich postaci, jakości, 
dostępności oraz umożliwia zainteresowanym ich łatwiej-
sze wyszukanie lub uzyskanie.

3   Starsze modele wysokościowe terenu, które każde państwo two-
rzyło w ramach produkcji map zostały interpolowane z danych 
mapowania stereo fotogrametrii. Nowe modele wysokościowe 
powstałe z ALS są o wiele bardziej dokładne.

4   Najlepszej jakości dane ALS to z reguły te, które przy skanowaniu 
wykorzystują najnowszą technologię, a zleceniodawca potrzebuje 
i wymaga jak najdokładniejszych parametrów. Jakość danych nie 
jest określana wyłącznie przez liczbę punktów na 1 m2, ale rów-
nież wysokość i szybkość lotu, pokrycie i liczbę poszczególnych 
nalotów, kąt skanowania, rozmiar śladu wiązki na powierzchni 
oraz wykorzystanie technologii skanowania.

5   Nie gwarantujemy kompletności, naszym zamysłem było dostar-
czenie zainteresowanym wyłącznie podstawowego przeglądu 
oraz odskoczni do dalszych poszukiwań.
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Czechy6

Dane płatne ALS znajdują się w administracji Czeskiego 
Biura Geodezji i Katastru (ČÚZK). Skanowanie krajobra-
zu było od 2009 roku realizowane w ramach projektu 
Tworzenie nowego pomiaru wysokościowego terenu Re-
publiki Czeskiej. Produkt ALS o najlepszej jakości, który 
znajduje zastosowanie w archeologii, stanowi Cyfrowy 
model rzeźby terenu Republiki Czeskiej 5. generacji (DEM 
5G). Można go zakupić jako arkusz o rozmiarach 2 x 2,5 
km z poszczególnymi punktami wraz ze współrzędnymi 
w formie tekstowej oraz w lokalnym układzie współrzęd-
nych S-JTSK. Gęstość zapisu danych 5. generacji wynosi 
średnio 0,25 p/m2 z dokładnością wysokościową 0,18 m 
i błędem pomiaru planimetrycznego 0,3 m. Można rów-
nież otrzymać numeryczny model pokrycia terenu (pol. 
NMPT, ang. Digital Terrain Model, DTM) 1G z dokładno-
ścią wysokościową 0,4 m i błędem pomiaru planimetrycz-
nego 0,7 m.

Polska7

Realizacja projektu Informatyczny System Osłony Kraju 
przed nadzwyczajnymi zagrożeniami  (ISOK) została za-
sadniczo przeprowadzona w latach 2011–2015. W ra-
mach tego projektu powstały NMT i NMPT. Teren został 
rozdzielony na 3 pasma według gęstości punktów (Stan-
dard I=4 p/m2, Standard II=6 p/m2 a Standard III=12 p/
m2). Standard I z dokładnością wysokościową 0,15 m 
i błędem pomiaru planimetrycznego 0,5 m obejmuje 
większość terytorium, Standard II z dokładnością wyso-
kościową 0,10 m i błędem pomiaru planimetrycznego 0,4 
m tylko jego mniejszą część, a najdokładniejszy Standard 
III został określony dla obszarów miejskich. Dane te są 
dostępne w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) w formacie .las, są 
sklasyfikowane do poszczególnych grup lub też jako NMT 
lub NMPT w formie interpolowanego NMT o rozmiarze 
komórki 1 m (dla NMPT również w wariancie rozmiaru 
komórki 0,5 m) w formacie .asc lub .xyz i lokalnym ukła-
dzie współrzędnych PL-1992.

Słowacja8

Niedawno przeprowadzono na Słowacji dwa projekty, 
które skupiały się na ALS lasów. Pierwszy o nazwie In-
nowacyjne metody inwentaryzacji i monitoringu lasów 

6   http://geoportal.cuzk.cz/(S(gudv0zv04wzhgjwif5ppf5nu))/De-
fault.aspx?mode=TextMeta&text=vyskopis&side=vyskopis&me
nu=30; náhled dat LLS: http://ags.cuzk.cz/DEM/.

7   http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/isok/
produkty; zamawianie danych: http://www.codgik.gov.pl/index.
php/zasob/numeryczne-dane-wysokosciowe.html.

8   http://www.inmein.nlcsk.sk/sk/index.php; http://www.forest-
portal.sk/projekt-monitoring/Stranky/zakladne-informacie.aspx.

łęgowych wzdłuż Dunaju (INMEIN), a drugi – Monitoring 
i badania ekosystemów leśnych. Dane na razie nie zosta-
ły publicznie udostępnione, a w celu ich udostępnienia 
należy złożyć wniosek za pośrednictwem Narodowego 
Centrum Leśnictwa (NLC). 

Węgry

Ogólnokrajowy projekt dokumentacji krajobrazu za po-
średnictwem ALS na Węgrzech nie istnieje. Zrealizowa-
no wyłącznie projekty lokalne, jak np. Aerial Imaging of 
the Wetlands of Lake Balaton and the Kis-Balaton, czy 
ARMSRACE (Archaeological and Relief Modeling of the 
Sárvíz-valley for Reconstruction of Ancient Climate Event-
s)9 W pierwszym z nich został zeskanowany brzeg jeziora 
Balaton i jego okolicy (82 km2) z rozdzielczością 1 p/m2 
z dokładnością wysokościową 0,1 m i błędem pomiaru 
planimetrycznego 0,15 m.

Słowenia10

Dane LiDAR są dostępne na portalu mapowym Atlas 
Środowiska. Arkusze o rozmiarze 1 km2 można pobrać 
w dwóch układach współrzędnych D48GK i D96TM. Do-
starczane są one jako poszczególne punkty ze współrzęd-
nymi w formacie tekstowym .asc lub też jako sklasyfiko-
wana chmura punktów w formacie skompresowanym 
.zlas. Gęstość zapisu danych wynosi na terenach z poten-
cjalnym osunięciem gleby lub obszarach zalewowych oko-
ło 10 p/m2, w bardziej odległych obszarach tylko 2 p m2 
ze średnią dokładnością pomiaru wysokościowego 8 cm 
i średnim błędem pomiaru planimetrycznego 11 cm. 

Austria11

Każdy land Austrii ma swój własny portal mapowy, gdzie 
można przeglądać dane ALS, które są płatne. Model 
wysokościowy całej Austrii, opierający się na danych 
ALS można pobrać jako geotiff o rozdzielczości komórki 
10 m x 10 m (rozmiar danych 3,3 GB). Gęstość zapisu 
danych ALS dla terenu Styrii wynosi 4 p/m2 do 2000 m 
n.p.m., a od 2000 m n.p.m. tylko 2 p/m2 z dokładnością 
wysokościową 15 cm i błędem pomiaru planimetryczne-
go 40 cm. 

  9   Zlinszky et al. 2011; Szatmáti et al. 2012. Podziękowania dla pani 
dr Hajnalki Herold (University of Exeter) za informacje o danych 
LiDAR na Węgrzech i w Austrii.

10   http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@
Arso.

11   Tyrol – https://portal.tirol.gv.at/LBAWeb/luftbilduebersicht.
show; Styria– http://gis2.stmk.gv.at/atlas/init.aspx?karte=ge-
l&ks=das&cms=da&massstab=800000; DMT 10 m celé https://
www.data.gv.at/katalog/dataset/dgm/resource/b347b029-3fd5-
448a-8c2c-07f483c2c56e.
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Szwajcaria12

NMT jest odnawiany cyklicznie po 6 latach. Dane są płat-
ne. NMT jest dostarczany w rozdzielczości 2 m, 5 m lub 
10 m w kilku formatach (Geotiff, ESRI grid lub współrzęd-
nych x, y, z w formacie tekstowym .asc). Można wybrać 
układ współrzędnych LV03 LN02 lub LV95 LN02. Dane 
modelu wysokościowego są obliczane zarówno z stereo-
fotogrametrii, jak z ALS. Są zadeklarowane do 2000 m 
n.p.m. z dokładnością 0,5 m. Dokładność DSM (Digital 
Surface Model) na terenie otwartym wynosi 0,5 m, a na 
terenie z wegetacją 1,5 m. Gęstość zapisu punktów wy-
nosi około 1 punkt na 2 m2.

Hiszpania13

W ramach projektu Plan Nacional de Ortofogradía Aerea 
(PNOA) dla potrzeb stworzenia nowej ortofotomapy całej 
Hiszpanii na przestrzeni lat 2008–2012 zostało wykona-
ne również ALS. Dane są dostępne na portalu Centro de 
Descargas del Centro Nacional de Información Geográfi-
ca (CNIG) w arkuszach o rozmiarze 2 x 2 km i formacie 
skompresowanym .laz. Gęstość zapisu punktów wynosi 
0,5 p/m2 z dokładnością wysokościową mniejszą niż 20 
cm i błędem pomiaru planimetrycznego mniejszym niż 
30 cm. Dane ALS zostały sklasyfikowane i rozdzielone 
do kilku grup. Pierwotnie były przeznaczone do stwo-
rzenia cyfrowego modelu terenu i płaszczyzn, również 
dla potrzeb badań terenów zalewowych, automatycznej 
detekcji nowych budynków lub obliczeń współczynnika 
pastwisk. 

Francja14

W ramach narodowego programu Litto3D powstał tutaj 
NMT obszarów przybrzeżnych sporządzony za pomocą 
ALS (został zdefiniowany przez głębokość 10 m lub mak-
symalną odległość 6 mil od wybrzeża i wkracza co naj-
mniej 2 km w głąb lądu lub wysokości nad poziomem 
morza 10 m). Łącznie powinno zostać zeskanowanych 
45 000 km2. Gęstość zapisu punktu pomiaru głębokości 
wodnej wynosi minimalnie 0,5 p/m2  z dokładnością wy-
sokościową 0,5 m i błędem pomiaru planimetrycznego 
2,8 m, dla skanowania powierzchni Ziemi poziom gęsto-
ści punktów wynosi minimalnie 1 p/m2 z dokładnością 
wysokościową 0,2 m i błędem pomiaru planimetrycznego 
0,6 m. Dane są udostępnione do darmowego pobrania. 

12   https://shop.swisstopo.admin.ch/en/products/height_models/
alti3D.

13   http://pnoa.ign.es/coberturalidar; http://centrodedescargas.
cnig.es/CentroDescargas/buscador.do; katalog: http://centrode-
descargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie; 
wgląd do danych: http://www.ign.es/iberpix2/visor/.

14   http://diffusion.shom.fr/produits/altimetrie-littorale.html; wgląd 
do danych i ich dostarczenie : http://data.shom.fr/.

Dostarczane są w układzie współrzędnych WGS84 oraz 
w formacie interpolowanego NMT (.grd, .bag, .asc). Dane 
zawierają również głębokość dna morza wyrażoną w war-
tościach ujemnych.

Holandia15

Prawie dla połowy terytorium Holandii dane wysokościo-
we z ALS o nazwie AHN (aktualna wysokość Holandii), 
którymi zarządza organizacja Publieke Dienstverlening 
Op de Kaart (PDOK), są ogólnodostępne. Dane groma-
dzone od roku 2007 były pierwotnie przeznaczone dla 
gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Spe-
cyfikacja techniczna danych zmieniała się wraz z upły-
wem czasu. Najnowsze dane z ALS mają średnią gęstość 
10 p/m2, przy czym gęstość minimalna wynosi 7 p/m2 

z dokładnością wysokościową 5 cm i błędem pomia-
ru planimetrycznego 10 cm. Na portalu internetowym 
można pobrać arkusze o różnych rozmiarach w kilku for-
matach. Można też pobrać NMT lub NMPT w formacie 
.tif o rozmiarze komórki 0,5 m lub 5 m w lokalnym ukła-
dzie współrzędnych Amersfoort RD New, które zostały 
interpolowane poprzez metodę IDW (Inverse Distance 
Weighting, Metoda Odwrotnej Odległości). Jest również 
możliwe pozyskanie niefiltrowanych danych w formacie 
skompresowanym .laz. 

Dania16

Duński model wysokościowy z danych ALS powstawał 
w latach 2005–2007 i zarządza nim Danish National Su-
rvey (KMS). Po zalogowaniu się na portalu internetowym 
można pobrać kilka wariantów NMT w arkuszach o roz-
miarze 10 x 10 km. Można również uzyskać interpolo-
wany NMT o rozmiarze komórki 1,6 m lub 10 m w for-
macie .asc w układzie współrzędnych UTM32N. Można 
też pobrać sklasyfikowane dane w formacie .las. Średnia 
gęstość zapisu punktów wynosi 0,45 p/m2 z dokładnością 
wysokościową 10 cm i błędem pomiaru planimetryczne-
go od 0,55 do 0,82 m. W latach 2014–2015 zostały uzy-
skane nowe dane o lepszych parametrach (średnio 4–5 
p/m2, dokładność pomiaru wysokościowego 5 cm, błąd 
pomiaru planimetrycznego 15 cm).

Finlandia17

Dane są dostarczane przez instytucję National Land 
Survey of Finland (NLS) oraz tworzone we współpracy 

15   https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads.
16   http://download.kortforsyningen.dk/content/geodataprodukte-

r?field_korttype_tid_1=440; próbka nowych danych: http://labs.
septima.dk/dhm14/map.html#11/55.6650/11.0183.

17   https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta?lang=en.
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z Finnish Forest Center od roku 2010. Dostarczane są 
w formacie skompresowanym .laz w lokalnym układzie 
współrzędnych ETRS-TM35FIN. Za darmo można uzyskać 
wybrane arkusze o rozmiarze 3 x 3 km. Minimalna gęstość 
wynosi 0,5 p/m2 z dokładnością wysokościową 15 cm 
i błędem pomiaru planimetrycznego 60 cm. Dane zostały 
sklasyfikowane i zawierają w formacie LAS 2.0 kilka grup 
punktów (np. powierzchnia, niska wegetacja, woda, itp.).

Wielka Brytania18

W Anglii dane ALS są pozyskiwane przez Environment 
Agency już od 1998 roku. Obecnie obejmują ponad 72% 
terytorium i dane są ogólnodostępne. Można pobrać 
NMT i NMPT o różnych rozdzielczościach rastra (stan-
dardowo 1 m lub 2 m, w niektórych arkuszach też 0,5 m 
i 0,25 m) z dokładnością wysokościową mniejszą niż 15 
cm i błędem pomiaru planimetrycznego 40 cm. Dane są 
dostarczane w formacie rastrowym NMT .asc w lokalnym 
układzie współrzędnych OSGB 1936 (British National 
Grid). Dla niektórych terytoriów można też pobrać skla-
syfikowane dane punktowe w formacie sklasyfikowanych 
.las. Walia realizuje swój odrębny projekt19.

Flitracja i selekcja surowych danych

ALS rejestruje miliony, a wręcz miliardy odbić. Chmura 
punktów obejmuje też różne liczne odbicia nad pozio-
mem terenu20. Do stworzenia NMT jest więc niezbędny 
wybór wyłącznie odbić od poziomu terenu (filtracja) 
i ewentualnie zdefiniowanie odbić, należących do tej 
samej grupy (selekcja). Obie metody przetwarzania pro-
wadzą do usunięcia niechcianych danych21. Niemniej 
jednak, również podczas usuwania niepożądanych odbić, 
nie można zupełnie uniknąć uwzględnienia w nich niskiej 
wegetacji22.

Filtracja stanowi jeden z kluczowych kroków w prze-
twarzaniu danych i przebiega zgodnie z określonymi 
algorytmami23. Działają one na odmiennych zasadach 
matematycznych, dlatego też ich wyniki się różnią. Każ-
dy algorytm w odniesieniu do konkretnego rodzaju da-
nych ma swoje zalety i wady24 i nieustannie rozwijane są 

18   Dane ALS dostępne na http://catalogue.ceda.ac.uk/list/?return_
obj=ob&id=8049,8042,8051,8053; wyszukiwanie i pobieranie: 
http://environment.data.gov.uk/ds/survey/#/survey.

19   http://lle.gov.wales/GridProducts#data=LidarCompositeDataset.
20   Chodzi przede wszystkim o wegetację, zabudowania, itd.
21   Axelsson 1999: 138–139.
22   Uwzględnienie niskiej wegetacji w NMT jest już jednak wyraźnie 

eliminowane poprzez czujnik Full-Wave w porównaniu z konwen-
cjonalnymi  czujnikami ALS; por. Doneus et al. 2008.

23   Chodzi o metody automatyczne lub półautomatyczne. Opraco-
wanie manualne tak rozległych plików danych byłoby niezwykle 
czasochłonne.

24   Z dużej liczby zastosowań różnych algorytmów por. np. Kraus 
i Pfeifer 1998; Vosselman 2000; Sithole 2001; Sohn i Dowman 

nowe25. Wybór metody w istotny sposób decyduje o ja-
kości odwzorowania szczegółów rzeźby terenu w NMT.

Zwykli użytkownicy ALS z takim krokiem się prak-
tycznie nigdy nie spotkają. Dane komercyjne są bowiem 
udostępniane już po wykonaniu tego kroku. Z metodami 
filtracji lub selekcji archeolodzy mogą się jednak spotkać 
w dwóch przypadkach: gdy dostępne są wyłącznie dane 
surowe26, bądź gdy komercyjne materiały bazowe27, które 
pierwotnie nie były pozyskiwane dla potrzeb archeologii, 
są niewystarczające lub nieodpowiednie – w tych oko-
licznościach należy znaleźć lub zaprojektować metodę 
filtracji odpowiednią dla konkretnych danych (ryc. 1)28.

Niemniej jednak, nie zawsze taki krok jest konieczny; 
w archeologii znajduje również zastosowanie DTM29. Po-
nadto odwzorowana w danych wegetacja może lepiej 
zilustrować ogólny charakter krajobrazu oraz zmiany 
w jego kształtowaniu (ryc. 2).

Interpolacja danych

Interpolacja jest kolejnym krokiem w opracowaniu da-
nych LiDAR, za pomocą którego zbiór niepołączonych 
punktów, reprezentujących przebieg rzeźby terenu, jest 
przekształcany w numeryczny model terenu (NMT)30. Al-
gorytmy interpolacyjne są metodami ogólnie stosowany-
mi w statystyce. Z reguły służą one do obliczeń wartości 
wysokościowych w miejscach, w których nie były mie-
rzone31. Chodzi więc o proces predykcji lub oszacowania 
wartości wzniesienia w przestrzeni między sąsiednimi 
punktami, dla których takie wartości są znane32.

2002; Zhang et al. 2003; Silván-Cárdenas i Wang 2006; Chen et 
al. 2007; Kobler et al. 2007; Li et al. 2010; Sulaiman, Majid i Se-
tan 2010; najnowsze wyniki testowania różnych algorytmów fil-
tracyjnych na danych LiDAR przynosi projekt Ludwig Boltzmann 
Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology: 
http://lbi-archpro.org/als-filtering/. Do częściej wykorzystywa-
nych algorytmów należy np. filtr morfologiczny, silna interpola-
cja, koncepcja minimalnej blokady lub koncepcja sparametryzo-
wanej powierzchni (Sithole i Vosselman 2004: 87).

25   I to z uzwględnieniem różnych rodzajów danych: Isenburg et al. 
2006; Hasselquis et al. 2011.

26   Taka sytuacja istniała w Czechach przed przygotowaniem DEM 5G, 
dotąd można się z tym spotkać w części Moraw lub na Słowacji.

27   Ewentualnie też inne opracowane w sposób automatyczny ma-
teriały bazowe.

28   Zostało udowodnione, że archeolodzy dla własnych potrzeb 
mogą stworzyć DRM z surowych danych z wykorzystaniem ogól-
nodostępnego oprogramowania. Np. Holata i Plzák (2013) testo-
wali kilka różnych metod filtracji na cmentarzysku kurhanowym  
na obszarze katastralnym Držov (powiat Písek) i uzyskali porów-
nywalne wyniki jak DEM 5G. Reváková (2015) stosowała kilka 
metod filtracji na surowych danych osady Neštich na Słowacji.

29   Szczególnie w przypadku zachowania form rzeźby terenu w ob-
szarach niezalesionych, co jest charakterystyczne np. dla Wielkiej 
Brytanii.

30   NMT może służyć również jako baza do analiz przestrzennych; 
por. Bayer 2008: 146; Klimánek 2008: 55.

31   Klimánek 2008: 26.
32   Por. Liu 2008.
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Ryc. 1. Porównanie czterech algorytmów filtracyjnych na surowych danych i DEM 5G na cmentarzysku kurhanowym na ob-
szarze katastralnym Držov (powiat Písek), A: całe stanowisko, B: fragment, kurhan nr 24. I – DEM 5G (model cieniowany),  
II – MCC, III – BCAL, IV – ALDPAT, V – LAStools (za: Holata i Plzák 2013, zmodyfikowane)
Fig. 1. A comparison of an application of four filtration algorithms on raw data and DTM 5G on the barrow site situated in the 
cadastral area of Držov (Písek district), A: whole site, B: detail, the barrow 24. I – DTM 5G (hillshade), II – MCC, III – BCAL,  
IV – ALDPAT, V – LAStool (after Holata and Plzák 2013, modified)

Istnieje wiele metod interpolacji, każda działa na 
podstawie odmiennych operacji matematycznych 
i uwzględnia lub preferuje inne zjawiska. Różnorod-
ność interpolacji często nasuwa pytanie, które z nich 
są najbardziej odpowiednie dla określonego kontekstu, 
co przyczyniło się do powstania szeregu badań porów-
nawczych33, przy czym przyniosły one także sprzeczne 
ze sobą wnioski. 

Procedury interpolacyjne w zasadniczy sposób wpły-
wają na jakość NMT34. Reprezentują one najważniejszy 
czynnik, determinujący zwłaszcza ich dokładność pio-
nową35 (ryc. 3), a więc wybór odpowiedniej interpolacji 
jest podczas tworzenia NMT zadaniem kluczowym36. Do 
ważnych kryteriów należy charakterystyka środowiska 
naturalnego, właściwości obiektów i danych wstępnych, 
a szczególnie ich rozmieszczenia37. Nie istnieje żadna uni-

33   W celu testowania różnych metod szczególnie Zimmerman et al. 
1999; de Boer et al. 2008: 70; Lloyd i Atkinson 2002; Liu 2008; Liu, 
Zhang i Peterson 2009; Masini, Coluzzi i Lasaponara 2011: 268.

34   Klimánek 2008: 46.
35   Liu et al. 2009: 771–773.
36   Por. de Boer et al. 2008: 70.
37   Niektóre metody interpolacji przy niewłaściwym rozmieszczeniu 

danych wstępnych dostarczają błędnych wyników lub takich, któ-
rych nie można w ogóle wykorzystać (Klimánek 2008: 18).

wersalna metoda interpolacji, która by była najdokład-
niejsza dla wszystkich rodzajów danych, struktur tereno-
wych i celów naukowych38. Ogólnie obowiązuje zasada, 
że nie należy polegać na jednej metodzie interpolacji39. 
Wybór interpolacji powinien być również zoptymalizo-
wany z uwzględnieniem pożądanych analiz, wyników czy 
celów badania40.

Z tym krokiem spotka się każdy badacz w przypadku, 
gdy zostaną mu dostarczone dane przedstawiające rzeź-
bę terenu w formacie ASCII lub LAS. Interpolację danych 
umożliwiają GIS, zarówno komercyjne, jak i typu open-
-source, przy czym oferta dostarczanych metod się różni. 
W przypadku niektórych danych dostępnych na sprzedaż, 
odpada jednak wybór określonej metody41.

38   Por. Fisher i Tate 2006.
39   Nie można więc np. zadowolić się metodą, która wykrywa naj-

więcej form rzeźb terenu, ponieważ te nie muszą być wcale obec-
ne w rzeczywistym terenie.

40   Np. modelowanie hydrologiczne wymaga poprawnego NMT, 
który można stworzyć poprzez interpolację Topo to Raster; por. 
Klimánek 2008: 34, 55, 69.

41   Np. w przypadku danych dostarczanych przez Environment Agen-
cy w Anglii – environment.data.gov.uk.
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Ryc. 2. Współczesny układ pól (ukazany 
przez wegetację i żywopłoty) wokół istniejącej 
wsi Clipston (Northamptonshire, Anglia), który 
nakłada się na średniowieczne pozostałości 
systemów polnych (ridges and furrows); wizu-
alizacja – Sky-view Factor i transparentny NMT 
(oprac. L. Holata)
Fig. 2. A current field pattern (indicated by 
vegetation/hedgerows) around the existing 
village of Clipston (Northamptonshire, En-
gland) that overlaps Medieval remains of plo-
ughing (ridges and furrows); Sky-view Factor 
and transparent DEM used as the visualisation 
method (designed by L. Holata)

Wizualizacja obiektów

Na standardowym NMT, gdzie wartość każdej komórki 
stanowi jej wysokość nad poziomem morza, widoczne 
są wyłącznie duże formy ukształtowania geomorfologicz-
ne42. Dlatego muszą z niego zostać wygenerowane do-
datkowe reprezentacyjne modele rastrowe, na których 
widoczne będą również mniejsze nierówności terenowe. 
Można je stworzyć różnymi metodami43.

Tradycyjny i najbardziej powszechny sposób wizuali-
zacji NMT jest oparty na zasadzie analizy cieniowania 
zboczy (hillshade). Aczkolwiek model cieniowany rzeźby 
terenu dostarcza podstawowej informacji o charakterze 
zeskanowanego terytorium i ewentualnej obecności lub 
postaci form antropogenicznych, w wielu publikacjach 
zwracano uwagę na jego ograniczenia w odniesieniu do 
widoczności obiektów (ryc. 4)44. Jego wady minimalizuje 
multi-directional hillshade45 (wielokierunkowe cieniowa-
nie zboczy) lub wyniki analizy głównych składowych (ang. 
Principal Component Analysis, PCA) stosowane na kilku 
różnie naświetlonych modelach rzeźby terenu46.

42   Zakšek, Oštir i Kokalj 2011: 399.
43   Przegląd i porównanie metod wizualizacji – por. Challis, Forlin 

i Kincey 2011; Bennet et al. 2012.
44   Por. np. Doneus i Briese 2006: 103; Deveraux, Amable i Crow 2008: 

470–471; Stal et al. 2010: 70; Kokalj, Zakšek i Oštir 2011: 264; Ma-
sini, Coluzzi i Lasaponara 2011: 268; Zakšek, Oštir i Kokalj 2011: 
407. Głównym ograniczeniem jest niemożliwość rozróżnienia 
form rzeźby terenu zorientowanych paralelnie z padaniem pro-
mieni światła, w wyraźnie oświetlonych lub przeciwnie zupełnie 
zacienionych częściach terenu. Przy czym ocena kilku kierunków 
naświetlenia jest niepraktyczna i czasochłonna (Deveraux, Amable 
i Crow 2008: 471), z niektórych kątów padania światła ponadto 
powstaje złudzenie odwrotnej rzeźby terenu (Hesse 2010: 71).

45   Połączenie różnych kierunków światła w jednym wyświetleniu; 
Kokalj, Zakšek i Oštir 2010: 114–115.

46   Deveraux, Amable i Crow 2008: 471.

Inne metody uwidoczniają małe formy rzeźby terenu 
bez względu na oświetlenie boczne. Tradycyjną metodę 
stanowi analiza stopnia nachylenia stoku (Slope)47. Do 
bardziej zaawansowanych metod należy Sky-view Factor 
(SVF)48 oraz jego zmodyfikowana wersja, tzw. Anisotropic 
Sky-view Factor49, obliczenie dodatniej i ujemnej otwar-
tości (Openness)50 lub Local Relief Model (akronim LRM, 
lokalny model rzeźby terenu)51. 

Każda metoda ma swoje zalety i wady, nie można więc 
obiektywnie stwierdzić, która jest najlepsza. Wybór jest 
zależy od wielu okoliczności. Niektóre sposoby są bar-
dziej odpowiednie w celu prezentacji wyników (zwłaszcza 
modele cieniowane), inne lepiej nadają się do (automa-
tycznego) wyszukiwania (określonych typów) obiektów 
lub krawędzi (np. openness), na innych łatwiej jest opisać 
ogólną topografię rzeźby terenu, itd. Odpowiedniość za-
stosowania zależy również od zakresu formy i pozosta-
łych właściwości obserwowanych lub przewidywanych 
obiektów i również topografii obszaru zainteresowania52.

47   Największą wadą niniejszego wyświetlenia jest niemożliwość 
rozpoznania form obiektów w przekroju.

48   Np. Kokalj, Zakšek i Oštir 2011; metoda ta wzmacnia rozszcze-
pione światło poprzez wyliczenie, jak rozległą część nieba moż-
na zaobserwować z każdej komórki modelu rastrowego. W ten 
sposób jasno rozróżnia obiekty wypukłe i wklęsłe, z których jest 
wyłącznie ograniczona widoczność  „nieba“.

49   Np. Zakšek et al. 2012; w przeciwieństwie do klasycznego SVF 
lepiej zachowuje plastyczność rzeźby terenu.

50   Yokoyama, Shirasawa i Pike 2002; Doneus 2013. Największą zaletą 
tej metody jest jasne rozróżnienie między formami rzeźby terenu 
a okoliczną topografią, dzięki której ma spory potencjał analityczny.

51   Zwłaszcza Hesse 2010, 2012. Ten materiał bazowy reprezentuje 
lokalne różnice wysokościowe po usunięciu dużych elementów 
topograficznych z danych, przedstawia więc też bardzo słabo wi-
doczne obiekty.

52   Np. LRM jest bardziej odpowiedni raczej dla terenu płaskiego, 
podczas gdy w terenie nierównym lepsze zastosowanie ma raczej 
SVF (Kokajl i Hesse 2015: 76).
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Ryc. 3. Porównanie różnych metod interpolacji danych LiDAR ze szczegółowym pomiarem obiektu górniczego wykonanym 
tachimetrem elektronicznym (dane dostarczone przez firmę GEODIS, oprogramowanie Surfer). A: Plany. B: Przekroje przez różną 
gęstość punktów (za: Holata i Světlík 2014, zmodyfikowane)
Fig. 3. A comparison of different interpolation methods of lidar data with a detailed documentation of the mining remain 
using a total station (lidar data provided by GEODIS, applied software – Surfer). A: Lay-out. B: Cross-section through different 
point density (after Holata and Světlík 2014, modified)
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Ryc. 4. Porównanie czterech różnych sposobów wizualizacji form rzeźb terenu (I: Hillshade, II: Multidemnsional hillshade, III: 
Sky-viev Factor, IV: Openness) dla fragmentów obszarów osadniczych w dwóch zanikłych wsiach (A: Bzík w regionie Blovicko, 
B: Cetkov w regionie Rokycansko, obie w Kraju pilzneńskim w zachodnich Czechach). Oznaczone zostały miejsca, w których 
w modelu cieniowanym nie można zidentyfikować form rzeźb terenu (oprac. L. Holata)
Fig. 4. A comparison of four different visualisations of earthworks (I: Hillshade, II: Multidimensional hillshade, III: Sky-view 
Factor, IV: Openness) for parts of settlement areas in two deserted villages (A: Bzík in Blovice region, Cetkov in Rokycany region, 
both in Pilsner region, Western Bohemia). Labelled are the places where earthworks are not identifiable in the hillshade model 
(designed by L. Holata)
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Podstawowe metody wizualizacji są oferowane przez 
oprogramowanie GIS53. Niedawno zostały opracowane 
ogólnodostępne programy, koncentrujące się pierwot-
nie na wizualizacji obiektów w danych ALS: Relief Visu-
alization Toolbox – RVT54 oraz  LiDAR Visualisation Tool-

53   Chodzi przede wszystkim o Hillshade, Slope, Curvature oraz anali-
zy głównych składowych z określonej liczbt różnie naświetlonych 
modeli cieniowanych.

54   Zakšek, Oštir i Kokalj 2011. Ogólnodostępny na: http://iaps.
zrc-sazu.si/en/rvt#v. RVT jest bardzo prostym w obsłudze dla 

box – LiVT55. Otrzymane materiały bazowe można łatwo 
ponownie implementować do oprogramowania GIS. Wi-
zualizację łącznie z dodatkowymi operacjami umożliwia 
również np. Quick Terrain Modeler56.

użytkownika programem i oferuje najczęściej wykorzystywane 
techniki z możliwością wyłącznie podstawowego ustawienia pa-
rametrów.

55   Hesse 2016. Ogólnodostępny na: https://sourceforge.net/pro-
jects/livt/. LiVT dostarcza więcej metod i szerokie możliwości 
dodatkowego ustawienia parametrów (Kokalj i Hesse 2015: 77).

56   http://appliedimagery.com/.

Ryc. 5. Przegląd wszystkich możliwych wyników zastosowania oprogramowania RVT: część obszaru zanikłej wsi Bukov, powiat 
Rokycany (za: Holata i Světlík 2014)
Fig. 5. An overview of all outputs from the RVT software: a part of the deserted village of Bukov is depicted, Rokycany region, 
Western Bohemia (after Holata and Světlík 2014)
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Za optymalną metodę wizualizacji danych LiDAR uwa-
żamy porównanie dostępnych technik, które uzupełniają 
się nawzajem (ryc. 5), tym bardziej, że obecnie można go 
bardzo łatwo dokonać, np. poprzez kombinację różnych 
transparentnych materiałów bazowych w jednym wy-
świetleniu57. Trzeba jednak zachować ostrożność przy za-
stosowaniu takiej metody, ponieważ może ona powodo-
wać powstawanie fałszywych przypadkowych obiektów, 
a dokładne krawędzie i forma obiektów archeologicznych 
mogą zostać zamazane, co jest mylące w trakcie ich inter-
pretacji i przez co szczególnie zwiększa się ryzyko wpro-
wadzenia fałszywych informacji do obiegu naukowego.

Automatyczna detekcja obiektów

ALS dostarcza ogromną ilość danych, przy czym do dys-
pozycji są coraz większe i bardziej kompleksowe pliki58. 
Ich logicznym następstwem jest więc zautomatyzowane 
wyszukiwanie obiektów, zgodnie z wstępnie przyjętymi 
algorytmami59. Wyróżniamy metody półautomatyczne60 
i automatyczne61, które są stosowane zarówno bezpo-
średnio w stosunku do chmur punktów, jak i do NMT62.

Zautomatyzowane wyszukiwanie obiektów przebiega 
przede wszystkim na podstawie ich właściwości morfolo-
gicznych i morfometrycznych. W niektórych przypadkach 
wymagana jest określona wstępna obróbka i modyfika-
cja danych, konieczna szczególnie do usunięcia szumu. 
Do ich skutecznego stosowania zazwyczaj potrzebna jest 
wstępna wiedza o obiektach, których ma dotyczyć detek-
cja63. Z reguły wymagana jest metoda wizualizacji, która 
w jasny sposób określa zarys i geometrię obiektów64. 

Toczy się spór o to, czy detekcja (pół)automatyczna 
przynosi lepsze wyniki niż ocena manualna danych, wy-
konana okiem doświadczonego badacza. Metody zauto-
matyzowane są odpowiednie przede wszystkim dla roz-
ległych obszarów65 lub dużych plików danych i/lub tam, 
gdzie ich przeglądanie wizualne jest zbyt subiektywne, 

57   Np. Sevara et al. (2016) wykorzystują kombinację Sky-view Fac-
tor i multidimensional hillshade, głównie z powodu (pół)automa-
tycznej detekcji obiektów. Połączenie różnych metod wizualiza-
cji w jednym materiale bazowym jest również wykorzystywane 
w czeskiej archeologii (por. Krištuf i Švejcar 2015: 96; Malina 
2015b).

58   Bardziej rozległy teren o większej gęstości danych i pozostałymi 
informacjami.

59   Freeland et al. 2016: 65.
60   Semi-automated feature extraction.
61   Automated feature extraction (AFE).
62   Trier i Pilø 2012: 104.
63   Zwłaszcza ich charakterystyka (forma w projekcie, forma w pro-

filu, rozmiary, widoczność, itd.). Na podstawie niniejszych in-
formacji został stworzony podstawowy szablon, z którym są 
porównywane obiekty z danych. W ten sposób można wyszukać 
określony typu obiektów (Schindling i Gibbes 2014: 418).

64   W tym celu odpowiednia jest np. otwartość dodatnia i ujemna, 
ogólnie stosowane są wizualizacje, które nie wykorzystują zasady 
oświetlenia bocznego (np. Sevara et al. 2016: 486).

65   Por. np. Cerrillo-Cuenca 2016.

niewygodne lub czasochłonne. Powodzenie detekcji 
obiektów archeologicznych na podstawie algorytmów 
jest coraz częstsze. Jest ona bowiem w stanie w inny 
sposób odkryć nieznane obiekty66 oraz zidentyfikować 
nieznane stanowiska67, przez co też zwiększa potencjał 
danych LiDAR jako metody prospekcji68.

Pożądany wynik detekcji (pół)automatycznej zależy jed-
nak od wielu okoliczności, a algorytm stosowany z powo-
dzeniem na jednym obszarze i w stosunku do konkretnych 
danych, wcale nie musi być zastosowany z takim samym 
powodzeniem na innym terenie. Obiekty mogą zostać po-
minięte z różnych powodów69; istotną sprawą są również 
warunki środowiska naturalnego70 i ich zmienność na ob-
szarze zainteresowania. Metody (pół)automatyczne nie są 
tak elastyczne jak oko ludzkie. Odmiennym problemem 
jest identyfikacja znacznej liczby fałszywych obiektów71.

Zastosowanie metod (pół)automatycznych wyszu-
kiwania obiektów jest cennym narzędziem, zwłaszcza 
w połączeniu z detekcją manualną obiektów, i to przed 
realizacją badań powierzchniowych. Poza walidacją wyni-
ków, gdzie mogą być stosowane doświadczenia archeolo-
ga, inspekcja wizualna dostarcza dodatkowych informacji 
o stanowiskach i daje ogólny kontekst. Taka metoda rady-
kalnie skraca czas trwania badań terenowych72.

Dokumentacja obiektów  
w danych pochodzących z lotniczego  
skanowania laserowego

Technologia ALS jest w stanie odworować szczegółowy 
przebieg rzeźby terenu, wraz z wegetacją, dzięki czemu 
mogą zostać odkryte też mało widoczne formy rzeźby te-
renu. W porównaniu z tradycyjnymi metodami prospekcji 
archeologicznej jest dzięki temu bardzo efektywna, po-
nieważ umożliwia między innymi ukierunkowanie badań 

66   Freeland et al. 2016: 65.
67   Cerrillo-Cuenca 2016; Według Trier i Pilø (2012: 117) jest w prze-

ciwieństwie do prospekcji wizualnej lepszy w odkrywaniu mniej-
szych lub gorzej widocznych obiektów.

68   Schindling i Gibbes 2014: 417; Stopniowo zaczyna być wykorzy-
stywane uczenie maszynowe (machine learning, tzw. algorytmy 
samouczące się; por. Traviglia, Cowley i Lambers 2016). Oprogra-
mowanie jest w stanie samo nauczyć się rozpoznawania obiek-
tów a następnie ich wyszukiwania również w innych danych. 
Można zakładać, że detekcja obiektów w danych LiDAR dzięki 
temu będzie jeszcze bardziej łatwiejsza i szybsza.

69   Np. naruszenie  lub późniejsze ingerencje, superpozycje  z innymi 
obiektami, mały lub niezwykły rozmiar obiektów, ich zmienność 
pod kątem formy i rozmiaru, warunki otoczenia, gęstość wege-
tacji, niedostateczna gęstość zapisu danych LiDAR na określonym 
terenie, itd.

70   Szczególnie geologia i topografia.
71   Chodzi zwłaszcza o naturalne i niedawne obiekty różnego pocho-

dzenia, które mają podobne  właściwości morfologiczne i mor-
fometrycze jak pozostałości działalności człowieka (por. np. Trier 
i Pilø 2012: 117; Bennett, Cowley i De Laet 2014: 898–899, 901; 
Freeland et al. 2016: 65–66).

72   Trier i Pilø 2012: 103, 117, 120.
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powierzchniowych dokładnie w stronę miejsc obecności 
pozostałości ludzkiej działalności73.

Niemniej jednak, NMT powstały z danych LiDAR nie 
jest całkowicie obiektywnym odwzorowaniem prawdzi-
wego przebiegu rzeźby terenu, ale wyłącznie jedną z jego 
możliwych reprezentacji74. Jest więc modelowaniem 
z pewną ilością wad, co trzeba mieć na uwadze przy jego 
interpretacji. Na końcowy produkt i jego możliwości in-
formacyjne ma zasadniczy wpływ wiele czynników od-
działywających przy pozyskiwaniu surowych danych75, 
podobnie jak poszczególne kroki podejmowane podczas 
ich przetwarzania i oceny76. Poniżej przedstawimy krótko 
dodatkowe konkretne czynniki, wpływające na identyfi-
kację i dokumentację obiektów w końcowych wynikach 
ALS, z którymi spotkaliśmy się w trakcie naszych badań.

Pominięcie form rzeźb terenu

Na jakość NMT, a więc i na powodzenie detekcji obiektów 
wpływa przede wszystkim gęstość zapisu danych repre-
zentujących rzeźbę terenu77. Przenikaniu wiązek światła 
do poziomu gruntu zapobiega przede wszystkim (niska) 
wegetacja. Z tego więc powodu niektóre obszary formy 
rzeźby terenu mogą pozostać niezarejestrowane w da-
nych ALS. Stąd też należy starać się przeprowadzić ska-
nowanie poza głównym okresem wegetacji. Nie zawsze 
jest to jednak możliwe, szczególnie podczas gromadzenia 
danych na dużą, ogólnokrajową skalę. Czeskie dane, po-
chodzące z ČÚZK, zostały częściowo pozyskane w okresie 
wysokiej wegetacji, co wniosło do materiałów bazowych 
dla DEM 5G, który jest wykorzystywany w archeologii, 
niemożliwe do usunięcia błędy, utrudniające identyfi-
kację rzeźby terenu. Co więcej, rozległe koncentracje 
obszarów z niską wegetacją, również z ewentualnymi 
archeologicznie istotnymi formami rzeźby terenu, zosta-
ły ponadto podczas przetwarzania danych kompletnie 
odfiltrowane. W te puste miejsca zostały następnie in-
terpolowane punkty na podstawie wartości okolicznych 
odbić78. Zadanie to zostało zrealizowane bez względu na 

73   Np. Bollandsås et al. 2012; Rosenswig et al. 2013; Johnson 
i Ouimet 2014.

74   Doneus i Briese 2010: 72.
75   Np. wysokość lotu, nachylenie terenu, reprezentacja wegeta-

cji lub ilość mierzonych punktów; por. np. Hyyppa et al. 2005; 
Bollandsås et al. 2012. Nie jest też ogólnie znany fakt, iż odbicie 
na powierzchni nie przejawia się jako mały punkt, ale ślad szeroki 
na kilkadziesiąt centymetrów, z którego następnie jest obliczany 
jeden punkt pomiarowy.

76   Zwłaszcza filtracja, selekcja, interpolacja i wizualizacja, które 
zostały omówione wyżej; z dużej ilości literatury por. np. Hum-
me, Lindenbergh i Sueur 2006; Liu 2008; Liu, Zhang i Peterson 
2009; Masini, Coluzzi i Lasaponara 2011: 277–278; Doneus 2013: 
6427–6428.

77   Risbøl et al. 2013: 4688.
78   Podsumowanie z uwzględnieniem zapisu obiektów zaintereso-

wania archeologicznego prezentują  Holata i Plzák 2013: 52, 55.

obecność niewielkich form rzeźby terenu79, ponieważ 
dane DEM 5G nie były pierwotnie zaprojektowane dla 
potrzeb archeologów. Wynikiem tego jest więc obraz zu-
pełnie płaskiej rzeźby terenu bez jakichkolwiek obiektów 
(ryc. 6). Prawidłowa ocena końcowych wyników oraz ich 
poprawna interpretacja wymaga zatem znajomości całej 
metody przetwarzania danych. Istotna jest także obser-
wacja surowych danych ALS80, z których można wywnio-
skować jakości uzyskanego NMT.

Różna jakość zapisu form rzeźby terenu

Jakość zapisu wszystkich form rzeźby terenu nie jest taka 
sama. Eksperymenty wykazały, że powszechnym zjawi-
skiem jest gorsze odwzorowanie małych lub mało wyraź-
nych obiektów81. W przypadku obiektów liniowych wyniki 
testów się różnią, w niektórych badaniach okazały się źle 
widoczne82, natomiast w innych przypadkach udało się 
je wykryć83. W przypadku czeskich materiałów bazowych 
DEM 5G obiekty liniowe zostały zadokumentowane wy-
raźnie84, natomiast wiele obiektów punktowych i ma-
łopowierzchniowych jawi się wyłącznie jako anomalia 
w ciągłym przebiegu rzeźby terenu. Obecność niektórych 
stanowisk sygnalizowana jest wyłącznie poprzez „niespo-
kojny teren“ (ryc. 7).

Problemy te udowadniają wyniki testów85 przeprowa-
dzonych poprzez porównanie danych DEM 5G z bardziej 
szczegółowymi danymi ALS uzyskanymi od wyspecjalizo-
wanej firmy GEODIS86 w odniesieniu do zanikłej wsi Slo-
upek87. Bardziej szczegółowe dane lepiej rejestrują rzut 
poziomy poszczególnych form rzeźby terenu i można 
w nich rozpoznać pojedyncze obiekty na obszarze zabu-

79   Tworzą absolutną większość obiektów zainteresowania arche-
ologicznego.

80   Data skanowania poszczególnych pasm lub ogólna liczba zareje-
strowanych impulsów.

81   Por. Doneus i Briese 2006; Risbøl, Gjertsen i Skare 2006; Hesse 
2010; Shaw i Corns 2011; Prufer, Thompson i Kennett 2015.

82   Risbol et al. 2013: 4698.
83   Sittler i Schellberg 2006; Schmidt et al. 2007; Ladefoged et al. 

2011.
84   Obiekty liniowe mają zaletę łatwiejszego rozróżnienia również 

w przypadku danych o gorszej jakości (Malina 2015a: 516); Sytu-
acja ta mocno kontrastuje z wynikami badań powierzchniowych, 
podczas których obiekty liniowe są dokumentowane z ogrom-
nymi wręcz problemami (dla reliktów zaplecza zanikłych wsi 
średniowiecznych por. Klápště 1978; Smetánka i Klápště 1981).

85   Por. Holata i Světlík 2014: 58–62.
86   Ze względu na niską gęstość zapisu danych produktu DEM 5G 

(0,25 punktu/m2) odcinki o różnej wielkości pozostają w środo-
wisku leśnym zupełnie bez odbicia, nie została więc dostatecznie 
zarejestrowana geometria rzeźby terenu. Gęstość zapisu danych 
od firmy GEODIS jest ok 3x większa niż w przypadku DEM 5G.

87   Wieś znajduje się w powiecie Rokycany (kraj pilzneński), w któ-
rym są realizowane przez Wydział Archeologii Uniwersytetu 
Zachodnioczeskiego długoterminowe badania zanikłego osad-
nictwa.  Na zapleczu tej wsi miała miejsce spora liczba badań 
archeologicznych, a cały obszar osadniczy został w ten sposób 
bardzo dobrze poznany (por. Vařeka et al. 2006, 2011).
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dowanym wsi88, które w DEM 5G zostały wyłącznie zasu-
gerowane. Ponadto dane DEM 5G pomijają sporą liczbę 
obiektów (również liniowych) (ryc. 8A). Niemniej jednak, 
nawet bardziej szczegółowe dane mają swoje ogranicze-
nia, co potwierdza porównanie ich ze szczegółowym 
pomiarem wybranego obiektu górniczego za pomocą 
tachimetru elektronicznego. Mimo że, w odróżnieniu od 
DEM 5G, obiekt ten został wykryty, segmentacja piono-
wa nie została oddana zbyt dokładnie, a jego profil jest 
bardziej płaski niż w rzeczywistości (ryc. 8B). Nawet tak 
szczegółowe dane nie mogą więc zostać wykorzystane 
do takich analiz, jak np. obliczenie kubatury wydobytego 
materiału. 

88   Właśnie obszary zabudowy zanikłych średniowiecznych i nowo-
żytnych wsi należą do typów lokalizacji, które są w danych DEM 
5G, ze względu na znaczną koncentrację wypukłych i wklęsłych 
form rzeźby terenu, w większości przypadków wskazywane wy-
łącznie poprzez „niespokojny teren”.

Generowanie fałszywych obiektów w danych

Odmiennym problemem związanym z danymi lidarowy-
mi jest prezentowanie w nich fałszywych obiektów, które 
w otrzymanym NMT imitują prawdziwe formy rzeźby te-
renu, będące pozostałoścą działalności człowieka w prze-
szłości. Wskutek tego identyfikacja stanowisk archeolo-
gicznych oraz interpretacja wyników analizy danych ALS 
znacznie się komplikuje.

Do pierwszej grupy możemy przyporządkować wszyst-
kie encje, pojawiające się na poziomie terenu. Zostały one 
zarejestrowane podczas skanowania, ale nie reprezentu-
ją form antropogenicznych rzeźby terenu. Chodzi przede 
wszystkim o liczne naturalne formy (zwłaszcza fragmenty 
skał i lokalne wzniesienia terenu); w środowisku leśnym 
występować może znaczna liczba powalonych drzew i wie-
le obiektów związanych z gospodarką leśną (wycięte drze-
wa przygotowane do wywiezienia, skupiska gałęzi, drenaże, 
itp.). W przypadku stanowisk archeologicznych widoczne 

Ryc. 6. Przykład braku dokumentacji rzeźby terenu podczas ALS z powodu obecności niskiej wegetacji (cmentarzysko kur-
hanowe na obszarze katastralnym Držov, powiat Písek). I – ortofotomapa, II – chmura punktów surowych danych, III –  chmura 
punktów DEM 5G, IV – NMT (miejsce bez odbić rzeźby terenu zostało zaznaczone kółkiem) (oprac. J. Plzák)
Fig. 6. A sample of unrecorded relief by ALS because of low vegetation (the barrow site in Držov cadastral area, Písek di-
strict). I – orthophoto, II – point cloud of raw data, III – point cloud of DTM 5G, IV – DTM (the area without relief points marked by 
the circle) (designed by J. Plzák)
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mogą być pozostałości dawnych wykopalisk89 (ryc. 9). Nie-
uniknione jest zaakceptowanie faktu, że w środowisku le-
śnym znajduje się pewna liczba obiektów, których pocho-
dzenie i chronologię może być niezwykle trudno ustalić90.

Druga kategoria pseudoobiektów jest generowana 
podczas przetwarzania i oceny danych LiDAR. Nie znaj-
dziemy ich więc w terenie, są obecne wyłącznie w NMT. 
Mogły tam zostać naniesione już podczas niedoskonałego 
filtrowania danych91 (ryc. 10A). Fałszywe obiekty powsta-
ją również podczas nieprawidłowego wyboru algorytmu 
interpolacyjnego lub w wyniku ustawienia innych właści-
wości NMT (ryc. 10B). Do tej kategorii można również 
zaliczyć obiekty, które w określonej postaci pojawiają się 
w terenie, ale wskutek nieprawidłowo wybranej metody 

89   Chodzi zarówno o niezasypane wykopy, jak o depozyt materiału 
z wykopalisk.

90   Por. Černý 1986.
91   Przy filtracji nie musi sprawiać problemów wyłącznie niska wege-

tacja, co demonstruje przykład z oppidum Závist (LT C2).

wizualizacji (lub niewłaściwe nałożenie na siebie kilku 
wizualizacji) zostały – w przeciwieństwie do rzeczywi-
stości – przesadnie podkreślone w NMT, co utrudnia ich 
prawidłową interpretację.

Konieczność badań terenowych

Chociaż konieczność dodatkowych badań terenowych była 
wielokrotnie podkreślana, uważamy za niezbędne to stwier-
dzenie jeszcze raz powtórzyć. Przypisujemy im bowiem ab-
solutnie zasadniczną rolę w prawidłowej interpretacji wy-
ników ALS. Obowiązuje to zwłaszcza dla środowisk leśnych, 

Ryc. 7. Zanikłe wsie średniowieczne (A: Bzík, kraj pilzneń-
ski, B: Komorsko, kraj środkowoczeski) zidentyfikowane dzięki 
pozostałościom granic pól; trudne do rozpoznania obszary 
zabudowane zostały oznaczone wielokątem (oprac. L. Holata)
Fig. 7. Deserted Medieval villages (A: Bzík, Pilsen region.  
B: Komorsko, Central Bohemian region) indicated especially by 
the remains of field boundaries; hardly discernible residential 
areas of deserted villages are labelled (designed by L. Holata)

Ryc. 8. A: Porównanie DEM 5G i danych z firmy Geodis;  
B: Porównanie przekrojów przez obiekt górniczy opartych na 
danych pomiaru terenowego (tachimetrem laserowym), DEM 5G 
oraz danych z firmy Geodis (zanikła wieś Sloupek, powiat Roky-
cany, kraj pilzneński) (za: Holata i Světlík 2014, zmodyfikowane)
Fig. 8. A: A comparison of DTM 5G and Geodis lidar data;  
B: A comparison of the cross-sections through the mining 
remain based on the data from field documentation (by a total 
station), DTM 5G and Geodis lidar data (deserted village 
Sloupek, Rokycany district, Pilsen region) (after Holata and 
Světlík 2014, modified)
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gdzie dane nie są aż tak szczegółowe i – co więcej – pojawia 
się tam znaczna liczba rozmaitych form ukształtowania te-
renu, które należy rzetelnie zidentyfikować, zinterpretować 
i zweryfikować. Pożądane jest również zminimalizowanie 
odległości czasowej pomiędzy realizacją ALS a weryfikacyj-
nymi badaniami terenowymi, ponieważ sytuacja terenowa 
w środowisku leśnym jest bardzo zmienna92

92   Częste są zwłaszcza zmiany pokrywy wegetacyjnej pod wpływem 
wydobycia drewna, obecność wielu tymczasowych obiektów 
oraz niestety też zanikanie pozostałości działalności człowieka 
z przeszłości.

Potencjał analityczny danych lidar

ALS poza swoim najczęstszym wykorzystaniem, czyli wi-
zualizacją znanych zabytków i prospekcją archeologicz-
ną93, oferuje ponadto szersze możliwości zastosowania 
w badaniach archeologicznych. Ze względu na fakt, że 
dokładność i szczegółowość NMT, opartych na danych 
ALS przewyższa modele generowane z innych danych 
źródłowych, stwarzają one tym samym solidne pod-
stawy do analizy przestrzennej, które można wykorzy-

93   Schindling i Gibbes 2014: 413; Freeland et al. 2016: 65.

Ryc. 9. Przykład nieprawdziwych obiektów w środowisku leśnym. I. Duże skupisko gałęzi. II. Małe skupisko gałęzi. III. Nowe 
powalenie drzewa. IV. Stare powalenie drzewa. V. Pozostałość wykopu archeologicznego. VI. Depozyt materiału z badań arche-
ologicznych (fot. J. Plzák)
Fig. 9. A sample of false objects in woodlands. I. Large drift of tree branches. II. Small drift of tree branches. III. New root stock. 
IV. Old root stock. V. Remains of archaeological excavation. VI. Deposit material from archaeological excavation (photo by J. Plzák)
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Ryc. 10. Przykłady fałszywych obiektów na przykładzie oppidum Závist. A: Obiekty powstałe poprzez niedoskonałe odfiltro-
wanie pni niskich drzew na bardzo stromym stoku. B: Obiekty powstałe poprzez interpolację Kriging, która nie jest odpowiednia 
dla tego typu danych (oprac J. Plzák)
Fig. 10. A sample of false objects in the Závist oppidum. A: Objects generated by deficient filtering out of lower tree trunks in 
very steep slope. B. Objects generated by Kriging interpolation which is not suitable for this type of data (designed by J. Plzák)
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Ryc. 11. Wybrane zanikłe wsie (Bukov, Kamenice i Sloupek, kraj pilzneński) na podstawowej mapie Czech (1:10 000) oraz 
modelowanie spływu powierzchniowego (topographic wettness index, TWI). Kalkulacja TWI wykazała obecność źródeł wody na 
obszarach osadniczych zanikłych wsi, których nie można wywnioskować z ogólnie dostępnych map (za: Holata i Světlík 2015)
Fig. 11. Selected deserted villages (Bukov, Kamenice and Sloupek, Pilsen region) against the basic map of Czechia (1:10.000) 
and the surface runoff modelling (topographic wettness index, TWI). A TWI calculation proves a presence of water sources within re-
sidential areas of deserted villages which cannot be derived from common map bases (after Holata – Světlík 2015, author R. Světlík)

stać jako bazę do modelowania predykcyjnego, i które 
– w połączeniu z pozostałymi danymi oraz informacja-
mi – pomagają w rekonstrukcji dawnego krajobrazu94. 
Można też dzięki nim zaobserwować zjawiska, które 
w dawniejszych materiałach bazowych nie mogły zostać 
odzwierciedlone95.

94   Por. np. Van Zijverden i Laan 2005; Danese et al. 2009.
95   Zwłaszcza mikrotopografia; por. Holata i Světlík 2015: 114, 118–121.

Na przykład, poprzez analizy liczby i jakości wykrytych 
reliktów oraz ich wzajemnej relacji, można odkryć we-
wnętrzną organizację danych obszarów96. Analiza widocz-
ności realizowana na szczegółowych danych umożliwia 
nam lepiej zrozumieć procesy i sposoby podejmowania 
decyzji populacji historycznych, postrzeganie krajobrazu 

96   Por. Sittler 2004; Bewley, Crutchley i Shell 2005; De Boer et al. 
2008.
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w przeszłości, podobnie jak jego uporządkowanie i or-
ganizację97. Poza podstawowymi analizami, jak np. ob-
liczenie nachylenia i orientacji stoków98, można zreali-
zować również bardziej zaawansowane operacje, które 
reprezentuje np. modelowanie pomiarów hydrogeolo-
gicznych99 (ryc. 11). Przy podobnych analizach trzeba 
pamiętać, że NMT z danych LiDAR przedstawia współ-
czesną powierzchnię Ziemi100. Ze względu na jego szcze-
gółowość, zawiera znaczną liczbę niedawnych ingerencji, 
które należy koniecznie usunąć w sposób manualny lub 
za pomocą algorytmów wygładzania w GIS.

Materiały bazowe z ALS znajdują zastosowanie również 
w zarządzaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego, a to po-
przez określenie potencjału terenu dla ewentualnego za-
chowania stanowisk archeologicznych w zależności od ich 
zagrożenia erozją. Na podstawie szczegółowej dokumentacji 
rzeźby terenu można wygenerować modele erozji i sedymen-
tacji o wysokiej dokładności101, ewentualnie można obser-
wować procesy erozji bezpośrednio, za pomocą ponownego 
skanowania interesującego nas obszaru oraz porównania 
modeli tworzonych sukcesywnie w miarę upływu czasu102.

Zakończenie i tematy do dyskusji 

ALS bardzo łatwo i szybko umożliwia detekcję w rzeźbie 
terenu pozostałości przeszłej działalności człowieka oraz 
odkrycie nowych stanowisk; kryje się jednak za tym szereg 
problemów metodycznych i niebezpieczeństw, które mu-
szą być brane pod uwagę przy interpretacji wyników koń-
cowych. Podobnie jak przy postępowaniu z jakimikolwiek 

  97   Por. Schindling i Gibbes 2014: 422; Banaszek 2015.
  98   Do wykorzystania np. przy badaniu topografii określonego typu 

lokalizacji.
  99   Chodzi przede wszystkim o rekonstrukcję sieci wodnej, działu 

wód czy dorzecza (por. np. Siu i Maggio 1999) lub modelowanie 
spływu powierzchniowego.

100   Rozumiany jest przez to stan w czasie skanowania.
101   Meylemans, Vanmontfort i Van Rompaey 2014: 23–36.
102   Por. de Boer et al. 2008: 72–73.

innymi danymi oraz informacjami, niezbędne jest tutaj po-
dejście krytyczne ze strony badaczy, którzy muszą do nich 
podchodzić w sposób rzeczowy i rozsądny – w przypadku 
ALS bez początkowej ekscytacji możliwościami poznaw-
czymi tej metody, natomiast w połączeniu z pozostałymi 
źródłami danych (łącznie z wykopaliskami), które umoż-
liwiają wzajemną ewaluację rezultatów oraz stopniowe 
układanie elementów mozaiki krajobrazu historycznego.

Dane LiDAR są wykorzystywane w czeskiej i środko-
woeuropejskiej archeologii już od kilku lat, co jest więcej 
niż wystarczającym powodem do tego, aby badacze do-
kładnie zapoznali się z ich wszystkimi aspektami. Upłynął 
bowiem okres ich pierwszych testów i nadszedł czas, aby 
środowisko naukowe zastanowiło się nad tym, czy do-
tychczasowe wykorzystanie danych ALS naprawdę pomo-
gło w lepszym poznaniu przeszłości. Poza istotnym wkła-
dem czysto metodycznych artykułów, szereg publikacji 
ogranicza się wyłącznie do identyfikacji i opisu wykrytych 
elementów krajobrazowych. Obszar Europy Środkowej 
nie oferuje przy tym takiej możliwości pod względem od-
kryć dotąd nieznanych stanowisk o nadzwyczajnym zna-
czeniu, jak na przykład Ameryka Południowa lub Wyspy 
Oceanu Spokojnego (mimo że zastosowanie potencjału 
ALS w identyfikacji i zdefiniowaniu stanowisk jest bardzo 
pożądane na polu opieki nad zabytkami i z punktu widze-
nia ochrony dziedzictwa kulturowego).

Od technologii ALS, której wyjątkowy potencjał był 
wielokrotnie chwalony, należałoby jednak oczekiwać 
więcej i nie postrzegać jej wyłącznie jako użytecznego 
narzędzia w czynnościach prospekcji. Uważamy za jak 
najbardziej pożądane włączenie danych LiDAR do syste-
matycznych badań krajobrazu historycznego oraz spo-
łeczności ludzkich, które go tworzyły, w celu pogłębienia 
dotychczasowej wiedzy poprzez szukanie odpowiedzi 
na bardziej kompleksowe pytania teoretyczne (postać, 
transformacja i kształtowanie krajobrazu, eksploatacja 
i wykorzystywanie krajobrazu, interakcja człowieka z oto-
czeniem, zachowania ludzkie w krajobrazie, itp.). 

Tłumaczenie Jerzy Cieślar i Zbigniew Kobyliński
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vrchovině. Historická geografie 25: 233–254. 

Danese, M., M. Biscione, R. Coluzzi, R. Lasaponara, B. Murgante 
i N. Masini
2009.  An integrated methodology for medieval landscape 

reconstruction: The case study of Monte Serico, [w:] 
O. Gervasi, D. Taniar, B. Murgante, A. Laganà i Y. Mun 
(red.), Computational science and its applications – IC-
CSA 2009, 328–340. Berlin: Springer-Verlag.

Devereux, B.J., G.S. Amable i P. Crow
2008.  Visualisation of LiDAR terrain models for archaeological 

feature detection. Antiquity 82: 470–479.
Doneus, M.
2013.  Openness as visualization technique for interpretative 

mapping of airborne lidar derived digital terrain mo-
dels. Remote Sensing 5: 6427–6442. 

Doneus, M. i C. Briese
2006.  Full-waveform airborne laser scanning as a tool for 

archaeological reconnaissance, [w:] S. Campana i M. 
Forte (red.), From space to place: Proceedings of the 
2nd international workshop on remote sensing in ar-
chaeology, CNR, Rome, Italy, Dec 4–7, 2006, 99–106. 
BAR, International Series. Oxford: Archeopress. 

2010.  Airborne laser scanning in forested areas – potential 
and limitations of an archaeological prospection tech-
nique, [w:] D. C. Cowley (red.), Remote sensing for 
archaeological heritage management, 59–76. Proce-
edings of the 11th EAC Heritage Management Sympo-
sium, Reykjavík, Iceland, 25–27 March 2010. Brussel: 
Europae Archaeologia Consilium (EAC). 

Doneus, M., C. Briese, M. Fera i M. Janner
2008.  Archaeological prospection of forested areas using full-

-waveform airborne laser scanning. Journal of Archa-
eological Science 35: 882–893.

Fisher, P.F. i N.J. Tate
2006.  Causes and consequences of error in digital elevation 

models. Progress in Physical Geography 30: 467–489.
Freeland, T., B. Heung, D.V. Burley, G. Clark i A. Knudby
2016.  Automated feature extraction for prospection and ana-

lysis of monumental earthworks from aerial LiDAR in 
the Kingdom of Tonga. Journal of Archaeological Scien-
ce 69: 64–74.

Hasselquist, N.J., M.J. Germino, J.B. Sankey, L.J. Ingram 
i N.F. Glenn
2011.  Aeolian nutrient fluxes following wildfire in sagebrush 

steppe: implications for soil carbon storage. Bioge-
osciences 8: 3649–3659.

Hesse, R.
2010.  LiDAR-derived local relief models – a new tool for ar-

chaeological prospection. Archaeological Prospection 
17: 67–72.

2012.  Using lidar-derived local relief models (LRM) as a new 
tool for archaeological prospection, [w:] S.J. Kluiving 
i E.B. Guttmann-Bond (red.), Landscape archaeology 
between art and science – From a multi- to an interdi-
sciplinary approach, 369–378. Landscape & Heritage 
Series, Proceedings. Amsterdam: Amsterdam Univer-
sity Press. 

2016.  Visualisierung hochauflösender digitaler Geländemo-
delle mit LiVT, [w:] U. Lieberwirth i I. Herzog (red.), 3D-
-Anwendungen in der Archäologie. Computeranwen-
dungen und quantitative Methoden in der Archäologie. 
Workshop der AG CAA und des Exzellenzclusters Topoi 
2013, 109–128. Berlin: Edition Topoi. 

Holata, L. i J. Plzák
2013.  Examinace procesu optimalizace „archeologicky korekt-

ních“ způsobů vyhodnocení dat z leteckého laserového 
skenování zalesněné krajiny: Potenciál filtrace surových 
dat, problematika interpolačních algoritmů a způsobů 
vizualizace antropogenních tvarů v digitálních mode-
lech reliéfu, [w:] M. Gojda i J. John. et al., Archeolo-
gie a letecké laserové skenování krajiny, 49–79. Plzeň: 
Západočeská univerzita v Plzni. 

Holata, L. i R. Světlík
2014.  Lidarová data ve výzkumu minulé krajiny. Několik po-

známek k jejich vypovídací hodnotě, [w:] A. Hořínko-
vá, P. Kováčik i S. Stuchlík (red.), Archeologický výzkum 
krajiny a aplikace ICT, 55–71. Opava: Slezská univerzita 
v Opavě.



41Lotnicze skanowanie Laserowe jako narzędzie archeoLogii

Lukáš holata i jindřich Plzák Przetwarzanie danych aLs, ich testowanie i ograniczenia zastosowania w archeologii

2015.  Detailed digital terrain models in the research of deser-
ted settlements: Hydrological modelling and environ-
ment of settlement areas, [w:] K. Růžičková i T. Inspek-
tor (red.), Surface models for geosciences, 113–123. 
Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. 
Amsterdam: Springer.

Humme, A., R. Lindenbergh i C. Sueur
2006.  Revealing Celtic fields from lidar data using kriging ba-

sed filtering, [w:] H.-G. Maas i D. Schneider (red.), Pro-
ceedings of the ISPRS Commission Symposium “Image 
Engineering and Vision Metrology”, Dresden, Germa-
ny, September 25–27, 2006,22–28. Dresden.

Hyyppa, H., X. Yu, J. Hyyppa, H. Kaartinen, S. Kaasalainen, 
E. Honkavaarra i P. Ronnholm
2005.  Factors affecting the quality of DTM generation in fore-

sted areas. International Archives of Photogrammetry, 
Remote Sensing and Spatial Information Sciences 36: 
85–90.

Isenburg, M., Y. Liu, J. Shewchuk i J. Snoeyink
2006.  Streaming computation of delaunay triangulations. 

Proceedings of SIGGRAPH’06: 1049–1056.
Johnson, K.M. i W.B. Ouimet
2014.  Rediscovering the lost archaeological landscape of so-

uthern New England using airborne light detection and 
ranging (LiDAR). Journal of Archaeological Science 43: 
9–20.

Klápště, J.
1978.  Středověké osídlení Černokostelecka. Památky arche-

ologické 69: 423–475
Klimánek, M.
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Primary work with the data acquired by aerial laser scanning (processing and evaluation),  
its testifying capability and limitations of recording of anthropogenic relief shapes

Summary

The intention of this chapter is to provide a guide to the avail-
ability and evaluation of ALS data and to critically assess its 
testifying potential. We summarised the basic characteristics 
of the ALS data offered by 13 European countries, stating their 
availability and internet resources that allow its easier tracing. 
We also briefly presented three successive steps of processing 
ALS data (filtering, interpolation and visualisation), and dem-
onstrated how they affect the final DTM and its quality with 
regard to the recording of anthropogenic shapes. The evalua-
tion process of ALS data is complemented by (semi-) automatic 
detection of features, the application of which is still growing. 
Readers are briefly introduced to the principle, whereby we 
have stated the importance, success rate, the advantages and 
disadvantages of this procedure in comparison with manual 
evaluation. On the example of commercial ALS data in Czechia 
we refer to other, specific factors which cause failure to record 
features, insufficient recording, or – contrariwise – the occur-
rence of false features in final outcomes. 

ALS is not a “cure-all” method. Although it very easily and 
quickly enables detection of relief vestiges of past human ac-
tivities and the discovery of new sites but this also harbours 
a series of methodological challenges and pitfalls that must 
be taken into consideration in the interpretation of the result-
ing outcomes. Just as in the case of treatment of any other 
data and information this necessitates a critical approach of 
researchers who must assume a sober approach in the case 
of ALS, the initial enthusiasm tempered and used in combina-
tion with other data sources (including excavations) which en-

able mutual validation of the results and the gradual piecing 
together of mosaics of past landscape.

LiDAR data in Czech and Central-European archaeology has 
already been used for several years, which is more than enough 
scope for it to be thoroughly familiarised by researchers in all 
aspects. The period of initial testing has thus passed and now 
is the time for the scientific community to assess whether the 
use of ALS data up to now has really contributed to better 
knowledge of the past. In addition to the significant share of 
purely-methodological contributions a number of others are 
limited only to the identification and description of the selected 
components. The territory of Central Europe meanwhile does 
not offer such possibilities in terms of discovery of completely 
unknown sites of marked importance as for example South 
America or the Pacific Islands (albeit the utilisation of ALS po-
tential in the identification and definition of archaeological sites 
in monument-preservation care is very desirable in terms of the 
protection of cultural heritages). 

From this technology, whose exceptional potential was 
repeatedly accentuated we could however expect more than 
just a useful tool to mapping activities. We consider it highly 
desirable to integrate LiDAR data into systematic research of 
past landscape and human communities that have formed it, in 
order to deepen the current understanding by searching for an-
swers to the more comprehensive theoretical issues (the form, 
transformation and shaping of a landscape, exploitation and 
other uses of landscape, the interaction between man and the 
environment, human impact on the landscape, etc.). 
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Wprowadzenie

Lotniczy Skaning Laserowy (ALS) uznany został za jedną 
z najważniejszych innowacji w zakresie gromadzenia da-
nych i ich interpretacji dla celów archeologii1. Możliwość 
szybkiego pozyskiwania wysokiej rozdzielczości danych 
topograficznych 3D dla rozległych obszarów, w formie cy-
frowej chmury punktów, gwałtownie zrewolucjonizowa-
ła wiele aspektów poszukiwań archeologicznych w róż-
nych środowiskach naturalnych2. Stało się tak zwłaszcza 
w odniesieniu do środowisk leśnych, w których zdolność 
do obrazowania powierzchni gruntu pod baldachimem 
drzew może mieć ogromny wpływ na skuteczność poszu-
kiwań archeologicznych3. Rozwój oprogramowania typu 
Structure-from-motion (SFM) i „domowej” fotogrametrii 
zdemokratyzowały dostęp do trójwymiarowych danych 
topograficznych, tworząc środowisko archeologów, któ-
rzy obeznani są z przetwarzaniem i wizualizacją trójwy-
miarowych danych topograficznych w cyfrowej chmurze 
punktów lub siatkowym opisie powierzchni. Chociaż 
dane wygenerowane w procesie SFM zawierają ograni-
czenie, gdyż przedstawiają powierzchnię, bądź to grun-
tu, bądź pokrywającej go roślinności, ich szeroka dostęp-
ność była kluczowa w rozpowszechnianiu się cyfrowych 
danych 3D dotyczących morfologii terenu w archeologii. 
Obecnie, korzystanie z danych topograficznych 3D w ar-
cheologii jest już w zasadzie rutyną we wszelkich przed-
sięwzięciach naukowych, popularyzacyjnych i związanych 
z zarządzaniem dziedzictwem. Daje ono możliwość doku-
mentowania i analizowania danych w rozmaitych skalach: 
pojedynczego obiektu, stanowiska czy całego krajobrazu, 
pozwalając na zastosowanie różnych technik wizualizacji 
w celu oglądu danych na różne sposoby. Z powodu tego 
masowego dostępu do danych cyfrowych, z których wiele 
jest dostępnych „z drugiej ręki” w internecie, mamy do 
czynienia z wyzwaniami w dwóch obszarach:

1) wypracowania metod analitycznych i interpretacyj-
nych odpowiednich dla czysto cyfrowych danych topo-
graficznych, oraz

1   Bewley et al. 2005.
2   Np. Opitz i Cowley (red.) 2013.
3   Doneus i Briese 2006.

2) promowanie podejścia, w którym normą jest po-
łączenie „tradycyjnych umiejętności” kontekstualizacji 
i refleksyjnej interpretacji z szerokim wykorzystaniem 
informacji o topografii.

Wyzwania te zdają się kierować nasze wysiłki zmierza-
jące do dalszego rozwoju technik analitycznych w prze-
ciwne strony. Z jednej strony, dla zrozumienia i inter-
pretacji ma znaczenie doświadczone oko archeologa. 
Z drugiej strony, w dużym stopniu zautomatyzowane 
przetwarzanie obrazu i wykrywanie obiektów ma ogrom-
ny potencjał, a ostatnie postępy w maszynowym uczeniu 
się obrazów i danych 3D wskazują drogę dla rozwoju no-
wych metod analitycznych. To świat możliwości jeśli cho-
dzi o zapewnienie odpowiednich, archeologicznie wiary-
godnych aplikacji, które informują nas o przeszłości. Jest 
to również świat wyzwań w wypracowywaniu rozwiązań 
praktycznych, które integrowałyby zalety nowych technik 
przetwarzania i przeglądania ogromnych zbiorów danych 
cyfrowych z tak zwanymi „tradycyjnymi” umiejętnościa-
mi archeologicznej obserwacji i interpretacji.

Artykuł niniejszy jest napisany z punktu widzenia 
przede wszystkim europejskiego, przedstawiając pewne 
przemyślenia na temat styków między tradycyjnym po-
dejściem do obserwacji terenowej i gabinetowej a moż-
liwościami oferowanymi przez procedury analityczne 
i wizualizacyjne. W szczególności, skupia się on na topo-
grafii archeologicznej jako wyrazie dawnej aktywności 
we współczesnej powierzchni gruntu, przekształcanej 
w ciągu upływu czasu przez wiele procesów - czyli na po-
zostałościach prac ziemnych (garbach i zagłębieniach). 
Badanie tych pozostałości w krajobrazie jest tradycyjnym 
celem archeologów terenowych, którzy mogą opierać 
się na swoich umiejętnościach obserwacji terenowych 
i wiedzy o krajobrazie, podczas interpretacji i kartowa-
nia antropogenicznych nierówności terenowych, by zro-
zumieć, co mogą one powiedzieć o dawnej działalności 
ludzkiej. Pod wieloma względami praca z trójwymiarowy-
mi danymi topograficznymi jest zupełnie inna - konieczne 
jest szeroko zakrojone przetwarzanie danych, jest wiele 
form wizualizacji, a ponadto zróżnicowany jest stopień 
możliwego badania pozostałości w terenie i poprzez plat-
formę cyfrową. Brak jest obecnie ujednolicenia opisów 
form terenowych, nie ma też powszechnie przyjętych 
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wyraźnych konwencji, w jaki sposób interpretacje form 
terenowych mogą być przekazane osobom trzecim. Pod-
stawowe zagadnienia reprezentacji wizualnej i komunika-
cji w archeologii były szeroko dyskutowane4, a niniejszy 
artykuł dodaje do tej dyskusji perspektywę odnosząca 
się w szczegółności do wyzwań wynikających z wykorzy-
stania wizualizacji danych jako bezpośrednich i niefiltro-
wanych środków reprezentacji w procesie interpretacji 
i komunikacji archeologicznej.

Topografia archeologiczna

Analizowanie topografii, a zwłaszcza interpretowanie 
i mierzenie form terenowych stanowisk archeologicz-
nych, ma długą tradycję o rodowodzie antykwarycznym5. 
Wcześni kartografowie eksperymentowali z obrazowa-
niem nachylenia stoków naturalnych i antropogenicz-
nych form ziemnych, stosując zaczerpnięte z kartografii 
wojskowej techniki przedstawiania, takie jak kreskowanie 
i cieniowanie (ryc. 1). Podejście to ma bogatą historię 
jako archeologiczna metoda dokumentowania całych 
połaci krajobrazu oraz jako sposób przemyślenia, zro-
zumienia, rejestrowania i prezentowania stanowisk, ta-
kich jak np. nasypy z epoki żelaza, opuszczone średnio-
wieczne wioski, czy - na wielką skalę - starożytny Rzym. 
Badanie topografii w różnych skalach zapewnia konse-
kwencję analizy i jest pomocne w zrozumieniu badanych 
obiektów, dostarczając zarówno obrazu rozplanowania 
badanych form, jak też starając się ukazać topografię 
stanowiska czy krajobrazu. Ten ostatni aspekt, możli-
wość odzwierciedlenia topografii, jest zróżnicowany pod 
względem stopnia, w jakim różne konwencje i sposoby 
obrazowania pozwalają obserwatorowi skutecznie in-
terpretować wysokość i nachylenie stoków, jest jednak 
obecny w każdym przypadku czy to zastosowania war-
stwic, czy innych sposobów przedstawiania różnic wyso-
kości, takich jak np. cieniowane modele rzeźby terenu.

Chociaż w czasie ostatnich dziesięciu lat nastąpił 
wzrost tempa i intensywności archeologicznego zainte-
resowania danymi 3D i ogromny rozwój oprogramowa-
nia służącego do modelowania powierzchni, związek 
tego rozwoju z interpretacją topografii archeologicznej 
w tradycyjnym rozumienuiu krajobrazu jest nierówno-
mierny. Ten rozziew wymaga analizy krytycznej, choćby 
dlatego, że odnosi się do styków między dwoma różnymi 
podejściami (lub przynajmniej punktami wyjścia) do in-
terpretowania topografii archeologicznej. Z jednej strony 
ma miejsce praktyka poszukiwań terenowych, mierzenia 
i szkicowania nasypów ziemnych i innych antropogenicz-
nych form terenowych – przedsięwzięcie wymagające 
kontaktu z krajobrazem, dokumentowania i rozumienia 
go. Z drugiej strony, zachodzi wirtualny związek z krajo-

4   Np. Molyneaux (red.) 2013.
5   Np. Bowden 1999.

brazem cyfrowym - badanie terenu, i dokonywanie po-
miarów i sporządzanie dokumentacji antropogenicznych 
form terenu na podstawie wizualizacji i innych narzędzi. 
Podejścia te nie powinny być opozycyjne, ale okazuje 
się, że są one praktykowane przez różnych specjalistów. 
W tym kontekście może być trudno rozpoznać wzajem-
ne korzyści i wartości różnych podejść - bez uprzedzeń 
i wcześniejszych założeń, za to w duchu otwartości na 
unikatowy wkład, który mogą zaoferować różne perspek-
tywy. Tego typu problemy mogą być pogłębiane z jednej 
strony przez podejrzliwość wobec nowych metod pracy 
badawczej, z drugiej zaś przez nieznajomość zalet poszu-
kiwania znaczeń archeologicznych w formach tereno-
wych. Te dwa punkty startowe – w terenie i w rzeczywi-
stości cyfrowej - omówiono w zarysie, jako podstawę do 
krótkiej dyskusji styków między nimi.

Percepcja wzrokowa wzniesień i zagłębień: 
„tradycyjne” rozpoznawanie form  
terenowych

Rozpoznanie archeologiczne form terenowych jako ma-
terialnych pozostałości dawnych działaniań obejmuje 
praktykę dokumentowania, przedstawiania wizualnego 
i interpretacji, często przy użyciu kreskowania i cienio-
wania. Konwencje te są wykorzystywane do zobrazowa-
nia nachyleń terenu oraz jako środek do rejestrowania 
i prezentowania wyników analizy form terenowych: jakie 
występują wzniesienia i zagłębienia? jakie są ich wzajem-
ne relacje? W jaki sposób odzwierciedlają one budowle 
z przeszłości? i tak dalej. Procesy obserwacji, interpretacji 
archeologicznej i obrazowania są tu ze sobą wzajemnie 
powiązane. Tym samym, chociaż wyniki takiego analitycz-
nego rozpoznawania stanowiska powinny być metrycznie 
dokładne, powstający obraz jest przede wszystkim pro-
duktem interpretacyjnego związku osoby dokonującej 
pomiary z formami terenowymi, i przetłumaczeniem ich 
interpretacji na formę rysunku. Jest to proces, który jest 
w dużym stopniu uzależniony od doświadczenia, solidnej 
podstawy w postaci dotyczasowej wiedzy i refleksyjnego, 
krytycznego podejścia. Braidwood w południowej Szkocji 
stanowi dobry przykład stanowiska z antropogenicznymi 
formami terenowymi, które zostały szczegółowo rozpo-
znane dzięki analitycznym obserwacjom. Wyrysowano 
tam subtelne i skomplikowane formy terenowe, które są 
wytworem sekwencji budowy okrągłych drewnianych do-
mostw oraz palisadowych i ziemnych ogrodzeń (ryc. 2).

Pomiary terenowe w Braidwood przeprowadzono 
w latach 1990., tworząc plan (ryc. 3), który jest wynikiem 
około trzech dni prac w terenie i intensywnego zastana-
wiania się nad wypukłościami i zagłębieniami powierzch-
ni tego stanowiska - co mogą one oznaczać i jak przeło-
żyć to na wyrazisty plan - przez dwóch doświadczonych 
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Ryc. 1. Zobrazowanie form terenowych w Braidwood w Szkocji w pierwszej edycji 25-calowej mapy Ordnance Survey, próbuje 
przedstawić cechy topografii stanowiska. Jest to przykład jednej z konwencji mapowania zjawisk, takich jak granice pól i sposób 
pokrycia terenu za pomocą jednoznacznego zestawu symboli graficznych (źródło: National Library of Scotland)
Fig. 1. The depiction of the earthworks at Braidwood on the 1st edition of the Ordnance Survey 25-inch map attempts to convey 
aspects of topography such as field boundaries and land cover within an explicit set of conventions (source: National Library of 
Scotland)

Ryc. 2. Późnoprehistoryczne formy terenowe w Braidwood w Szkocji obejmują zarówno wyraźnie widoczny wał i rów (z lewej), 
jak i bardzo subtelne odzwierciedlenie na powierzchni dawnej linii rowu z palisadą (po prawej: A do B do C) i położenie drewnia-
nych domostw (fot. D. Cowley)
Fig. 2. The earthworks of the later prehistoric earthwork at Braidwood range from a clearly visible rampart and ditch (left) to 
the very subtle surface expressions of the former line of a palisade trench (right: A to B to C) and the sites of timber houses 
(photo by D Cowley)

pracowników terenowych o wieloletnim doświadczeniu6. 
W ten sposób powstał plan, który wyraża ich obserwacje 
i może być „czytany” - plan, w którym obserwacje i in-
terpretacje pozostałości form ziemnych są kategoryczne 
i całkowicie wymieszane ze sobą. Plan ten jest kodyfika-
cją wyrażoną konwencją kreskowania, a zdolność osoby 
trzeciej do odczytania go będzie zależeć od znajomości 
tej konwencji, która nie jest powszechna. Warto również 
zauważyć, że jest on w istocie niesprawdzalnym przed-
stawieniem interpretacji tego stanowiska. Wersja planu 
sporządzonego na stanowisku może wykazywać ślady 
wymazywania i dokonywania zmian, ale poza tym rzadko 

6   Gannon 1999.

zachowują się jakiekolwiek ślady procesów, dzięki którym 
ostateczny plan został opracowany, choć towarzyszący 
mu tekst może wskazywać obszary niepewności, a tym 
samym osoba trzecia może być w stanie zidentyfikować 
niespójności lub wątpliwości w opisie i interpretacji, ale 
jeśli zapragnie ponownej interpretacji musi udać się na 
stanowisko w terenie.

Plan stanowiska w Braidwood pokazuje, że interpreta-
cja archeologiczna antropogenicznych form terenowych 
(lub naturalnego ukształtowania terenu) jest umiejętno-
ścią zbudowaną na doświadczeniu i wiedzy, gdzie intuicja 
i subiektywne oceny są na pierwszym planie. Może się to 
wydawać na pierwszy rzut oka staroświeckie i nieistotne 
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w nowej rzeczywistości cyfrowych danych pomiarowych, 
w których dane niwelacyjne często zastępują opis, a opro-
gramowanie do komputerowego rysowania zajmuje miej-
sce ołówka rysownika. Jednakże, chociaż ALS i SFM zapew-
niają cyfrowe modele powierzchni terenu w skali i stopniu 
szczegółowości, który byłby nie do pomyślenia jeszcze 20 
lat temu, pojawiają się również poważne wyzwania me-
todologiczne i interpretacyjne, jeśli celem jest tworzenie 
przedstawień, które przejrzyście prezentować mają łącznie 
obserwację i interpretację form terenowych w ich kontek-
ście krajobrazowym. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga, 
aby archeolog rozumiał charakter zbioru danych, i to, w jaki 
sposób są one przetwarzane i wykorzystywane do genero-
wania informacji archeologicznych, i tworzenia wyrazistego 
opisu pozostałości i ich interpretacji. To pierwsze wymaga 
nowego podejścia, zakorzenionego w algorytmach prze-
twarzania i oprogramowaniu do wizualizacji, jak również 
nowych umiejętności cyfrowej obróbki danych; to drugie –  
przenosi nas z powrotem do zestawu umiejętności, które 
pozwoliły stworzyć plan Braidwood czy do umiejętności, 
które szlifowane są podczas analizy zdjęć lotniczych.

Wizualizacja wzniesień i zagłębień –  
poza ładnymi obrazkami

W miarę jak archeologiczne wykorzystywanie danych ALS 
i innych trójwymiarowych danych numerycznych rozwija-
ło się, stało się w coraz większym stopniu oczywiste, że to 
nie jest „obiektywny” zbiór danych, które mogą być sto-
sowane bezkrytycznie. W rzeczywistości, modele terenu, 

tak jak wszelkie inne modele, są konstruktami i często są 
naszpikowane nieujawnionymi założeniami. Podobnie jak 
w polu, gdzie niedoświadczony archeolog może nie zda-
wać soebie sprawy z ograniczenia swojej wiedzy i wpły-
wu pory dnia, warunków oświetleniowych oraz wzrostu 
roślinności na swoją podstawową zdolność postrzegania 
i odczytywania antropogenicznych form terenowych, tak 
też przy korzystaniu z numerycznych modeli terenu, pier-
wotne parametry zbierania danych i ich przetwarzania 
mają poważny wpływ na wyniki, zaś zdolność do „postrze-
gania” jest w dużym stopniu zależna od oprogramowania 
do obróbki danych i ich wizualizacji (ryc. 4), i techniczne 
niedoskonałosci danych mogą być pułapką dla nieostroż-
nych. Czynniki te są skomplikowaną mieszanką obiektyw-
nych parametrów (np. gęstości punktów pomiarowych) 
i subiektywnej oceny („ta wizualizacja wygląda lepiej 
niż tamta”), które są nierozerwalnie związane z wszech-
obecnym zagadnieniem interpretacji archeologicznej. Tak 
więc, dla wszelkich nowych technologii i oprogramowa-
nia, kluczowe jest podstawowe zagadnienie, jak tworzona 
jest informacja archeologiczna, niezależnie od tego, czy 
interpretacyjne ćwiczenia prowadzone są w środowisku 
cyfrowym, w polu, czy jako kombinacja obu form.

Tak więc, specyfika tego, w jaki sposób archeolodzy 
pracują z danymi ALS i innymi źródłami trójwymiaro-
wych danych cyfrowych uwydatnia kilka ważnych aspek-
tów praktyk pomiarowych i przepływów informacji. Po 
pierwsze, znaczna część tej pracy ma character gabine-
towy, przy ograniczonym wykorzystywnaiu jednoczesnej 
lub późniejszej obserwacji terenu. Podejście oparte na 
pracy czysto „biurkowej” niesie ze sobą pewne zagroże-

Ryc. 3. Kreskowany plan sta-
nowiska w Braidwood w Szkocji 
jest rezultatem intensywnego 
związku archeologów z formami 
terenowymi, w którym dokładna 
obserwacja delikatnego zróznico-
wania rzeźby powierzchni została 
przetłumaczona w analityczne 
przedstawienie interpretacji, któ-
ra obejmuje sugerowaną sekwen-
cję budowy kompleksu okrągłych 
domów we wnętrzu obwarowania 
(oprac. A. Gannon)
Fig. 3. The hachure plan of Bra-
idwood is the product of intensive 
engagement with the earthworks, 
where the close observation of sli-
ght relief has been translated into 
an analytical depiction of inter-
pretations that include suggested 
sequences of construction of the 
complex of round houses in the 
interior (designed by A. Gannon)
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Ryc. 4. Te przedstawienia prac ziemnych w Braidwood w Szkocji zostały wyprodukowane na podstawie danych o różnych roz-
dzielczościach (ALS i SFM) oraz przy zastosowaniu różnych procedur wizualizacji. Zbyt często takie obrazy są prezentowane jako 
zobrazowanie stanowiska, które zastępuje interpretację (wizualizacje: O. Aldred © Historic Environment Scotland)
Fig. 4. These images of the earthworks at Braidwood have been produced from data with different resolutions (ALS and SFM) 
and through different visualisation routines. Too often such images are presented as a depiction of the site that stands in place 
of an interpretation (visualisations: O. Aldred © Historic Environment Scotland)

nia – przede wszystkim, może być to brak lub ograniczona 
informacja zwrotna między obserwacją terenu i interpre-
tacją zza biurka. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że 
gabinetowy character tego procesu oraz blask „zaawan-
sowanej technologii” będzie zachęcać archeologów aby 
pracować szybciej – w sumie po co jest ta nowa tech-
nologia – i nie poświęcać wystarczająco dużo czasu na 
interpretacyjną część procesu. Tak więc np. znajomość 
typów stanowisk, których można się spodziewać w da-
nym regionie i form powstających w wyniku współcze-
snego użytkowania gruntów, może nie być wykorzysty-
wana przez pracujących przy biurku w przetwarzaniu, 
obróbce, wizualizacji i interpretacji danych tak jak po-
winna, jeśli nie są oni przeszkoleni w stopniu podobnym 
do szkolenia, które uzyskują archeolodzy terenowi. Brak 
tego typu podstawowej wiedzy o krajobrazie jest głów-
nym czynnikiem powodującym błędną interpretację zdjęć 
lotniczych7 i to samo będzie z pewnością odnosić się do 
trójwymiarowych danych topograficznych (ryc. 5).

7   Np. Wilson 2000; Cowley 2015.

Podobna kwestia dotyczy wzajemnego oddziaływa-
nia manipulacji danymi, ich wizualizacji i interpreta-
cji - i stopnia, w jakim archeolodzy rozumieją procesy 
prowadzące do prezentacji danych trójwymiarowych. 
Kwestia ta obejmuje rozumienie wpływu parametrów 
przetwarzania danych na końcowe rezultaty: jaka jest 
relacja między uzyskanym modelem i jego odzwier-
ciedleniem w rzeczywistym świecie. Kluczowymi pro-
blemami są tu relacje między obrazem, czy wynikiem 
analitycznym „na ekranie”, tym, w co ten obraz prze-
kształca się, gdy jest on obserwowany „w terenie”, oraz 
jak wyrażona jest interpretacja archeologiczna w spo-
sób, który może być zrozumiany przez osobę trzecią. 
Odnosi się to zarówno do archeologa dysponującego 
podstawami wiedzy zbudowanej głównie na doświad-
czeniach polowych, jak i do takiego, którego wiedza 
pochodzi głównie z pracy z danymi cyfrowymi i obra-
zowaniem komputerowym. Jest to właśnie problem, 
który przywołany jest w tytule tego podrozdziału - nie-
które prace z danymi 3D zatrzymały się na wytworze-
niu obrazu, bez wyraźnego stwierdzenia, co ten obraz 
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Ryc. 5. Wyraźnie widoczne w wizualizacji danych ALS „formy terenowe” są odzwierciedleniem stacji do karmienia bydła (po 
lewej), jednak ich właściwa interpretacja wymaga znajomości aktualnego wykorzystania gruntów i procesów, które prowadzą do 
powstawania takich form (z prawej), jak np. wykładanie paszy dla bydła w metalowych koszach (wizualizacje: O. Aldred © Histo-
ric Environment Scotland; fot. D. Cowley) 
Fig. 5. The ‘earthworks’ created by cattle feeding stations (left) are clearly visible in the visualisation of ALS data, but their pro-
per interpretation requires knowledge of current land use and the processes by which such remains are created (right) as cattle 
feed from a metal bin (visualisation: O. Aldred © Historic Environment Scotland; photo by D. Cowley) 

oznacza, a nawet bez określenia parametrów przetwa-
rzania danych. Ma to sugerować, że obraz powinien 
mówić sam za siebie, a jego znaczenie powinno być 
powszechnie zrozumiałe.

Jednak nawet pobieżne zrozumienie, w jaki sposób 
działa nasza percepcja wizualna, powinno ostrzec nas 
przed oczekiwaniem, że wszyscy będą widzieć obraz 
w taki sam sposób – zjawisko fałszywego postrzega-
nia topografii, w którym wysokie i niskie obiekty mogą 
zostać odwrócone, jest jednym z przykładów tego, co 
jest również widoczne w użyciu skal barw i cieniowania. 
Może to być dodatkowo skomplikowane przez tendencję 
do nakładania wielu wizualizacji za pomocą przezroczy-
stości. Bez wątpienia takie podejście może uwydatnić 
wizualizacje rzeźby terenu, ale gdy na przykład cieniowa-
nie rzeźby terenu i negatywna otwartość topograficzna 
(negative openness) zostają połączone, na ile zrozumia-
łe jest znaczenie otrzymanego obrazu dla osoby, która 
go wytworzyła, nie mówiąc o osobie trzeciej? Badanie 
wielu publikacji danych ALS, nawet w czasopismach na-
ukowych, pokazuje, że zaskakująco rzadko przytacza się 
w nich parametry przetwarzania danych i tworzenia wi-
zualizacji. Zbyt często obraz jest przedstawiany jak gdy-
by jego znaczenie było oczywiste. Jest to krytyka, która 
w równym stopniu odnosi się do kreskowania i innych 
sposobów rysowania planów – zakłada się ich czytelność 
i uważa, że wyjaśnienie przyjętej konwencji nie jest wy-
magane. I tak jak w przypadku rysunku kreskowanego, 
większość cyfrowych modeli terenu cierpi z powodu 
gruntownego braku sprawdzalności, ponieważ procesy, 
dzięki którym zostały one wytworzone, nie są udoku-
mentowane.

Interpretacja, kodyfikacja i komunikacja

Dyskusja powyższa uwydatniła dwie kwestie: po pierw-
sze, rolę tzw. „tradycyjnych” obserwacji terenowych 
i umiejętności dokonywania pomiarów polowych oraz 
rolę analitycznych planów antropogenicznych form te-
renowych; a po drugie, słabo rozwiniętą korelację tego 
w cyfrowych danych topograficznych, gdzie zbyt często 
zakłada się, że obraz mówi sam za siebie. Rozszerzenie 
tych problemów wynosi na pierwszy plan kilka dodatko-
wych punktów. W przypadku tradycyjnego rozpoznawa-
nia antropogenicznych for terenowych, chociaż „dobry” 
plan powinien prezentować cechy topografii stanowiska 
i jej interpretację przez badacza terenowego, ważne jest, 
aby pamiętać, że rezultaty badań (plan i prawdopodob-
nie tekst) są z natury niesprawdzalne – są wytworem 
kontaktu badacza z garbami i nierównościami w terenie, 
przetłumaczonego na formę planu z wykorzystaniem ko-
dowania (np. kreskowania), które utrwala interpretację 
zabytku. Tam, gdzie ta tradycja zwiadu terenowego jest 
dobrze rozwinięta, może być on wykorzystywany do roz-
wikłania układów skomplikowanych form terenowych, 
do opracowania sugerowanego fazowania stanowiska, 
i innych interpretacji (ryc. 6).

Osoba trzecia może być w stanie zidentyfikować nie-
spójności i wątpliwości w takim planie, ale jeśli zapragnie 
reinterpretacji stanowiska musi wrócić do niego – a za-
tem niesprawdzalność wyniku jest poważnym proble-
mem. W wielu przypadkach to samo dotyczy wyników 
uzyskanych na podstawie cyfrowych danych topograficz-
nych – kiedy zakłada się, że obraz mówi sam za siebie. 
W tym przypadku jednak nie musi tak być, ponieważ 



51Lotnicze skanowanie Laserowe jako narzędzie archeoLogii

topografia archeologiczna: dane 3d, obserwacja, wizualizacja i interpretacja

parametry przetwarzania i wizualizacji danych są sprecy-
zowane, mogą być udokumentowane i powinny być po-
dane, aby pomóc użytkownikowi zrozumieć, na co patrzy. 
Ponadto, brak jest w tym przypadku wyraźnej kodyfikacji 
wyników - i to sprawia, że trudno jest wyprodukować pla-
ny i interpretacje, które mogłyby być interpretowane – 
w taki sposób, jak plan kreskowany lub inny rysowany 
plan – przez odneisienie do klucza jednoznacznych kon-
wencji. Tak więc, dostarczenie szczegółowych informacji 
o tym, jak model i wizualizacja powstały, jest kluczowe 
dla tego, aby inni mogli zrozumieć i ocenić rezultat koń-
cowy i interpretację. Istotne jest by odpowiedzieć na py-
tania takie, jak czy dany obiekt jest rzeczywiście obecny, 
czy też jest po prostu cyfrowym artefaktem lub sztuczką 
światła wirtualnego. Poza ogólną kwestią, że dokumen-
tacja procesów jest niezbędna, użyteczne wydaje się 
wypracowanie bardziej jednoznacznej kodyfikacji w przy-
szłości, jak też rozwój sposobów prezentowania wizuali-
zacji i modeli z trójwymiarowych danych topograficznych, 
w celu zapewnienia wspólnych i jednoznacznych sposo-
bów skutecznego komunikowania interpretacji innym od-
biorcom. Jednoznaczne stwierdzenie, w jaki sposób dany 
produkt został wytworzony, jest ważne, aby zrozumieć, 

co on oznacza, ale jest również głównym tematem w in-
nym aspekcie pracy z danymi cyfrowymi – a mianowicie 
stosowaniu coraz bardziej zautomatyzowanego procesu 
przetwarzania i wykrywania obiektów.

Automatyzacja

Półautomatyczne lub nadzorowane techniki detekcji sto-
sowane w celu identyfikacji obiektów antropogenicznych 
w prospekcji archeologicznej prowadzonej z wykorzysta-
niem danych teledetekcyjnych, przyciągają coraz więk-
sze zainteresowanie, ale również powodują powstawa-
nie pewnych trudności. Krytycy tych metod podkreślają 
wyższość ludzkiego wzroku i niezastąpioność ludzkiego 
osądu w procesie rozumienia złożonego układu śladów 
archeologicznych wyrażonych przez cały zakres możli-
wych substytutów8. Jednakże coraz bardziej zautomaty-
zowane i nadzorowane procedury wykrywania obiektów 
oraz rozpoznawania i przetwarzania rozkwitają w różno-
rakich dziedzinach (np. obrazowania medycznego, rozpo-

8   Np. Hanson 2008, 2010; Palmer i Cowley 2010; Parcak 2009.

Ryc. 6. Gibbs Hill w południowej Szkocji to kolejne stanowisko z bardzo subtelnymi formami terenowymi, którego plan powstał 
dzięki intensywnemu zaangażowaniu analitycznemu w celu ustalenia fazowania konstrukcji (plan i zdjęcia z lotu ptaka: © Histo-
ric Environment Scotland; fot. po prawej: S. Halliday)
Fig. 6. At Gibbs Hill in southern Scotland, another site with very subtle earthworks has been planned in an intensive analytical 
engagement to explore phasing of construction (plan and aerial photograph: © Historic Environment Scotland; photo on the 
right: S. Halliday)
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znawania twarzy, kartografii, nawigacji, czy nadzorze9), 
a aplikacje archeologiczne są coraz bardziej wyrafinowa-
ne i wykazują znaczne korzyści. W szczególności, takie 
podejścia odnoszą się do systematycznej analizy złożo-
nych danych dotyczących rozległych obszarów, stanowiąc 
krok do przodu w stosunku do ludzkich zdolności ręczne-
go opracowywania danych oraz oraz pozwalając zbadać 
związek między tym, jak i co archeolog widzi w terenie 
lub w danych, oraz jak można to wyrazić za pomocą auto-
matycznego przetwarzania. Jest to trudna relacja, miejmy 
nadzieję bardziej synergiczna niż konkurencyjna, w któ-
rej iteracyjne przepływy informacji z jednej strony mogą 
przyczynić się do sprawienia, że procesy archeologiczne 
będą bardziej jednoznaczne, z drugiej zaś poprawić wy-
niki automatycznego przetwarzania. Wymaga to uczenia 
maszyn „widzieć” jak my, i uczenia się, aby postrzegać 
podobnie jak maszyny – jest to proces dwukierunkowy, 
którego rdzeniem jest potrzeba jak najbardziej wyraźne-
go określenia, w jaki sposób identyfikowane są obiekty 
będące przedmiotem zainteresowania oraz parametry, 
które je definiują.

Skala i złożoność dostępnych danych powoduje poja-
wienie się poważnych pytań. Dla przykładu, na ile jest 
możliwa dla ludzkiego obserwatora jest praca z wielo-
ma wizualizacjami, każdej z wieloma podstawowymi pa-
rametrami, które mogą być łączone na różne sposoby? 
Jeśli ktoś następnie zwiększy badany obszar, na przykład 
do skali regionu lub całego kraju, to wówczas zdolność 
społeczności archeologicznej do eksploracji danych, 
na przykład dla celów zarządzania dziedzictwem, jest 
ograniczona dostępnością zasobów ludzkich – a osta-
tecznie archeologia nie jest dziedziną dobrze finanso-
waną. Same w sobie nie są to może jeszcze powody do 
automatyzowania procesów, ale najnowsze osiągnięcia 
w tej dziedzinie są naprawdę wartościowe, jak pokazują 
przykłady prezentowane podczas sesji Computer vision 
vs human perception in remote sensing image analysis: 
time to move on, która odbyła się w 2016 roku podczas 
44. konferencji Computer Applications and Quantitative 
Methods in Archaeology10.

Niektóre podejścia do automatycznego wykrywania 
obiektów obejmują zastosowanie drogiego oprogramo-
wania lub polegają na znacznej mocy obliczeniowej, ale 
kilka referatów przedstawionych podczas wspomnianej 
sesji CAA opierało się na stosunkowo powszechnych na-
rzędziach GIS do identyfikacji konkretnych typów obiek-
tów archeologicznych. Zasadnicze znaczenie dla powo-
dzenia takiego podejścia ma możliwość jednoznacznego 
określenia właściwości obiektów, do wykrycia których 
dążymy. Jest to dobra zasada, wskazana przy każdego 
rodzaju analizie obrazów i danych, a niestety nieobec-
na w niektórych tradycyjnych procesach, w przypadku 
których sprawdzalność opiera się jedynie na stwierdze-
niu „tak jest, bo tak mówię”. Na drugim końcu skali są 

9   Szeliski 2011.
10   Traviglia, Cowley i Lambers 2016.

ostatnie prace norweskich naukowców przeprowadzone 
przy użyciu wysokiej klasy metod do półautomatycznego 
wykrywania ziemnych pozostałości mielerzy do wypału 
węgla drzewnego11. W badaniu tym zastosowano gene-
ryczne uczenie maszynowego oparte na głębokich kon-
wolucyjnych sieciach neuronowych (CNN). CNN są wielo-
warstwową siecią sztucznych neuronów, które naśladują 
biologiczną korę wzrokową i, podobnie jak u ludzi i zwie-
rząt, uczą się na przykładach treningowych. Niedawno 
zyskały uznanie za dramatyczne zwiększenie stopnia suk-
cesu w wykrywaniu obiektów12 i mogą być dostosowane 
do konkretnych zadań poprzez wprowadzenie szczegóło-
wych klasyfikatorów. W omawianym badaniu klasyfika-
tor został skonstruowany z odwzorowania mielerzy w da-
nych ALS, zidentyfikowanych na podstawie identyfikacji 
wzrokowej. Klasyfikator wykrywania mielerzy następnie 
zastosowano do danych ALS i wstępne wyniki uzyskane 
dla obszaru o powierzchni 3 na 3 km wykazały niezwykły 
stopień 85% prawdziwych wykryć. Przy takim poziomie 
dokładności wykrywania obiektów, automatyzacja staje 
się cennym narzędziem, nie tylko gdy mamy do czynienia 
z danymi dotyczącymi rozległych przestrzeni, ale także do 
wypracowania ram analitycznych i interpretacyjnych, któ-
re przenoszą nas od tego, co osobiste i niesprawdzalne, 
do tego, co wyraźne i powtarzalne.

Rozwój wykorzystania trójwymiarowych 
danych topograficznych

Gdy nowe źródła danych lub techniki są wprowadzane do 
praktyki archeologicznej, często występuje początkowo 
skupienie się na samej technologii, prezentujące zalety 
i pułapki. Archeologiczne wykorzystywanie danych trój-
wymiarowych nie różni się w tym względzie, chociaż po-
czątkowa ekscytacja nową techniką obecnie zmieniła się 
w przemyślane zastosowania w badaniach regionalnych. 
Innym odzwierciedleniem dojrzałości podejścia jest wy-
pracowanie formalnych wytycznych dla ALS i dokumenta-
cji trójwymiarowej13, które dostarczają ważnej dokumen-
tacji aktualnych praktyk, porad i norm dotyczących tych 
danych. Takie wytyczne należy jednak czytać krytycznie, 
jak to ilustrują nieco „partyzanckie” wytyczne English 
Heritage na temat korzystania z ALS w badaniach arche-
ologicznych. W stwierdzeniu, że „interpretacja obiektów 
archeologicznych na podstawie tych modeli najlepiej 
może być dokonana przez kogoś doświadczonego w in-
terpretacji zdjęć lotniczych”14, wyraźna jest silna perspek-
tywa fotografi lotniczej, a to oznacza niebezpieczeństwo 
tworzenia praktyk, które są w swej istocie nieprzydatne 
dla rozwoju przyszłej praktyki, gdyby zastosowano je do-
gmatycznie. Jak powinno być jasne w świetle powyższej 

11   https://www.nr.no/en/node/848.
12   Krizhevsky et al. 2012; LeCun et al. 2015.
13   Np. Crutchley i Crow 2009.
14   Crutchley i Crow 2009: 17.
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dyskusji, autorzy niniejszego artykułu nie wierzą, by takie 
„partyzanckie” propozycje mogły być pomocne.

Regionalne wykorzystywanie danych ALS do celów 
archeologicznych jest uzależnione od dostępności da-
nych ogólnego stosowania, lub opiera się na dobrze 
finansowanych projektach badawczych, który mogą 
sobie pozwolić na pozyskanie swoich własnych danych. 
Istnieje obecnie wiele projektów, które dostarczają cie-
kawych przykładów innowacyjnych, a w niektórych przy-
padkach utrwalonych już praktyk. Zachodzi w tym mo-
mencie pokusa oczekiwania, że użycie danych ALS / 3D 
jest niezbędne – że każdy projekt „powinien korzystać 
z danych ALS / lidaru”. Niewątpliwie większość projektów 
krajobrazowych odniesie korzyści z tych danych, tak jak 
mogą odnieść korzyści ze zdjęć lotniczych. Jednak pro-
jekt przedsięwzięcia badawczego ma kluczowe znaczenie 
wraz z wyraźnym zrozumieniem, dlaczego konkretna me-
toda dokumentacji winna być zastosowana. Bez takiego 
wyraźnego odniesienia do celów dokumentacji, zachodzi 
niebezpieczeństwo bezmyślnego stosowań metod, które 
mają w takim przypadku niewielką wartość i nie posze-
rzają wówczas naszej wiedzy o przeszłości, tak jak poten-
cjalnie by mogły.

Rozpatrując przydatność danych ALS do określonego 
celu badawczego, winniśmy postawić serię pytań. Na 
przykład, dlaczego potrzebuję danych ALS? Czy spodzie-
wam się, że obiekty przetrwały w formie rzeźby terenu? 
Jakiej rozdzielczości danych potrzebuję, aby zadokumen-
tować obiekty, których przetrwania spodziewam się? Czy 
dobrze rozumiem parametry przetwarzania stosowane 
do surowych danych i czy wpływa to na wykorzystanie 
przeze mnie tych danych? Czy w pełni rozumiem, co uka-
zują mi wizualizacje danych? Jak zaplanuję relacje między 
analizą gabinetową a obserwacją w terenie, obejmującą 
wiedzę o krajobrazie?

Ostatnie pytanie jest bardzo istotne. Kluczowe w każ-
dym dojrzałym zastosowaniu danych pochodzących ze 
zdalnej detekcji jest zrozumienie współczesnego krajo-
brazu i zachodzących w nim procesów, oraz nieujawniane 
modele tego, jak relikty dawnych budowli i sposobu wy-
korzystania gruntów prezentują się w obecnej topografii 
terenu. Z doświadczeń autorów wynika, że najczęstszą 
przyczyną błędnej interpretacji zdjęć lotniczych jest nie-
znajomość procesów zachodzących w dzisiejszym kra-
jobrazie, i to samo jest zapewne prawdą w przypadku 
cyfrowych modeli terenu. W ten sposób, twory powsta-
łe w wyniku procesów rolniczych, takich jak nawożenie 
i karmienie zwierząt, mogą być rutynowo interpretowane 

jako obiekty archeologiczne (por. ryc. 5). Wynika z tego 
znaczenie integracji analizy gabinetowej i wiedzy opartej 
na pracy terenowej ze znajomością dawnych i obecnych 
krajobrazów, bez uprzywilejowania jednego źródła infor-
macji. Podobnie, nasze podejście do cyfrowego terenu 
musi wykorzystywać zalety wydajności oferowanej przez 
automatyzację i elastyczność manipulowania wizualiza-
cjami i perspektywami, podczas tworzenia kultury pro-
fesjonalizmu, która ceni czas spędzony na obserwacji 
i interpretacji przy biurku i uznaje wartość praktyki.

Zasadniczo jednak istnieje potrzeba krytycznej reflek-
sji na temat tego, co stanowi dobrą praktykę w różnych 
kontekstach, refleksji, która rozpoznaje iteracyjne rela-
cje między obserwacją terenową i cyfrowymi modelami 
terenu, a nie automatycznie zakłada wyższość jednej 
perspektywy nad innymi. Niniejszy artykuł ma nadzieję 
zachęcić do takiej refleksji i napisany jest przez autorów, 
których związki z topografią archeologiczną mają od-
mienne punkty wyjścia. David Cowley miał za sobą wiele 
lat obserwacji terenowych i zwiadu lotniczego, zanim za-
czął eksplorować numeryczne dane na temat rzeźby tere-
nu, natomiast Rachel Opitz rozpoczęła swoje zaintereso-
wania od danych cyfrowych. Oboje uznajemy natomiast 
zalety obu perspektyw – „terenowej” i „cyfrowej” – i to 
że negocjowanie najlepszych praktyk posuwające nas do 
przodu powinno być oparte na braku uprzedzeń co do 
tego, co dostarcza najbardziej wyrazistych i stymulują-
cych wyników.

Oprócz tych uwag podsumowujących chcielibyśmy 
skierować zainteresowanego czytelnika do szeregu in-
nych artykułów, które przedstawiają niektóre z tych pro-
blemów, z różnych perspektyw15.
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15   Bowden 1999; Bowden i McOmish 2011; Cowley 2012, 2013; 
Doneus i Briese 2006; Halliday 2013; Opitz i Cowley 2013.
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Man in the landscape.  
Archaeological topography: 3D data, observation, visualisation and interpretation

Summary

The widespread availability of digital 3D topographic data is 
a world of opportunity for archaeological survey, but also raises 
challenges to workflows and interesting questions about rela-
tionships with traditional skills in field observation. These are 

discussed, highlighting the roles of personal decision-making 
and the importance of explicit and accountable processes, and 
including reference to automated object detection. 
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Wprowadzenie

Potencjał informacji archeologicznych, które mogą być 
uzyskane za pomocą lidaru jest silnie uzależniony od me-
tod stosowanych w celu wizualizacji danych. Na przykład, 
nawet w przypadku bardzo szczegółowego modelu tere-
nu dość prostego obszaru, interpretator może pominąć 
niektóre obiekty, po prostu ze względu na ich orientację1. 
Gdy korzystamy tylko z obrazu cieniowanego (hillshaded) 
(„standardowe dane lidarowe” według przeciętnego ar-
cheologa), obiekty mogą być ukryte lub wizualnie zatu-
szowane, bardziej ze względu na ich wygląd niż na ich 
wielkości. Aby temu zaradzić, wiele zaawansowanych 
technik wizualizacji dla prezentacji danych wysokiej roz-
dzielczości dotyczących elewacji zostało opracowanych 
specjalnie do celów archeologicznych lub zostało zaadap-
towanych z innych dziedzin nauki. Aby z powodzeniem 
stosować te metody, ich podstawowe pojęcia, cechy, za-
lety i wady muszą być zrozumiałe. Niniejszy artykuł opie-
ra się na rozdziale opublikowanym w książce Interpreting 
archaeological topography2 i rozwija zawarte tam myśli. 
Najpierw przedstawiona zostanie potrzeba odpowied-
niego wykorzystania naukowej wizualizacji w archeolo-
gicznej eksploracji danych lidarowych. Następnie omó-
wione zostaną przyczyny, dla których znajomość technik 
przetwarzania i metod wizualizacji wykorzystywanych 
do interpretacji archeologicznych jest ważna, niekiedy 
kluczowa, jeśli chcemy sporządzać mapy identyfikacyj-
ne i interpretacje z mierzalną wiarygodnością. Wreszcie, 
przedstawiony zostanie wachlarz dwuwymiarowych tech-
nik wizualizacji, które mogą być stosowane do wspoma-
gania archeologicznej eksploracji danych lidarowych. 

Znaczenie wizualizacji

Postęp w technologii komputerowej pobudził badania 
naukowe w kwestii wizualizacji. Większość naukowców 
potrafi obecnie stosunkowo łatwo manipulować swo-
imi danymi, ale nie zawsze odbywa się to w najbardziej 

1   Challis et al. 2008.
2   Kokalj, Zakšek i Oštir 2013.

skuteczny lub nawet sensowny sposób. Rola przetwa-
rzającego dane jest kluczowa dla zapewnienia nie tylko 
informacji, które są najbardziej wiarygodne, ale również 
informacji, które najlepiej odpowiadają potrzebom za-
mierzonego zastosowania; dysponowanie numerycznym 
modelem wysokości (digital elevation model – DEM) nie 
wystarczy – w coraz bardziej wyspecjalizowanym środo-
wisku musi być on specjalnie dostosowany do danego 
zadania. Gdy taki model jest uzyskiwany dla celów arche-
ologicznych, musi być on odpowiednio zaprezentowany 
dla zapewnienia maksymalnych korzyści. Wraz z rozwo-
jem teledetekcji i systemów informacji geograficznej 
(GIS) w archeologii, wielu archeologów uzyskało wiedzę 
potrzebną do manipulowania danymi przestrzennymi, 
ale obecnie potrzebują umiejętności, aby we właściwy 
sposób zaprezentować dane ilościowe. Jest to szczególnie 
ważne, ponieważ wiele metod i technik przetwarzania 
danych i wizualizacji jest coraz bardziej dostępnych w po-
staci darmowych narzędzi lub zestawów narzędzi3, a tak-
że ponieważ duża liczba odrębnych warstw informacji 
może mylić lub przytłaczać niewprawnego użytkownika. 
Znajomość podstawowych zasad przetwarzania danych 
może być również korzystna dla archeologów w momen-
cie zlecania pozyskiwania nowych danych lidarowych, 
ponieważ mogą łatwiej komunikować się z dostawcą 
danych w kwestii pożadanych parametrów skanowania 
i przygotowania danych.

Ponieważ interpretacja wizualna oparta jest na kon-
traście, wzmacnia się go bardzo często przez manipulację 
histogramem i zastosowanie celowo rozciągniętej skali, 
lub wprowadza się go sztucznie; dobrym przykładem 
jest tu dobrze znane cieniowanie analityczne (analytical 
shading). W konsekwencji, zakres i kształt przedstawio-
nych obiektów może być – i zazwyczaj jest – zmieniony.

Jest zatem w oczywisty sposób konieczne, aby wie-
dzieć, w jaki sposób działają różne techniki wizualizacji 
i jak ich używać najkorzystniej zgodnie z właściwościami 
danych, ogólną morfologią terenu i skali oraz stanem za-
chowania obiektów, o których mowa. Gdy dana technika 
jest wybrana do wykrywania lub interpretacji obiektów, 

3   Np. Relief Visualization Toolbox (RVT) 2016; Lidar Visualization 
Toolbox (LiVT) 2013.
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szczególnie ważne jest, aby wiedzieć, jak działają różne 
ustawienia i jak nimi manipulować. Oczywiście, idealna 
technika nie istnieje i są one w dużym stopniu komple-
mentarne. Ponieważ techniki pokazują różne obiekty 
na różne sposoby, odmiennie podkreślając krawędzie, 
okręgi lub formy liniowe, połączenie metod zwykle jest 
wymagane, aby uzyskać optymalne wykorzystanie da-
nych. 

Techniki wizualizacyjne modelu wysoko-
ściowego uzyskanego z LiDARu

Każda z technik wizualizacji opisanych w tej sekcji jest 
zilustrowana przykładem grodziska Ajdovščina nad Rodi-
kiem (południowo-wschodnia Słowenia), co pozwala na 
bezpośrednie porównanie wpływu poszczególnych tech-
nik. Ajdovščina to prehistoryczne i rzymskie stanowisko, 
z widocznymi potężnymi wałami obronnymi, bramami 
i ścianami poszczególnych domów. Stanowisko znajduje 
się na niewielkim płaskowyżu, na szczycie wzgórza i jest 
całkowicie pokryte lasem. Wszystkie wizualizacje przed-
stawione są w minimalnym-maksymalnym rozciągnięciu 
histogramu, zwykle z nasyceniem minimum, maksimum 
lub w obu. Korzystanie z tego typu rozciągnięcia histo-
gramu ma zasadnicze znaczenie dla sensowności po-
równania. Tam, gdzie jest to uzasadnione, wyświetlany 
zakres jest przedstawiony w legendzie. Złożone obrazy 
z hillshading są zazwyczaj blendowane z zastosowaniem 
procedury matematycznej na podstawie intensywności 
barwy, nie zmniejszając krycia.

Skanowanie laserowe i przetwarzanie danych nie zo-
stało wykonane dla celów archeologicznych. Pomimo 
wysokiej gęstości końcowej chmury punktów, uzyskany 
pomiar nie jest więc optymalny dla celów archeologicz-
nych, ale został wybrany do badań, ponieważ modele 
wysokościowe z tego typu obróbką są zwykle dostępne 
dla zwykłego użytkownika danych LiDAR.

Cieniowanie reliefu (hillshading)

Cieniowanie reliefu dostarcza najbardziej „naturalnego”, 
czyli intuicyjnie czytelnego, wrażenia wizualnego spośród 
wszystkich technik. Metoda opracowana przez Yoëli4 sta-
ła się standardową funkcją w większości oprogramowania 
GIS. Jest łatwa do wyliczenia i prosta w interpretacji na-
wet przez laików i bez przeszkolenia, a jednocześnie jest to 
wspaniała metoda odkrywcza. Jej podstawowym założe-
niem jest, że rzeźba terenu jest powierzchnią lambertiań-
ską, oświetloną przez bezpośrednie światło z fikcyjnego 
źródła z nieskończonej odległości (wiązka światła ma sta-
ły azymut i kąt wzniesienia dla całego obszaru) (ryc. 1C). 
Bezpośrednie oświetlenie ogranicza widzialność w obsza-
rach mocno zacienionych i jasno oświetlonych, w których 
można dostrzec niewiele szczegółow. Pojedyncza wiązka 
światła również nie ujawnia struktur liniowych, które leżą 
równolegle do niej, co może stwarzać problem w niektó-
rych zastosowaniach, szczególnie w archeologii, lub może 
całkowicie zmienić (odwrócić) wygląd krajobrazu (ryc. 2).

Pochodne cieniowania z różnych kierunków

Wykonanie wielu wersji cieniowania reliefu, oświetlając 
powierzchnię z wielu kierunków, poprawia wizualizację 
topografii. Cieniowane obrazy są czasem wykorzystywane 
przy prowadzeniu obserwacji terenowych, ale porówny-
wanie wielu obrazów w terenie jest bardzo niewygodne. 
Krokiem w kierunku lepszego zrozumienia wyników jest 
łączenie wielu cieniowań biorąc pod uwagę tylko średnią5, 
maksymalną lub zakres wartości dla każdego piksela (ryc. 
3A, B i C). Aby pokazać wyraźniej obszary o niskim zakre-
sie wartości, wynik może być podniesiony do kwadratu.

Zalecamy tworzenie obrazów RGB na podstawie cie-
niowania z trzech kierunków; ze względu na wysoką ko-
relację polecamy stosowanie kolejnych kątów co około 
67° (ryc. 3D). Informacje z cieniowań z wielu kierunków 
mogą być również „podsumowane” poprzez przekształ-
cenie matematyczne z zastsowaniem analizy głównych 
składowych (principal component analysis – PCA)6. 
Pierwsze trzy składowe obliczone z wielu (na przykład 16) 
kierunków zwykle zawierają wysoki procent (zwykle po-
nad 99%) informacji lub zmienności w oryginalnym zbio-
rze. Można zatem oczekiwać, iż będą stanowić podstawę 
do wizualizacji wszystkich danych z minimalną utratą 
obiektów archeologicznych. PCA – zwłaszcza połączenie 
pierwszej i drugiej głównej składowej, lub obraz kompo-
zytowy pierwszych trzech składowych z zastosowaniem 
fałszywych barw – ułatwia interpretację danych z wielu 
cieniowań (ryc. 3E i F). Nie zapewnia jednak spójnych wy-
ników dla różnych zestawów danych.

4   Yoëli 1965.
5   Hobbs 1995.
6   Devereux, Amable i Crow 2008: 471–472.

Typ skanera Riegl LMS-Q780
platforma Śmigłowiec

Data luty, marzec I sierpień 2014
szerokość pasa pomiarowego [m] 900

wysokość lotu [m] 1200–1400 
przeciętne ostatnie i jedyne odbicia 

na m2  
na połączonym zbiorze

5,9

rozdzielczość przestrzenna osta-
tecznego  

modelu wysokościowego [m] 
0,5

dane LiDAR © Słoweńska Agencja Ochrony Środowiska

Tabela 1. Parametry skanowania lidarowego z okolicy 
Ajdovščiny nad Rodikiem, południowo-wschodnia Słowenia
Table 1. Lidar scanning parameters of the region around 
Ajdovščina above Rodik, south-eastern Slovenia
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Ryc. 1. Obraz ortofoto (A), połączenie obrazu ortofotoma-
py w skali szarości i znormalizowanego cyfrowego modelu 
powierzchni (nDSM) (B) oraz analitycznie zacieniowany lida-
rowy model terenu (315° i 35° azymutu elewacji słońca; 1 
m rozdzielczości) (C) z grodziska Ajdovščina nad Rodikiem, 
w południowo-wschodniej Słowenii. Obszar ten jest całkowicie 
pokryty gęstym baldachimem lasu i stanowisko nie jest wi-
doczne z powietrza. Wysokość obiektów rozpoznawalnych na 
ortofotomapie (drzewa w tym przykładzie) można rozpoznać 
na obrazie kompozytowym (oprac. autorów)
Fig. 1. An orthophoto image (A), a composite of a greysca-
le orthophoto image and a normalised digital surface model 
(nDSM) (B), and an analytically shaded lidar derived terrain 
model (315° azimuth and 35° Sun elevation; 1 m resolution) 
(C) of the Ajdovščina above Rodik hillfort, south-eastern Slo-
venia. The area is completely covered by a thick forest canopy 
and nothing can be seen of the site from the air. The height of 
objects recognisable on an orthophoto (trees in this example) 
can be distinguished from the composite image (designed by 
the authors)

Ryc. 2. Kąt zależności analitycznego cieniowania stoków 
(hill-shading): 315° oświetlenie azymutu (A) i 45° azymutu (B), 
oba przy 35° wysokości słońca. Należy zwrócić uwagę na róż-
nice między strukturami reliefu, które mogą być obserwowane 
dzięki zmianom azymutu oświetlenia. Tarasy w Jerozolimie na 
Słowenii, przedstawione na modelu terenu o 0,5 m rozdziel-
czości przestrzennej (oprac. autorów)
Fig. 2. Angle dependence of analytical hill-shading: 315° 
azimuth illumination (A), and 45° azimuth (B), both with 35° 
Sun elevation. Note the difference of the relief structures that 
can be observed because of the change in the illumination 
azimuth. Cultural terraces at Jerusalem in Slovenia as eviden-
ced by 0.5 m spatial resolution terrain model (designed by the 
authors)
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Ryc. 3. Średnia (A), maksymalna (B) i pierwiastek zakresu hill-shading (c) w 16 kierunkach. Obraz RGB hill-shading w trzech 
kierunkach (315°, 22,5°, 112,5° azymutu) (D). Kompozyt z pierwszych dwóch składowych (E) i RGB złożony z pierwszych trzech 
składowych analizy głównych składowych analitycznego hill-shading z 16 kierunków (F). Wszystkie obrazy są obliczane przy 35° 
wysokości słońca (oprac. autorów)
Fig. 3. The mean (A), maximum (B) and square rooted range of hill-shadings (C) from 16 directions. An RGB image of hill-sha-
dings from three directions (315°, 22.5°, and 112.5° azimuth) (D). A composite of the first two components (E) and RGB composi-
te of the first three components of a principal component analysis of analytical hill-shading from 16 directions (F). All images are 
computed with 35° Sun elevation (designed by the authors)

Zróżnicowanie wysokości  
(elevation differentiation)

Zróżnicowanie wysokości (nazywane także metodą colour 
coding, colour cast, lub constrained colour ramp) ograni-
cza zakres wartości, które są prezentowane jednocześnie. 

Względna wysokość obiektów archeologicznych ma za-
zwyczaj o wiele mniejszą skalę niż skala topografii krajo-
brazu. Wartości wysokości, których prezentacją jesteśmy 
zainteresowani są więc zawarte jedynie w niewielkiej 
części histogramu całego obrazu. Przy rozciągnięciu hi-
stogramu interesujące nas wartości są rozciągane na cały 
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histogram, zwiększając kontrast pomiędzy jasnymi i ciem-
nymi obszarami.

Istnieje wiele nieliniowych technik i sposobów zwięk-
szania kontrastu i podkreślania szczegółów. Jednakże, jeśli 
ważne jest zachowanie względnych różnic między warto-
ściami (wysokościami), używa się podstawowej metody 
znanej jako liniowe rozciągnięcie z nasyceniem (linear 
stretch with saturation), która służy do odcięcia wartości 
skrajnych w górnych i dolnych częściach histogramu. Hi-
stogram jest liniowo rozciągany, aby wypełnić cały zakres 
wartości pomiędzy zdefiniowaną minimalną i maksymalną 
wartością. Technika ta jest bardzo przydatna do wizualizacji 
interesujących nas obiektów w płaskim krajobrazie i jest 
bardzo łatwa do interpretacji, szczególnie gdy użyta jest 
odpowiednie skala kolorów (ryc. 4A). Jest to również jedy-
na przedstawiona tu technika wizualizacji, która zachowuje 
oryginalną informację o wysokości reliefu. Wartości takie, 
jak głębokość rowów lub wysokość kurhanów są zatem ła-
twe do oszacowania. Jednakże, nawet przy nieznacznych 
różnicach w ogólnej morfologii terenu, technika ta staje 
się mniej przydatna, ponieważ archeologiczne obiekty za-
słaniane są przez zmienność topografii i w celu ich wizuali-
zacji konieczne staje się intensywne manipulowanie histo-
gramem. Z tych względów technika ta całkowicie zawodzi 
w terenie o poszarpanej rzeźbie powierzchni (ryc. 4B).

Stromość stoku (slope severity)

Stromość stoku (gradient) jest pierwszą pochodną DEM 
i jest niezależna od aspektów. Odzwierciedla ona maksy-

malny zakres zmian między poszczególnymi komórkami 
i ich sąsiadami, i może być obliczona bądź jako procent 
nachylenia lub stopień nachylenia. Challis, Forlin i Kin-
cey7 uznali stromość stoku za najlepszą technikę wizu-
alizacji w większości przypadków,które analizowali. Jeżeli 
przedstawiana jest w odwróconej skali szarości (strome 
zbocza są ciemniejsze), stromość stoku zachowuje bar-
dzo plastyczną reprezentację morfologii (ryc. 5). Jednak-
że, potrzebne są dodatkowe informacje, aby odróżnić 
obiekty pozytywne / wypukłe (np. wały) od negatywo-
wych / wklęsłych (np. rowów), gdyż stoki o tym samym 
gradiencie (niezależnie od tego, czy są wznoszące się, czy 
opadajace) odzwierciedlone sa tym samym kolorem.

Usuwanie trendu i lokalny model reliefu

Obiekty archeologiczne mają zazwyczaj o wiele mniej-
szą skalę niż rzeźba terenu, w którym się znajdują. Ko-
nieczne jest zatem odpowiednie dostosowanie technik 
wizualizacji, na przykład wyznaczając mały promień wy-
szukiwania dla obliczenia sky-view factor lub ustawiając 
odpowiedni zakres zróżnicowania wysokości. Nie jest to 
jednak możliwe w przypadku wszystkich technik. Proce-
dura, która oddziela lokalne małe obiekty od dużych form 
krajobrazowych nazywa się usuwaniem trendu. Eliminuje 
ono zmienność wysokości wielkoskalowych form i tworzy 
lokalny model rzeżby terenu (local relief model – LRM), 

7   Challis, Forlin i Kincey 2011: 287.

Ryc. 4. Histogram rozciągnięty w wąskim zakresie wartości. Technika ta działa bardzo dobrze na płaskim terenie, ale nawet 4 
m zakres wartości może stwarzać problemy w identyfikowaniu płytkich obiektów, takich jak grzbiety i bruzdy na pochyłej skarpie 
(A). Dolina rzeki Tame w angielskim Midlands, 1 m rozdzielczości przestrzennej danych LIDAR, zebranych z Optech ALTM 2033, 
© Infoterra Global Ltd., wykorzystane za zgodą Uniwersytetu Birmingham (A). Technika ta nie działa dobrze na zróżnicowanym 
reliefie, ponieważ zakres wartości jest zbyt szeroki, jak można zobaczyć z bliska w Ajdovščinie nad Rodikiem (B) (oprac. autorów)
Fig. 4. Histogram stretch to a narrow range of values. The technique works well on very flat terrain, but even a 4 m range of 
values can be a problem to identify shallow features, such as ridge and furrow on an inclined slope (A). Tame Valley in the En-
glish Midlands, 1 m spatial resolution lidar data, collected with an Optech ALTM 2033, © Infoterra Global Ltd, used with permis-
sion of the University of Birmingham (A). The technique does not work well on diverse relief because the range of values is too 
wide as can be seen from a close-up view of Ajdovščina above Rodik (B) (designed by the authors)
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Ryc. 5. Stromizna nachylenia grodziska Ajdovščina nad Rodikiem (oprac. autorów)
Fig. 5. Slope severity of Ajdovščina above Rodik hillfort (designed by the authors)

który może być użyty jako forma wyjściowa dla wizuali-
zacji przy użyciu innych metod. LRM prezentuje bezpo-
średnio wysokość (głębię) obiektów o małej skali (ryc. 6), 
a także może być łączony z innymi źródłami danych, ta-
kimi jak zdjęcia lotnicze i zobrazowania hiperspektralne. 

Trend może być oceniony poprzez uogólnienie szczegó-
łowego DEM. Ponieważ przetwarzanie jest proste, uogól-
nienie jest zwykle wykonywane z użyciem dolnoprzepu-
stowego flitra splotowego (low pass convolution filter), 
takiego jak średnia lub mediana lub przez powtórne 
próbkowanie DEM do mniejszej rozdzielczości. Lepszym 
rozwiązaniem jest filtr Gaussa, który generuje łagodne 
przejście między obiektami, ale jest pod względem obli-
czeniowym bardziej wymagający. LRM jest różnicą między 
oryginalnym modelem terenu a ocenianym trendem.

Hesse8 udoskonalił proces poprzez wprowadzenie 
„oczyszczonego DEM”. Pierwsze przybliżenie dużych form 
rzeźby terenu jest oceniana z zastosowaniem dolnoprze-
pustowego filtra. Ponieważ obiekty o małej skali są raczej 
wygładzane niż eliminowane przez filtr dolnoprzepusto-
wy, model uzyskany za pomocą tego podejścia jest znie-
kształcony w kierunku preferencji dla małych elementów, 
czyli lokalne wysokości rzeźby terenu są progresywnie 
niedoszacowywane wraz ze wzrostem przestrzennego 

8   Hesse 2010.

zasięgu obiektów. Dlatego kontury zerowe (kontury pasu-
jące zarówno do DEM trendu, jak i do oryginalnego DEM) 
oblicza się z tego pierwszego przybliżenia, a dane wyso-
kościowe są przypisywane do punktów leżących wzdłuż 
tych konturów. Nowe przybliżenie jest następnie interpo-
lowane z tych punktów. LRM uzyskany z wykorzystaniem 
tego podejścia jest w rezultacie w mniej zniekształconą 
reprezentacją małych form topograficznych, co wierniej 
odzwierciedla wysokość tych obiektów w stosunku do 
otaczającego je krajobrazu. Poziom wygładzania jest okre-
ślany przez rozmiar jądra (kernel) filtra, gdzie mniejsze ja-
dro eksponuje mniejsze elementy i odwrotnie. Dokładna 
wielkość jądra powinna odzwierciedlać wielkość drobnych 
form terenowych; na ogół bezpieczne jest przyjęcie wiel-
kości wynoszącej około 25 m. Metoda ta sprawdza się naj-
lepiej na terenie o równomiernie nachylonych stokach, 
podczas gdy prowadzi do powstawania błędów, takich jak 
sztuczne nasypy i rowy, w przypadkach gdy rzęźba terenu 
jest zróżnicowana i / lub zmieniająca się gwałtownie.

Współczynnik sky-view i anizotropowy 
współczynnik sky-view

Współczynnik sky-view (SVF) może być stosowany jako 
alternatywna metoda mapowania rzeźby terenu w celu 
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przezwyciężenia problemów kierunkowych cieniowania 
zboczy (hill-shading)9. SVF jest parametrem geofizycznym 
(jeśli nie manipulujemy danymi wysokościowymi poprzez 
przesadne uwydatnianie wyniesienia), który mierzy część 
nieba widoczną z pewnego punktu. Część nieba widocz-
na powyżej danej powierzchni jest szczególnie istotna 
w badaniach równowagi energetycznej i obliczeniach 
rozproszonego nasłonecznienia. Rozproszone rastry na-
słonecznienia mogą być również wykorzystywane do 
wizualizacji obiektów archeologicznych10, ale wymagają 
dodatkowych obliczeń, a wyniki są bardziej uogólnione. 
W przeciwieństwie do technik cieniowania opartych na 
kierunkowym oświetleniu, obiekty uwidoczniane poprzez 
SVF nie mają żadnych przemieszczeń poziomych. SVF ma 
zakres wartości pomiędzy 0 i 1. Wartości zbliżone do 1 
wskazują, że prawie cały nieboskłon powyżej danego pik-
sela jest widoczny, co ma miejsce w przypadku ekspono-
wanych miejsc (równiny, grzbiety i szczyty), podczas gdy 
wartości bliskie 0 występują w głębokich zapadliskach 
i niższych częściach głębokich dolin, gdzie niebo niemal 
nie jest widoczne (ryc. 7A).

Na wynik obliczenia SVF wpływa promień wyszukiwa-
nia horyzontu i im większy jest promień poszukiwania, 
tym bardziej uogólnione są wyniki. W przeciwieństwie 
do tego, mały promień wyszukiwania może być wyko-
rzystywany by wizualizować i klasyfikować lokalne for-
my morfologiczne. Na przykład, promień wyszukiwania 
wynoszący 10 km może być wykorzystany w badaniach 
meteorologicznych, natomiast promień wyszukiwania 
wynoszący 10 m nadaje się do poszukiwania obiektów 
archeologicznych. Lokalnie płaski teren, grzbiety i nasypy 
ziemne (np. ściany budynku, redliny na polach, kurha-
ny), które otrzymują więcej oświetlenia są podkreślone 
i pojawiają się w kolorach od jasnych do białego na obra-
zie SVF, natomiast zagłębienia (np. rowy, fosy, bruzdy po 
orce, wyrobiska górnicze) są ciemne, ponieważ otrzymują 
mniej oświetlenia.

Anizotropowy (kierunkowy) SVF bierze pod uwagę 
nierównomiernie jasne niebo. Jasność może zależeć od 
azymutu i odległości słonecznej od wyimaginowane-
go źródła światła11. To przywraca część „plastyczności” 
cieniowania (hill-shading) i daje lepszą szczegółowość 
w przypadku bardzo płaskich przestrzeni (ryc. 7B). Za-
równo SVF jak i anizotropowy SVF są bardzo dobrymi 
ogólnymi technikami wizualizacji, ponieważ na większości 
rodzajów terenu zwiększają widoczność prostych i złożo-
nych obiektów o małej skali, niezależnie od ich orientacji 
i kształtu.

Różne pakiety oprogramowania dostarczają różnych 
algorytmów obliczania SVF. Różnica między wynikami, 
w szczególności dla celów wizualizacji, może być ogrom-
na. Na przykład, kod podany przez ZRC SAZU12, który jest 

9   Kokalj, Zakšek i Oštir 2011: 266.; Zakšek, Oštir i Kokalj 2011: 399.
10   Challis, Forlin i Kincey 2011: 281.
11   Zakšek et al. 2012.
12   ZRC SAZU 2010.

realizowany w pakiecie Relief Visualization Toolbox13, 
nie ma nasycenia, a implementacje w pakiecie SAGA GIS 

13   Relief Visualization Toolbox (RVT) 2016.

Ryc. 6. Obraz zacieniowany (A) oraz rozciągnięcie histo-
gramu (B) miejscowego modelu reliefu i LRM przedstawione 
z celowo zaprojektowaną skalą kolorów nałożoną na obraz 
zacieniowany (C). LRM zostało obliczone z maksymalnym 
zakresem 12,5 m (oprac. autorów)
Fig. 6. A hill-shaded image (A) and a histogram stretch (B) 
of a local relief model, and the LRM presented with a purpose-
ly designed colour ramp overlaid on a hill-shaded image (C). 
The LRM was calculated with a 12.5 m maximum range (desi-
gned by the authors)
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Ryc. 7. Współczynnik sky-view (A) (promień wyszukiwania 5 m w 16 kierunkach) oraz anizotropowy sky-view (B) (promień wy-
szukiwania 5 m w 16 kierunkach, niski poziom anizotropii). Można dostrzec wiele szczegółów w tym obrazie, pomimo zmiennej 
morfologii reliefu (oprac. autorów)
Fig. 7. Sky-view factor image (A) (5 m search radius in 16 directions) and anisotropic sky-view factor image (B) (5 m search 
radius in 16 directions, low level of anisotropy). Many details can be perceived in this image despite the variable relief morpholo-
gy (designed by the authors)

zwykle dają bardzo nasycone obszary dla niskiego SVF. 
Oznacza to, że w dolinach nie można dostrzec żadnych 
szczegółów. Pominięcie najbliższego sąsiadniego piksela 
w obliczaniu SVF znacznie poprawia widoczność obiek-
tów archeologicznych gdy dane są zaszumione z powo-
du niedokładnego nałożenia nalotów lub ustawienia roz-
dzielczości zbyt ambitnie.

Otwartość (openness)

„Otwartość” jest innym terminem na określenie rozpro-
szonego oświetlenia powierzchni (diffuse relief illumi-
nation). Metoda ta jest oparta na szacowaniu średniego 
kąta elewacji horyzontu w określonym promieniu wy-
szukiwania14. Pozytywna otwartość jest równa średnie-
mu kątowi zenitu wszystkich wyznaczonych horyzontów, 
natomiast ujemna otwartość jest oparta na kątach na-
diru. Otwartość nie ogranicza oszacowania każdego ze-
nitalnego kąta matematycznym horyzontem (jak czyni 
to SVF). Innymi słowy, otwartość bierze pod uwagę całą 
sferę, a nie tylko niebiańską półkulę. W rezultacie, mak-
symalna wartość otwartości może być większa niż 90°. 
Ponadto, równina (długi stok lub płaszczyzna pozioma) 
nie zawierająca przeszkód, będzie zawsze miała wartość 
otwartości 90°, niezależnie od jej nachylenia. Zatem in-
terpretacja wyników otwartości jest czasami trudna, 
ponieważ stok wizualizowany jest w taki sam sposób jak 
płaszczyzna pozioma. Jednak, ponieważ otwartość bierze 
pod uwagę przy obliczeniach całą sferę, wynikiem jest 
dużo bardziej „płaski” obraz, pozbawiony ogólnej topo-
grafii – rodzaj obrazu z usuniętym trendem (ryc. 8A). Ma 
on te same korzystne właściwości, jak wizualizacje SVF 

14   Yokoyama, Shlrasawa i Pike 2002: 258–259.

z tym wyjątkiem, że wizualne wrażenie ogólnej topografii 
zostaje utracone. Interpretacja jest zatem nieco trudniej-
sza, ale otwartość ma wielką zaletę dla automatycznego 
wykrywania obiektów, ponieważ „sygnatury” obiektów 
są bardziej jednorodne, gdyż są takie same bez względu 
na ich położenie na płaszczyźnie lub stoku15.

Ujemna otwartość nie jest odwrotnością dodatniej 
otwartości i zapewnia dodatkowe informacje. Podczas 
gdy pozytywna otwartość podkreśla topograficzne wy-
pukłości, np. wypukłości grzbietu między holwegami czy 
krawędzie kraterów po bombach, negatywna otwartość 
podkreśla najniższe części wklęsłości, np. same holwe-
gi, najniższe części wąwozów i dolne krawędzie urwisk. 
Dla zgodności odczytu zaleca się, aby ujemna otwartość 
była wizualizowana jako odwrócona skala szarości (tj. 
ciemniejsze kolory dla wyższych wartości). W ten sposób 
wklęsłe obiekty są zawsze przedstawiane w ciemnych 
barwach (ryc. 8B).

Inne techniki i zestawienia

Istnieje wiele innych metod, które mogą być stosowane 
w celu ułatwienia identyfikacji małych form terenowych 
i interpretacji środowiska obiektów archeologicznych 
w ogóle. Na przykład, operacje logiczne i arytmetyczne, 
klasyfikacje, analizy widoczności i inne, mogą być wykorzy-
stane do uwydatnienia krawędzi obiektów lub w inny spo-
sób poprawić ich rozpoznawalność. Ciekawym podejściem 
jest wykorzystanie kombinacji znormalizowanego nume-
rycznego modelu powierzchni (nDSM) lub modelu wyso-
kości baldachimu (CHM) i cieniowanego reliefu (ryc. 9A) 

15   Doneus 2013.
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Ryc. 8. Dodatnia (A) i ujemna otwartość (B) (promień wyszukiwania 5 m w 16 kierunkach) (oprac. autorów)
Fig. 8. Positive (A) and negative openness (B) (5 m search radius in 16 directions) (designed by the authors)

Ryc. 9. Złożony obraz modelu wysokości baldachimu i zacieniowanego reliefu (A), Złożony obraz Laplace’a-Gaussa i zacienio-
wanego reliefu (B), złożony obraz reliefu krzywizny w kierunku nachylenia i zacieniowanego reliefu (C) oraz złożony obraz całko-
witej krzywizny reliefu i zacieniowanego reliefu (D) (oprac. autorów)
Fig. 9. A composite image of a canopy height model and shaded relief (A), a composite image of Laplacian-of-Gaussian and 
shaded relief (B), a composite image of relief curvature in the direction of slope and shaded relief (C), and a composite image of 
total relief curvature and shaded relief (D) (designed by the authors)

lub zobrazowania ortofoto w skali szarości (ryc. 1C), które 
pomagają ocenić środowisko obiektów, zwłaszcza gdy po-
kryte są lasem. Podejście, które jest szczególnie skuteczne 
w wizualizacji sieci hydrologicznych zostało zaproponowa-

ne przez Kennelly’ego16, który połączył cieniowanie reliefu 
i krzywiznę reliefu (ryc. 9C i D). Ponadto, wiele miejsco-
wych filtrów obróbki obrazu może być stosowanych do 

16   Kennelly 2008.
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Ryc. 10. Wizualizacja (A) jest kombinacją czynników sky-view (25% krycia, mnożenie), pozytywnej otwartości (50% 
krycia, overlay), nachylenia (50% krycia, jasność) i cieniowania stoków (A). Wizualizacja (B) jest kombinacją czynników 
sky-view (50% krycia, mnożenie), pozytywnej otwartości (70% krycia, overlay), nachylenia (50% krycia, jasność) i obra-
zu RGB hill-shading z trzech stron (B) (oprac. autorów)
Fig. 10. The visualisation on (A) is a combination of sky-view factor (25% opacity, multiply), positive openness (50% 
opacity, overlay), slope (50% opacity, luminosity) and hillshading (A). The visualisation on (B) is a combination of sky-
-view factor (50% opacity, multiply), positive openness (70% opacity, overlay), slope (50% opacity, luminosity) and an 
RGB image of hillshading from three directions (B) (designed by the authors)
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DEM w celu wykrycia zmienności wysokiej częstotliwości 
(np. flitry Laplace’a, Sobela, Roberta, maska wyostrzająca). 
Najprostszy jest filtr Laplace’a, zaprojektowany specjalnie 
dla miejscowego wykrywania krawędzi, to znaczy podkre-
ślania ostrych anomalii17. Ponieważ filtry detekcji krawędzi 
podkreślają szum, często stosuje się je do obrazów, które 
zostały uprzednio wygładzone w niewielkim stopniu – na 
przykład Laplace’a-Gaussa (ryc. 9B). Wszystkie wizualizacje 
dla celów interpretacyjnych są zazwyczaj łączone z anali-
tycznym cieniowaniem (hill-shading).

Łączenie rezultatów różnych wizualizacji w sensowny 
i zamierzony sposób opiera się na ich mocnych stronach. 
Dwa takie przykłady pokazane są na ryc. 10. Nie tylko 
możemy bawić się różnymi rozciągnięciami histogramu 
i tabelami kolorów, ale również stopniem przejrzystości 
i matematycznymi operacjami łączenia warstw. Sformuło-
wanie „bawić się” celowo zostało wyżej użyte bez cudzy-
słowu, ponieważ proces tworzenia wyrazistej wizualizacji 
jest rzeczywiście tyleż sztuką, co pracą.

Wnioski

Krajowe rejestry dziedzictwa zwykle zawierają dane wek-
torowe zadokumentowanych obiektów. Za pomocą te-
ledetekcji, a zwłaszcza LiDARu, ogromna liczba nowych 
odkryć dokonywana jest każdego roku, nawet w obsza-
rach, które były intensywnie badane przez dziesięciole-
cia. Aby zminimalizować dwuznaczność, byłoby wskaza-
ne, aby zapisywać w jakiś sposób informacje na temat 
tego, jak dany obiekt został odkryty. Nie mamy na myśli 
tylko nazwy danej technologii, ale także szczegółowe in-
formacje na temat pozyskiwania danych bazowych, ich 
przetwarzania i wizualizacji, a także procesu interpretacji. 
Pomimo wielu standardów metadanych, nawet wymaga-
ne minima nie są zwykle dostarczane ani wykorzystywa-
ne przez interpretatora; stąd istnieje wyraźna potrzeba 
opracowania dobrych praktyk. Kokalj i Hesse18 proponują 

17   Štular et al. 2012: 3356.
18   Kokalj i Hesse 2016.

wytyczne dotyczące parametrów technicznych dotyczą-
cych wykorzystania różnych technik i sugerują które me-
tadane uwzględniać w raporcie.

W niniejszym artykule opisaliśmy szereg metod wi-
zualizacji. Oceniliśmy cieniowanie reliefu i wielokie-
runkowe cieniowanie reliefu, różnicowanie elewacji, 
usuwanie trendu, stromość nachylenia stoków, współ-
czynnik sky-view, nasłonecznienia, jak również wymie-
niliśmy kilka innych technik. Metody wizualizacji mogą 
być związane z wielkościami fizycznymi lub uzyskiwane 
tylko dla reprezentacji reliefu. Mogą być proste lub bar-
dzo wymagające obliczeniowo. Większość z nich została 
uwzględniona w standardowym oprogramowaniu GIS, 
jest dostępna w postaci dodatków lub jako samodzielne 
produkty.

Przy wyborze najbardziej odpowiedniej metody trzeba 
rozróżnić dwa główne cele wizualizacji reliefu: odzwier-
ciedlenie wysokości / topografii i wykrywanie obiektów. 
Dla uzyskania odwzorowania wysokości dowolny standar-
dowy sposób, na przykład najbardziej znane cieniowanie 
stoków (hill-shading), jest wystarczający. W przypadku 
ręcznego lub automatycznego wykrywania obiektów, 
wybór jest bardziej złożony. Zwykle interpretacja może 
być dokonana na ograniczonej liczbie wizualizacji w tym 
samym czasie; a w rzeczywistości interpretator może ob-
serwować tylko jeden podgląd na raz. Istotne jest zatem, 
aby ograniczyć liczbę wizualizacji, ale czy możemy wy-
brać tylko jedną? Jak wykazaliśmy, różne obiekty są le-
piej widoczne w różnych wizualizacjach. Niemniej jednak 
uważamy, że zróżnicowanie wysokości, usuwanie trendu 
i czynnik sky-view są najbardziej skuteczne, zwłaszcza 
w połączeniu z cieniowaniem stoków (hill-shading). Co 
najważniejsze, sugerujemy, że co najmniej dwie meto-
dy powinny być stosowane w interpretacji a łącząc kilka 
z nich możemy w znaczący sposób zarówno ułatwić, jak 
i usprawnić proces interpretacji.

Tłumaczenie Zbigniew Kobyliński  
i Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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Visualising high-resolution relief models

Summary

Archaeological interpretation of lidar derived relief models is 
strongly dependent on the specific particularities of different 
data visualisation techniques. We argue that a thorough inves-
tigation of microrelief structures has to involve many different 
visualisations or their combination. This paper addresses dif-
ferent visualisation techniques, their specifics, advantages and 
weaknesses in the context of archaeological interpretation of 
various types of historical landscape features from high resolu-
tion digital elevation models (DEMs). The techniques addressed 
in detail are: analytical hillshading, derivatives of hillshading 

from different directions (range of hill-shadings, mean of hill-
shadings, PCA of hill-shadings), elevation differentiation, trend 
removal, slope severity, sky-view factor, openness, and some 
others. Tools that have become freely available in the recent 
years make possible to compute these visualisations quickly 
and effortlessly, without slowing down the interpretation pro-
cess. 
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Wstęp

Wykorzystywanie danych wysokościowych, pozyska-
nych dzięki metodzie lotniczego skanowania laserowego 
(ALS)1, w drugiej dekadzie XXI wieku stało się nieodłącz-
ną częścią instrumentarium archeologicznego, zwłaszcza 
jako metody prospekcji, która pozwala na efektywne 
badanie rozległych terenów. Celem badań jest zazwyczaj 
wyszukiwanie i dokumentacja reliktów stanowisk arche-
ologicznych. Nawet na terenach, które zostały intensyw-
nie przebadane za pomocą prospekcji lotniczej, ALS jawi 
się jako element kluczowy w skompletowaniu informacji 
na temat stanowisk archeologicznych oraz krajobrazu 
jako całości2. ALS jest również niezastąpione przy bada-
niach terenów zalesionych, których obserwacja za pomo-
cą innych metod jest trudna do wykonania. 

Zachwyt nad wynikami nawet bardzo prostego zasto-
sowania nowej metody przysłonił kilka jej pozostałych 
aspektów. Wiele wysiłku poświęcono (co zrozumiałe)
ustaleniu optymalnych metod wizualizacji w celu uła-
twienia wyszukiwania zabytków. Archeolodzy zazwyczaj 
ograniczają się jedynie do wykorzystywania podstawo-
wych metod wizualizacji (zazwyczaj do różnych rodzajów 
cieniowania stoków), mimo że spektrum dostępnych me-
tod jest zdecydowanie szersze3. Niebanalne zastosowanie 
wyników ALS wymaga jednak od archeologa dość rozle-
głej wiedzy w dziedzinie komputerowego przetwarzania 
danych oraz w zakresie systemów informacji geograficz-
nej (GIS), której opanowanie jest czasochłonne. Być może 
dlatego znaczenie danych ALS jest redukowane przede 
wszystkim do wizualizacji, których wyniki w formie da-
nych obrazowych są podczas analizy archeologicznej in-
terpretowane w sposób prosty oraz bez większej wiedzy 
na temat sposobów ich powstania4. Również podręczni-

1   Często określane pojęciem LiDAR (light detection and ranging), 
które jest jednak bardziej ogólnym skrótem, odzwierciedlającym 
technologię skanowania laserowego, bez względu na skanowany 
obiekt i umieszczenie skanera.

2   Cowley (red.) 2011; Gojda i John (red.) 2013; Doneus 2013: 207–222.
3   Holata i Plzák 2013; https://blog23d.wordpress.com/.
4   Istnieją jednak pewne wyjątki w znakomity sposób wyczerpują-

ce ten temat, potwierdzające ogólną zasadę; patrz np. Doneus 
i Kühtreiber 2013.

ki zajmujące się zarządzaniem danymi w związku z ALS 
nie odbiegają od tej koncepcji, co najwyżej wspominając 
o filtrowaniu i wstępnym przetwarzaniu danych, ale nie 
zagłębiając się w bardziej istotne kwestie5. 

Już od dłuższego czasu pojawiają się interesujące pró-
by algorytmizacji całego procesu identyfikacji struktur 
archeologicznych oraz obiektów na zdjęciach, które jak 
dotąd nie były w stu procentach zadowalające. Z wyjąt-
kiem specyficznych sytuacji, nie można więc na razie li-
czyć na ich szersze zastosowanie, mimo że w przyszłości 
należy się spodziewać bardzo dynamicznego rozwoju na 
tym polu6. ALS jest więc włączone do archeologicznego 
procesu badawczego w sposób podstawowy jako metoda 
dokumentacji, która rozszerza dostępną już paletę zasto-
sowań badań niedestrukcyjnych. 

Dane ALS skrywają w sobie jednak o wiele większy 
potencjał, który może w zasadniczy sposób pomóc przy 
rekonstrukcji postaci krajobrazu historycznego, co jest 
jednym z założeń pozyskiwania wiedzy na temat interak-
cji między krajobrazem a społeczeństwem, jego wykorzy-
stywaniem i kształtowaniem przez ludzi. Analiza współ-
czesnej powierzchni Ziemi i jej opis za pomocą metod 
komputerowych pozwala na nowe podejście do percepcji 
krajobrazu z przeszłości i to nie tylko na poziomie lokal-
nym. W niniejszym artykule zostaną przedstawione jedne 
z pierwszych wyników analizy rzeźby terenu i krajobrazu 
Czech, zostaną w nim omówione możliwości wykorzysta-
nia podobnych danych oraz zostanie przedstawione ich 
modelowe zastosowanie do danych archeologicznych. 

5   Crutchley i Crow 2009.
6   Nie chodzi wyłącznie o problem techniczny, ale również teore-

tyczny. Zasadniczą kwestią pozostaje np. to, co rozumiemy pod 
pojęciem obiektów archeologicznych, które mogą znajdować się 
w skomplikowanych superpozycjach i których często nie sposób 
jednoznacznie zdefiniować w przestrzeni. Można raczej rozważyć 
zastosowanie algorytmów z wąskim ukierunkowaniem na wyszu-
kiwanie bardzo konkretnych struktur z jasno opisanymi parame-
trami (np. kurhanów, mielerzy, reliktów górniczych, pasm głębocz-
nic, itp.; por. Sevara et al. 2016; Traviglia, Cowley i Lambers 2016; 
tam też wyczerpujący spis dostępnej literatury). Między pojawia-
jącymi się podejściami wyróżnia się wykorzystywanie algorytmów 
identyfikacji automatycznej i głębokich sieci neuronowych.
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Dostępność danych i możliwości  
ich przetwarzania

Dane ALS nie dostarczają jedynie obrazu zabytków wy-
krytych na powierzchni Ziemi lub bezpośrednio pod nią. 
W tle tych odkryć znajduje się bowiem bardzo dokładny 
numeryczny model terenu (pol. NMT, ang. Digital Eleva-
tion Model, DEM), którego uzyskanie było jak dotąd bar-
dzo trudne, zwłaszcza w skali całych regionów i państw. 
To z kolei w znaczący sposób ograniczało możliwości ana-
lityczne badań z wykorzystaniem zautomatyzowanych al-
gorytmów.

Do niedawna NMT były pozyskiwane z o wiele mniej 
dokładnych danych. Za wyjątkiem małopowierzchnio-
wych pomiarów geodezyjnych do najlepszej jakości da-
nych można było zaliczyć modele opierające się na sa-
telitarnych pomiarach radarowych. Do najważniejszych 
projektów w tej dziedzinie należy The NASA Shuttle Ra-
dar Topographic Mission (SRTM), obejmujący od roku 
2000 ponad 80% powierzchni Ziemi7. Na modelu SRTM 
został oparty cały szereg pochodnych NMT, które go 
następnie uściślały (zwłaszcza poprzez interpolację luk 
w danych). Aktualnie najbardziej dostępny i najdokład-
niejszy dla Europy jest model tworzony i stopniowo aktu-
alizowany od roku 2013 na zlecenie Komisji Europejskiej 
w ramach programu Copernicus (tzw. EU–DEM)8. W przy-
padku EU–DEM chodzi o model pochodzący z różnych 
źródeł (średnia ważona SRTM, ASTER GDEM9 i rosyjskich 
map topograficznych). Modele SRTM i EU–DEM są pu-
blicznie udostępnione do pobrania oraz wykorzystywania 
bez dodatkowych warunków licencyjnych. Istnieje jednak 
też kilka komercyjnych NMT, które osiągają większą do-
kładność (np. WorldDEM)10. 

Teren w modelach satelitarnych jest przedstawiany 
z dość wysokim stopniem generalizacji. Dla terenu Czech 
można było osiągnąć większą dokładność choćby poprzez 
zwyczajną wektoryzację poziomic podstawowych map 
Czech dostępnych od skali 1: 10 000 (dalej jako ZM10). 
Dzięki NMT opierającym się na danych ALS można osią-
gnąć zupełnie nowy poziom jakości. Nawet w przypadku 
mniej szczegółowych modeli możliwe jest operowanie 
poziomą i pionową dokładnością poniżej 1 m (zazwyczaj 
jednak dane takiej jakości są płatne)11. Ogólnodostępne 

  7   Brakuje przede wszystkim obszarów polarnych. Rozdzielczość 
pozioma 1–3 sekundy kątowe = komórka 30–90 m, odchylenie 
pionowe do do 16 m; http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/.

  8   Rozdzielczość pozioma 1 sekunda kątowa = komórka 30 m, od-
chylenie pionowe do 7 m; EU–DEM wersja 1.1 oferuje dokład-
ność przestrzenną do 25 m; http://land.copernicus.eu/pan-euro-
pean/satellite-derived-products/eu-dem/eu-dem-v1.1.

  9   Dane stereoskopowych wielospektralnych pomiarów radiome-
trycznych, powstające we współpracy Japonii i USA; pierwsza pu-
blikacja danych w roku 2009; rozdzielczość pozioma 1 sekunda 
kątowa = komórka 30 m, odchylenie pionowe do 9 m, objęcie 
99% powierzchni Ziemi https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp.

10   http://www.intelligence-airbusds.com/worlddem/.
11   Istnieją jednak liczne wyjątki, np. dane dla Wielkiej Brytanii są 

dostępne zupełnie za darmo w rozdzielczości poziomej do 0,25 

i darmowe są w Czechach dane ALS oznaczone jako tzw. 
model 5. generacji (DEM 5G), które są ponownie genera-
lizowane z bardziej szczegółowego modelu (rozdzielczość 
1 m z odchyleniem pomiaru wysokościowego do 0,3 m) 
do rozdzielczości poziomej 2 x 2 m12.

W celu porównania różnych modeli terenu został wy-
brany obszar modelowy o rozmiarach 6,5 x 10 km po-
łożony w północno-wschodniej części regionu zwanego 
Kokořínsko (powiat Česká Lípa), który obejmuje różne 
typy krajobrazu (otwarte przestrzenie, pojedyncze wzgó-
rza i głębokie doliny; ryc. 1). Przy dokładniejszej analizie 
różnic między NMT opierającym się na DEM 5G, EU–
DEM oraz na poziomicach z mapy ZM10, można dostrzec 
prawdziwy stopień zniekształceń dotychczasowych mo-
deli oraz stopień niedokładności, który uniemożliwiał 
pełnowartościowe wykorzystywanie danych do analizy 
krajobrazu. Wzajemne odchylenie standardowe DEM 
5G i EU–DEM oscyluje wokół 7,9 m (co w przybliżeniu 
odpowiada odchyleniu wymienionemu dla EU–DEM), 
a jednak w wartościach ekstremalnych osiąga nawet do 
54 m; w 17% przypadków jest wyższe niż 10 m; natomiast 
odchylenie niższe niż 1 m wystąpiło w 39% przypadków 
(ryc. 2). Model ZM10 w tego typu porównaniu prezentuje 
się znacznie lepiej. Co prawda maksymalne odchylenie 
osiąga tu również nawet do 66 m, ale 10 m odchylenie 
przekracza wyłącznie w 0,7% przypadków, a wystarczają-
cą zgodność (odchylenie  1 m) osiąga na 57% powierzchni 
(ryc. 3).

Dane ALS mają w porównaniu z danymi satelitarny-
mi lub topograficznymi bezsprzeczną przewagę również 
w rzeczywistym odwzorowaniu morfologii terenu. Mniej 
dokładne modele mają tendencję do upraszczania tere-
nu oraz usuwania nagłych zmian wysokościowych, które 
są jednak kluczowe w przypadku badań dotyczących za-
chowań człowieka w krajobrazie, albowiem nawet te na 
pierwszy rzut oka mniej wyraźne, ale ważne lokalnie ce-
chy ukształtowania terenu odgrywały istotną rolę w pro-
cesie powstawania obszarów osadniczych oraz prze-
mieszczania się ludzi w krajobrazie. Jeżeli więc chcemy 
ocenić wszystkie aspekty determinowanej środowiskowo 
działalności ludzkiej w krajobrazie, to wraz z pojawieniem 
się danych ALS otwierają się przed nami jak dotąd nie-
osiągalne możliwości. 

Z drugiej strony, problemem pojawiającym się przy 
przetwarzaniu danych wysokiej rozdzielczości jest stopień 
trudności obliczeń. Ogólnodostępne dane wysokościowe 
dla terenu Republiki Czeskiej o dwumetrowej rozdzielczo-
ści i formacie GeoTIFF zajmują 60,8 GB pamięci dysku, 
a tym samym stają się bardzo trudne do przetwarzania 
jako całość. Natomiast przy kolejnej generalizacji (przy któ-
rej jednak dla potrzeb większości analiz nie dochodzi do 
znacznej utraty dokładności)13 otrzymamy przy rozdziel-

m; http://environment.data.gov.uk/ds/ survey/index.jsp#/su-
rvey.

12   http://geoportal.cuzk.cz/.
13   Wręcz przeciwnie, zbytnia szczegółowość modeli w przypadku 

wielu zadań nie jest pożądana, albowiem obciąża rzeźbę te-
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Ryc. 1. Porównanie NMT i modeli cieniowanych dla: EU–DEM (na górze), NMT pochodzącym z mapy topograficznej 1:10000 (po 
środku) i DEM 5G opartym na ALS (na dole) (oprac. D. Novák; dane bazowe Copernicus i ČÚZK)
Fig. 1. Comparison of DEM and shaded relief models for EU–DEM (top), DEM derived from topographic map 1:10,000 (middle) 
and DEM 5G based on ALS data (bottom) (designed by D. Novák; data by Copernicus and ČÚZK)

czości przestrzennej 8 m 4,4 GB danych, a więc rozmiar, 
przy którym możliwe jest opracowanie danych o dużych 
powierzchniach również podczas pracy na stanowisku 

renu obiektami zmiennymi w czasie (sztucznymi strukturami, 
korytami potoków, nieistotnymi nierównościami terenowymi 
i niedoskonałością filtracji szaty roślinnej), które zniekształcają 
uzyskane obserwacje. Pewien rodzaj generalizacji modelu jest 
więc pożądany, aczkolwiek musi się zawsze kierować konkret-
nym celem końcowego NMT. Toteż właśnie usunięciu wyraźnych  
zniekształceń ze szczegółowych NMT powinna zostać w przyszło-
ści poświęcona dodatkowa uwaga w środowisku archeologów.

komputerowym dobrej jakości14. Właśnie ten typ danych 
został wykorzystany przy kolejnym ich przetwarzaniu, któ-
re zostanie zaprezentowane w dalszej części artykułu. 

14   Wszystkie omawiane dane zostały opracowane na komputerze 
stacjonarnym z CPU Intel Core i7-4790 z częstotliwością taktowa-
nia procesora 3,6–4 GHz, 2x RAM Crucial Ballistix Sport 16GB (2x 
8 GB) DDR3 1600, z płytą główną Gigabyte Z97X-Gaming 3, HDD 
o wystarczającej wydajności (łącznie ok. 0,5 TB dla opracowania 
wszystkich kroków) i kartą graficzną MSI R9 280 GAMING 3G. 
Optymalne jest wykorzystanie dysku SSD, który znacznie uspraw-
nia czytanie i zapisywanie danych.  
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Ryc. 2. Porównanie różnic wysokości między 
DEM 5G i: EU–DEM (na górze), NMT pochodzą-
cym z mapy topograficznej 1:10000 (na dole) 
(oprac. D. Novák; dane bazowe Copernicus 
i ČÚZK)
Fig. 2. Comparison of height differences 
between DEM 5G and: EU–DEM (top), DEM de-
rived from topographic map 1:10,000 (bottom) 
(designed by D. Novák; data by Copernicus and 
ČÚZK)

Analiza krajobrazu w archeologii  
oraz możliwości jej automatyzacji

W ostatnich latach jako odgałęzienie geomorfologii zro-
dziła się nowa dziedzina naukowa, łącząca dyscypliny 
nauk geograficznych, metody matematyczne oraz na-
rzędzia IT w celu analizy ilościowej powierzchni Ziemi, 
reprezentowanej za pomocą NMT – tzw. geomorfome-
tria15. W ten sposób istniejące już metody, stosowane 
zazwyczaj w środowisku GIS, zyskały wspólną nazwę. 
Nawet w archeologii nie chodzi więc o absolutną no-
wość, albowiem najpóźniej od lat dziewięćdziesiątych 
minionego wieku podczas badań były już powszechnie 
wykorzystywane analizy podstawowych parametrów 
modeli wysokościowych, takich jak np. wysokość nad 
poziomem morza, nachylenie, ukierunkowanie stoku 
lub zakrzywienie terenu. Wśród bardziej zaawansowa-

15   Podstawowa praca: Hengl i Reuter (red.) 2009; patrz również 
http://geomorphometry.org/; w czeskiej archeologii po raz 
pierwszy zostało przedstawione w pracy: Kuna i Danielisová 
2009. Por. również Verhagen i Drăguţ 2012: 698–699. Ilościowe 
analizy rzeźby terenu są dyskutowane i stosowane poza dziedzi-
ną archeologii od co najmniej lat 70. XX wieku  (Hengl i Reuter 
(red.) 2009: 19–24).

Ryc. 3. Dystrybucja wartości różnic wysokościowych mię-
dzy DEM 5G i EU–DEM (A), NMT pochodzącym z mapy topogra-
ficznej 1:10000 (B) (oprac. D. Novák)
Fig. 3. Values distribution of height differences between 
DEM 5G and: EU–DEM (top), DEM derived from topographic 
map 1:10,000 (bottom) (designed by D. Novák)
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nych analiz możemy dodatkowo wymienić modelowa-
nie widzialności oraz modelowanie przejścia przez teren 
na podstawie powierzchni tarcia. Jak dotąd metody te 
co prawda nie wykorzystywały maksymalnie swoje-
go potencjału, ale należą do ogólnie znanych proce-
dur16. Do tej pory bardzo rzadko są jednak stosowane 
w archeologii możliwości modelowania hydrologiczne-
go w celu zrekonstruowania sieci wodnej, modelowania 
erozyjnych procesów akumulacyjnych i przede wszyst-
kim automatyczna klasyfikacja form ukształtowania te-
renu, którą bardziej szczegółowo zajmuje się niniejszy 
artykuł.

Każdy archeolog badający krajobraz lub osadnictwo 
ludzkie musi poradzić sobie z problemem opisu wła-
ściwości rzeźby terenu, która miała ogromny wpływ na 
zachowania dawnych populacji. Często posługujemy się 
więc pojęciami takimi, jak np. stok, dolina, teren otwarty, 
góra, urwisko, itp. Jednak identyfikacja tych kategorii jest 
zazwyczaj subiektywna17. W lepszym przypadku opiera 
się ona na kombinacji autopsji oraz oceny map topogra-
ficznych, w gorszym – na przejęciu opisów słownych z ist-
niejącej literatury i dokumentacji stanowiska. Podejście 
to prowadzi do tego, że otrzymane dane zupełnie nie 
nadają się do porównań. W celu rozróżnienia np. między 
terenem otwartym, jego lokalnym wzniesieniem lub płyt-
kim obniżeniem nie zostały określone dokładne kryteria, 
a ich opis jest niepowtarzalny i tworzony pod wpływem 
danej chwili18. Jednoznaczna, zgodnie wykorzystywana 
przez wszystkich definicja jednak nie istnieje nawet dla 
tak podstawowych form ukształtowania powierzchni, 
jaką jest dolina, grzbiet górski, krawędź terenowa lub 

16   Conolly i Lake 2006.
17   Drăguţ i Blaschke 2006: 330–331.
18   Pod tym względem wyróżnia się pionierska praca M. Kuny, która 

definiuje niektóre ukształtowania rzeźby terenu w celu analizy 
okolicy tzw. Potoku Vinořskiego (Kuna i Adelsbergerová 1995) 
i nawiązujące do niej pod kątem metodycznym prace, które na-
leży rozumieć jako pierwsze zastosowanie metod geomorfome-
trycznych w czeskiej archeologii (Kuna 2006).

szczyt19. Przy tym, w odróżnieniu od pojęć abstrakcyj-
nych, jakim jest na przykład wysokość nad poziomem 
morza, której często nie można wywnioskować w tere-
nie nawet w przybliżeniu, definicje form ukształtowania 
rzeźby terenu są bezpośrednio związane z postrzeganiem 
krajobrazu przez człowieka. Nawet geomorfometria nie 
przynosi prostej odpowiedzi na pytanie, które ukształto-
wania terenu są istotne z punktu widzenia celów badaw-
czych archeologii i należy je obserwować – nadal pozo-
staje to kwestią czysto teoretyczną, do wyjaśnienia której 
ten nowy kierunek badań daje nam jednak potrzebne 
narzędzia.

Podstawową zasadą zautomatyzowanej (choć też 
manualnej) klasyfikacji terenu stosowaną na dowolnym 
NMT jest podział krajobrazu na tzw. landforms (formy 
terenowe), które następnie dzieli się na landform ele-
ments (elementy form terenowych)20. Do elementów 
form terenowych zalicza się elementy opisane formalnie 
(morfologicznie) o podobnych właściwościach (szczy-
ty, zagłębienia lub krawędzie; płaszczyzny pochyłe lub 
proste; odcinki wypukłe lub wklęsłe; ryc. 4)21 Elementy 
form terenowych współwystępując tworzą typy form 
terenowych – góry, wzgórza, doliny, równiny – a więc 
naturalnie powstałe charakterystyczne struktury wyż-
szego rzędu. Zdefiniowanie form terenowych jest więc 
zasadniczo zależne od skali obserwacji i wszystkie for-
my terenowe są w sposób hierarchiczny ułożone w wyż-
sze i niższe całości. Można więc ogólnie stwierdzić, że 
w celu zdefiniowania elementów i form terenowych 
odpowiednie będzie stosowanie NMT o rozdzielczości 
poziomej 5–10 m z rozdzielczością pionową mniejszą 
niż 0,5 m22.

19 Interesujące jest, że podobna dyskusja nie została zakończona 
nawet między specjalistami w dziedzinie geomorfologii; por. Hengl 
i Reuter (red.) 2009: 251.
20   Ogólna definicja patrz Hengl i Reuter (red.) 2009: 228–229.
21   Jasiewicz i Stępiński 2013.
22   Hengl i Reuter (red.) 2009: 231–233; Drăguţ i Eisank 2011.

Ryc. 4. Definicja elementów terenowych (Jasiewicz i Stępiński 2013)
Fig. 4. Definition of landform elements (Jasiewicz and Stępinski 2013)
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Model klasyfikacyjny rzeźby terenu Czech

Potrzeba stworzenia modelu klasyfikacyjnego rzeźby 
terenu, który by obejmował cały teren Czech zaistniała 
podczas opracowywania zagadnienia średniowiecznych 
i wczesnorenesansowych rezydencji dworskich. Podczas 
analizy ich położenia w krajobrazie, przy wynoszącej 
kilka tysięcy liczbie obiektów, nie było możliwe wyko-
nanie takiej klasyfikacji w sposób manualny, zarówno 
z powodu możliwych istotnych niespójności w ich okre-
ślaniu, jak też ze względu na jej czasochłonność. W kon-
sekwencji tego zaistniała konieczność przystąpienia do 
stworzenia ogólnego modelu, umożliwiającego rozróż-
nienie w krajobrazie takich form ukształtowania tere-
nu, które mogły wpływać na decyzję o wykorzystaniu 
przestrzeni podczas organizacji obszarów osadniczych 
oraz w czasie przemieszczania się ludzi w krajobrazie 
historycznym.

Ze względu na potrzeby badań archeologicznych, zde-
finiowanych zostało kilka kryteriów, które model końco-
wy miałby spełniać:

1. będzie odzwierciedlać większość znaczących pod 
względem morfologicznym ukształtowań terenu w kra-
jobrazie, które można rozpoznać w sposób naturalny oraz 
które mogą wpływać na zachowanie człowieka;

2. nie będzie zbyt ziarnisty (zdefiniowane całości będą 
ograniczone w sposób jasny i odpowiadający wybranej 
skali);

3. zdefiniowane elementy będzie można nazwać przy 
wykorzystaniu naturalnego słownictwa (nie będzie cho-
dziło wyłącznie o formalne dane analityczne);

4. algorytm znajdzie zastosowanie na rozległych tere-
nach o dużym zróżnicowaniu. 

Pierwsze kryterium jest silnie związane z rozdziel-
czością danych wstępnych i wybraną skalą, jak również 
z wybranym algorytmem. Z archeologicznego punktu 
widzenia decydujące są ukształtowania tzw. mezorzeź-
by terenu, rozróżnialnej w skalach w zakresie około 
1 : 1000–1 : 10000. Drugi warunek jest zależny od zasady 
działania algorytmu opracowania. Algorytmy oparte na 
badaniu związku względnego komórki z jej bliskim oto-
czeniem mają większą tendencję do ziarnistości niż al-
gorytmy pracujące z większymi całościami (ryc. 5)23. Pod 
tym względem zdecydowanie najlepsze wyniki osiągają 
algorytmy orientowane na obiekty, które z poziomu wy-
świetlania rastra przesuwają się w stronę definicji homo-
genicznych struktur poligonalnych24. Trzeci wymieniony 
punkt jest bardzo istotny dla możliwości interpretacji 
sprawdzonych wyników. 

Istotnie, wyniki opracowań algorytmów NMT wyraź-
nie się od siebie różnią – niektóre modele jasno wskazują 
zdefiniowane kategorie, które można rozumieć jako cy-

23   Na temat metod klasyfikacji i związanych z nimi niebezpie-
czeństw patrz: Hengl i Reuter (red.) 2009: 233–251; Drăguţ i Bla-
schke 2006.

24   Eisank 2013; Verhagen i Drăguţ 2012.

frowe obrazy wzgórz, dolin lub pozostałych ukształtowań 
(a więc pracują na poziomie typów form terenowych). 
Inne działają w sposób czysto analityczny i opisują teren 
bardziej formalnie (np. poprzez kombinację stopnia za-
krzywienia, nachylenia stoku i względnych przewyższeń), 
a więc na poziomie elementów terenowych. Różnica ta 
nie jest decydująca wyłącznie przy opracowaniu technicz-
nym, ale chodzi także o fundamentalną kwestię podejścia 
do opisu rzeźby terenu dla potrzeb archeologii. Modele 
do wyszukiwania elementów terenowych zostały oparte 
na podejściu indukcyjnym oraz wyszukują nieprzypadko-
we kombinacje parametrów rzeźby terenu. Interpretacja 
takich odcinków terenu jest jednak bardziej skompliko-
wana, albowiem pomimo oczywistej trafności ich zdefi-
niowania, nie musi wcale chodzić o ukształtowania, które 
są zrozumiałe przy postrzeganiu krajobrazu przez obser-
watora25. Natomiast dla ich zastosowań w archeologii 
jako zdecydowanie bardziej istotna jawi się pierwsza gru-
pa algorytmów. Ze względu na to, że modele te pracują 
z konkretnymi definicjami na poziomie form terenowych, 
zdefiniowane kategorie zyskują swoje znaczenie koncep-
tualne, a przy klasyfikacji NMT dochodzi do porównania 
tego „krajobrazu  konceptualnego“ z rzeczywistą rzeźbą 
terenu. Zaletą takiego podejścia jest z jednej strony ła-
twiejsze ich późniejsze opracowanie, albowiem z typami 
form terenowych można łatwo połączyć konkretne zna-
czenia oraz funkcje, z drugiej zaś – możliwość ich uzupeł-
niania o pozostałe kategorie, na podstawie odmiennych 
modelów konceptualnych. W konsekwencji tego, chodzi 
więc o modelowanie hipotetycznego spojrzenia na kra-
jobraz, którego trafność wobec danych archeologicznych 
musi zostać przetestowana podczas konkretnych zastoso-
wań, a modele będą ewentualnie musiały zostać jeszcze 
dodatkowo zoptymalizowane. 

Ostatni, czwarty punkt jest równie kluczowy, albo-
wiem algorytmy klasyfikacyjne wymagają jasnego usta-
wienia parametrów wstępnych. Te jednak nie są łatwe 
do optymalnego ustalenia dla całego obserwowanego 
terenu, zwłaszcza jeżeli poruszamy się na poziomie po-
nadregionalnych całości krajobrazowych. Ze znacznej licz-
by istniejących algorytmów została w końcu wybrana do 
opracowania kalkulacja tzw. Topographic Position Index 
(TPI), która jest oparta na relacji względnego odchylenia 
wysokości rzeźby terenu od trendu powierzchni w dwóch 
współśrodkowych oknach wyśrodkowanych nad klasyfi-
kowaną komórką. Za pomocą TPI możliwa jest klasyfika-
cja terenu na 12 kategorii (położeń względnych)26. Algo-
rytm ten, w celu opracowania terenów heterogenicznych 
z wyraźnymi różnicami w lokalnym przewyższeniu, został 
właśnie dodatkowo rozwinięty jako tzw. wskaźnik DEV 
(deviation from mean elevation)27. TPI zostaje przenie-
sione na DEV poprzez normalizację za pomocą standar-
dowego odchylenia wysokości w obserwowanym oknie. 

25   Iwahashi i Pike 2007; Drăguţ i Eisank 2011.
26   Weiss 2001; Tagil i Jenness 2008.
27   De Reu et al. 2013.
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W ten sposób uzyskujemy dane porównywalne zarówno 
dla obszarów górskich, gdzie różnicujące są zdecydowa-
nie bardziej wyraźne ukształtowania niż w równinach za-
lewowych, jak i dla obszarów równinnych, gdzie z kolei 
nawet małe przewyższenie może odgrywać zasadniczą 
rolę w definicji elementu geomorfologicznego28. 

Metoda opracowania 

Przed dokonaniem samej klasyfikacji, NMT – opierający 
się na danych ALS – został dodatkowo zmodyfikowa-
ny – poza resamplingiem do rastra 8 x 8 m – również 
poprzez wycięcie znanych powierzchni wodnych zgodnie 
z Cyfrową Bazą Danych Gospodarki Wodnej Republiki 
Czeskiej (Digitální báze vodohospodářských dat, dalej 
jako DIBAVOD)29. Powierzchnie wodne do kalkulacji mo-
delu potencjalnie wnoszą nienaturalne zniekształcenie 
(zwłaszcza tam, gdzie chodzi o rozległe sztuczne jezio-
ra i zbiorniki wodne), a dodatkowo powierzchnie te są 
w oryginalnym modelu Czeskiego Biura Geodezji i Kata-
stru (Český úřad zeměměřičský a katastrální, dalej jako: 
ČÚZK) reprezentowane ze znacznymi błędami, powstały-
mi przy interpolacji danych podstawowych ALS w modelu 
końcowym 5. generacji. 

Opracowanie modelu klasyfikacyjnego przebiegało 
w środowisku ESRI ArcGIS 10.2.2. z wykorzystaniem roz-
szerzenia Spatial Analyst oraz narzędzi Model Builder do 
implementacji poszczególnych procesów i procedur itera-
cyjnych. Po określeniu optymalnego rozmiaru okien kal-
kulacyjnych został opracowany DEV dla okien przechod-
nich o promieniu w zakresie 100–2500 m  z rozstawem 
po 200 m. W celu dalszej klasyfikacji zostały wybrane tyl-
ko takie okna, w których obowiązywała zasada, że dwu-
krotność okna mniejszego nie przekroczy rozmiaru okna 
większego. W wyniku tego wykalkulowano w ten sposób 

28   Jak zresztą w swojej pracy twierdzą i zastanawiają się na tym 
w inny sposób Verhagen i Drăguţ 2012.

29   http://www.dibavod.cz/.

w bazie 42 modele klasyfikacyjne. Z analizy wyników 
powstała optymalna średnia okien w przybliżeniu 1:5 – 
w takim przypadku wszystkie grupy klasyfikacji uzyskały 
dostateczną reprezentację (ryc. 6). Przy zachowaniu wy-
branej średniej, poprzez zmianę rozmiaru okien dochodzi 
wyłącznie do generalizacji / złagodzenia modelu (ryc. 7). 
Po dodatkowych procesach empirycznych (kontrolnych) 
w końcu jako optymalny okazał się promień 150 m dla 
mniejszego okna i 750 m dla większego okna. 

Otrzymane grupy klasyfikacji odzwierciedlają więk-
szość znaczących elementów krajobrazu. Na modelu 
możemy rozróżnić doliny o trzech stopniach (głęboka, 
płytka i szeroko otwarta); te przechodzą w zagłębienie / 
nisze odpływowe (dolne i górne) i są otoczone terenem 
otwartym (stokami dolnymi i górnymi). Dodatkowo zdefi-
niowane zostały niżej i wyżej położone grzbiety / urwiska, 
które łączą się z wysoko położonymi równinami i wreszcie 
lokalnymi lub dominującymi szczytami. Nie jest zaskaku-
jące, że najczęstszą reprezentację na całym terenie Czech 
mają tereny otwarte (65%) i doliny (21%). Jako szczyty 
określono 11% terytorium, grzbiety / urwiska reprezen-
tują 2%, a zagłębienia / nisze odpływowe to już wyłącznie 
1% powierzchni. Jeżeli wynik ten zostanie przeniesiony 
na mapę, jest oczywiste, że różne części kraju objawiają 
się różnym stopniem złożoności terenu (średnim zakre-
sem zdefiniowanych typów terenu; ryc. 8). Oczywiście 
wyraźnie widoczne są stare, zwarte masywy górskie (np. 
Brdy, Karkonosze, Rudawy, Szumawa), młodsze, silnie 
erodujące góry (Beskidy), bardzo pofałdowane równiny 
zalewowe (Polabí, Pomoraví), ewentualnie obszary kraso-
we (Kokořínsko, Adršpašsko, Czeska Szwajcaria).

Jak podkreślił np. M. Kuna30 istotną rolę w terenie 
odgrywają jednak również niektóre z pozostałych ele-
mentów, zwłaszcza krawędzie terenowe i terasy (nagłe 
zmiany rzeźby terenu), które w modelu zgodnie z DEV nie 
są reprezentowane w wystarczający sposób, ale w rzeczy-
wistym krajobrazie chodzi o ważne wyznaczniki lokaliza-
cji obszarów działalności człowieka. Elementy te zostały 

30   Kuna 2006.

Ryc. 5. Klasyfikacja terenu na elementy 
podstawowe (geomorfony) (Jasiewicz i Stępiń-
ski 2013); implementacja w środowisku GRASS;  
1 – równina; 2 – szczyt; 3 – grzbiet; 4 – kra-
wędź; 5 – grzbiet na stoku; 6 – stok; 7 – za-
głębienie; 8 – podnóże; 9 – dolina; 10 – jama. 
Wyraźna jest znaczna ziarnistość modelu koń-
cowego (oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK) 
Fig. 5. Terrain classification into basic ele-
ments (geomorphons) (Jasiewicz and Stępiński 
2013); implemented in GRASS GIS; 1 – flat;  
2 – peak; 3 – ridge; 4 – shoulder; 5 – spur;  
6 – slope; 7 – hollow; 8 – footslope; 9 – valley; 
10 – pit. Considerable granularity of the resul-
ting model is obvious (designed by D. Novák; 
data by ČÚZK)
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Ryc. 6. Porównanie wpływu wzajemnego stosunku okien przechodnich na reprezentację grup klasyfikacyjnych w modelu TPI/
DEV (oprac. D. Novák)
Fig. 6. Comparison of influence of the processing windows sizes ratio to the representation of the classification categories in 
the TPI/DEV model (designed by D. Novák)

uzupełnione w modelu klasyfikacyjnym w następujący 
sposób:

1. została obliczona planarna i profilowa krzywizna te-
renu (ryc. 9)31. Krzywizna profilowa (wertykalna) wskazuje 
wartość zakrzywienia równolegle z poziomicą (oznacza 
krawędź / podnóże stoku), krzywizna planarna jest pro-
stopadła do poziomicy (oznacza grzbiet / zagłębienie);

2. z obydwu kategorii zostały wybrane komórki z war-
tością przekraczającą standardowe odchylenie modelu 
i to w przypadku, gdy różnica minimalnego i maksymal-
nego przewyższenia w okręgu 20 m osiągała co najmniej 
3 m (w ten sposób doszło do wykluczenia znacznej części 
nieistotnych wypukłości w terenie, jak np. drobne mie-
dze czy nasypy drogowe). W krzywiźnie profilowej zosta-
ły wybrane wyłącznie komórki o wartościach ujemnych 
(krawędzie), w przypadku krzywizny planarnej wyłącznie 
komórki o wartościach dodatnich (grzbiety);

3. została wykonana filtracja i usunięcie skupisk 
z zakresem mniejszym niż 9 komórek. W celu wyliczenia 
skupisk rozważano zawsze wszystkich osiem sąsiednich 
komórek, a więc łącznie z sąsiedztwem po przekątnej. 
Następnie metoda została podzielona zgodnie z typem 
zakrzywienia:

a. strefy komórek zidentyfikowanych jako grzbiety 
zostały rozszerzone za pomocą narzędzi Focal Statistics 
w okolicy 10 m. Z tychże stref zostały wykluczone te ko-
mórki, które osiągały wyższą wartość ujemną krzywizny 
planarnej niż standardowe odchylenie. Powstały w ten 

31   Buckley 2010.

sposób płaszczyzny oznaczające części składowe grzbie-
tów, zbiegające się w stronę stoków do dolin; 

b. za pomocą stref zidentyfikowanych jako krawędzie 
terenowe została wyodrębniona wysokość nad pozio-
mem morza odpowiednich komórek z NMT. Wysokość ta 
została za pomocą funkcji Focal Statistic ekstrapolowana 
do okolicy 50 m i została obliczona różnica wysokości po-
między ekstrapolacją wysokości krawędzi i pierwotnym 
NMT. Jeżeli różnica była zerowa lub dodatnia, komórka 
mogła zostać rozpoznana jako przestrzeń nad krawędzią 
terenową. Pozostałe, położone niżej komórki, zostały 
usunięte z modelu krawędzi. Wykluczone zostały również 
komórki znajdujące się na stoku o nachyleniu większym 
niż 10° (w ten sposób zostały zidentyfikowane najbardziej 
tylne krawędzie teras na otwartych stokach oraz zostało 
ograniczone tworzenie się wielokrotnych schodów tera-
sowych);

4. otrzymane zdefiniowanie krawędzi i grzbietów 
(jako niezależnych warstw mapowych) zostało dodat-
kowo skonfrontowane z uzyskanym wcześniej modelem 
klasyfikacyjnym. Krawędzie i grzbiety, znajdujące się 
w wyraźnych położeniach (szczyty wzgórz i szczytowe 
płaskowzgórza) zostały oznaczone jako górne, pozosta-
łe jako dolne. Z modelu zostały całkowicie wykluczone 
krawędzie i grzbiety pokrywające się z kategorią grzbie-
ty / urwiska w pierwotnym modelu DEV – kategoria ta 
odpowiednio uzupełnia całościowy pogląd a przy jej, 
i tak już relatywnie niskiej reprezentacji, za sprawą tego 
pokrywania się, doszłoby wyłącznie do utraty wartości 
informacyjnej modelu;
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Ryc. 7. Porównanie wpływu promienia 
okien klasyfikacyjnych  przy zachowaniu iden-
tycznego stosunku między oknami (na górze 
300/1500 m; po środku 200/1000 m; na dole 
150/750 m). Wraz ze zmniejszeniem okien 
wyraźnie zwiększa się szczegółowość definicji 
ukształtowań morfologicznych. 1 – głębokie 
doliny; 2 – płytkie doliny; 3 – szerokie doliny; 4, 
5 – zagłębienia / nisze odpływowe (dolne i gór-
ne); 6, 7 – otwarte stoki (dolne i górne);  
10, 11 – grzbiety / urwiska (dolne i górne);  
12 – wysoko położone równiny; 13 – szczyty 
lokalne; 14 – szczyty dominujące  
(oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 7. Comparison of influence of the pro-
cessing window diameter while keeping the 
same sizes ratio (top 300/1,500 m; middle 
200/1,000 m; bottom 150/750 m). Shrinking 
windows markedly enhances detail of the clas-
sified landforms. 1 – deep valleys; 2 – shallow 
valleys; 3 – U-shaped valleys; 4, 5 – hollows / 
drainages (lower and upper); 6, 7 – open slopes 
(lower and upper); 10, 11 – ridges / promonto-
ries (lower and upper); 12 – upper plains;  
13 – lower hilltops; 14 – upper hilltops (desi-
gned by D. Novák; data by ČÚZK)

5. wszystkie uzyskane warstwy (model klasyfikacji 
DEV, krawędzie, grzbiety) zostały razem ze zdefinio-
waniem powierzchni wodnych zgodnie z DIBAVOD po-
łączone w jednym modelu klasyfikacyjnym. Zostały 
w nim wygładzone interfejsy między typami terenowy-
mi, odfiltrowane płaszczyzny mniejsze niż 10 komórek 
(ok. 25 x 25 m) i w ten sposób zostały uzupełnione po-
wstałe luki w danych.

Otrzymany model klasyfikacyjny Czech zawiera więc 
poza pierwotnymi 12 kategoriami pozostałych pięć, czyli: 
(1) zdefiniowanie stałych powierzchni wodnych zgodnie 
z DIBAVOD, (2) dolne i (3) górne grzbiety oraz (4) dol-
ne i (5) górne krawędzie (ryc. 10). W ten sposób model 
spełnia założone warunki. Kolejnym krokiem była kon-
trola jego trafności w odniesieniu do danych archeolo-
gicznych.
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Ryc. 8. Strefowość reliefu Republiki Czeskiej 
zgodnie z medianą obszaru definiowanych 
form terenowych (morfologicznej złożoności); 
1 – do 0,032 km2; 2 – 0,032–0,32 km2; 3 – 0,32–
3,2 km2; 4 – 3,2–32 km2; 5 – ponad 32 km2 
(oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 8. Zonation of the Czech terrain relief 
by the median of the defined landforms total 
area (morphological complexity). 1 – up tp 
0,032 km2; 2 – 0,032–0,32 km2; 3 – 0,32–3,2 
km2; 4 – 3,2–32 km2; 5 – above 32 km2 (desi-
gned by D. Novák; data by ČÚZK)

Ryc. 9. Model krzywizny rzeźby terenu 
(oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 9. Relief curvature model (designed by 
D. Novák; data by ČÚZK)

Ryc. 10. Model DEV dla okien 150/750 m 
wzbogacony o krawędzie i grzbiety;  
0 – powierzchnie wodne; 1 – głębokie doliny; 
2 – płytkie doliny; 3 – szerokie doliny;  
4, 5 – zagłębienia / nisze odpływowe (dolne 
i górne); 6, 7 – otwarte stoki (dolne i górne);  
10, 11 – grzbiety / urwiska (dolne i górne); 
12 – wysoko położone równiny; 13 – szczyty 
lokalne; 14 – szczyty dominujące; 15 – wysokie 
krawędzie; 16 – wysokie grzbiety  
(oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 10. DEV model for 150/750 m proces-
sing windows sizes supplemented by definition 
of edges and sloped ridges. 0 – water bodies; 
1 – deep valleys; 2 – shallow valleys; 3 – U-sha-
ped valleys; 4, 5 – hollows / drainages (lower 

and upper); 6, 7 – open slopes (lower and upper); 8 – lower edges; 9 – lower sloped ridges; 10, 11 – ridges / promontories (lower 
and upper); 12 – upper plains; 13 – lower hilltops; 14 – upper hilltops; 15 – upper edges; 16 – upper ridges (designed by D. Novák; 
data by ČÚZK)
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Walidacja modelu i tematy do dyskusji

Otrzymany model znalazł wstępne zastosowanie przy kla-
syfikacji próbki obejmującej 1991 rezydencji dworskich 
na terenie Czech (ryc. 11), podzielonych na cztery kate-
gorie, czyli na zamki (487), gródki (92), twierdze (1202) 
i pałace (210). Podział rezydencji na powyższe kategorie 
jest wyłącznie ramowy, definiowany na podstawie ich po-
wszechnego oznaczenia w literaturze. Celem było spraw-
dzenie trafności modelu dla potrzeb interpretacji danych 
archeologicznych i dlatego też wybór konkretnej próbki 
referencyjnej nie był decydujący.

Jeżeli do klasyfikacji zostanie wykorzystany model 
wstępny opierający się na DEV, to już na nim widocz-
na jest wyraźna tendencja do umieszczania tego typu 
siedzib w położeniach dominacyjnych (tab. 1). Różnice 
można potem obserwować również pomiędzy wydzie-
lonymi podgrupami. Zamki i gródki były w ponad 70% 

budowane na szczytach wzgórz, podczas gdy twierdze 
i pałace lokowano również w mniej wyrazistych krajo-
brazowo miejscach. Lokalizacja wszystkich grup unikała 
wyżej położonych otwartych stoków i równin. W porów-
naniu z klasyfikacją zgodną z drugim modelem, celowość 
wzbogacenia pierwotnego modelu klasyfikacji o kolejne 
grupy została potwierdzona. Nie jest przypadkowe, że 
chociaż wspólne krawędzie terenowe i grzbiety obejmu-
ją 10% modelu, zostało na nich zlokalizowanych ponad 
36% rezydencji. Dysproporcję tego rozmieszczenia jeszcze 
wyraźniej widać na przykładzie urwisk, które przy 2% re-
prezentacji obejmują 14% lokalizacji. Obie wcześniej dość 
homogeniczne grupy siedzib (zamki i gródki / twierdze 
i pałace) nagle rozpadają się do odrębnych kategorii de-
finiowanych przez inne właściwości. Jest oczywiste, że 
dla lokalizacji twierdz i pałaców również w położeniach 
nizinnych wyszukiwano bardziej wyraźne wyniesienia 
terenowe, podczas gdy gródki wręcz przeciwnie, były 

Ryc. 11. Rozmieszczenie rezydencji wykorzystanych do walidacji modelu. A – zamek; B – gródek; C – twierdza; D – pałac 
(oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 11. Distribution of the sample of manorial residences used for the model validation. A – castle; B – small castle / blockho-
use; C – fortified manor; D – chateau (designed by D. Novák; data by ČÚZK)
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wznoszone raczej na niskich grzbietach. Potwierdza się 
zatem ogólna preferencja położenia tego typu obiektów 
na urwiskach oraz okazuje się, że istniała jasna tenden-
cja do zakładania budowli zamkowych na dominujących 
grzbietach górskich. 

Wymienione zasady nie są w żaden sposób zaska-
kujące, aczkolwiek ich bardziej szczegółowe badania 
z uwzględnieniem np. klasyfikacji chronologicznej, mogą 
przynieść ciekawe rezultaty, zwłaszcza w połączeniu z po-
zostałymi czynnikami. Widać zatem wyraźnie, że zaprezen-
towany model klasyfikacyjny jest wobec wykorzystanych 
danych archeologicznych w pełni trafny i umożliwia bar-
dzo efektywny, zautomatyzowany opis lokalizacji zgodnie 
z ich położeniem w rzeźbie terenu. Dalsze badania powin-
ny zając się np. problemem reprezentacji lokalizacji w GIS 
(definiowanie punktowe vs płaszczyznowe) i zależnymi od 
tego odchyleniami, podobnie jak pozostałymi czynnikami, 
które mogą negatywnie wpływać na obraz końcowy. By-
łoby również sensowne przetestowanie modelu na pozo-
stałych danych, zwłaszcza dla okresów prehistorycznych 
(obszary osadnicze i miejsca pochówków, itp.). 

Jednym z ważniejszych potencjalnych zastosowań 
modelów klasyfikacyjnych jest ich wykorzystanie przy 
modelowaniu predykcyjnym obecności stanowisk arche-
ologicznych w krajobrazie. W tym celu model zostanie 
skonfrontowany zwłaszcza z danymi zawartymi w Mapie 
Archeologicznej Republiki Czeskiej32. Jeżeli również tutaj 

32   Kuna et al. 2015; http://www.archeologickamapa.cz/

zostanie potwierdzona nieprzypadkowość korelacji mię-
dzy strukturami archeologicznymi (odrębnymi chrono-
logicznie i znaczeniowo) i modelem klasyfikacji, będzie 
to oznaczało ciekawy punkt wyjścia dla dalszych badań 
teoretycznych oraz ich zastosowania praktycznego przy 
tworzeniu modelów predykcyjnych dla potrzeb zarządza-
nia dziedzictwem archeologicznym.

Zakończenie

Z przedstawionych w  niniejszym artykule informacji wy-
nika, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której definitywnie 
pokonano dwie największe przeszkody masowego roz-
woju zaawansowanych metod analitycznych za pomocą 
GIS – niedostępnością danych dobrej jakości oraz nie-
dostępnością sprzętu komputerowego o wystarczającej 
wydajności. W ostatnim czasie otworzyły się przed nami 
nowe możliwości opisu krajobrazu, a to dzięki dostęp-
ności szczegółowych cyfrowych modeli wysokościowych 
opartych na danych pochodzących z lotniczego skano-
wania laserowego. Zastosowanie metod geomorfome-
trycznych umożliwia wykorzystanie zautomatyzowanych 
algorytmów w celu stworzenia dokładnej definicji, jak 
dotąd bardzo subiektywnie postrzeganych właściwości 
rzeźby terenu. W artykule został przedstawiony model 
klasyfikacyjny dla Czech, który dzieli krajobraz na 17 od-
rębnych grup. Trafność modelu klasyfikacyjnego została 
potwierdzona poprzez testy na danych archeologicznych, 

Tabela 1. Relatywna reprezentacja podtypów form terenowych na modelu DEV (TCM1) i modelu DEV wzbogacona o grzbiety 
i krawędzie (TCM2). Walidacja modelu za pomocą próbek rezydencji dworskich; A – zamek; B – gródek; C – twierdza; D – pałac 
(reprezentacja na poszczególnych grupach klasyfikacji; w nawiasie przedstawiona została różnica wobec oczekiwanej reprezen-
tacji) (oprac. D. Novák)
Table 1. Relative representation of landform types in the DEV model (TCM1) and DEV model supplemented with edges and 
sloped ridges (TCM2). Validation of the model using a sample of manorial residences; A – castle; B – small castle / blockhouse;  
C – fortified manor; D – chateau (parenthesis shows the difference compared to the expected values) (designed by D. Novák)
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chociaż jego dalsza kontrola i optymalizacja jest z pewno-
ścią pożądana (zwłaszcza na próbkach odrębnych typów 
stanowisk). Jest oczywiste, że zdefiniowane struktury nie 
są przypadkowe i opowiadają naturalnym morfologicz-
nym ukształtowaniom terenu (ryc. 12).

Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych metod opi-
su archeologia wkracza w nową erę badań, które nie są 
zależne wyłącznie od obserwacji badaczy, ale też znacz-
ny wpływ mają na nie technologie cyfrowe, zastępujące 
niektóre metody empiryczne. Proces ten rozpoczął się 

Ryc. 12. Porównanie przejawów różnych typów rzeźby terenu na końcowym modelu klasyfikacyjnym. A – stare pasma górskie 
(Karkonosze); B – erozyjne pasma górskie (Beskydy); C – strome doliny rzeki (Wełtawa); D – równiny zalewowe (Polabí); E – ob-
szary krasowe (Kokořínsko); F – płaskowzgórza z głębokimi wcięciami dolin (Kladensko) (oprac. D. Novák; dane bazowe ČÚZK)
Fig. 12. Comparison of representation of various types of relief in the final classification model. A – old mountain regions 
(Krkonoše mountains); B – eroding mountain regions (Beskydy mountains); C – steep river valleys (Vltava river); D – river flood-
plains (Elbe river); E – karst regions (Kokořínsko); F – plains with deep valleys (Kladensko) (designed by D. Novák; data by ČÚZK)
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już wraz z pojawieniem się GIS na polu archeologii, zaś 
ostatnimi czasy dochodzi do jego znacznego wzmocnie-
nia. Dzięki zwiększeniu dostępności wydajnego sprzętu 
komputerowego oraz danych dobrej jakości będzie też 
stopniowo przenikać do coraz większej ilości dziedzin 
naukowych i coraz bardziej przybliżać obserwacje arche-
ologiczne do nauk ścisłych. Nadchodzący trend należy 
przyjąć z otwartymi ramionami, ponieważ dzięki zasto-
sowaniu jasnych rozwiązań metodycznych zasadniczo 
zwiększy się potencjał porównawczy wyników poszcze-
gólnych badań. Dochodzi do nowej obiektywizacji działań 
analitycznych przy jednoczesnej znacznej oszczędności 
czasu. Mimo że tworzenie modelu klasyfikacyjnego jest 
czasochłonne, jego zaletą jest możliwość udostępnienia 
gotowych modeli całemu środowisku naukowemu. Ich 
ponowne zastosowanie przynosi więc wiarygodność sta-
tystyczną obserwacji i jasne zakotwiczenie wyników. 

Jako jeden z kroków na drodze wsparcia tego procesu 
został publicznie zaprezentowany w sieci Internetu model 

klasyfikacyjny pod adresem: http://www.archeologicka-
mapa.cz/?page=gis. W tym samym miejscu znajduje się 
również pełny opis metodyczny metody jego tworzenia. 
Kolejne modele podobnego typu przeznaczone do pra-
cy z danymi archeologicznymi na terenie Czech znajdują 
się w przygotowaniu (np. model sieci wodnej i rozlewów; 
model skumulowanej widoczności; model naturalnej sieci 
dróg) i będą sukcesywnie upubliczniane w podobny spo-
sób. Można zakładać, że szerokie zastosowanie modeli 
analitycznych krajobrazu ma potencjał wszczęcia dyskusji 
na temat znaczenia teoretycznego jego konceptualizacji 
w środowisku cyfrowym. Przy badaniach porównawczych 
krajobrazu opartych na danych dobrej jakości może się 
w ten sposób udać przedstawić nowe ważne zagadnienia 
badawcze, ponownie sprawdzić te pozornie już rozwiązane 
i przebadać innowacyjne hipotezy na temat rozwoju osad-
nictwa.
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Use of ALS for automated analysis of landscapes

Summary

The availability of detailed digital altitude models based on 
data of airborne laser scanning has recently opened up new 
opportunities for description of landscape. The application 
of geomorphometric methods enables the use of automated 
algorithms for exact definition of the so-far only subjectively 
examined properties of field relief. This paper introduces some 
of the first outputs of analysis of landscape relief of the Czech 
Republic, discussing the options of the use of similar data, also 
presenting model application on archaeological data. Specifical-

ly, a classification model of the relief of Czechia was introduced, 
dividing the countryside to 17 different categories. The valid-
ity of the typology model was confirmed by testing it against 
the archaeological data, even though further verification and 
optimisation of the model is certainly desirable (in particular in 
respect of typologically-differing samples). Even given the clear 
zoning of the categories into superordinate blocs it is however 
obvious that the defined structures are not random and cor-
respond to the natural morphological formations in the field.
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Wprowadzenie

Chociaż w Czechach korzystano od ponad dwudziestu lat 
z systematycznego, długoterminowego, archeologiczne-
go zwiadu lotniczego, dopiero w ciągu ostatnich pięciu 
lat dane z lotniczego lidaru zostały włączone do zestawu 
metod stosowanych w celu archeologicznych poszuki-
wań, dokumentacji i mapowania. W niniejszym artykule 
przedstawiono wstępne obserwacje wynikające z proce-
su integracji danych pochodzących z obu metod.

Zwiad lotniczy z niskich wysokości i ALS

Jak wynika z doświadczeń w całej Europie, zarówno 
lotnicza obserwacja wyróżników wegetacyjnych (crop-
mark aerial survey – CAS), jak i lotniczy skaning laserowy 
(aerial laser scanning – ALS) mają ogromny potencjał 
w dziedzinie odkrywania, dokumentowania i rozumie-
nia szerokiego zakresu zabytków i elementów krajobra-
zowych. Szacuje się, że około 50% znanych stanowisk 
archeologicznych w nizinnej Brytanii zostało zidentyfi-
kowanych dzięki lotniczej dokumentacji fotograficznej1. 
Ten sam potencjał jest widoczny w przypadku CAS w Cze-
chach, po dziesięciu latach stosowania zwiadu lotnicze-
go2. Również ALS szybko udowadnia swoją użyteczność3, 
w szczególności dzięki innowacyjnemu projektowi prze-
prowadzonemu w Badenii-Wirtembergii w Niemczech4, 
który wykazał, jak wielkim krokiem naprzód w badaniach 
archeologicznych może być wykorzystanie tych informacji 
(58000 potencjalnych stanowisk na obszarze 2700 km2, 
w porównaniu z wcześniej znanymi 3726 stanowiskami). 
W przypadku ALS, możliwości wykrywania stanowisk są 
wyraźnie większe dzięki możliwości zastosowania różnych 
sposobów wizualizacji danych5.

Warto również zauważyć, że CAS i ALS działają na cał-
kowicie odmiennych zasadach, pierwsza z nich wykorzy-

1   British Academy 2001.
2   Zob. Gojda 2004; Gojda i Hejcman 2012.
3   Zob. artykuły w Opitz i Cowley 2013.
4   Bofinger i Hesse 2010.
5   Podsumowane ostatnio przez Doneusa 2013.

stuje różnice w wegetacji spowodowane przez różnice 
warunków glebowych, rozpoznając stanowiska arche-
ologiczne, które są ukryte pod ziemią orną, natomiast 
ALS rejestruje stanowiska, które mają formę terenową 
(np. nasypy ziemne). W niektórych przypadkach, takich 
jak duże nasypy ziemne, stanowiska o własnej formie 
terenowej mogą również być czytelne jako wyrózniki 
wegetacyjne. To sprawia, że CAS i ALS są wysoce kom-
plementarnymi metodami poszukiwań stanowisk arche-
ologicznych, zwłaszcza gdy rozległy teren zostaje podda-
ny prospekcji w celu sporządzenia ewidencji zabytków, 
gdyż w takim przypadku szeroki zakres kontekstów topo-
graficznych i zagospodarowania przestrzennego stwarza 
warunki, w których komplementarność tych metod może 
być najlepiej wykorzystana. Prawdopodobnie pierwsza 
wzmianka o owej komplementarności dotyczy stanowi-
ska rzymskiego fortu wojskowego i osady oraz neolitycz-
nego megalitu w Newton Kyme, w Anglii6.

Jednak, nawet na obszarze jednego regionu warto-
ściowe jest zastosowanie obu metod. Na przykład, nizin-
ne, płaskie, łęgowe doliny rzeczne z dobrze rozwiniętymi 
piaskowymi i żwirowymi tarasami są najbardziej odpo-
wiednim obszarem dla stosowania CAS, dlatego, że ten 
typ krajobrazu jest najbardziej odpowiedni dla upraw 
rolnych, a gleby są często dobrze odwodnione. Konse-
kwencją długotrwałej (tj. tysiącletniej) orki na takich 
obszarach, w wielu częściach Europy Środkowej, w tym 
w Czechach, jest to, że ślady działalności prehistorycznej 
są na ogół ukryte pod współczesną ziemią orną i mogą 
być wykryte dzięki różnicom w wegetacji widocznym 
w czasie zwiadu lotniczego. Na takich obszarach włącze-
nie ALS jako składnika procesu poszukiwawczego pozwala 
na rejestrowanie i mapowanie nasypów ziemnych, które 
mogły przetrwać na skrawkach terenu pokrytych starymi 
lasami, choć zdarza się to rzadko. Jednakże, w takich la-
sach różnorodne nasypy, zarówno historyczne (od czasów 
średniowiecza do wczesnonowożytnych), jak i prehisto-
ryczne, mogły przetrwać, ponieważ środowisko leśne jest 

6   Holden, Horne i Bewley 2002; numeryczny model terenu z danych 
ALS tego stanowiska został opublikowany w Crutchley 2010, ryc. 
1, chociaż pierwsza synteza zastosowania ALS w archeologii nie 
porusza kwestii komplementarności ALS i CAS.
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mniej dla nich destrukcyjne niż to ma miejsce w przypad-
ku terenów uprawnych. Ufortyfikowane stanowiska (gro-
dziska) i cmentarzyska kurhanowe są dobrym przykładem 
tego rodzaju zabytków, które mogą przetrwać. Kurhany 
mogą stwarzać problemy w identyfikacji z powodu znisz-
czeń, a więc stosowanie ALS do ich odkrywania jest bar-
dzo przydatne. Kwestie te przedstawione zostana poniżej 
na przykładach pochodzących z Czech.

Projekt w Czechach

Program zwiadu lotniczego w Czechach, prowadzony od 
początku lat 1990. przez Instytut Archeologii Czeskiej 
Akademii Nauk, miał ogromny wpływ na weryfikację 
poglądów na temat form i dynamiki osadnictwa prehi-
storycznego na badanych obszarach. W najbardziej in-
tensywnie i długotrwale zasiedlonym obszarze nizinnych 
Czech (dolina Łaby i jej dopływów), program ten pozwo-
lił na zadokumentowanie dzięki CAS tysiąca stanowisk 
z czasów od prehistorycznych do wczesnonowożytnych, 
uzupełniając istniejące bazy danych archeologicznych dla 
tego obszaru. Istnienie obszarów osadnictwa zadoku-
mentowanych jako rozległe skupiska wyróżników wegeta-
cyjnych (datowanych na okres post-mezolityczny) zosta-
ło następnie poddane weryfikacji metodą analitycznych 

poszukiwań powierzchniowych i zbierania artefaktów 
z powierzchni pól7. Po rozpoczęciu w 2010 roku pierw-
szego, czeskiego projektu ALS przez Uniwersytet Zachod-
nich Czech, odkryto znaczną liczbę nasypów ziemnych na 
terenach zalesionych, w tym w niewielkich lasach stre-
fy nizinnej. Te odkrycia dały impuls do sformułowania 
programu oceny komplementarnoiści metod CAS i ALS 
w wykrywaniu stanowisk archeologicznych. Ustalenia do-
konane w czasie realizacji tego programu przedstawione 
są niżej na przykładach różnych typów stanowisk.

Kurhany i widoczne w formie wyróżników 
wegetacyjnych rowy pierścieniowe

Obszar położony wokół góry Říp, około 40 km na pół-
noc od Pragi, był przedmiotem kompleksowych badań 
(ryc. 1)8 oraz okazją do oceny relacji pomiędzy czytelny-
mi w rzeźbie terenu pozostałościami kurhanów i rowami 
pierścieniowymi widocznymi w postaci wyróżników ro-
ślinnych. Na obszarze 80 km2 wokół wzgórza, na którym 
zaledwie kilka śladów osadnictwa znanych było uprzed-

7   Kuna 2004; Trefný i Švejcar 2011.
8   Gojda i Trefný (red.) 2011.

Ryc. 1. Mapa fizyczna Czech z oznaczeniem miejsc omawianych w artykule: rejon góry Říp (biały czworokąt), system obronny 
Litoměřice-Třeboutice (1) i grodzisko w Přerov-nad-Łabą (2) (oprac. M. Gojda)
Fig. 1. Physical map of Bohemia with sites referred to in the text: the Říp area (white quadrangle), the Litoměřice – Třeboutice 
defensive system (1) and the Přerov-nad-Labem hillfort (2) (designed by M. Gojda) 
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Ryc. 2. Szczegółowy numeryczny model 
terenu (DTM) obszaru objętego Projektem Říp 
(jasny okręg). Płaskowyż wokół góry Říp, wzno-
szący się nad doliną Łaby, jest łatwo zauważal-
ny (oprac. M. Gojda na podstawie danych ALS 
stanowiących własność Wydziału Archeologii 
Uniwersytetu zachodnich Czech w Pilznie)
Fig. 2. Detailed digital terrain model (DTM) 
of the Říp Project area (light circle). The plate-
au around the Říp, raised above the Labe/Elbe 
basin, is easily discernible (designed  
by M. Gojda on the basis of the ALS data po-
ssessed by the Department of Archaeology, 
University of West Bohemia in Plzeň) 

nio, ponad czterdzieści prehistorycznych osad (często 
tworzących skupiska) zostało zidentyfikowanych dzięki 
CAS w ciągu ostatnich dwudziestu lat (ryc. 2). Jednym 
z najczęstszych rodzajów zadokumentowanych stano-
wisk archeologicznych są niewielkie, koliste w planie 
rowy pierścieniowe, mające od 5 do 15 metrów śred-
nicy, czasem z centralnie umieszczoną jamą grobową 
i przerwą w linii rowu (ryc. 3). Czternaście takich rowów 
pierścieniowych zidentyfikowano na pięciu stanowiskach 
archeologicznych (Straškov, Račiněves, Ledčice, Ctiněves, 
Černouček), a pięć zostało zbadanych wykopaliskowo 
w latach 1999–2000 podczas kampanii ratowniczej po-
przedzającej budowę autostrady E55/D8 niedaleko Stra-
škova, powiat Litoměřice (ryc. 4). Przebadane przykłady 
datowane są wszystkie na środkową i późną epokę brązu, 
chociaż potencjnie szerszy zakres chronologiczny tej for-
my jest sugerowany przez niektóre nieprzebadane rowy 
pierścieniowe, które mogą pochodzić z wczesnej epoki 

żelaza – z późnego okresu halsztackiego, ze względu na 
ich położenie w sąsiedztwie pochówku przebadanego 
w 1997 roku, który znajdował się na obszarze otoczonym 
prostokątnym w planie rowem i został wydatowany na 
epokę żelaza na podstawie kilku artefaktów pozostawio-
nych przez rabusiów9. Podczas gdy groby otoczone ro-
wami pierścieniowymi są czasami interpretowane jako 
pozostałości kurhanów otoczonych rowem obwodowym, 
niektórzy archeolodzy twierdzą, że były to płaskie po-
chówki bez kopców nad jamą grobową – w rzeczywistości 
obie opinie mogą być poparte wynikami badań wykopa-
liskowych. Najprawdopodobniej zarówno kurhany, jak 
i groby płaskie otoczone rowami pierścieniowymi istniały 
bądź równocześnie, bądź też w różnych okresach.

W obrębie badanego obszaru, pośród intensywnie 
uprawianych ziem wokół góry Říp znajduje się tylko je-
den stary, naturalny las w pobliżu miejscowości Beřkovi-

9   Trefný i Dobeš 2008; Brnič i Sankot 2004.

Ryc. 3. Przykład jednego z rowów pierście-
niowych widocznych w wegetacji (w tym przy-
padku z centralną jamą i przerwą w linii rowu), 
zadokumentowany na obszarze wokół góry Říp. 
Widok z lotu ptaka (u góry) i z ziemi (na dole), 
z białymi strzałkami zaznaczającymi centralną 
jamę i przerwę w linii rowu (fot. M. Gojda)
Fig. 3. Example of one of the cropmarked 
ring ditches (in this case with a central pit and 
a gap in the line of the ditch) recorded in the 
Říp area. Aerial view (top) and ground view 
(bottom) with white arrows marking the posi-
tions of the entrance gap and grave pit (photo 
by M. Gojda)
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Ryc. 4. Rozmieszczenie obszarów ze śladami 
osadnictwa prehistorycznego potwierdzonymi 
podczas zwiadu lotniczego w krajobrazie wokół 
góry Říp. Wielkość prostokątów odpowiada licz-
bie obiektów na stanowisku. Kręgi wokół czar-
nych prostokątów oznaczają obszary, w których 
zostały zarejestrowane rowy pierścieniowe, 
niektóre z nich najprawdopodobniej wyznacza-
jące zniwelowane kurhany (oprac. M. Gojda)
Fig 4. Distribution of areas with traces of pre-
historic settlement evidenced during aerial 
reconnaissance in the landscape around the 
Hill of Říp. The size of the rectangles corre-
sponds to the numbers of features or of sites. 
Circles around the black rectangles mark are-
as in which ring ditches, some of them most 
probably leveled barrows, have been recorded 
(designed by M. Gojda)

Ryc. 5. Numeryczny model terenu uzyskany z danych ALS (uzyskanych w roku 2011) w południowo-wschodniej części obszaru 
wokół góry Říp: 1–7: grupy ziemnych nasypów kurhanów w północnej części lasu Beřkovice; czarna gwiazdka: lokalizacja rowu 
pierścieniowego znajdującego się najbliżej kurhanów leśnych. Różnica między wysokością płaskowyżu i doliny Łaby (w prawym 
rogu ilustracji) wynosi około 70 metrów (oprac. M. Gojda)
Fig. 5. ALS-derived DTM (from data acquired in 2011) of the south-east part of the Říp area: 1–7: groups of earthwork barrows 
in northern half of the Beřkovice Woodland; black star: position of a cropmarked ring ditch situated closest to the woodland 
barrows. The difference between the altitude of the plateau and the Labe/Elbe basin (in the right edge of the image) is about 70 
metres (designed by M. Gojda)

Ryc. 6. Numeryczny model terenu północnej 
części lasu Beřkovice z grupami kurhanów 3–7 
(oprac. M. Gojda)
Fig. 6. DTM of the northern part of the Beřko-
vice Woodland with barrow groups 3–7 (desi-
gned by M. Gojda)
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Ryc. 7. Grupy kurhanów nr 3, 5 i 6. Czarna 
strzałka wskazuje kurhan przebadany w 2010 
roku (oprac. M. Gojda)
Fig. 7. Barrow groups nos. 3, 5 and 6. The 
black arrow points to the barrow excavated in 
2010 (designed by M. Gojda)

ce. Jest on oznaczony na mapie w małej skali, datowanej 
na rok 1720, a przedstawiony bardziej szczegółowo na 
arkuszu 73 mapy Pierwszego Wojskowego Mapowania 
z około roku 1770. W latach 1960. kilka grup obiektów in-
terpretowanych jako kurhany zostało zidentyfikowanych 
i zmapowanych w lesie, a zadokumentowano je ponow-
nie w latach 1990. (ryc. 5). 

W 2010 roku część krajobrazu wokół góry Říp, w tym 
las Beřkovice, został zadokumentowany za pomocą lot-
niczego skanowania laserowego (ALS) w ramach projek-
tu realizowanego przez Uniwersytetu Zachodnich Czech 
w Pilznie. Kurhany, zadokumentowane wcześniej, są ła-
two zauważalne jako pojedyncze obiekty i/lub grupy na 
cyfrowym modelu terenu (DTM) utworzonym z danych 
z ALS. Na tej podstawie można stwierdzić, że stan zacho-
wania około połowy kurhanów jest tak słaby z powodu 
procesów destrukcyjnych, takich jak stosowanie ciężkich 
maszyn leśnych, że bez dysponowania wcześniejszą do-
kumentacją kartograficzną byłyby bardzo trudne do zlo-
kalizowania (ryc. 6). Pokazuje to ogromne zniszczenia, 
które mogą być wynikiem współczesnego solnie zme-
chanizowanego leśnictwa, (i oczywiście przez grabież), 
i uwydatnia prawdopodobieństwo, że w wielu innych 
zalesionych obszarach (nizinnych i wyżynnych), które nie 
podlegały dotąd szczegółowemu mapowaniu obiektów 
archeologicznych, możliwość identyfikacji I dokumenta-
cji stanowisk zmniejsza się szybko. Niebezpieczeństwo 
przyjmowania założenia o bezpieczeństwie dziedzictwa 
archeologicznego w lasach zostało krytycznie omówione 
przez Z. Neustupnego10. Jeden z najbardziej zniszczonych 
kurhanów w lesie Beřkovice został przebadany w 2010 
roku (ryc. 7). Jak się okazało, pochodził on prawdopodob-
nie z VI lub wczesnego VII wieku n.e. Jest to zaskakujący 
wynik, gdyż istnieje tylko jeden kurhan w Czechach, któ-
rego datowanie, również niepewne, jest identyczne. Poza 
kilkoma trudnymi do datowania fragmentami ceramiki 

10   Neustupný 2010.

brak jamy grobowej także wskazuje na takie datowanie, 
gdyż wcześni Słowianie praktykowali kremację, jak rów-
nież umieszczanie skremowanych szczątków w urnie albo 
w jamie, albo na powierzchni ziemi i przykrywanie ich 
ziemnym kopcem; ze źródeł historycznych i wykopalisk 
wiemy, że starożytni Słowianie również zwykli byli rozsy-
pywać popioły na powierzchni kurhanów.

Porównanie dwóch typów danych (rowów pierścienio-
wych widocznych w formie wyróżników roślinnych oraz 
ziemnych nasypów kurhanów), pozyskanych za pomocą 
dwóch różnych metod poszukiwań (zwiadu lotniczego 
i analizy numerycznego modelu terenu uzyskanego z da-
nych ALS) w dwóch różnych środowiskach (pola upraw-
ne i lasy) na omawianym obszarze pozwala na wyprowa-
dzenie dwóch ważnych wniosków: 1. istnienie kurhanów 
ziemnych wskazuje, że przynajmniej niektóre z rowów 
pierścieniowych pierwotnie mogły otaczać kopce ziemne, 
które później zostały rozorane; 2. kurhany w lesie Beřko-
vice i zagłębione rowy pierścieniowe występują zarówno 
w grupach jak i indywidualnie. Na podstawie badań wy-
kopaliskowych kurhanu w Beřkovicach można spodzie-
wać się, że co najmniej niektóre z rowów bez centralnej 
jamy grobowej mogą być datowane na początek okresu 
wczesnego średniowiecza.

Fortyfikacje

Kolejne dwa przykłady z Czech ilustrują znaczenie integra-
cji metod CAS i ALS, w tych przypadkach w odniesieniu do 
otwartej przestrzeni, podlegającej długoterminowej inten-
sywnej uprawie rolnej. Pierwsze stanowisko jest jednym 
z dwóch izolowanych, płasko zwieńczonych wzgórz, leżą-
cych w odległości jednego kilometra od siebie, wznoszą-
cych się na około 50 metrów nad zalewowe tereny doliny 
Łaby, w pobliżu niewielkiego miasta Přerov nad Łabą (30 
km na wschód od Pragi). Zachodnia połowa dużej, otwar-
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Ryc. 8. Numeryczny model terenu grodziska 
w Přerov-nad- Łabą. Przedstawiono zachodni 
system obronny jako pojedynczy wał ziemny 
(czarne strzałki), a system wschodni jako dwie 
równoległe linie prawie zniwelowanych wałów 
ziemnych. U góry po prawej: podwójny rów 
zachodniej fortyfikacji, widoczny w postaci wy-
różnika wegetacyjnego (fot. i oprac. M. Gojda)
Fig. 8. DTM of the hillfort at Přerov-nad- La-
bem. The western defensive system is di-
splayed here as a single earthwork rampart 
(black arrows), and the eastern system as two 
parallel lines of almost leveled earth ramparts. 
Top right: cropmarked double ditch of the we-
stern defensive system (photo and designed 
by M. Gojda)

Ryc. 9. Litoměřice-Třeboutice. Nowożytny (1860) system obronny na pionowym zdjęciu 
lotniczym z połowy 1950 roku, kiedy był jeszcze dobrze zachowany. Został on włączony do 
pól uprawnych około 50 lat temu, kiedy reduty 3 i 4 (oznaczone kółkami), a częściowo także 
reduta 2, linia wału i rów łączący poszczególne reduty, zostały zniwelowane (źródło: http://
kontaminace.cenia.cz; dostęp 05.07.2017)
Fig. 9. Litoměřice–Třeboutice. Early modern (1860s) defensive system on a vertical aerial 
photograph from mid-1950s, when the system was still well preserved. It was incorporated 
into the arable fields about 50 years ago when redoubts 3 and 4 (marked by circles) and 
partly also redoubt 2, the line of a rampart and the ditch connecting individual redoubts 
were levelled (source: http://kontaminace.cenia.cz; access 05.07.2017) 

tej, płaskiej powierzchni szczytu została ufortyfikowana 
w prehistorii wałem i dwoma rowami zarejestrowanymi 
za pomocą CAS kilkakrotnie w ciągu ostatnich dwóch 
dekad. Z ziemi, nieznaczne pozostałości ziemne systemu 
obronnego grodziska są nadal widoczne, choć w znacz-
nym stopniu zostały zniwelowane przez orkę. Przebieg 
fortyfikacji jest wyraźnie widoczny na DTM utworzonym 
na podstawie danych ALS (czarne strzałki na ryc. 8). W in-
nym miejscu na wschodniej części wzgórza ślady dwóch 

równoległych wałów (również niemal niewidocznych z po-
wierzchni ziemi) zostały zidentyfikowane na podstawie 
danych ALS (białe strzałki na ryc. 8), ale jako ślady w we-
getacji udało się je zaobserwować tylko raz, w 2006 roku.

Drugi przykład pochodzi z okresu wczesnonowożytne-
go. W pobliżu masywnego fortu Terezin-Theresienstadt 
z końca XVIII wieku (jednej z dwóch ceglano-ziemnych 
fortyfikacji wzniesionych według system Vaubana w Cze-
chach), znajduje się ufortyfikowana linia poligonalnych 
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Ryc. 10. Litoměřice-Třeboutice. Zniszczone 
reduty nr 4 (1, 3–4) i 3 (2), widoczna w postaci 
wyróżników wegetacyjnych w różnych latach 
(fot. M. Gojda)
Fig. 10. Litoměřice-Třeboutice. The destroyed 
redoubts No. 4 (1, 3–4) and No. 3 (2), visible as 
cropmarks in various years (photo by M. Gojda)

Ryc. 11. Widok współczesnej powierzchni stanowiska w Litoměřicach-Třebo-
uticach ukazuje tylko niewielkie sfałdowania powierzchni i inny kolor gleby na 
szczątkach reduty nr 4 (C). Widoczny jest zachowany szaniec reduty nr 5 – po-
kryty krzewami i drzewami (B; por. ryc. 9). Wzgórze w tle (A) było również uforty-
fikowane i wykorzystywane jako wschodni kraniec całego systemu (fot. M. Gojda)
Fig. 11. This view of the present day surface at the Litoměřice–Třeboutice site 
shows only a slight surface undulation and different soil colour at the remains 
of redoubt No. 4 (marked C). The still preserved earthwork of the redoubt No. 
5 – covered by bushes and trees (see Fig. 9) – is marked B. The hill in the back-
ground (marked A) was also fortified and used as the eastern end of the whole 
system (photo by M. Gojda)



92 ArchAeologicA Hereditas • 11

Martin Gojda

redut artyleryjskich. Zostały one wzniesione na drugim 
brzegu Łaby, między miastem powiatowym Litoměřice 
i wsią Třeboutice w latach 1860., jako element wspiera-
jący obronę, w odpowiedzi na zagrożenie ze strony armii 
pruskiej (ryc. 9). W latach 1960–1970 centralna część 
systemu (reduty 3 i 4) została kompletnie zniszczona, 
gdy powierzchnia gruntu została zniwelowana i włączona 
w obręb okolicznych pól. Od tego czasu miejsce to było 
wielokrotnie orane. Pomiędzy rokiem 1992 a 2014 teren 
był wielokrotnie obserwowany z powietrza i fotografowa-
ny wczesną wiosną i późną wiosną / latem. Wielokrotnie 
pozwoliło to na dokumentację obu redut w postaci wy-
różników glebowych i wegetacyjnych (ryc. 10). Wizyta na 
stanowisku w 2011 roku potwierdziła odmienny kolor zie-
mi ornej w tym miejscu i lekko poładowaną powierzchnię 
gruntu w miejscu położenia reduty 4, ale obiekty były zbyt 
rozproszone dla obserwatora naziemnego pozbawionego 
znajomości dawnych konstrukcji wojskowych, aby mógł 
odgadnąć że te cechy powierzchni są innego pochodzenia 
niż naturalnego (ryc. 11), jak było to możliwe w przypadku 
grodziska w Přerov nad Łabą. Tutaj również DTM uzyskany 
z danych ALS wykazał, że poszczególne elementy systemu 
obronnego przetrwały w rzeźbie terenu jedynie w tak ni-

skim reliefie, że ich interpretacja lub mapowanie z ziemi 
byłoby niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe (ryc. 12)11.

Wnioski

Przedstawienie powyższych trzech przykładów integracji 
tradycyjnego zwiadu lotniczego i numerycznych modeli 
terenu utworzonych na podstawie danych ALS pokazuje, 
że pomimo ich odmiennej podstawy metodycznej obie 
metody przyczyniają się do osiągniecia tego samego 
celu, jakim jest poszerzenie bazy informacji potrzebnych 
do badań archeologicznych i krajobrazowych. W rzeczy 
samej, ich różnice metodyczne zapewniają ich owocną 
komplementarność poznawczą, podważającą założenia 
dotyczące materialnego stanu zabytków w różnych śro-
dowiskach i dostarczającą uzupełniających się danych. 
Artykuł niniejszy dostarcza kolejnych argumentów na 
rzecz rutynowego stosowania ALS na obszarach upraw-
nych, wspierając wnioski płynące z badań, które analizo-
wały podobne kwestie komplementarności i integracji12.

11   Zob. Crutchley 2010: 28, gdzie obserwacje tego typu wczesnych 
pól na stanowisku w pobliżu Winterbourne Stoke, England.

12   Poirier et al. 2013.

Ryc. 12. Chociaż obszar systemu obronnego Litoměřice-Třeboutice jest zaorywany corocznie przez wiele lat, a jego szczątki są 
niemal niewidoczne na ziemi, numeryczny model terenu ukazujący cieniowaną rzeźbę terenu redut 3 i 4, utworzony na podsta-
wie danych ALS, pokazuje je wyraźnie, podobnie jak sieć dawnych dróg i rowów północno-wschodniej części systemu obronnego 
(oprac. M. Gojda)
Fig. 12. Although the area of the Litoměřice–Třeboutice defensive system has been cultivated/ploughed annually for the five de-
cades, and its remains are almost invisible on the ground, the relief shaded ALS-derived DTM of redoubts 3 and 4) shows them 
clearly, as well as a network of former roads and ditches north-east of the defensive system (designed by M. Gojda)
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The value of complementarity. Integrating the evidence  
from air survey and ALS in Bohemia

Summary

This paper offers a contribution to discussion of the value of in-
tegrating different airborne perspectives for landscape prospec-
tion. A case study in Bohemia, Czech Republic, illustrates how 
the integration of the results of a long-term programme of aer-
ial reconnaissance and recently acquired ALS (Lidar) data has 
significantly improved the methodology and knowledge divi-
dend for the study of past landscapes and settlements. Three 
types of features – barrows/ring ditches , a hillfort, and 19th 
century artilery redoubts – have been surveyed repeatedly in 
order to detect the degree to which sites known from differen-
tial cropmarking in arable crops are also evident in ALS-derived 
DTMs (Digital Terrain Model), and vice versa. It is noted that 
components of the hillfort and redoubts are clearly evident 

in the DTMs despite lying in fields that have been intensively 
cultivated for many decades at least, and are not easily recog-
nised from the ground because their outline is so smoothed. 
This study illustrates the complementarities of cropmark aerial 
survey and ALS even in heavily ploughed environments, where 
there is often an assumption that features recorded as crop-
marks have no surface expression, when in fact this often de-
pends on the scale of the features.

This contribution was produced as a part of the project 
“Archeologie z nebe – analýza a prezentace fondů dálkového 
průzkumu na Moravě a ve Slezsku” (code DG18P02OVV058) 
financially supported by the Ministry of Culture of the Czech 
Republic.
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Wprowadzenie

Lasy zawierają wiele wskaźników obecności stanowisk 
archeologicznych, często widocznych jako cechy mikro-
-topograficzne o różnym stopniu zachowania. Często las 
działa jako ochrona: obiekty archeologiczne są mniej 
narażone na zakłócenia lub erozję, niż na współczesnych 
polach lub obszarach zabudowanych. Pozostałości arche-
ologiczne mogą obejmować elementy struktur agrarnych 
i form terenowych, takich jak wały kamienne zbudowa-
ne w wyniku składowania kamieni zbieranych z pola, lub 
wały ziemne ukształtowane w wyniku wcześniejszej orki. 
Takie ściany kamienne i wały ziemne nie tylko ograniczały 
dawne działki, ale także osiedla i drogi. Takie pozostało-
ści, które mogą osiągać kilkaset metrów długości i metr 
wysokości, świadczą o dawnej uprawie na dzisiejszych 
terenach zalesionych. Ponieważ ich odkrycie w lasach 
jest utrudnione przez liczne ograniczenia (roślinność 
utrudniająca postrzeganie, trudności w sporządzaniu 
map, brak możliwości obserwacji wskaźników obecności 
obiektów podziemnych, itp.), ten zasób archeologiczny 
od dawna pozostaje nieudokumentowany lub zaniedby-
wany przez archeologów. W rezultacie, obszary te, które 
jawią się jako pozbawione stanowisk archeologicznych, 
nie były przedmiotem żadnych badań archeologicznych.

Technologia LiDAR (ALS) pozwala teraz przezwycię-
żyć niektóre z tych ograniczeń i może okazać się bardzo 
pomocna przy wykrywaniu i dokumentacji stanowisk ar-
cheologicznych. Lasy zostały zbadane tą metodą w kilku 
krajach, co ujawniło zachowanie form agrarnych na tych 
obszarach, takich jak wały i bruzdy po orce koło Rastatt 
w Niemczech1, pasy pól i tarasy ziemne w lesie Dean 
w Wielkiej Brytanii2, „celtyckie pola” w Holandii3 i inne. 
W Lotaryngii pierwsze prospekcje za pomocą lidaru prze-
prowadzono w okresie zimowym w latach 2006–2007. 
Uzyskane dane okazały się bardzo przydatne w odtwa-
rzaniu historii użytkowania gruntów w ciągu ostatnich 
2000 lat.

1   Sittler 2004.
2   Devereux et al. 2005.
3   Humme, Lindenbergh i Sueur 2006; Kooistra i Maas 2008.

Obszary badań i procedury przetwarzania 
danych LiDAR/ALS

W swoich rozważaniach skupiliśmy się głównie na czte-
rech przedsięwzięciach prospekcji lidarowych (tabela 1). 
Pierwsze rozpoznanie zostało przeprowadzone w marcu 
2007 r. jako wspólny projekt prowadzony przez arche-
ologów, ekologów i leśników. Objęło ono powierzchnię 
116 km2 obszaru lasu Haye4. Las ten znajduje się na „Côte 
de Moselle”, w pobliżu miasta Nancy. Drugie przedsię-
wzięcie, zorganizowane przez właścicieli i zarząd francu-
skiej sieci kolejowej (RFF), koncentrowało się na terenie 
budowy wschodniej linii kolei dużych prędkości, między 
Paryżem a Strasburgiem. Obszar projektu, rozpoznany 
z powietrza w marcu 2008 r., obejmował pas o szero-
kości 1 km, rozciągający się od Baudrecourt w departa-
mencie Moselle, aż po Vendenheim na przedmieściach 
Strasburga. Całkowity obszar dla Lotaryngii obejmował 
ok. 102 km2. Dwa inne przedsięwzięcia skanowania tere-
nu lidarem, które nie zostaną tutaj szczegółowo opisane, 
znajdują się nadal w fazie przetwarzania danych. Jedno 
z nich zostało podjęte jako badania pilotażowe przepro-
wadzone przez IGN (Narodowy Instytut Geograficzny) 
w celu udoskonalenia numerycznego modelu terenu ca-
łej Francji. Loty przeprowadzone w ramach tego badania 
wykonano w marcu 2009 r. i objęły one również teren 
lasów „Côte de Moselle” położony na zachód i południe 
od Nancy, a zbadany obszar ma ok. 175 km2 powierzch-
ni. Kolejny projekt LiDAR zlecony przez ANDRA (Krajowa 
Agencja Zarządzania Odpadami Radioaktywnymi) miał 
miejsce w zimie 2009 r. na obszarze 230 km2, z zadaniem 
rozpoznania miejsc składowania odpadów promienio-
twórczych w południowej części departamentu Meuse. 
W sumie około 240 km2 terenów zalesionych przebada-
nych lotniczym lidarem zostało poddanych analizie lub 
znajdują się w trakcie analizy.

Lotnicze skanery laserowe systemu multi-echo (2 do 
4 punktów na impuls, w zależności od lotów) były wyko-
rzystywane w tych przedsięwzięciach, oprócz prospekcji 
nad południową Mozą, gdzie zastosowano skaner peł-
nej fali (full-waveform scanner, FW). Loty odbywały się 

4   Georges-Leroy et al. 2012a.
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w okresie zimowym, przy kątach skanowania, które nie 
przekroczyły +/- 20°, aby umożliwić lepszą penetrację 
przez baldachim drzew. Emitowane impulsy laserowe 
miały stosunkowo dużą gęstość, w zakresie od 5,5 do 14 
na m2. Średnia gęstość punktów po klasyfikacji wahała się 
od 1,45 do 6,22 pkt/m2, a rozdzielczości modelu DEM – 
od 1 m do 0,25 m.

Wstępne przetwarzanie danych (klasyfikacja ziemia/
nad ziemią, generowanie DEM i DTM) zostało wykonano 
przez wykonawcę skanowania. Jeżeli chodzi o prospek-
cję lasu Haye, odbyła się wstępna dyskusja z archeologa-
mi na temat poziomu filtrowania w celu udoskonalenia 
algorytmu klasyfikacji chmury punktów. W rezultacie, 
filtrowanie nie było zbyt silne, aby uniknąć usuwania 
potencjalnych obiektów archeologicznych. Wykorzysta-
no informacje na temat obiektów archeologicznych zna-
nych z innych stanowisk oraz do dostępnych opracowań 
z zakresu GIS. Dalsze przetwarzanie danych w celu ich 
wizualizacji zostało przeprowadzone przez samych arche-
ologów. Składało się ono głównie z testowania różnych 
kierunków cieniowania (hillshading) (315° i 45, oraz 225° 
i 135°), przy bardzo niskich kątach nachylenia (od 3 do 
10°), aby podkreślić nawet subtelne cechy mikro-topo-
graficzne. Różne inne oświetlenia były również wykorzy-
stywane w niektórych przypadkach, w tym hillshading 
z wielu kierunków, MDOW (Multidirectional oblique we-
ighting model)5 i SVF (Sky-view factor)6.

Ważne prace metodyczne zostały również przeprowa-
dzone w przypadku lasu Haye, w celu analizy i interpreta-
cji pozostałości archeologicznych7. Ten podstawowy krok 
miał na celu prawidłową identyfikację obiektów arche-
ologicznych, które miały zostać naniesione na mapę. Kil-
ka rodzajów obiektów zostało wybranych: pola lub formy 
agrarne, budynki, drogi, kopce, fortyfikacje, wały. Każdy 

5   Mark 2005.
6   Kokalj, Zakšek i Oštir 2011.
7   Georges-Leroy et al. 2012a.

Tabela 1. Parametry techniczne poszczególnych przedsięwzięć skanowania terenu lidarem lotniczym omawianych w tekście
Table 1. Technical parameters of individual projects of aerial laser scanning discussed in the text

Zakres badań
(właściciel 

danych)

Data 
wykonania 

badania

Obszar badania 
(obszar badania 

w lesie) (km2)
Typ  

skanera 
Wysokość 
lotu (m)

Kąt  
skanowania 

(°)

Średnia gęstość 
emitowanego 

impulsu (impul-
sów /m2)

Średnia gęstość  
punktów 

(punkty/m2)

Las Haye
(DRAC – INRA – 

ONF)
Marzec 2007 116

(111) Multi-echo 700 +/- 17 11,3 2,11

Wschodnia linia 
kolei dużych pręd-

kości (RFF)
Marzec 2008 102

(22) Multi-echo - - 8 -

Wyżyna Haye 
(IGN) Marzec 2009 175

(78) Multi-echo 1200 +/- 18 5,5 1,45

Miejsca składo-
wania odpadów 
radioaktywnych

(ANDRA)

Grudzień 2009 
– Marzec  

2010

237
(82)

Full-wave-
form 600 +/- 20 14 6,22

Ryc. 1. Metody digitalizacji: połączona wizualizacja cienio-
wania (azymut 45°/10° elewacji) – kontury (w równej odległo-
ści 5 cm) i rozdrobniona struktura agrarna są odwzorowywane 
na górze lub na obrzeżach
Fig. 1. Digitalisation method: from a combined shading 
visualisation (azimuth 45° / elevation 10°) – contour lines (equ-
idistance 5 cm) and agrarian and parcel structures are map-
ped on the top of the rise or slope
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Tabela 2. Obiekty archeologiczne odwzorowane na podstawie prospekcji LiDAR/ALS w lesie Haye
Table 2. Archaeological features identified during the LiDAR/ALS prospection in the Haye Forest

Obiekty  
archeologiczne Morfologia obiektów Konwencje mapowania Liczba zadokumento-

wanych obiektów

Granice pól (agrarne 
lub inne podziały 

gruntów) 

Obiekty liniowe, zwykle dość długie, dla 
których zdefiniowane są trzy kategorie: 

wał, rów, wał i rów; małe zagrody z budyn-
kami są uwzględnione w tej kategorii

Wielolinie:
– jedno oznaczenie dla rodzaju obiektu i przy 

każdej zmianie orientacji większej niż 45°;
– są odwzorowywane poniżej wału, lub tuż 
poniżej przerwy w zboczu, jesli szczyt nie 

jest łatwo definiowalny (patrz ryc. 4)

5924
(całkowita długość 

647.296 m)

Drogi 

Drogi pojawiają się w 3 postaciach: nasyp, 
jako spłaszczona powierzchnia, lub jako 

holweg (głębocznica).
Droga może być otoczona przez wały, 

które są oznaczane zgodnie ze standardem 
dla granic pól, albo przez rowy, które nie 
są oznaczane. Wszystkie drogi pochodzą 

z okresu galo-rzymskiego

Wielokąty
Granice wielokąta odpowiadają:

– podstawie rowów jeżeli występują,
– dno wgłębienia holwegu,

– przerwa w stoku na spłaszczonej po-
wierzchni,

– górna część nasypu 

65
(całkowita długość 

16.960 m)

Budynki

Budowle te występują jako:
– zamknięte formy, czworokątny lub pół-

okrągłe, dominują z kątów prostych,
– prostokątne kopce

Powierzchnia ich waha się od 35 do 500 m2. 

Wielokąty
Granice są odwzorowywane na szczytach 
wałów lub kopców, a nie na ich podstawie 

93
(całkowita powierzchnia 

12.376 m2)

Kopce (stosy kamieni, 
kopce ziemne, kur-

hany)

Stosy kamieni, kopce ziemne, tumulusy, 
o w przybliżeniu okrągłej formie Punkty 144

Wały

Fortyfikacje obejmujące:
– duże wały powiązane się z rowem,

– małe wały związane z naturalną przerwę 
w stoku.

Te fortyfikacje są datowane na okres proto-
-historyczny 

Wielolinie
Granice tych obiektów są rysowane na 

szczycie wału 

4 stanowiska (całkowita 
długość 4.252 m)

Rowy lub nasypy 
działek leśnych

(woodbanks w sensie 
Szabo 2010)

Pojawiają się jako wały ziemne i rowy, z ro-
wem często pojawiające się poza obszarem 

leśnym 

Wielolinie
Granice tych obiektów są rysowane na 

szczycie wału 

176
(całkowita długość 

35.308 m)

z tych obiektów został skategoryzowany pod względem 
morfologii, i zdefiniowano wzorce ich mapowania (ta-
bela 2). Te podstawowe obiekty zostały następnie wy-
korzystane do identyfikacji bardziej skomplikowanych 
obiektów, dzięki czemu uzyskano wyższy stopień inter-
pretacji (drogi, osady wiejskie). Główna część pracy zo-
stała poświęcona układom pól i form agrarnych, które są 
przedmiotem analiz przestrzennych, jako część projektu 
ArchaeDyn. Celem tego projektu jest zbadanie i opisanie 
przestrzennej i czasowej nieciągłości w dawnym użytko-
wania gruntów, biorąc pod uwagę różnice w intensywno-
ści użytkowania i układach starożytnych systemów pól8.

Ponadto, aby ograniczyć niedokładności w zacienio-
nych obrazach rzeźby terenu (cieniowanie; wielkość ko-
mórek obrazu 50 cm), ich kartografia została wykonana 
przez nałożenie linii poziomic oddalonych od siebie o 5 do 
15 cm na obraz cieniowany (ryc. 1). W ten sposób, obiekty 
mogą być dokładnie nakreślone liniami poprowadzonymi 
na szczytach nasypów lub w miejscach załamań stoków.

Oprócz przekrojów poprzecznych, również linie po-
ziomic są przydatne do identyfikacji morfologii tych 
struktur (nasyp, nasyp z grzbietami, prosty wał), które 

8   Poirier et al. 2012.

nie są dostrzegalne w modelach cieniowanych. Takie po-
dejście oznacza umiejętność czytania i interpretacji tych 
obrazów oraz konieczność wypracowania ram odniesie-
nia, w celu rozróżnienia między obiektami archeolo-
gicznymi a strukturami, związanymi z gospodarką leśną 
(wykrotów, wiatrołomów, przecinek leśnych, itp.), ale 
także aby rozróżnić pomiędzy obiektami archeologicz-
nymi różnych typów. Weryfikacja tych ram odniesienia 
była możliwa dzięki bazie danych odkrytych wcześniej 
obiektów archeologicznych, jak również dzięki zwiadowi 
terenowemu. 

Podczas gdy pozyskanie danych i przetwarzanie 
wstępne może być stosunkowo szybkie, jeśli nie bierze-
my pod uwagę czasu, który potrzebuje sam komputer na 
dokonanie obliczeń, to należy podkreślić, że inwestycja 
w czas i siłę roboczą może być o wiele bardziej istotna 
na etapie analizy danych i mapowania, oraz weryfikacji 
terenowej.

Procedura opracowana w celu rozpoznania zasobów 
archeologicznych lasu Haye może być łatwo zaadoptowa-
na dla innych obszarów w celu badań form terenowych 
i ich układów. Została ona wykorzystana np. dla konkret-
nych obiektów, takich jak zagłębienia wzdłuż linii kolejo-
wej dużych prędkości.
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Starożytny krajobraz zachowany  
pod lasem Haye

Las Haye był w centrum uwagi badań archeologicznych 
od 1999 r. prowadzonych przez zespół multidyscyplinar-
ny9, ponieważ zawiera struktury agrarne sięgające okresu 
galo-rzymskiego, które wciąż wpływają na różnorodność 
biologiczną i wydajność współczesnych drzewostanów10. 
Ten las, o powierzchni około 120 km2, zajmuje terytorium 
pokryte glebami wapiennymi. Został on mocno dotknięty 
przez wielką burzę 26.12.1999, której efekty uniemożli-
wiły badania terenowe (gęste krzewy, regenerujące się 
zarośla, zniszczenia burzowe, itp.). Niektóre z obiektów 
ukrytych w tym lesie zostały odkryte wcześniej w latach 
siedemdziesiątych XX w. przez archeologów wolonta-
riuszy, Michela Loiseau i Étienne’a Louisa. Od 1995 r. 
bardziej systematyczne mapowanie systemu pól było 
prowadzone przez technika leśnego, Philippe’a Loué. 
Nasz zespół przystąpił do badań w 1999 r., za pomocą 
GPS z korekcją różnicową, podczas gdy w czasie wcze-
śniejszych badań używano konwencjonalnego sposobu 
pozyskiwania danych topograficznych (kompas i taśmy 
pomiarowe). Błąd w ustalaniu pozycji zawierał się w za-
kresie od kilku metrów do kilku decymetrów, zależnie od 
rodzaju pomiaru na stanowiskach. Biorąc pod uwagę te 
nieścisłości w wynikach wcześniejszych badań, a także ze 
względu na wielki obszar, który pozostawał niezbadany 
(kilka tysięcy hektarów do końca 2005 r., w tym wiele 
takich, które były niedostępne), zdecydowano się na 
lotnicze rozpoznanie za pomocą lidaru. Celem stało się 
osiągnięcie najpełniejszego odwzorowania układu pól 
i pozostałości osad, dodatkowo także pozyskano dane na 
temat drzewostanów, takie jak wysokość drzew, ponie-
waż może to być również traktowane jako wskaźnik ży-
zności gleby11. Ostatecznym celem jest integracja danych 
archeologicznych z danymi pozostającymi w dyspozycji 
służb leśnych, w celu zrozumienia, w jaki sposób staro-
żytne użytkowanie gruntów wpływa na funkcjonowanie 
dzisiejszych ekosystemów leśnych (różnorodność roślin, 
produktywność).

Wyniki badania starożytnych systemów pól mogą zo-
stać zaktualizowane dzięki tym nowym danym12. Wirtual-
nie usuwając las, propsekcja lidarowa ujawnia prawdziwy 
„skamieniały krajobraz”, włącznie z układem dawnych 
działek i powiązaną z nim siecią dróg głównych i drugo-
rzędnych łączących dawne rozproszone gospodarstwa 
(ryc. 2). Należy wspomnieć, że 50% znanych obecnie 
systemów dawnych pól wykryto dzięki tym badaniom. 

  9   Składający się z Étienne Dambrine, Jean-Luc Dupouey, Patrick 
Behr, Benoit Pollier (National Institute for Agronomical Research-
-Nancy), Jérôme Bock, Philippe Loué (National Forest Service), 
Jean-Denis Laffite (National Institute of Research in Preventive 
Archaeology) oraz Murielle Georges-Leroy (Lorrain Regional Se-
rvice for Archaeology).

10   Dupouey et al. 2002; Georges-Leroy et al. 2012b.
11   Bock et al. 2011.
12   Georges-Leroy et al. 2012a.

Ponadto, prospekcja mogła objąć obszary dotychczas 
niedostępne, a w jej rezultacie istotnie zwiększyła się 
długość zarejestrowanych struktury liniowych. Podczas, 
gdy podczas wcześniejszych prospekcji zidentyfikowano 
275 km struktur liniowych na obszarze obejmującym 75 
km2, obecnie uzyskane dane obejmują 674 km długości 
takich struktur dla łącznie 116 km2. Jedną z głównych 
zalet lidaru jest to, że umożliwia spojrzenie na położe-
nie obiektów archeologicznych w kontekście szerszego 
krajobrazu, co trudno było osiągnąć w lesie z powodu 
zasłaniającej roślinności. Ponadto, dane LiDAR/ALS oka-
zały się bardzo pomocne w korygowaniu pozycji obiek-
tów archeologicznych, które zostały zadokumentowane 
i geograficznie zlokalizowane przy użyciu metod konwen-
cjonalnych (kompasu i taśm mierniczych). To ponowne 
ustalenie lokalizacji, a także wypełnienie luk, ujawnia 
obecnie o wiele bardziej gęsty i spójny system dawnych 
pól, niż przedstawiały to wyniki zastosowania tradycyj-
nych metod poszukiwawczych (ryc. 3).

Chociaż lidar najlepiej dostosowany jest do wykry-
wania obiektów liniowych (starożytnych dróg i form pól 
uprawnych), okazał się również skuteczny w wykrywaniu 
bardziej punktowych pozostałości; tak więc wykryto 26 
nieznanych przedtem wiejskich osad sięgających począt-
kami czasów starożytnych, co stanowi 30% ogólnej ich 
liczby, a także skorygowano czy wręcz całkowicie zmienio-
no lokalizację znanych uprzednio 20 osad. Ta zaktualizo-
wana wiedza na temat starożytnych siedlisk, a tym samym 
również bardziej kompleksowa ocena ich rozmieszczenia 
jest istotna dla badań przestrzennych, zapewniając rów-
nież bardziej realistyczną interpretację organizacji we-
wnętrznej osadnictwa i wielkości obszaru objętego osad-
nictwem, w porównaniu do wcześniejszej wiedzy.

Chociaż większość struktur agrarnych może być dato-
wana na okres rzymski dzięki ich relacjom przestrzennym 
z osadami, których chronologię można ustalić na podsta-
wie występowania artefaktów pochodzenia rzymskiego, 
zastosowanie lidaru dostarczyło również dowodów na 
istnienie obszarów, które zostały odlesione ponownie 
w późniejszym okresie. Niektóre ślady orki lub innych 
działań rolniczych mogą być przypisane do średniowiecz-
nego lub nowożytnego okresu użytkowania gruntów, 
w tym zakrzywione pasy pól, grzbiety i bruzdy oraz tarasy, 
a także graniczne grzbiety pól uprawnych (ryc. 4). Nanie-
sienie tych struktur na mapę ilustruje zmiany sposobów 
wykorzystywania gruntów, które następowały od co naj-
mniej 2000 lat (ryc. 5)13. Istnieją dowody, że ta wapienna 
wyżyna został prawie całkowicie odlesiona pod uprawę 
w okresie rzymskim, a może nawet wcześniej, jak sugeru-
je odkrycie skupisk silosów z epoki żelaza, w bezpośred-
nim sąsiedztwie obszaru prospekcji lidarowej. Później, 
las powrócił na co najmniej znaczną część tego obszaru, 
a następnie w strefach peryferyjnych go ponownie wyci-
nano. Te wycinki są starsze niż XVII w., jak wynika z ana-
lizy historycznych map tego obszaru. Dokonywały ich 

13   Georges-Leroy et al. 2009.
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Ryc. 2. Południowa część lasu Haye: a – DTM z niskim kątem hillshading (azymut 45°, wysokość 5°); b – mapa pozostałości 
zabytkowych. 1 – system pól uprawnych; 2 – budynek; 3 – osada; 4 – droga; 5 – obszar zakłócony lub zniszczony
Fig. 2. Southern part of the Haye Forest : a – DTM with low angle hillshading (azimuth 45°, elevation 5°); b – cartography of 
historical remains. 1 – field system; 2 – building; 3 – settlement; 4 – road; 5 – disturbed or destroyed zone

Ryc. 3. Mapa rozdrobnionej struktury agrarnej lasu Haye na podstawie danych LiDAR. 1 – prospekcja lidarowa; 2 – porównanie 
rozpoznania naziemnego (kolor pomarańczowy) i prospekcji lidarowej (kolor szary); 3 – system pól uprawnych; 4 – okres protohi-
storyczny?; 5 – okres rzymski; 6 – okres średniowieczny lub nowożytny; 7 – okres współczesny; 8 – nieokreślony
Fig. 3. Mapping agrarian and parcel structures of the Haye Forest according to the lidar survey. 1 – lidar survey; 2 – compari-
son ground survey (orange)/ lidar survey (grey); 3 – field system; 4 – protohistoric?; 5 – Roman; 6 – Medieval or modern; 7 – con-
temporary; 8 – indetermined
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Ryc. 4. Średniowieczne lub nowożytne pa-
sowe systemy pól na północ od lasu Haye
Fig. 4. Medieval or modern stripped field 
systems north of the Haye Forest

społeczności zamieszkujące wsi graniczące z tym lasem, 
co kontrastuje ze wzorcem osadnictwa funkcjonującym 
w czasie okresu rzymskiego, kiedy gospodarstwa zajmo-
wały środek układu pól, obecnie porośniętych przez las.

Wykorzystanie lidaru dla celów  
archeologii ratowniczej: przypadek 
wschodniej linii kolei dużych prędkości

Doświadczenie zdobyte w ramach lidarowej prospekcji 
lasu Haye zostało wykorzystane w rozpoznaniu towarzy-
szącym ratowniczym badaniom archeologicznym zleco-
nym przed budową drugiego odcinka linii kolei dużych 
prędkości z Paryża do Strasburga14. Tego rodzaju zastoso-
wanie jest rzadkie i wciąż eksperymentalne w archeologii 
ratowniczej we Francji.

Wcześniejsze doświadczenia nabyte w ramach pierw-
szego etapu budowy linii kolei dużych prędkości, a także 
podobnych projektów, w tym innych struktur liniowych, 
wykazały, jak bardzo ograniczona jest ocena zasobów ar-
cheologicznych terenów leśnych. Takie oceny, mające na 
celu wykrycie elementów zabytkowych na trasie projek-
towanej linii kolejowej, na ogół wykonywano głównie za 
pomocą konwencjonalnych wykopów sondażowych, wy-
konanych mechanicznie, nawet jeśli zostały również za-
stosowane inne metody. Jednakże obszary zadrzewione 
praktycznie nie mogą zostać sprawdzone wcześniej w ten 
sposób, ponieważ wycinanie drzew wykonywane jest 
w późniejszym etapie budowy linii kolejowej. Ponadto, 
wycinka drzew może zniszczyć stanowiska archeologicz-
ne, w tym obiekty mikrotopograficzne, dlatego wskazane 
jest, aby wykryć je ze znacznym wyprzedzeniem.

Dlatego firma RFF jako konstruktor tej linii kolejowej 
zamówiła skanowanie lidarem, którego cele były dwo-

14   Georges-Leroy i Viller 2016.

jakie: pierwszym z nich było uzyskanie wysokiej roz-
dzielczości modelu DEM terenu budowy linii kolejowej. 
Drugim celem była inwentaryzacja dziedzictwa archeolo-
gicznego wyprzedzającego prace inwestycyjne.

Ze względu na brak czasu, analiza zobrazowań danych 
ALS była mniej dokładna niż w lesie Haye, ale rezulta-
ty skanowania laserowego okazały się wartościowe. Po 
pierwsze, analiza danych przez Regionalną Służbę Ar-
cheologiczną Lotaryngii zidentyfikowała szereg priory-
tetowych obszarów zalesionych przeznaczonych do od-
lesienia, szczególnie na terenie wrażliwych ekologicznie 
lasów Regionalnego Parku Przyrodniczego Lotaryngii. Po 
drugie, okazało się, że ważnym problemem dla archeolo-
gii w lasach tego regionu jest obecność licznych, małych, 
zamkniętych, wilgotnych zagłębień zwanych mardelles. 
Ich pochodzenie pozostaje przedmiotem dyskusji już od 
ponad stu lat pomiędzy zwolennikami ich antropogenicz-
nego pochodzenia oraz tymi, którzy uznają je za obiekty 
naturalne15. W sumie wykryto 557 małych zamkniętych 
depresji dzięki lidarowi, z czego dwie trzecie znajdowa-
ły się w lesie (ryc. 6). Niektóre z nich, znajdujące się na 
nowożytnych polach, zostały wypełnione i ponieważ nie 
są już widoczne, mogły być wykryte tylko w DEM genero-
wanym z danych LiDAR/ALS. Ta wstępna inwentaryzacja 
została następnie uzupełniona przez polową weryfikację 
wszystkich małych, zamkniętych depresji, których do-
tyczy budowa linii, przed wycinką drzew. Niektóre były 
identyfikowane na podstawie obecnej roślinności i wyko-
nano w nich wiercenia rdzeniowe celem pobrania próbek 
do badań pyłkowych i datowania radiowęglowego. Opie-
rając się na tych pierwszych badaniach, rozpoznawcze 
archeologiczne badania wykopaliskowe zostały następ-
nie przeprowadzone w 2009 r., a cztery z tych małych 
zagłębień zostały poddane badaniom wykopaliskowym 

15   Etienne 2011.
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w 2010 r. pod nadzorem INRAP (Narodowy Instytut Pre-
wencyjnych Badań Archeologicznych).

O ile wykrycie tych małych, zamkniętych zagłębień 
było oczekiwane, LiDAR w rzeczywistości ujawnił obec-
ność starożytnych systemów pól nie znanych wcześniej 
w lasach państwowych Fénétrange i Albestroff, na gle-
bach gliniasto-marglowych (ryc. 6 i 7). Niewykrywalne 
w lesie, pozostały one również nieuchwytne po odlesie-

niu, ponieważ teren został zakłócony z powodu pozosta-
łości roślinnych i kolein. Ponieważ ta forma pola składała 
się głównie z nasypów ziemnych, to na pewno by umknę-
ła jakimkolwiek wykopom wykonanym mechanicznie. Li-
dar dostarczył zatem istotnych informacji na temat tego 
starożytnego terenu uprawnego, podczas gdy klasyczne 
podejście zawiodło. Ponadto, obecność tych starożytnych 
systemów pól musi być brane pod uwagę przy rozwią-

Ryc. 5. Historia pól lasu Haye w ciągu 2000 lat. 1 – okres rzymski; 2 – okres średniowieczny i nowożytny; 3 – około roku 1830; 
4 – obszar badań; 5 – system pól; 6 – strefa zakłócona (późniejsze osadnictwo); 7 – las; 8 – osada rzymska; 9 – wieś; 10 – opac-
two Clairlieu
Fig. 5. History of the fields of the current forest Haye for 2000 years. 1 – Roman period; 2 – Medieval and modern period;  
3 – around 1830; 4 – study area; 5 – field system; 6 – disturbed zone (posterior occupation); 7 – forest; 8 – Roman settlement;  
9 – village; 10 – Clairlieu abbey
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zywaniu problemu pochodzenia wspomnianych małych, 
zamkniętych depresji. Nawet jeśli datowanie tego sta-
rożytnego systemu pól nie zostało dotąd jednoznacznie 
ustalone, w rzeczywistości może on pochodzić z okresu 
galijskiego lub rzymskiego. Palinologiczne analizy osadów 
nagromadzonych na dnach tych małych, zamkniętych ob-
niżeń sugerują, że w czasie ich powstania krajobraz był 
otwarty i składał się z pól i pastwisk, co świadczy również 
o braku większych późniejszych wylesień.

Na podstawie datowania 14C można stwierdzić, że ge-
neza powstania tych małych, zamkniętych obniżeń sięga 
końca wczesnej epoki żelaza i okresu galo-rzymskiego. 
Jedną z wysuwanych hipotez dotyczących ich pochodzenia 
jest, że mogą one stanowić miejsca wydobywania mar-
gla wykorzystywanego jako nawóz do poprawy żyzności 
gleby16.

16   Etienne et al. 2011, 2013.

Zidentyfikowano również inne obiekty Inne struktury 
dostarczające informacji na temat dawnych krajobrazów, 
takie jak starożytna droga, która została niezauważona 
w czasie wcześniejszych badań testowych wykonanych 
przed prospekcją lidarem. Lidar okazał się także pomocny 
w dokumentowaniu i interpretacji stanowisk archeolo-
gicznych w ich kontekście krajobrazowym.

A quick check done afterwards on these sites has 
revealed that apart from a burial mound or barrow still 
displaying a small elevation, any other one could have 
been identified on the images.

W przeciwieństwie do tych osiągnięć, ujawniły się 
także wady tej metody w odniesieniu do wykrywalności 
stanowisk, które w całości znajdują się pod ziemią. Pra-
wie żadne ze stanowisk odkrytych w czasie wykopalisk 
przeprowadzonych w latach 2008–2009 nie pojawiło się 
w zobrazowaniach danych LiDAR/ALS, poza kurhanem 
wciąż minimalnie wyniesionym poza otaczający teren.

Ryc. 6. Obraz LiDAR (cieniowanie z wielu 
kierunków – elewacja 10° – w połączeniu z ko-
lorowym DEM) lasu Fénétrange. Widzimy wiele 
mardelles (małe, zamknięte depresje) i staro-
żytną parcelę otoczoną wałami
Fig. 6. Lidar image (multidirectional sha-
ding – elevation 10 ° – combined with the co-
lored DEM) of the forest of Fénétrange. There 
are many small closed depressions (mardelles) 
and an old plot formed of embankments

Ryc. 7. Mapa mardelles i parceli w siatce poligonalnej obrazu LiDAR lasu Fénétrange. 1 – system pól; 2 – zamknięta depresja 
(mardelle); 3 – obszar budowy linii kolejowej (LGV); 4 – obszar objęty skanowaniem lidarowym; 5 – granica gmin; 6 – rzeka; 7 – las
Fig. 7. Mapping of mardelles and polygonal plot on the lidar strip in the forest of Fénétrange. 1 – field system; 2 – closed de-
pression (mardelle); 3 – area of high speed rail link (LGV); 4 – area of lidar survey; 5 – commune; 6 – river; 7 – forest
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Podsumowując, należy stwierdzić, że w przypadku ar-
cheologii ratowniczej, LiDAR nie może zastąpić klasycz-
nego testowania poprzez wykonywanie wykopów son-
dażowych, jednak okazuje się bardzo ważny zwłaszcza 
w odniesieniu do możliwości rekonstrukcji starożytnego 
krajobrazu.

Nowe perspektywy w ocenie historii  
użytkowania gruntów

Rosnąca liczba prospekcji LiDAR dostarcza wielu infor-
macji na temat starożytnych systemów pól na wielkich 
obszarach (ryc. 8). Większość z nich ma starożytne po-
chodzenie. Wydają się być rzadsze, jeśli nie całkiem nie-
obecne, w tak zwanych nowych lasach. Uważa się, że 
lasy te pojawiły się po 1830 r., a wcześniej były ziemiami 
uprawnymi. Jeżeli fakt ten zostanie potwierdzony, to za-
sługuje na dalsze badania: czy wynika to ze przesunięć 
przestrzennych gruntów uprawnych w okresie między 
starożytnością a późniejszymi okresami? Czy też chodzi 
tu o zatarcie starożytnych systemów pól na wszystkich 
później uprawianych obszarach?

Nasza wiedza na temat systemów pól uprawnych 
wapiennego płaskowyżu „Côte de Moselle”, w tym tych 
z lasu Haye, została znacznie powiększona dzięki prospek-
cji lidarem lotniczym. Prospekcja przeprowadozna przez 
IGN w 2009 r. w południowej części tego lasu potwierdzi-
ła również, że główne części obszaru były gruntami orny-
mi w okresach starożytnych. Jednak skanowanie lotnicze 

ujawniło również nieznane krajobrazy agrarne, np. na 
gliniastych glebach w lesie Fénétrange, które są trudno 
wykrywalne za pomocą badań terenowych.

Ta zdolność do wykrywania mikro-topografii, którą 
poszukiwacz terenowy, nawet doświadczony, pomija, 
otwiera interesujące perspektywy w archeologii: prawdo-
podobny wzrost znanych obszarów dawnych pól upraw-
nych, czy łączenie stanowisk wcześniej uznawanych za 
izolowane osiedla w większe systemy osadnictwa rolni-
czego. Odkrycia nowych systemów pól dzięki lotniczemu 
skanowaniu laserowemu powinny być częstsze na piasz-
czystych lub gliniastych podłożach, na których zaciera-
nie mikrotopograficznych śladów jest prawdopodobnie 
szybsze. Regularna siatka, gęsta i szeroka, bardzo niskich 
grzbietów została niedawno odkryta dzięki badaniom 
LiDAR/ALS finansowanym przez Narodowe Służby Leśne 
w lesie Sénart niedaleko Paryża, gdzie wcześniej zidenty-
fikowano tylko pojedyncze budynki17. 

Dodatkowe skanowania terenu, analiza wyników 
których jest nadal w toku, wykazały obecność dawnych 
systemów pól na bardzo dużych obszarach w innych czę-
ściach regionu. Przedsięwzięcie skanowania wykonane 
przez ANDRA w południowej części departamentu Meu-
se, na wapiennych glebach, nie tylko uwydatniły systemy 
pól związane z galo-rzymskimi gospodarstwami i willa-
mi, ale także pasy pól o szerokości 1/8 mili, pochodzące 
sprzed XIX w. (według map historycznych). Dane LiDAR/
ALS analizowane przez Stefana Zendera w lasach Warndt 

17   Gauvry (red.) 2008.

Ryc. 8. Struktury agrarne i starożytne sys-
temy pól zachowane pod lasem w północno-
-wschodniej Francji
Fig. 8. Agrarian structures and ancient 
field systems fossilised under forest in North 
Eastern France
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również ukazały gęstą sieć systemów polowych, zwią-
zanych z małymi starożytnymi wiejskimi osiedlami, na 
podłożu skał piaskowcowych18. Takie odkrycia mogą być 
związane ze starożytnymi formami pól z podnóży Woge-
zów19 lub z tymi bardziej odległymi, które zostały wykryte 
podczas badań terenowych w Burgundii20. Jako całość, 
wyniki te świadczą o wielkich wahaniach w użytkowaniu 
gruntów i pokazują, że lesistość nie tylko zmieniała się 
w wyniku pulsacji kolejnych wylesień i zadrzewień wokół 
stałych obszarów rdzennych, ale także przemieszczała się 
w ramach kraju, wskutek zjawisk społeczno-kulturowych, 
które wciąż czekają na lepsze zrozumienie. Zmiana skali 
obserwacji uzyskana dzięki zastosowaniu teledetekcji Li-
DAR/ALS może stać się pomocna w wyjaśnieniu, dlaczego 

18   Informacja ustna Stefana Zendera, któremu pragniemy wyrazić 
podziękowanie.

19   Heckenbenner i Meyer 2004; Georges-Leroy et al. 2007.
20   Mangin et al. 2000; Goguey et al. 2010.

te obszary uprawne okresu starożytnego uległy powtór-
nemu zalesieniu.

Podziękowania

Jesteśmy wdzięczni wszystkim instytucjom, które dostar-
czyły nam danych LiDAR/ALS: Réseau Ferré de France 
(RFF), Narodowemu Instytutowi Geograficznemu (IGN) 
i Krajowej Agencji ds gospodarki odpadami radioaktyw-
nymi (ANDRA). Projekt dotyczący lasu Haye był finanso-
wany przez region Lotraryngii, Regionalną Służbę Arche-
ologii, Narodowy Instytut Badań Agronomicznych-Nancy 
(INRA) oraz Narodową Służbę Leśną (ONF).

Tłumaczenie Zbigniew Kobyliński  
i Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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Lidar helps to decipher land-use history in Lorrain, France

Summary

Several lidar missions have been carried out in Lorrain since 
2007, including the surveys of the Haye forest as well as surveys 
for rescue archaeology purposes encompassing the construc-
tion of the high-speed rail connection Paris-Strasbourg. Analy-
ses of this micro-topographic database covering some 240 km2 

of woodlands have provided evidence of considerable remains 
of ancient field forms. These testify of earlier arable farming, 
which displayed large changes in the form of land tenure prior 
to the later return of the forest.
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Wstęp 

Poniższy artykuł omawia potencjał rozpoznania zasobów 
archeologicznych uchwytnych w perspektywie ogólno-
dostępnych danych lotniczego skanowania laserowego 
(ALS – Airborne Laser Scanning lub LiDAR)1 zebranych 
w ramach realizacji projektu Informatycznego Systemu 
Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). 
Dane te wykorzystywane są obecnie m.in. przez arche-
ologów do poszukiwania i rozpoznawania stanowisk ar-
cheologicznych. Kwestia potencjału badawczego tych da-
nych oraz ich zastosowania w badaniach nad przeszłością 
była wielokrotnie podnoszona2. Obecny artykuł stanowi 
prezentację różnorodności zarejestrowanych antropoge-
nicznych form terenowych. Zarysowana została również 
rola, jaką dane ALS obecnie odgrywają i odgrywać mogą 
w prospekcji archeologicznej oraz ochronie dziedzictwa 
kulturowego na terenie Polski.

Lotnicze skanowanie laserowe było jednym z kom-
ponentów realizacji podjętego w 2007 r. projektu ISOK. 
W jego ramach stworzono bazę informatyczną, mającą 
poprawić osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowi-
ska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajny-
mi zagrożeniami3. Technologia ta polega na skanowaniu 
wiązką lasera powierzchni ziemi. Największym jej atu-
tem jest możliwość penetracjikoron drzew i obrazowa-
nie powierzchni gruntu skrytej pod szatą roślinności. 
W wyniku opracowania pozyskanych danych możliwe 
jest m.in. wygenerowanie Numerycznego Modelu Te-
renu (NMT), oddającego ukształtowanie powierzchni 
gruntu oraz Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu 
(NMPT), obrazującego obiekty znajdujące się na po-
wierzchni. Dane pozyskane w ramach projektu pozosta-
ją pod pieczą Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Są one obecnie ogólnodostępne jako warstwa WMTS na 
platformie Geoportal.gov.pl w formie klasyfikowanego 
modelu terenu, wizualizowanego poprzez cieniowanie 
reliefu (hillshade)4. Możliwy jest również zakup danych 

1   Wężyk (red.) 2014.
2   Budziszewski i Wysocki 2012; Wroniecki et al. 2015: 611.
3   http://www.isok.gov.pl.
4   http://www.geoportal.gov.pl.

w formacie .LAS, a przez to równocześnie samodzielne 
ich klasyfikowanie oraz analiza.

Pomiary laserowe wykonywane były przede wszystkim 
w celu tworzenia map zagrożenia powodziowego, lecz 
w ostatnich latach znalazły o wiele szersze zastosowa-
nie. Stały się ogólnodostępnym źródłem informacji prze-
strzennych, wykorzystywanym m.in. do monitorowania 
ruchów masowych, badań geomorfologicznych, modelo-
wania erozji wodnej gleb, analiz zmian brzegu morskiego, 
projektowania szlaków turystycznych a także identyfika-
cji oraz prezentacji5 struktur archeologicznych.W wyniku 
skanowania zostały uchwycone liczne obszary zawierają-
ce obiekty o własnej formie przestrzennej, oraz struktury 
o charakterze antropogenicznym, związane z zamierzchłą 
działalnością ludzia wykraczające poza definicję sta-
nowiska archeologicznego (jak np. ślady górnictwa czy 
dawnych prac agrotechnicznych, mielerze, dawne trakty 
komunikacyjne, itp.). Wszystkie te miejsca stanowią świa-
dectwo aktywności ludzi w danym miejscu, ich interakcji 
z otoczeniemi związanych z tą interakcją przekształceń 
krajobrazu. Technologia ALS stwarza możliwość reko-
nesansu obszarów leśnych i miejsc trudno dostępnych 
w celu lokalizacji oraz identyfikacji obiektów archeolo-
gicznych. Stwarza to nową perspektywę dla prospekcji 
i zarządzania dziedzictwem kulturowym ale jednocześnie 
prowadzi też do powstania nowych zagrożeń.

W ciągu minionych kilkunastu lat metoda lotniczego 
skanowania znalazła zastosowanie w licznych projektach 
badawczych na całym świecie6, a w ostatnich latach wy-
korzystanie danych ALS stało się powszechną praktyką 
w studiach archeologicznych w Polsce. Obecnie zarówno 
archeolodzy jak i amatorzy, w tym tzw. „poszukiwacze 
skarbów”, wykorzystują je w celu wykrycia śladów dzia-
łalności człowieka w przeszłości. Inicjatywy środowisk 
naukowych skupiały się w ostatnich latach m.in. na ba-
daniu konkretnych obszarów czy krain geograficznych7 
lub detekcji szczególnych typów obiektów w obrębie 

5   http://www.geoportal.nid.pl
6   Banaszek i Rączkowski 2015: 192.
7   Np. Banaszek i Rączkowski 2010; Kobyliński et al. 2012; Wałdoch 

2014; Pawleta i Zapłata (red.) 2015.
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danego krajobrazu kulturowego8, bądź automatyzacji9 
i studiów percepcyjnych z zaangażowaniem lokalnych 
społeczności10. Jednakże ogólnodostępność prostego 
narzędzia, dzięki któremu potencjalnie każdy może stać 
się odkrywcą sprawiła, iż zagadnieniem zainteresowała 
się systematycznie rosnąca część społeczeństwa z krę-
gów pozanaukowych – pasjonaci historii i archeologii, 
a także profesjonalne grupy eksploracyjne. Jest to od-
zwierciedlone w odezwie licznych internetowych portali 
tematycznych i społecznościowych. Przeglądanie danych 
przez te grupy owocuje nie tylko rozpoznaniem obiektów 
archeologicznych, ale także pełni funkcję realizacji hob-
by, pobudza proces poznawczy przez czerpanie przyjem-
ności z emocji odkrywania nieznanego11. Wykorzystanie 
danych ALS do identyfikacji obiektów archeologicznych 
prowadzi równocześnie do paradoksu – rejestry stano-
wisk, pozostające w dyspozycji Wojewódzkich Urzędów 
Ochrony Zabytków pozostają niejawne, podczas gdy po-
chodne ALS ujawniają wrażliwe archeologiczne informa-
cje oraz są wykorzystywane zarówno przez naukowców12, 
jak i hobbystów13 oraz eksploratorów14.

Istnieje zatem sytuacja, w której systematycznie ro-
snące zainteresowanie owocuje równocześnie naukowy-
mi odkryciami oraz intensyfikacją niedokumentowanych 
i nielegalnych aktywności. Mimo ogromnego potencjału 
drzemiącego w danych i ich powszechnego wykorzystania 
środowisko archeologiczne i aparat urzędniczy admini-
strujący dziedzictwem kulturowym nie podjęły jeszcze 
zdecydowanych działań w celu stworzenia zintegrowanej 
centralnej bazy na potrzeby katalogowania, wymiany in-
formacji, opisu i weryfikacji odkryć. Z powodu fragmenta-
cji inicjatyw zajmujących się zastosowaniem tych danych 
na potrzeby archeologii można założyć, iż potencjał za-
sobu nie jest w pełni rozpoznany15, a także wykorzystany. 
Tymczasem rosnąca liczba odkryć z ubiegłych lat stanowi 
bezpośrednią przesłankę, mówiącą o ewidentnej przydat-
ności bazy dla celów prospekcji archeologicznej16.

Cyfrowa prospekcja

W danych ALS ślady dawnej aktywności ludzkiej są wi-
doczne niemal wszędzie i tworzą gęstą siatkę obiektów 

8   Np. Orlicka-Jasnoch 2012; Kobyliński 2013; Przybył 2014; Radziszew-
ska 2014; Duma 2015 et al.; Kobiałka et al. 2016; Zalewska 2016.

9   Np. Bakuła et al. 2014
10   Np. Sztampke (red.) 2014.
11   Ostrowski 1988: 116.
12   http://archaeofeed.com/index.php/2016/02/23/aerial-laser-

scanning-reveals-a-forgotten-medieval-fort/ Airborne laser 
scanning reveals a forgotten Medieval knight’s keep.

13   http://archeolog.pl/pasjonat-historii-i-archeolog-dokonali-
tajemniczego-odkrycia/ Pasjonat historii i archeolog dokonali 
tajemniczego odkrycia!

14   http://www.tvn24.pl/detektorysci-plaga-dla-archeologo-
w,581709,s.html Szukają skarbów, przy okazji niszczą cenne za-
bytki. “Plaga”.

15   Wroniecki et al. 2015: 611.
16   Jaworski et al. 2015: 103–111.

archeologicznych, które badać można zarówno lokalnie 
jak i w szerszym kontekście przestrzennym17. Informacje 
o funkcji zaobserwowanych obiektów można uzyskać po-
średnio poprzez szczegółową obserwację i zestawianie 
z danymi z innych źródeł. W przypadku bardzo dobrze 
czytelnych struktur można posługiwać się analogiami. Cy-
frowe zasoby pozwalają na wstępną weryfikację formy 
terenowej, co przeprowadzić można zdalnie w oparciu 
o inne ogólnodostępne bazy informacji przestrzennych 
(np. platformę E-zabytek18 lub Portal Mapowy NID19) czy 
kartograficznych (np. „…mapy z przeszłością…”20, Archi-
wum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 – 
193921, Mapster22), w oparciu o internetowe strony te-
matyczne (np. Zamki.pl23) lub serwisy społecznościowe, 
zajmujące się kartowaniem i opisywaniem przestrzennym 
(np. Wikimapia24). Odkrycia weryfikować można również 
bezpośrednio w zasobach archeologicznych, poprzez 
kwerendę w bazie AZP lub wizję terenową.

W wyniku kilkuletnich prac autorom udało się zare-
jestrować i skatalogować ponad 2000 miejsc występo-
wania form terenowych stworzonych przez człowieka 
w przeszłości (ryc. 1, A). Wśród nich są zarówno obiekty 
potencjalnie wzniesione w pradziejach (np. neolityczne 
nasypy czy osady umocnione z epoki brązu), jak również 
bliższe naszym czasom (m.in. zamki, fortece, okopy) oraz 
obiekty o nieokreślonej chronologii (np. mielerze, kopal-
nie, warpie, trakty). Zarejestrowane struktury zebrane 
zostały w uproszczonej bazie GIS, stworzonej przy zasto-
sowaniu narzędzi typu open-source. Baza korzysta z udo-
stępnionych warstw WMTS i ma charakter skatalogowa-
nego wykazu25. Kluczowym zagadnieniem w procesie jej 
tworzenia miała klasyfikacja obiektów pod względem 
przypuszczalnej formy i pełnionej funkcji, a także loka-
lizacja w odniesieniu do położenia geograficznego oraz 
w stosunku do jednostek podziału administracyjnego 
Polski. Ponadto, każdy z wpisów może być dalej uzupeł-
niony o dodatkowe informacje jak np. lokalna nazwa czy 
znaczenie historyczne. Tworzony rejestr stanowi dzięki 
temu narzędzie pomocne w rozpoznaniu krajobrazów 
kulturowych, umożliwiające swobodne przenoszenie się 
między ich poszczególnymi komponentami przy równo-
czesnym zachowaniu szerokiej perspektywy. 

Wśród obiektów rozpoznanych w toku monitorowania 
danych ALS możliwe było wyodrębnienie kilkudziesięciu 
kategorii struktur o charakterze antropogenicznym, które 
odzwierciedlają wpływ człowieka na środowisko i ukazują 
różnorodność form przekształcania otoczenia przez jego 
obecność na przestrzeni tysiącleci. Poniżej zaprezentowa-

17   Mlekuž 2013.
18   http://www.zabytek.gov.pl/.
19   http://geoportal.nid.pl/nid/.
20   http://hgis.cartomatic.pl.
21   http://polski.mapywig.org.
22   http://igrek.amzp.pl/.
23   http://www.zamki.pl.
24   http://wikimapia.org/.
25   Podstawowa wersja bazy danych w postaci geoportalu będzie 

udostępniona na stonie archeolot.pl
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Ryc. 1. Rozmieszczenie struktur terenowych uchwyconych w ramach autorskiego projektu rozpoznania 
potencjału zasobów ALS platformy Geoportal.gov.pl (A) oraz przykłady archeologicznych struktur tereno-
wych uchwyconych w wizualizacjach ALS zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej (CODGiK): B – Góra Chełmo, gm. Masłowice; C – Chodlik, gm. Karczmiska; D – Kalisz-Zawodzie, 
gm. Kalisz; E – Ostrów Lednicki, wyspa Ledniczka, jezioro Lednica, gm. Łubowo; F – Sarnowo, gm. Lubra-
niec; G – Wietrzychowice, gm. Izbica Kujawska (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 1. Distribution of terrain forms registered as part of an effort to identify the potential of ALS data on the 
Geoportal.gov.pl platform (A) and examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: 
B – Góra Chełmo, community of Masłowice; C – Chodlik, community of Karczmiska; D – Kalisz-Zawodzie, community 
of Kalisz; E – Ostrów Lednicki, Ledniczka island on the Lednica Lake, community of Łubowo; F – Sarnowo, communi-
ty of Lubraniec; G – Wietrzychowice, community of Izbica Kujawska (designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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ny jest przegląd wybranych kategorii zarejestrowanych 
struktur terenowych wraz z krótkim omówieniem ich 
zróżnicowania oraz kontekstów przestrzennych w jakich 
się znajdują. 

Katalog obiektów terenowych

Dane ALS ukazują m.in. znane obiekty archeologiczne, na 
których występują struktury terenowe26. Dotyczy to za-
równo rozległych, pokrywających mniejsze jednostki kra-
jobrazowe, jak np. wzniesienia, na których zbudowano 
fortyfikacje (np. będący przedmiotem badań nieinwazyj-
nych gród na Górze Chełmo27 – ryc. 1 B), jak i stanowisk 
wyraźnie odcinających się od otoczenia, (np. grodzisko 
w Chodliku – ryc. 1 C). Inne znane stanowiska zawierają-
ce proste formy przykładowo w postaci nasypów (m.in. 
gródki stożkowate czy kurhany) także są stosunkowo czy-
telne w danych.

Choć klasyfikacja danych w wizualizacjach publikowa-
nych w zasobie państwowym dążyła m.in. do usunięcia 
budynków i innych struktur architektonicznych stojących 
na powierzchni, co spowodowało, że nieczytelne są np. 
bryły zamków czy mury ruin, to istnieje kilka wyjątków, 
gdy obiekty historyczne są wyraźnie widoczne. Ma to 
miejsce m.in. w przypadku rekonstrukcji przyziemia kole-
giaty św. Pawła Apostoła w Kaliszu (ryc. 1 D) znajdującego 
się na obszarze rezerwatu archeologicznego Kalisz-Zawo-
dzie. Dzięki skanowaniu również znane stanowiska arche-
ologiczne, położone w trudnodostępnych miejscach lub 
pokryte gęstą roślinnością, utrudniającą lub wręcz unie-
możliwiającą badania, mogą ukazywać struktury tereno-
we w sposób dotychczas nieosiągalny dla „klasycznych” 
metod dokumentacji (np. położone na wyspach struktury 
obronne na Ostrowie Lednickim i pobliskiej Wyspie Led-
niczce, ryc. 1  E). 

Mimo zalet wizualizacji danych, z których największą 
jest sama możliwość wykrywania struktur archeologicz-
nych, widoczne są także jej wady28. Jedną z największych 
jest forma przeprowadzonej klasyfikacji, w wyniku której 
liczne formy terenowe o nieznacznych rozmiarach zostały 
usunięte. Przykładem najbardziej wymownym są wizuali-
zacje rejonu neolitycznych grobowców typu kujawskiego 
z kompleksów w Sarnowie i Wietrzychowicach w woj. ku-
jawsko-pomorskim. W pierwszym przypadku (ryc. 1 F) gro-
bowce są bardzo wyraźnie czytelne, podczas gdy w drugim 
(ryc. 1 G) zostały całkowicie wyfiltrowane, a ich obecność 
sygnalizowana jest wyłącznie przez słabo czytelny obrys. 

26   Zamieszczone ryciny ilustrujące kwestie omawiane w treści ar-
tykułu mogą obrazować jedynie wycinek danej struktury – dla 
zachowania przejrzystości formy terenowe obejmujące rozległe 
przestrzenie zostały uchwycone poprzez zobrazowanie punktu 
centralnego lub fragmentu najbardziej czytelnego w wizualizacji 
danych ALS.

27   Sikora et al. 2015: 506–509.
28   Kiarszys i Szalast 2014; Banaszek 2014: 242–246.

Pomimo takich sytuacji, znaczna liczba zasobów archeolo-
gicznych pozostaje widoczna. Jednakże, przykład z Kujaw 
obrazuje konieczność własnoręcznego opracowywania 
i reklasyfikacji danych na potrzeby opracowań naukowych 
pojedynczych stanowisk oraz większych obszarów.

Jedną z najliczniej reprezentowanych kategorii stano-
wisk są obiekty o charakterze obronnym. Ze względu na 
tworzenie przez człowieka rozległych barier terenowych 
w postaci linowych niwelacji lub nasypów to właśnie ta 
grupa obiektów potencjalnie charakteryzuje się najwięk-
szą wykrywalnością. Formy terenowe o zaokrąglonych 
kształtach lub ostrych kątach w znamienitej liczbie przy-
padków czytelnie odcinają się od otoczenia, dzięki czemu 
ich rejestracja nie stwarza większych trudności. Wśród 
tej grupy wydzielić można obiekty pradziejowe, średnio-
wieczne i nowożytne.

Formy grodzisk na obszarze Polski są bardzo zróżni-
cowane. Najprostsze założenia mają formę zamykającą 
przestrzeń fosą lub wałem, bądź są zlokalizowane na 
wzniesieniu otoczonym obwarowaniem. Najprostsze 
struktury często mają formę zbliżoną do okręgu, po-
dłużną o zaokrąglonych wierzchołkach lub nieregular-
ną. Zarys tych ostatnich często wynika z naturalnego 
ukształtowania terenu i adaptacji go w celu zwiększenia 
walorów obronnych czy reprezentacyjnych, jak w przy-
padku grodzisk położonych na cyplach, wzgórzach i na 
przestrzeniach ograniczonych stokami. Formy bardziej 
skomplikowane przejawiają się w postaci założeń dwu- 
lub więcej członowych. Mogą to być założenia posiada-
jące umocniony gród z obwarowanym podgrodziem lub 
o koncentrycznie rozchodzących się pierścieniach umoc-
nień. Najbardziej okazałe formy mają charakter wielo-
członowy. Grodziska tego typu położone są zazwyczaj na 
grzbietach cypli wyniesień, gdzie walory kolejnych linii 
umocnień zwiększane są poprzez naturalne, strome sto-
ki zlokalizowane po bokach założenia (ryc. 2 A–C). Zda-
rza się też, że ufortyfikowane są całe wzgórza, bądź po-
wierzchnie wyżynne odgrodzone są linią wału (ryc. 2 E), 
lub następujące po sobie koncentryczne linie fortyfikacji 
zamykają kolejne obszary stoków (ryc. 1 B, 2 D–F). Z tere-
nów pojezierzy północnej Polski (ale także i w mniejszym 
stopniu pozostałych rejonów kraju) pochodzi również 
grupa grodzisk, które położone są na wyspach i na od-
ciętych fosami cyplach nad jeziorami (ryc. 2 G–I, 3 A–B). 
Stanowią one jeden z najbardziej wyrazistych przykładów 
wykorzystania środowiska naturalnego w celu zwiększe-
nia walorów obronnych.

Jak już wspomniano, struktury znajdujące się na po-
wierzchni poza bardzo nielicznymi wyjątkami, zostały 
usunięte. W przypadku takich obiektów historycznych, 
jak wieże rycerskie, zamki, dwory obronne czy pozostałe 
po nich ruiny zaistniała sytuacja umożliwia zaobserwo-
wanie rzeźby terenu otaczającej budowle lub ich pozo-
stałości. Dotyczy to prostych dzieł obronnych w postaci 
fos i wałów (ryc. 3 C–E) jak i obiektów z rozbudowanym 
systemem fortyfikacji, obejmującym pojedyncze lub 
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Ryc. 2. Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zaso-
bów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Mielnica, gm. Brzeźno; 
B – Trzcinica, gm. Jasło; C – Horodna, gm. Sanok; D – Horodyszcze, gm. Sanok; E – Wieruszów; F – Guciów, gm. 
Zwierzyniec; G – Buszów Grąd, jezioro Bobięcino, gm. Miastko; H – Szaniec Szwedzki, jezioro Klasztorne, gm. 
Gardeja; I – Ostrowie Bagniste, jezioro Ińsko, gm. Ińsko (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 2. Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Mielnica, community 
of  Brzeźno; B – Trzcinica, community of Jasło; C – Horodna, community of Sanok; D – Horodyszcze, community 
of Sanok; E – Wieruszów; F – Guciów, community of  Zwierzyniec; G – Buszów Grąd, Bobięcino Lake, community 
of Miastko; H – Szaniec Szwedzki, Klasztorne Lake, community of Gardeja; I – Ostrowie Bagniste, Ińsko Lake, 
community of Ińsko (designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 3.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Cetralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Wyspa Pierska i Komorowska, 
jezioro Bytyńskie, gm. Kaźmierz; B – Kozia Szyja, gm. Nowinka; C – Ciepłowody; D – Zamek Lubno, gm. Czarny 
Bór; E – Rokitnica, gm. Złotoryja; F – Przewóz; G – Radzyń Chełmiński; H – Gromnik, gm. Przeworno; I – Rości-
szów, gm. Pieszyce (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 3.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A –Pierska and Komorow-
ska islands, Bytyńskie Lake, community of Kaźmierz; B – Kozia Szyja, community of Nowinka; C – Ciepłowody; 
D – Zamek Lubno, community of Czarny Bór; E – Rokitnica, community of Złotoryja; F – Przewóz; G – Radzyń 
Chełmiński; H – Gromnik, community of Przeworno; I – Rościszów, community of Pieszyce (designed by  
P. Wroniecki and M. Jaworski)
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liczne podgrodzia (ryc. 3 F–G). Zamki zlokalizowane są 
często w miejscach zwiększających walory obronne, jak 
np. szczyty i granie górskie, czy cyple wysoczyzn. Taka lo-
kalizacja gwarantowała również wizualną dominację nad 
najbliższą okolicą (ryc. 3 H–I). Bardziej skomplikowaną 
formę terenową mają założenia otoczone dziełami for-
tecznymi, w tym bastionami czy wałami kleszczowymi, 
które w bardzo charakterystyczny sposób rysują się na 
wizualizacjach (ryc. 4 A–C). Zachowane formy terenowe 
pozwalają również na potencjalnie wskazanie miejsca, 
gdzie niegdyś stała niezachowana do dnia dzisiejszego 
główna budowla obronna (ryc. 4 D, E).

Struktury obronne związane z nowożytnymi konflik-
tami zbrojnymi oraz pojedyncze fortyfikacje i komplek-
sy dzieł obronnych wzniesione po okresie średniowie-
cza stanowią grupę obiektów, która również jest łatwo 
czytelna w otwartych zasobach ALS. Najprostsze formy 
tej kategorii, jak np. umocnienia polowe, związane były 
z krótkotrwałym wykorzystaniem danego miejsca29 w ce-
lach militarnych. Niezliczone okopy, leje po wybuchach, 
transzeje, stanowiska ogniowe czy zapory i ziemne schro-
ny pokrywają pajęczyną terytorium Polski30, stanowiąc 
świadectwo licznych bitew, walk frontowych oraz prze-
marszów armii w ciągu minionej połowy tysiąclecia. 

Do bardziej złożonych form należą umocnienia związa-
ne ze stałymi punktami obrony, wśród których wyróżnić 
można reduty, pojedyncze forty czy ziemne dzieła klesz-
czowe (ryc. 4 F–I, 5 A–D). Największe rozmiary wśród 
nowożytnych fortyfikacji zajmują twierdze, fortece i sys-
temy forteczne. Twierdze oraz fortece mogą mieć cha-
rakter obiektów pojedynczych, złożonych z kilku członów 
(ryc. 5 E–H) lub małych grup dzieł obronnych z główną 
fortecą w punkcie centralnym (ryc. 5 I, 6 A–C). Najbar-
dziej rozległe są systemy forteczne, które obejmują znacz-
ne obszary licznymi dziełami obronnymi. Zamykają one 
rozległe obszary terenu pojedynczym lub kilkoma koncen-
trycznie ułożonymi pierścieniami umocnień (ryc. 6 D–G). 
Obiekty tego typu wiążą się najczęściej z potrzebą forty-
fikacji całych miast lub kluczowych obiektów militarnych. 

W kategorii struktur obronnych pozostaje także liczna 
grupa form terenowych, których jednoznaczna interpre-
tacja nie jest możliwa. Mają one przypuszczalną funkcję 
defensywną, na którą wskazuje wydzielenie obszaru 
poprzez nasyp lub rów, jednakże dalsze rozpoznanie wy-
maga badań terenowych lub kwerendy źródłowej. For-
my terenowe w tej kategorii mogą przyjmować zarówno 
okrągły, owalny, prostokątny jak i nieregularny kształt 
(ryc. 6 H–I, 7 A–C).

Kolejną bardzo liczną kategorię stanowią nasypy oraz 
skupiska nasypów. Kształty i formy tych obiektów są 
bardzo zróżnicowane. Mniejsze obiekty tej grupy mogą 
mieć związek z mogiłami, zniwelowanymi kurhanami, 
podczas, gdy większe mogą być pozostałościami gród-
ków stożkowatych, nasypów pod dawną zabudowę lub 

29   Kostyrko et al. 2016: 24–41.
30   Kobiałka et al. 2016.

zachowanymi kurhanami. Ustalenie funkcji danej struk-
tury na bazie samej wizualizacji jest nieraz praktycznie 
niemożliwe. Można jednak posiłkować się analogiami 
form, kontekstem miejsc, gdzie są zlokalizowane, a także 
obecnością innych sąsiadujących obiektów które mogą 
(lecz nie muszą) być powiązane. W krajobrazie arche-
ologicznym Polski rozpoznać można pojedyncze nasypy 
(ryc. 7 D–E), jak również grupy obiektów rozrzuconych na 
większym terenie, lecz pozostających w obrębie danego 
obszaru geograficznego (ryc. 8 F–G).  Niewielkie grupy 
występować mogą bez wyraźnych delimitacji lub mogą 
być otoczone rowem, bądź obwarowaniem (ryc. 7 H–K). 
Nasypy nie muszą być jednolitej wielkości. Często wykry-
wane są grupy i skupiska nasypów o różnych rozmiarach, 
gdzie mniejsze skupione są wokół większych (ryc. 7 L) lub 
gdzie następuje wymieszanie pod względem wielkości 
(ryc. 8 A). Zdarzają się również skupiska, gdzie nasypy nie 
mają jednolitego kształtu, a np. struktury kwadratowe są-
siadują z okrągłymi (ryc. 8 B). Grupy i skupiska mogą wy-
stępować w różnych układach organizacji przestrzennej. 
Mogą mieć zarówno charakter liniowy (ryc. 8 D), koncen-
tryczny (ryc. 8 C), jak i być pozbawione wyraźnego wzorca 
rozplanowania przestrzennego (ryc. 8 E). Nasypy zlokali-
zowane mogą być zarówno na obszarze bez wyraźnego 
zróżnicowania terenowego (ryc. 8 F), jak i na wzgórzach 
bądź w pobliżu teras rzecznych, zarówno w niższych, jak 
i w wyższych partiach (ryc. 8 G–I) oraz u ich podnóża (ryc. 
8 J), a także na wyspach, cyplach izakolach rzek (ryc. 8 
K–L, 9 A). Nasypy mogą być też zlokalizowane w bezpo-
średnim pobliżu innych form terenowych, np. wałów czy 
grodzisk (ryc. 9 B) lub być przecięte przez przebieg no-
wożytnych okopów i fortyfikacji (ryc. 9 C), bądź innych 
niezidentyfikowanych struktur (ryc. 9 D).

Inną kategorię nasypów stanowią pozostałości obiek-
tów związanych z wydobywaniem, przetwarzaniem i wy-
korzystywaniem surowców naturalnych przez człowieka. 
Do takich należą mielerze, które w niezliczonych ilo-
ściach ujawnione zostały poprzez skanowanie31. Wystę-
pować mogą zarówno w formie pojedynczych obiektów, 
rozproszonych grup (ryc. 9 E–F) lub skupisk o wysokim 
stopniu zagęszczenia, z obiektami zlokalizowanymi jeden 
obok drugiego (ryc. 9 G–H). Inną grupę stanowią obiekty 
o charakterze górniczym32. Mogą to być zarówno warpie, 
czyli hałdy skupione wokół szybu kopalni, bądź nasypy 
urobku i odpadów zlokalizowane przy wejściach do ko-
rytarzy kopalnianych. Skupiska tych obiektów przyjmują 
różnorodną formę. Mogą zarówno pokrywać chaotycznie 
rozległe tereny (ryc. 9 I), wzgórza (ryc. 10 A), jak i przeja-
wiać układ liniowy, związany prawdopodobnie z podąża-
niem za pokładem eksploatowanego złoża (ryc. 10 A–C). 
Z kolei potencjalne pozostałości kopalni torfu mają formę 
przylegających do siebie miejsc deniwelacji o wyraźnie 
widocznych granicach wkopów (ryc. 10 D–E).

31   Bakuła et al. 2014
32   Kostyrko i Ruciński 2015; Lisowska 2015.
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Ryc. 4.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Danków, gm. Lipie; B – Łodygo-
wice; C – Pilica; D – Sieniawa; E – Ostroróg; F – Szwedzkie Szańce, gm. Bardo; G – Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór; 
H – Świdry, gm. Giżycko; I – wyspa Wielka Żuława – fałszywe stanowisko archeologiczne: pozostałości dekoracji 
do filmu Gniazdo z 1974 r., gm. Iława (oprac. P. Wroniecki  
i M. Jaworski)
Fig. 4.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Danków, communi-
ty of Lipie; B – Łodygowice; C – Pilica; D – Sieniawa; E – Ostroróg; F – Szwedzkie Szańce, community of Bardo; 
G – Sępolno Wielkie, community of Biały Bór; H – Świdry, community of Giżycko; I – island Wielka Żuława – a fal-
se archaeological site: remains of film decorations to the Gniazdo movie of 1974), community of Iława (designed 
by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 5.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Okopy Konfederatów Barskich, 
gm. Krynica-Zdrój; B – Szwedzkie Okopy, gm. Siennica; C – Las Koloński, gm. Tarłów; D – Kuskowo Kmiece, 
gm. Strzegowo; E – Twierdza Boyen, Giżycko; F – Twierdza Koźle, gm. Kędzierzyn-Koźle; G – Twierdza Kłodzko; 
H – Breń, gm. Oleśno; I – Twierdza Dęblin (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 5.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Bar Confederacy 
Entrenchments, community of Krynica-Zdrój; B – Szwedzkie Okopy, community of Siennica; C – Las Koloński, 
community of Tarłów; D – Kuskowo Kmiece, community of Strzegowo; E – Boyen Fortress, Giżycko; F – Koźle For-
tress, community of Kędzierzyn-Koźle; G – Kłodzko Fortress; H – Breń, community of Oleśno; I – Dęblin Fortress 
(designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 6.  Przykłady struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów Centralnego Ośrod-
ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Twierdza Osowiec, gm. Goniądz; B – Twierdza 
Grudziądz; C – Twierdza Srebrna Góra, gm. Stoszowice; D – Cytadela Warszawska; E – Twierdza Modlin, gm. 
Nowy Dwór Mazowiecki; F – Fort XVI Twierdzy Przemyśl; G – Fort Winiary Twierdzy Poznań; H – Las Gródek, gm. 
Chełmiec; I – Dolhołęka, gm. Międzyrzecz Podlaski (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 6.  Examples of terrain forms from the Polish national ALS data: A – Osowiec Fortress, community of 
Goniądz; B – Grudziądz Fortress; C – Srebrna Góra Fortress, community of Stoszowice; D – Warsaw Citadel; 
E – Modlin Fortress, community of Nowy Dwór Mazowiecki; F – Fort XVI of Przemyśl Fortress; G – Fort Winiary 
of Poznań Citadel; H – Las Gródek, community of Chełmiec; I – Dolhołęka, community of Międzyrzecz Podlaski 
(designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 7.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Dawnica, gm. Okonek; B – Chłop-
skie Pastwiska, gm. Szydłów; C – Wypęk, gm. Barciany; D – Krakuszowice, gm. Gdów; E – Krzczonów, gm. Opato-
wiec; F-G – Miernów, gm. Złota; H – Grabowo Parchowskie, gm. Parchowo; I – Borowiec, gm. Białogard; J – Wola, 
gm. Czerwińsk nad Wisłą; K – Rozumice, gm. Kietrz; L – Ciecholub, gm. Kępice (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 7.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Dawnica, community 
of Okonek; B – Chłopskie Pastwiska, community of Szydłów; C – Wypęk, community of Barciany; D – Kraku-
szowice, community of Gdów; E – Krzczonów, community of Opatowiec; F-G – Miernów, community of Złota; 
H – Grabowo Parchowskie, community of Parchowo; I – Borowiec, community of Białogard; J – Wola, community 
of Czerwińsk nad Wisłą; K – Rozumice, community of Kietrz; L – Ciecholub, community of Kępice (designed by 
P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 8.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Dębice, gm. Zaniemyśl; B – Cho-
rówko, gm. Kępice; C – Stare Załubice, gm. Radzymin; D – Folwark-Agata, gm. Ustka; E – Bukowa Góra, gm. Otyń; 
F – Podzamcze, gm. Mełgiew; G-H – Skroński Las, gm. Gościno; I – Przytocko, gm. Kępice; J – Dąbrowski Las, gm. 
Potęgowo; K – Kępa Barcicka, gm. Somianka; L – Pohulanka, gm. Osie (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski) 
Fig. 8.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Dębice, community of 
Zaniemyśl; B – Chorówko, community of Kępice; C – Stare Załubice, community of Radzymin; D – Folwark-Agata, 
community of Ustka; E – Bukowa Góra, community of Otyń; F – Podzamcze, community of Mełgiew; G-H – Skroń-
ski Las, community of Gościno; I – Przytocko, community of Kępice; J – Dąbrowski Las, community of Potęgowo; 
K – Kępa Barcicka, community of Somianka; L – Pohulanka, community of Osie (designed by P. Wroniecki  
and M. Jaworski)
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Ryc. 9.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Popówka, gm. Wola Uhrska; 
B – Piekielnik, gm. Sławno; C – Mielno, gm. Gubin; D – Grabowiec, gm. Szemud; E – Las Mokrzyc, gm. Jasień; 
F – Radawie, gm. Zębowice; G – Sarbia, gm. Krosno Odrzańskie; H – Dąbrowa, gm. Tereszpol; I – Górniok, gm. 
Czerwonka-Leszczyny (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 9.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Popówka, community 
Wola Uhrska; B – Piekielnik, community of Sławno; C – Mielno, community of Gubin; D – Grabowiec, community 
of Szemud; E – Las Mokrzyc, community of Jasień; F – Radawie, community of Zębowice; G – Sarbia, community 
of Krosno Odrzańskie; H – Dąbrowa, community of Tereszpol; I – Górniok, community of Czerwonka-Leszczyny 
(designed by P. Wroniecki and M. Jaworski) 
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Ryc. 10.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Skłoby, gm. Chlewiska; B – Rud-
ków, gm. Przysucha; C – Nietulisko Duże, gm. Kunów; D – Nowy Lubiel, gm. Rząśnik; E – Borek, gm. Leoncin; 
F – Ostrów-Leśniczówka, gm. Janów; G – Czarne Doły, gm. Pszczyna; H – Dąbrowa Wielka, gm. Woźniki; I – Biego-
szów, gm. Świerzawa (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 10.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Skłoby, commu-
nity of Chlewiska; B – Rudków, community of Przysucha, C – Nietulisko Duże, community of Kunów; D – Nowy 
Lubiel, community of Rząśnik; E – Borek, community of Leoncin; F – Ostrów-Leśniczówka, community of Janów; 
G – Czarne Doły, community of Pszczyna; H – Dąbrowa Wielka, community of Woźniki; I – Biegoszów, community 
of Świerzawa (designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Kolejne świadectwa aktywności ludzkiej odciskające 
swoje piętno w krajobrazie związane są m.in. ze wzno-
szeniem wałów lub miedz dzielących teren na mniejsze 
obszary (ryc. 10 F) lub przypuszczalnie pełniących funkcję 
przeciwpowodziową (ryc. 10 G), z akumulacją surowca 
kamiennego na obrzeżach pól w trakcie wieloletniej kulty-
wacji (ryc. 10 H), czy też deniwelacjami terenu (ryc. 10 I). 
Również częste przemieszczanie się człowieka w długim 
okresie czasu poprzez określony obszar potrafi zostawić 
ślady w postaci czytelnych komponentów krajobrazo-
wych. Istnienie długotrwałych traktów komunikacyjnych 
powoduje przyspieszenie procesów erozyjnych w danym 
miejscu co w odpowiednich warunkach prowadzi do po-
wstawania uchwytnych nici wąwozów (ryc. 11 A–E).

Liczne opuszczone miejsca bytności ludzi, porośnięte 
dzisiaj roślinnością, penetrowaną jedynie przez wiązkę 
lasera, są świadectwem zmian geopolitycznych, które 
nastąpiły w ubiegłym stuleciu w centralnej Europie. 
W wyniku poszukiwań zarówno na terenie północno-
-wschodniej Polski, także jak i na terenach przygranicz-
nych zarejestrowane zostały destrukty dawno opuszczo-
nych budynków. Są to zarówno pojedyncze opuszczone 
siedliska, jak również rozbudowane gospodarstwa (ryc. 
11 A, 12 A–B). Uchwycone zostały również świadectwa 
istnienia wsi, które charakteryzują się bądź to obec-
nością miedz wyznaczających zasięg działek (ryc. 12 
C), bądź obecnymi jeszcze pozostałościami zabudowy 
(ryc. 12 D–E). LiDAR ujawnia również dawne projek-
ty budowlane, które niedługo po rozpoczęciu zostały 
porzucone. Na terytorium Polski jedną z największych 
takich konstrukcji stanowią pozostałości prac ziem-
nych budowanej przez Trzecią Rzeszę przed i w czasie 
II wojny światowej autostrady mającej połączyć Berlin 
z Królewcem, tzw. „berlinki”. Odcinki tego ogromnego 
przedsięwzięcia w różnym stanie zaawansowania prac 
zostały porzucone w wyniku działań wojennych. Relikty 
części prac do dziś nie zostały zniszczone ani zabudowa-
ne i pozostają uchwytne pośród lasów północnej Polski 
(ryc. 12 F).

Rozpoznanie struktur

Skuteczne rozpoznanie struktur archeologicznych w do-
stępnych w Internecie danych ALS może być przepro-
wadzone w przypadku spełnienia trzech warunków: 1) 
właściwy pomiar; 2) odpowiednia filtracja i przygotowa-
nie NMT; 3) identyfikacja i interpretacja. Pierwsze dwa 
etapy wiążą się z ustaleniem odpowiednich parametrów 
technicznych podczas prowadzenia badań (próbkowanie, 
wysokość nalotu, pora roku oraz obróbka cyfrowa). Sku-
teczność rozpoznania, prowadzona w sposób niezauto-
matyzowany, uzależniona jest od jakości przetworzonych 
danych oraz doświadczenia obserwatora w analizowaniu 
i identyfikowaniu form terenowych. U podstaw proces 
rozpoznawania i interpretacji opiera się na znajomości 
morfologii poszukiwanych struktur i ich przypisywaniu do 

form widocznych w wizualizacjach danych ALS. Ma to klu-
czowe znaczenie w przypadku nieznacznie zarysowanych 
struktur (np. dawne miedze), mocno zerodowanych lub 
tych, które mogą przypominać naturalne lub współcze-
sne twory.

Najłatwiejsze do rozpoznania są formy zwarte, obej-
mujące większe obszary, znacznie wyniesione lub obni-
żone w stosunku do otoczenia, oraz położone w wyeks-
ponowanych miejscach (np. cyple, wzniesienia, skraje 
skarpy, wyspy, itp.). Z kolei stanowiska o formie płaskiej 
lub nieznacznie odznaczające się mogą zostać nierozpo-
znane lub pominięte. Analiza przestrzenna nie jest jednak 
zdana wyłącznie na jeden rodzaj wizualizacji. Dodatkowe 
informacje o stanowiskach pozyskać można poprzez za-
stosowanie różnych technik obrazowania. Są one w sta-
nie ujawnić nowe obiekty lub dodatkowe szczegóły, które 
nie są widoczne w podstawowej konwencji. Umożliwiają 
ponadto dokładniejsze rozpoznanie stanowisk o skompli-
kowanej strukturze przestrzennej, obiektów nieznacznie 
wyeksponowanych, kompleksów mniejszych obiektów 
(np. cmentarzyska kurhanowe), czy położonych całkiem 
lub częściowo na zboczach i stokach.

Zastosowany w wizualizacji danych jednokierunkowy, 
cieniowany relief, tzw. hillshade, charakteryzuje się ogra-
niczeniami uwidaczniającymi się w przypadku obserwa-
cji obiektów o skomplikowanym zarysie lub położonych 
na stokach o znacznym stopniu nachylenia. Tymczasem 
istnieją inne techniki, która umożliwiają dokładniejszą 
analizę reliefu terenu33. Konieczne w ich przypadku jest 
jednak własnoręczne przetworzenie danych. Jedną z ta-
kich technik jest Principal Component Analysis (PCA), 
polegająca na równomiernym oświetlaniu reliefu z wielu 
kierunków przy rejestracji trzech najważniejszych kom-
ponentów. Prowadzi to do uproszczenia danych wielo-
kierunkowego cieniowania, lecz nie dostarcza konse-
kwentnych wyników dla różnych zestawów danych34. 
Sky-viewFactor (SVF) to algorytm umożliwiający rozpro-
szone oświetlenie reliefu, znajdujący skuteczne zastoso-
wanie w archeologii i umożliwiający skuteczną identyfika-
cję niewielkich struktur na zróżnicowanej powierzchni35. 
Inna często stosowana technika to Local Relief Model 
(LRM), polegająca na analizie lokalnych deniwelacji tere-
nu36. Numeryczne Modele Terenu stworzone w oparciu 
o dane ALS mogą być również obrazowane wielobarwnie, 
tworząc klasyczne trójwymiarowe reliefy topograficzne. 
Mogą być też zestawiane z innymi danymi oraz pokrywa-
ne różnego rodzaju georeferencjowanymi teksturami, co 
w prospekcji archeologicznej ma zastosowanie zwłaszcza 
przy wizualizowaniu pomiarów geofizycznych, tworzeniu 
lokalnych ortofotomap lub dokumentacji fotogrametrycz-
nej stanowisk.

Kompleksowe rozpoznanie pojedynczych stanowisk 
prowadzi do identyfikacji ich sieci przestrzennej i odczy-

33   Štular et al. 2012.
34   Kokalj et al. 2011.
35   Zakšek et al. 2011.
36   Hesse 2010.
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Ryc. 11.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A-C – Bystrzyca Dolna, gm. Świdni-
ca; D – Hołubla, gm. Przemyśl; E – Waksmund, gm. Nowy Targ; F – Kolonia Jesionowo, gm. Dobre Miasto (oprac. 
P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 11.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A-C – Bystrzyca Dolna, 
community of Świdnica; D – Hołubla, community of Przemyśl; E – Waksmund, community of Nowy Targ; F – Kolo-
nia Jesionowo, community of Dobre Miasto (designed by P. Wroniecki and M. Jaworski)
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Ryc. 12.  Przykłady archeologicznych struktur terenowych zidentyfikowanych w wizualizacjach ALS zasobów 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): A – Kaletka, gm. Iława; B – Gudziki, 
gm. Korsze; C – Park Natoliński, Warszawa; D – Ławy, gm. Leszno; E – Jasionówka, gm. Nowogród Bobrzański; 
F – Nowy Chwalim, gm. Barwice (oprac. P. Wroniecki i M. Jaworski)
Fig. 12.  Examples of archaeological terrain forms from the Polish national ALS data: A – Kaletka, community 
of Iława; B – Gudziki, community of Korsze; C – Natolin Park, Warsaw; D – Ławy, community of Leszno; E – Jasio-
nówka, community of Nowogród Bobrzański; F – Nowy Chwalim, community of Barwice (designed by P. Wroniec-
ki and M. Jaworski)
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tania krajobrazów archeologicznych przy jednoczesnej 
możliwości płynnej zmiany skali analizy37. W tym kon-
tekście nie tylko obiekty archeologiczne ale również ich 
naturalne otoczenie nabierają znaczenia badawczego. 
Oprócz miejsc przekształconych przez człowieka dane ALS 
równolegle uwidaczniają istniejące lub zanikające formy 
naturalne, które miały wpływ na działalność ludzką. Roz-
poznanie stanowisk archeologicznych w kontekście śro-
dowiska naturalnego umożliwia pełniejsze zrozumienie 
przeszłych interakcji.

Als w świetle możliwości innych metod 
nieinwazyjnej prospekcji

Lotnicze skanowanie laserowe znalazło szerokie zasto-
sowanie w badaniach nad przeszłością i ugruntowało 
swoją pozycję w procesie badań archeologicznych. Lot-
nicze skanowanie, jak każda z metod archeologicznej pro-
spekcji, wiąże się z szeregiem czynników uzależniających 
skuteczność badań. W porównaniu z innymi metodami 
nieinwazyjnymi – prospekcją powierzchniową, pomiara-
mi geofizycznymi, archeologią lotniczą, itp., jest to me-
toda obarczona własnym zespołem uwarunkowań, lecz 
jak pokazuje poniższe zestawienie, charakteryzuje się 
stosunkowo niskim negatywnym wpływem czynników 
zewnętrznych.

Najczęściej stosowanym w archeologii typem pro-
spekcji jest rozpoznanie powierzchniowe, polegające na 
przejściu przez dany obszar grupy osób tyralierą i reje-
stracji źródeł archeologicznych zaobserwowanych na 
powierzchni gruntu. Znaleziska nie muszą jednak wystę-
pować i ich zaobserwowanie uzależnione jest od stanu 
erozji warstw kulturowych oraz typu zawartych w nich 
źródeł archeologicznych. Metoda ta ograniczona jest 
również przez charakter prac agrotechnicznych i sposób 
zagospodarowania badanego obszaru, a także zdolności 
percepcyjne obserwatora.

Prospekcja lotnicza jest metodą bardzo ekonomiczną 
i zdecydowanie szybszą od badań powierzchniowych. 
Opiera się na rejestracji wyróżników (głównie) wegeta-
cyjnych i glebowych, świadczących o śladach działalności 
człowieka oraz zaleganiu w warstwach przypowierzch-
niowych źródeł archeologicznych. Jej ograniczeniem 
jest uzależnienie od korzystnych czynników, takich jak 
warunki pogodowe i klimatyczny bilansu wodny gruntu. 
Możliwości tej prospekcji zawężone są przez typ zagospo-
darowania terenu, a na obszarach rolniczych od rodzaju 
upraw, charakteru prac agrotechnicznych, a także stopnia 
rozdrobnienia parcelacji pól uprawnych. Jest to metoda 
subiektywna, w której identyfikacja struktur archeolo-
gicznych zależna jest od obserwatora wykonującego 
zdjęcia w powietrzu. W obliczu zmiennych uwarunkowań 
konieczne jest też cykliczne powtarzanie obserwacji.

37   Kostyrko et al. 2016.

Analiza zdjęć satelitarnych, bądź zbieranych w ramach 
zautomatyzowanej fotografii przy pomocy urządzeń UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle, potocznie zwanych dronami), 
polega na monitorowaniu powierzchni gruntu z zasto-
sowaniem rozmaitej aparatury optycznej, rejestrującej 
w różnych zakresach widma światła. Akwizycja danych 
satelitarnych, podobnie jak w przypadku danych ALS 
z projektu ISOK, jest prowadzona w trybie zautomaty-
zowanym, przez co nie jest obarczona stronniczością 
operatora. Analiza przeprowadzana jest na dalszym (ga-
binetowym) etapie. Powodzenie wykrycia struktur arche-
ologicznych uzależnione jest od wystąpienia czynników 
umożliwiających ich identyfikację (np. odpowiedni etap 
cyklu wegetacyjnego, pora dnia i związane z nią oświetle-
nie). Rozpoznanie struktur pokrytych roślinnością nie jest 
bezpośrednio możliwe.

W prospekcji geofizycznej stosowany jest szereg me-
tod pomiarowych, które dążą do rejestracji zaburzeń 
(anomalii) w gruncie. Na ich podstawie identyfikowane 
są potencjalne miejsca obecności struktur antropogenicz-
nych i źródeł archeologicznych. Część z metod uzależnio-
na jest od warunków środowiska, w którym prowadzone 
są badania, w tym od współczesnego przetworzenia te-
renu przez działalność człowieka. Inne czynniki o nega-
tywnym oddziaływaniu mogą wynikać z warunków po-
godowych, dostępności terenu, wilgotności gruntu czy 
naturalnych właściwości podłoża geologicznego. Analiza 
uzyskanych wyników jest wypadkową jakości uzyskanych 
danych oraz doświadczenia osoby interpretującej38.

Pozyskiwanie danych ALS jest zautomatyzowanym, 
z pozoru obiektywnym procesem. Z perspektyw arche-
ologicznej istnieje jednak wiele czynników mających 
wpływ na jakość odwzorowania w danych powierzchni 
terenu. Bardzo istotny jest moment wykonania nalotu, 
w trakcie którego będą zbierane dane. Etapy rocznego 
cyklu wegetacyjnego, pomimo tego, że nie przesądzają 
o skuteczności metody, w perspektywie, gdy archeolo-
gom zależy na jak najdokładniejszym odwzorowaniu wła-
snych form krajobrazowych obiektów archeologicznych, 
mają bardzo duże znacznie. Penetracja wiązek światła 
wysyłanych w kierunku ziemi w trakcie skanowania ma 
swoje ograniczenia. Przykładowo, wykonanie nalotu 
w wrześniu nad polem obsianym kukurydzą, czy lasem 
liściastym nawet przy dużej gęstości punktów pomiaro-
wych nie gwarantuje uzyskania dokładnego numerycz-
nego modelu terenu. Podobne problemy może sprawiać 
młodnik sosnowy we wszystkich porach roku. Pracując 
z danymi udostępnionymi poprzez państwowy geoportal 
nie ma szansy na kontrolowanie takich czynników. Do-
datkowo, prezentowana wizualizacja NMT jawi się jako 
całość, podczas gdy dane dla poszczególnych jej frag-
mentów zbierane były przy pomocy różnych sensorów, 
o różnej gęstości pomiaru oraz w różnych porach roku. 
W przypadku pracy z danymi ALS z projektu ISOK pod 
postacią chmury punktów, największą trudnością może 

38   Np. Wroniecki 2015.
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zdawać się opracowanie pomiarów i ich analiza, jednak 
badacz winien cały czas mieć na uwadze ograniczenia 
stosowanej metody. Poprawna klasyfikacja danych, czy-
telne ich wizualizowanie oraz świadoma interpretacja 
skutkują możliwością szybkiej i precyzyjnej identyfika-
cji form terenowych. Analizy przestrzenne umożliwiają 
szczegółowe pomiary i opis obiektów, określenie poten-
cjalnego zasięgu stanowisk, a także pośrednie określenie 
relacji chronologicznych w odniesieniu do innych struktur 
antropogenicznych i form naturalnych. Przede wszystkim 
jest to metoda pozwalająca na precyzyjną i ekonomiczną 
dokumentację zachowanych pradziejowych, historycz-
nych i współczesnych obiektów o własnej formie tere-
nowej, niezależnie od współczesnego zagospodarowania 
terenu. Jest zatem idealnym uzupełnieniem pozostałych 
metod prospekcji archeologicznej, których zadaniem jest 
odkrywanie zachowanych pod ziemią struktur zabytko-
wych. Korzystając z danych ALS pozyskanych w ramach 
projektu ISOK powinniśmy jednak pamiętać o tym, że nie 
zostały one wykonane na zapotrzebowanie archeologicz-
ne. Moment zbierania danych nie został ograniczony za-
ledwie do jednej pory roku, a sposób klasyfikacji chmury 
punktów skutkuje nieraz „usunięciem” z prezentowanych 
pochodnych obiektów archeologicznych. Dodatkowo 
należy mieć na uwadze historyczność samych danych39. 
Projekt ISOK miał swój początek relatywnie niedawno, 
zebrane dane w jego trakcie należy uważać za aktualne. 
Jednak szybkie zmiany zachodzące w krajobrazie mogą 
skutkować tym, że informacje na temat formy terenowej 
danego obiektu mogą się dziś znajdować jedynie pod po-
stacią danych pozyskanych w trakcie lotniczego skanowa-
nia laserowego. W przypadku wcześniej nie zarejestrowa-
nych obiektów mogą być to jedyne dane na ich temat.

Podsumowanie – 
potencjał zasobów als

Zaprezentowane w artykule przykłady form terenowych 
stanowią jedynie wybór i jednocześnie cząstkę faktycz-
nej zawartości zasobu ISOK. Przedstawiona różnorodność 
obiektów znajduje jednak odzwierciedlenie w faktycz-
nym zróżnicowaniu stanowisk z terenu Polski uchwy-
conych w danych skanowania laserowego. Należy mieć 
na uwadze, iż dostępne dane nie są idealne i wymagają 
dalszego opracowania, gdyż w obecnej formie mogą być 
nieprzydatne dla potrzeb archeologii. Oprócz wskazanych 
przykładów usunięcia struktur terenowych zdarzają się 
bowiem przypadki, gdzie obiekty są częściowo niewi-
doczne lub klasyfikacja czyni zarysy struktur nieczytel-
nymi. Również konwencja wizualizacji nie sprawdza się 
dla niektórych obiektów, zwłaszcza tych położonych na 
stokach, w dolinach lub na stromych zboczach, których 
kontury stają się niewidoczne. 

39   Banaszek 2015: 317–324.

Mimo ukazanych wad ten nowy rodzaj informacji 
przestrzennych otwiera nowe perspektywy badawcze 
w stosunku do znanych zabytków jak i poszukiwania no-
wych stanowisk archeologicznych w Polsce. Największą 
zaletą danych ALS jest niewątpliwie możliwość zdalnej 
obserwacji obszarów o ograniczonej dostępności, takich 
jak pasma górskie, wyspy, bagna i tereny podmokłe, ale 
przede wszystkim lasy, których poszycie znacznie ogra-
nicza możliwości pozostałych typów prospekcji i technik 
dokumentacji. Należy też mieć na uwadze, że powierzch-
nia lasów w Polsce obejmuje obecnie ok. 30% powierzch-
ni kraju (z rozrzutem między województwami od 21,3 % 
do 49,2%)40, co może mieć wpływ na stan rozpoznania 
zasobów archeologicznych poszczególnych rejonów.

Omówione uwarunkowania zastosowania tej tech-
nikiw prospekcji archeologicznej obrazują możliwości 
wykorzystania jej w zarządzaniu i ochronie dziedzictwa 
archeologicznego. W oparciu o dane ALS możliwe jest 
wyznaczenia stref ochronnych, rozpoznanie stanu znisz-
czenia lub potencjalnych zagrożeń obiektów czy precy-
zyjne wskazanie miejsc prowadzenia szczegółowych prac 
archeologicznych. Ogólnodostępność danych i możliwość 
ich wykorzystania oraz przetwarzania na własną rękę 
przekłada się w perspektywie na ich wykorzystanie w róż-
norodnych bazach danych czy projektach badawczych. Zi-
lustrowany potencjał stanowi bezpośrednią przesłankę za 
dalszą integracją technologii ALS ze współczesną polityką 
kulturalną ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Niestety odczuwalny jest brak centralnego punktu 
zgłaszania odkryć, a także fragmentacja opracowań i pro-
jektów. Konieczne staje się wypracowanie mechanizmów 
na poziomie administrowania dziedzictwem, które po-
zwolą skrócić czas następujący od zgłoszenia i rejestracji 
danej struktury do przeprowadzenia prac weryfikacyj-
nych i ostatecznego objęcia danego miejsca ochroną 
prawną. Ogólnokrajowy projekt monitorowania bazy ALS 
pod względem stanowisk archeologicznych, połączony 
z weryfikacją potencjalnych odkryć z istniejącymi reje-
strami oraz weryfikacją terenową ma potencjał na znacz-
ne rozbudowanie stanu wiedzy o przeszłości. Wymaga 
on jednak stworzenia wspierających i egzekwujących go 
struktur, reprezentujących nowe podejście w komplek-
sowym rozpoznaniu zasobów archeologicznych kraju. 
W innym wypadku wykorzystanie potencjału danych 
lotniczego skanowania pozostawione zostanie ludziom, 
mogącym poświęcać temu nieograniczony czas w ramach 
działalności hobbystycznych, będących poza kontrolą 
ośrodków chroniących dziedzictwo. Rosnące zaintereso-
wanietej grupy odzwierciedlone jest w liczbie odwiedzin 
i rosnącej aktywności na stronach tematycznych, w me-
diach społecznościowych oraz na specjalistycznych forach 
poszukiwaczy zabytków. Bez systematycznego projektu 
monitorowania i opracowania zasoby ALS pozostawione 
są w stanie bycia niewykorzystywanymi do celów nauko-
wych stosownie do posiadanego potencjału.

40   Zajączkowski et al. 2015.
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Man in the landscape.  
Manmade terrain forms in Poland in the light of airborne laser scanning

Summary

Open access Airborne Laser Scanning (ALS) data covering most 
of Poland’s territory are available thanks to the ISOK (official 
translation: IT system of the Country’s Protection Against Ex-
treme Hazards) programme. This data is currently widely used 
for numerous purposes, including prospection and analysis of 
known archaeological sites. It is available as a WMTS layer of 
a hillshaded visualisation and can also be purchased for per-
sonal use and processing. At present it is also used by archae-
ologists, history enthusiasts, hobbyists and professional ex-
ploration groups. However there is no central institution that 
would serve as a hub for recording, cataloguing and verifying 
new finds. Despite the vast potential of the ALS data, archaeo-
logical initiatives were focused on small area projects, or on 
automation of feature detection but none focused on the data 
as a whole in order to detect and map archaeological features 
on a country-wide scale.

To fill this gap, for the last few years the authors have de-
veloped a simple GIS database for mapping such supposed 
archaeological features. At the present time it holds over 
2000 places of interest. It lists potential terrain features of 
manmade origin such as prehistoric forts and ringforts, cas-
tles, fortifications, fortresses, enclosures, mounds, barrows, 
ditches, ramparts, mines, charcoal piles, causeways, hollow 

ways, abandoned farms, villages and buildings, abandoned 
constructions, megalithic structures and other relics of past 
human activity. 

Viewing the open data has drawbacks and the main one is 
the lack of other visualisation than the raster hill-shaded relief 
such as Principal Component Analysis, Sky-View Factor, Local 
Relief Model, etc. These can be created by purchasing and re-
processing the data. In comparison to other non-invasive ar-
chaeological methods, such as field walking survey, aerial pho-
tography, satellite and UAV (Unmanned Aerial Vehicle) imagery, 
and geophysical prospection, ALS offers rapid cover, is unbiased 
by natural conditions, reveals a wide array of surface features 
and allows for detailed measurements and analysis.

Despite the offered possibilities in discovering and revealing 
new information on archaeological sites, the data is not used 
to its full potential. There is a rising need of creating admin-
istrative measures of utilising the ALS data in a country-wide 
prospection and cross-referencing it with existing archaeo-
logical registries. Otherwise the ones profiting the most will 
be the hobbyists and explorers and this unique opportunity to 
research and preserve the cultural heritage will be missed.  

Translated by Piotr Wroniecki
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Wstęp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

surowych danych pomiarowych możliwe jest dokonanie wtórnej 
klasyfikacji przy użyciu innych algorytmów, które czasem mogą 
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Rola lotniczego skanowania laserowego 
w badaniach krajobrazu kulturowego

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

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

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

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

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

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

Zanikłe średniowieczne  wsie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Założenia obronne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relikty działalności górniczej i hutniczej

NMT wykonane na podstawie danych z lotniczego skano-
wania laserowego znajdują zastosowanie w dokumentacji 
stanowisk o dużym areale, związanych ze znacznymi prze-
kształceniami pierwotnej powierzchni gruntu. Wśród ta-
kich stanowisk, których chronologia sięga średniowiecza, 
znajdują się stanowiska związane z eksploatacją surow-



134 ArchAeologicA Hereditas • 11

Maria Legut-Pintal

Ryc. 5. Zamek Tiefensee: plan warstwicowy wygenerowany na podstawie numerycznego modelu terenu (oprac. M. Legut-Pintal)
Fig. 5. Tiefensee Castle: altitude map generated basing on digital terrain model (designed by M. Legut-Pintal)

Ryc. 6. Pozostałości siedziby obronnej w Grabinie – numeryczny model terenu (oprac. M. Legut-Pintal)
Fig. 6. Remains of a defensive seat at Grabin – digital terrain model (designed by M. Legut-Pintal)
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ców naturalnych23. Dobrze widoczne w terenie są miejsca 
pozyskiwania kamienia. Zagadnienie datowania pozosta-
łości tego typu aktywności zostało jednak w należytym 
stopniu zbadane  jedynie dla wczesnego średniowiecza24. 

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

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

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

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

26   Cembrzyński i Legut-Pintal 2014.

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

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

27   Chorowska et al. 2016.

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

Elementy infrastruktury i zaplecza 

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

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

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

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

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

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

Zagadnienia problemowe

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

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

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

Podsumowanie

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

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

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

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

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

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

Summary

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

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

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

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

Translated by Maria Legut-Pintal
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Wprowadzenie

Dane z lotniczego skaningu laserowego (ALS) są obecnie 
szeroko stosowane w archeologii krajobrazu historycz-
nego, a nawet w mapowaniu i badaniach osadnictwa 
średniowiecznego na terenach leśnych w Czechach1. Ni-
niejszy artykuł dotyczy terenów zalesionych na północy 
regionu České Budějovice, w południowych Czechach, 
gdzie przeprowadzono niedestrukcyjne badania kilku 
opuszczonych średniowiecznych osad. W celu poznania 
form osadniczych wsi i ich zaplecza szeroko zastosowane 
zostały dane uzyskane dzięki zastosowaniu technologii 
LiDAR (Light Detection and Ranging), dostarczone przez 
czeski Państwowy Urząd Geodezji i Katastru (ČÚZK). Ar-
tykuł ten przedstawia zastosowanie tzw. numerycznego 
modelu terenu piątej generacji (DTM 5G) i rastrowych 
metod wizualizacji danych LiDAR w programach ArcMap, 
Surfer i Relief Visualisation Toolbox – RVT2. Niektóre ro-
dzaje wizualizacji w programie RVT jak Hillshading z wielu 
kierunków i Anisotropic Sky-Factor okazały się przydat-
ne do badania antropogenicznych form terenu opusz-
czonych średniowiecznych wiosek, ujawniając nowe ich 
elementy. Program Surfer jest odpowiedni do interpolacji 
cyfrowej elewacji / modelu terenu i badania topografii 
osad w stosunku do otaczającej rzeźby krajobrazu.

Północna część regionu České Budějovice obejmuje 
wiele dużych kompleksów leśnych, które są częścią Wyżyny 
Ševětín, od południa ograniczonej przegiem granic Lišova, 
a od północy kotliną Třeboň (Borkovice). Przedmiotem ba-
dań był region lasu Velechvín z dwiema opuszczonymi śre-
dniowiecznymi wioskami Prochod i Žďár, następnie obszar 
parku dla jeleni Poněšice z bezimienną opuszczoną wioską 
oznaczoną jako Vlkov I, a także las na zachód od miasta 
Lišov z opuszczoną wioską Přívořany. Wszystkie te wsie 
w średniowieczu należały do dóbr zamku Hluboká (ryc. 1)3.

Dwie z opuszczonych wsi – Prochod i Žďár były wcze-
śniej przedmiotem niedestrukcyjnych badań geodezyjno-
-topograficznych, które miały na celu szczegółową doku-
mentację form osadnictwa wraz z planimetrią i planem 

1   Čapek, John i Stolz 2013; Starková 2013; Holata i Světlík 2015.
2   Kokalj, Zakšek i Oštir 2011; Zakšek, Oštir i Kokalj 2011.
3   Dvorský 1899; cf. Pletzer 1973.

warstwicowym wszelkiej antropogenicznej rzeźby terenu, 
która reprezentuje  struktury opuszczonych gospodarstw4. 
W dwóch innych wsiach (Přívořany, Vlkov I) przeprowadzo-
no jedynie badania powierzchniowe z dokumentacją planu 
terenu i pomiarem przestrzennej dystrybucji obiektów5.

Prochod

Wioska Prochod w katastrze Velechvín (powiat České Bu-
dějovice) znajduje się na łagodnym południowo-zachodnim 
zboczu wzdłuż leśnej drogi, na południe od prawego brzegu 
potoku Borovy, w miejscu o toponimie „Na Štěpánkách” 
(ryc. 2). Wysokość nad poziomem morza wynosi 494 m .

Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w źródłach 
historycznych z II połowy XIII w. (pierwsza pisemna 
wzmianka w 1373 r.). Liczne źródła pisane odnoszą się 
do własności gospodarstw pod koniec XIV i na począt-
ku XV w., kiedy wieś była w wolnych zasobach niższej 
szlachty zajmującej stanowiska ministerialne królew-
skiego zamku Hluboká. Z tego powodu wioska nie zo-
stała wymieniona w spisie gruntów Williama z Pernštej-
na z roku 1490. Po połowie XV w. nastąpiło stopniowe 
zbycie udziałów własności z rąk lokalnej szlachty, wśród 
której odnotowano w źródłach pisanych liczne spory 
o dziedziczenie. Wieś została porzucona w niejasnych 
okolicznościach pod koniec XV w. W umowie sprzeda-
ży z 1503 r. wspomniano już opuszczoną wioskę wraz 
z gruntami ornymi i farmą należącą do majątku ziem-
skiego. W 1540 r. była to już opuszczona wieś z farmą 
należącą do posiadłości Hluboká6.

Lokalizacja wsi Prochod została już opisana w litera-
turze regionalnej z lat 30. ubiegłego wieku7. Stanowisko 
zostało później potwierdzone przez badania archeolo-
giczne8. W latach 2010–2011 został zrealizowany na te-

4   Čapek 2011; na temat metodologii badań geodezyjno-topogra-
ficznych patrz np. Smetánka i Klápště 1979, 1981; Kuna i Tomášek 
2004; Vařeka 2006: 57–59.

5   Kovář 1992; Havlice i Machula 2016.
6   Plezter 1973: 11–13; Čapek 2011: 236–238.
7   Novotný-Kolenský 1938: 6, 9.
8   Beneš, Michálek i Zavřel 1999: 89; Chvojka i Kovář 2006; Kovář 

2011: 259.
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renie opuszczonej wioski pomiar geodezyjno-topograficz-
ny, który szczegółowo udokumentował osadę i jej ślady 
w ukształtowaniu terenu, które zostały zmierzone tachi-
metrem geodezyjnym.

Na nawsi należącej do wioski, o powierzchni około 
6 ha, zostało udokumentowanych 46 formacji terenu 
wzdłuż holwegu (głębocznicy), stanowiących pozostałości 
średniowiecznych gospodarstw. Większe, podłużne, wy-
pukłe obiekty są najprawdopodobniej śladami domów; 
wklęsłe obiekty w formie kwadratu, ze słabo zaznaczo-
nym wejściem są pozostałościami zagłębionych komór. 
Mniejsze, okrągłe obiekty z nasączoną wodą powierzch-
nią i o silnym pochyleniu ścianek wewnętrznych, można 
interpretować jako studnie. W rejonie miejscowości zo-
stało również rozpoznanych 13 obszarów wodnych – małe 
zbiorniki wodne, które były wykorzystywane do celów go-
spodarczych. W północno-wschodniej części wsi znajduje 
się owalny pagórek z małymi zagłębionymi obiektami, ale 
bez zewnętrznych fortyfikacji. Na tym owalnym pagórku 
znajdował się dwór wzmiankowany w źródłach pisanych9.

  9   Čapek 2011: 241–242; Kovář 2011: 260.

Na błoniach przeprowadzone zostały badania geo-
fizyczne z wykorzystaniem metody elektrooporowej, 
w miejscu prawdopodobnej lokalizacji jednego z gospo-
darstw. Wykonane następnie wykopy sondażowe ukazały 
wnętrze największej izby trzyczęściowego domu z kamien-
nym piecem. Pomiary geofizyczne zostały wykonane także 
na powierzchni pagórka, gdzie zostały wykryte, w wykopie 
sondażowym, zniszczone murowane struktury10. Drobne 
prace archeologiczne na obszarze wsi oraz w obszarze re-
zydencji przyczyniły się do wydatowania osady, które jest 
oparte na ceramice z XIII w.; opuszczenie wsi umiejscawia 
się zgodnie ze źródłami pisanymi na koniec XV w.

Žd’ár

Opuszczona wioska Žd’ár (znana również jako Žár) na te-
renie katastru Kolný (powiat České Budějovice) znajdu-
je się na leśnym skrzyżowaniu dróg łączących okoliczne 
wsie, w miejscu o nazwie „U Doubku”. Wioska znajduje 
się w łagodnej dolinie przy wschodnim zboczu niewielkie-

10   Čapek i Baierl 2012: 193–201.

Ryc. 1. Mapa dóbr Hluboká w południowych Czechach według rejestru gruntów Williama Pernšteina z 1490 roku (oprac.  
L. Čapek)
Fig. 1. A map of estate Hluboká in South Bohemia by land register of William of Pernstein from 1490 (designed by L. Čapek)
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go wzgórza, na lewym brzegu potoku Dubenský (ryc. 2). 
Wysokość wsi nad poziomem morza wynosi około 478 m.

Wieś Žd’ár pojawiła się w źródłach pisanych stosunko-
wo późno, w 1490 r. w rejestrze dóbr Hluboká. Jej początki 
przypadły prawdopodbnie jednak na wcześniejszy wiek. 
W rejestrze wymieniono osiem gospodarstw, z których 
pięć nie miała żadnych właścicieli i ich ziemie były rozpro-
wadzone wśród tamtejszych chłopów. W związku z tym 
rejestr gruntów odnotował ostatnią fazę istnienia wsi. 
Wieś została porzucona na przełomie XV i XVI w., zanim 
w połowie XVI w. pojawił się na terenie opuszczonej wio-
ski folwark Andrzeja Ungnade z Sunek. W roku 1592 zosta-
ły wspomniane gospodarstwo, owczarnia i kilka stawów. 
Folwark i owczarnia zniknęły w czasie wojny trzydziesto-
letniej; w 1628 r. zostały wymienione jako opuszczone11.

W podobny sposób jak wioska Prochod, wieś Žďár była 
wcześniej lokalizowana na podstawie opisu w literaturze 
regionalnej z lat 30. XX w.12 Jej lokalizacja została zweryfi-
kowana przez badania terenowe w latach 1970.13. W latach 
2010–2011 przeprowadzono szczegółowe badania geode-
zyjno-topograficzne, kiedy to zostały zadokumentowane 
pozostałości osady ze wszystkimi zidentyfikowanymi for-
mami terenu i dokonano pomiarów za pomocą tachimetru.

Na miejscu opuszczonej wsi Žďár na obszarze około 
1,5 ha zostało znalezionych podczas badań powierzchnio-
wych w sumie 38 formacji terenu, które były rozmiesz-
czone wokół okręgu nawsi, z którego wychodził holweg. 
Wśród formacji terenu wyróżniono 16 prostokątnych, wy-
pukłych obiektów i 5 wklęsłych, nieregularnie zagłębionych 
obiektów. Obiekty reprezentują strukturę poszczególnych 
gospodarstw; duże obiekty wypukłe mogą być interpreto-
wane jako domy, zaś zagłębione obiekty można uznać za 
budynki o funkcji gospodarczej (komory, spichlerze). Został 
również na obszarze wsi zidentyfikowany niewielki okrągły 
staw z tamą i studnią. W szerszym zapleczu wsi zostały zi-
dentyfikowane pozostałości nieistniejącej owczarni z relik-
tami murów, które znajdowały się na przeciwległym zboczu 
nad strumieniem, na południe od wsi. Na wspomnianym 
strumieniu został również rozpoznany cały system urzą-
dzeń hydrotechnicznych – stawów z zaporami, większość 
z nich powstała po opuszczeniu osady w XVII w.14

Podobnie jak w poprzedniej wsi, w rejonie opuszczo-
nych gospodarstw zostały zrealizowane badania geofi-
zyczne z wykorzystaniem metody elektrooporowej, a na-
stępnie wykopy sondażowe w jednej z prostokątnych, 
wypukłych formacji, które ukazały dużą część mieszkal-
ną, najwyraźniej trójizbowego dom. Mały wykop testo-
wy odkrył część zniszczonych murów z kamienia i cegły; 
z wykopu pochodziły fragmenty ceramiki z XIV – XV/XVI 
w. i fragmenty polepy. Na terenie owczarni zostały prze-
prowadzone również badania geodezyjne i geofizyczne, 

11   Plezter 1973: 10.
12   Novotný-Kolenský 1938: 11–12.
13   Beneš, Michálek i Zavřel 1999: 88.
14   Čapek 2011: 234–235

gdzie udokumentowano zewnętrzne ściany i wewnętrzną 
strukturę budynku15.

Přívořany

Opuszczona wioska Přívořany (również Příhořany) na tere-
nie katastru Levín (powiat České Budějovice) znajduje się 
około 1,2 km na zachód od obecnej wsi Levín, u podnó-
ża dwóch wzgórz pomiędzy lasami Vlčí jámy i Čankov, na 
północ od lewego brzegu bezimiennego potoku (ryc. 2). 
Wysokość nad poziomem morza wynosi około 515 m.

Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy wśród in-
nych miejscowości w dokumencie z roku 1378, w któ-
rym Karol IV miał gwarantować nieruchomości Hluboká 
margrabiemu Janowi Leuchtenberg. Podczas husyckich 
i post-husyckich wojen wieś została opuszczona. W 1490 
r. wieś Přívořany została wymieniona w rejestrze grun-
tów Williama Pernsteina jako opustoszała z dziewięcio-
ma opuszczonymi gospodarstwami wraz z nazwiskami 
uprzednich chłopów16.

Wieś długo nie była dokładnie zlokalizowana; mylnie 
określono jej położenie i wieś umiejscawiana była w la-
sach wokół Levína i Lišova17. Dopiero w latach 70. XX w. 
wieś została prawidłowo zlokalizowana na podstawie 
toponimu „V Přirozanech” na mapie katastru Sable18. 
W 1992 r. zostały zrealizowane pierwsze badania po-
wierzchniowe opustoszałej wsi i opracowano podstawo-
wą dokumentację topograficzną i planigraficznę zabyt-
ków19.

W trakcie badań powierzchniowych zostały znalezio-
ne pozostałości prawdopodobnie sześciu domów, trzech 
zapór i stawów oraz holwegu. Na terenie wsi został udo-
kumentowany średniowieczny system pól – terenów 
ornych. Gospodarstwa wyróżniały się jako prostokątne 
wzniesienia, z częściowo widocznymi, zniszczonymi ka-
miennymi konstrukcjami. Zostały zaobserwowawne rów-
nież bardziej wklęsłe obiekty o kwadratowym kształcie 
(komórki?) oraz inne relikty budynków o prawdopodob-
nie lżejszej konstrukcji. W trakcie badań powierzchnio-
wych znaleziono jedynie niewielkie ilości średniowiecznej 
ceramiki, cegły i fragmentów polepy20.

Vlkov I 

Opuszczona wioska o nieznanej nazwie, oznaczona jako 
Vlkov I, znajduje się w katastrze wsi Dobřejovice (powiat Če-
ské Budějovice), w miejscu o nazwie „U Vrby” (ryc. 2). Wy-
sokość terenu nad poziomem morza wynosi około 526 m.

15   Čapek i Baierl 2012: 193–201.
16   Pletzer 1973: 9; Kovář 1992: 246–247.
17   Novotný-Kolenský 1938: 3; Profous 1951: 476; Roubík 1959: 56.
18   Pletzer 1973: 9.
19   Kovář 1992: 247.
20   Kovář 1992: 247–248.
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Źródła pisane odnoszące się do tego miejsca nie są 
znane. Prawdopodobnie jednak był to starszy rdzeń roz-
proszonej osady, która została później przeniesiona na 
miejsce obecnej wsi Vlkov, która znajduje się około 1 km 
na południowy wschód od zidentyfikowanego stanowi-
ska. Istniejąca wieś Vlkov została wymieniona w rejestrze 
gruntów dóbr Hluboká z roku 1490 (pierwsza pisemna 
wzmianka o wsi pochodzi z 1443 r.). 

Wieś została zidentyfikowana w trakcie badań po-
wierzchniowych w latach 70. XX w., kiedy znaleziono 
zagłębiony obiekt, częściowo zniszczony przez odpływ 
wody ze stawu. W okolicy stwierdzono kilka obiektów 
niszczonych przez erozję wodną. Inne mniejsze obiekty 
zostały zidentyfikowane na obu brzegach potoku21. Ob-
szar został poważnie zakłócony przez budowę kaskady 
dwóch innych mniejszych stawów w latach 70. XX w., 
które usunęły ślady pierwotnego ukształtowania terenu 
w obszarze wsi. Z badań powierzchniowych najbliższej 
okolicy wsi zostały pozyskane fragmenty średniowiecznej 
ceramiki z XIII–XV w.22.

21   Beneš, Michálek i Zavřel 1999: 89–90.
22   Havlice i Machula 2016.

Metody przetwarzania danych ALS

Lotniczy skaning laserowy (ALS) jest jedną z metod te-
ledetekcji, która dostarcza danych z bezpośrednich po-
miarów odległości między ruchomym skanerem lasero-
wym emitującym impulsy laserowe i powierzchnią ziemi. 
Georeferencyjne pomiary odległości są przetwarzane 
do postaci trójwymiarowych chmur punktów, z których 
można generować trójwymiarowe cyfrowe modele tere-
nu (DTM) z wysoką rozdzielczością, które otrzymuje się 
przez filtrowanie roślinności i innych struktur, które nie 
są przedmiotem zainteresowań archeologa. Szczegółowe 
informacje i zasady ALS zostały przedstawione w licznych 
studiach23. W tym rozdziale przedstawiona zostanie me-
todologia przetwarzania danych lidarowych dla naszego 
obszaru zainteresowania w północnym regionie powiatu 
České Budějovice.

Dla celów tego studium zostały wykorzystane goto-
we dane uzyskane w ramach czeskiego Państwowego 
Urzędu Geodezji i Katastru (ČÚZK), Ministerstwa Obrony 

23   Np. Crutchley 2010; John i Gojda 2013: 8–11; Mlekuž 2013: 113–119.

Ryc. 2. Lokalizacja opuszczonych średniowiecznych wsi w północnej części powiatu České Budějovice: 1. Prochod, 2. Žďár,  
3. Přívořany, 4. Vlkov I (oprac. L. Čapek, źródło mapy WMS © Państwowy Urząd Geodezji i Katastru, www.cuzk.cz)
Fig. 2. Location of the deserted Medieval villages in the north area of České Budějovice district: 1. Prochod 2. Žďár, 3. Přívořa-
ny, 4. Vlkov I (designed by L. Čapek, data source © Czech State Administration of Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)
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i Rolnictwa Czech24. Projekt skanowania obszaru Czech 
wykorzystuje skaner typu „full wave” Riegl LMS Q-680 
z aparaturą GPS zamontowany na specjalnym samolo-
cie. Z produktów końcowych został wykorzystany tzw. 
cyfrowy model terenu 5 generacji (DTM 5G) o gęstości 
około 1,6 punktów na m2 i dokładności wysokości 0,3 m 
na terenach zalesionych. Szczegółowe zasady skanowania 
i klasyfikacji danych ALS są szczegółowo opisane w zaktu-
alizowanym raporcie technicznym ČÚZK25.

Wadą opracowanych komercyjnie danych lidarowych 
dla obszaru České Budějovice jest fakt, iż skanowanie 
ČÚZK zostało wykonane w miesiącach letnich – czerwcu 
i wrześniu, w czasie wegetacji roślinności26. Ten fakt może 
wpływać na formę cyfrowego modelu terenu (gęsta ro-
ślinność zmniejsza liczbę odbić promieni laserowych i gę-
stość danych) oraz interpretację wyników. Należy przyjąć, 
że idealnym terminem do skanowania są miesiące wio-
senne po stopnieniu śniegów, gdy szata roślinna nie jest 
jeszcze w pełni wykształcona27. Ponadto wsie znajdują się 
w lasach o różnym charakterze pokrywy roślinnej. Wsie 
Prochod i Ždár znajdują sie w lesie, gdzie pokrywa leśna 
składa się z drzew iglastych, zwłaszcza świerku i sosny 
posadzonych po zalesieniu w XIX w., podczas gdy wsie 
Přívořany oraz Vlkov I znajdują się w lasach mieszanych, 
gdzie oprócz nasadzeń świerku występują drzewa liścia-
ste z przewagą buku i dębu. W lasach z dominacją drzew 
iglastych często występują spadłe, suche gałęzie, które 
często mogą stworzyć tzw. pseudo-struktury i zaburzać 
interpretację danych lidarowych28.

Wyniki skanowania w celu interpolacji cyfrowego 
modelu terenu uzyskano na wniosek i zgodnie z umową 
z ČÚZK i dostarczono w formacie ACSII (.xyz) w postaci 
chmury punktów pomiarowych, w czterech arkuszach 
mapy o rozmiarze 2,5 x 2,5 km, które objęły obszar zale-
siony oraz opuszczonej wiejskiej osady. Dane dla obszaru 
opuszczonych wsi Prochod i Žďár zostały użyte po filtro-
waniu i klasyfikacji automatycznej29 (użyto typu danych g-
-grunt), podczas gdy dane dotyczące obszarów wsi Přívo-
řany i Vlkov I już w końcowym produkcie przetwarzania 
I - DTM 5G. Współrzędne planimetryczne (xy) są przetwa-

24   Należy zauważyć, że dane z ČÚZK udostępnia się jedynie w ce-
lach komercyjnych. Cyfrowy model terenu Republiki Czeskiej – 
5 generacji (DTM 5G) został stworzony przede wszystkim dla 
celów analizy warunków terenowych i modelowania natural-
nych zjawisk o charakterze lokalnym, w szczególności w zakresie 
planowania przestrzennego w sektorze cywilnym i wojskowym. 
Ponadto, nowy DTM 5G zastąpi przestarzałe modele wysokościo-
we i zaktualizuje planimetryczną Podstawową Geograficzną Bazę 
Danych Republiki Czeskiej – ZABAGED (Brázdil 2009).

25   Brázdil et al. 2015.
26   Por. Holata i Plzák 2013: 52.
27   John i Gojda 2013: 11.
28   John 2010: 28.
29   Dane po solidnym filtrowaniu są półproduktem do iloczynu DTM 

5G. Używany typ danych g (grunt) zawiera oba punkty terenu 
i kilka punktów o niskiej roślinności. Może to prowadzić do błęd-
nego przypisania punktów ukształtowania terenu do grupy o ni-
skiej roślinności (Holata i Plzák 2013: 51–52, 55).

rzane w układzie współrzędnych S-JTSK Křovák East North 
podczas gdy koordynaty wysokości (z) w systemie BVP 
po zrównoważeniu. Dane .xyz importowano do systemu 
informacji przestrzennej (GIS) poprzez ArcMap10 i do 
programu interpolującego Surfer 10 w celu utworzenia 
numerycznych modeli terenu. Działania i przetwarzanie 
danych lidarowych w programach GIS ESRI czy też Surfer 
(Golden Software) zostały opisane w wielu profesional-
nych przewodnikach30.

W programie ArcMap 10 dane zostały zwizualizowa-
ne z użyciem narzędzia 3D Analysis w warstwie punktów 
w formacie “shapefile” i osadzone w przestrzennym ukła-
dzie współrzędnych S-JTSK Křovák East North. Z chmury 
punktów został utworzony za pomocą interpolacji wyso-
kości numeryczny model terenu (DEM), który reprezentu-
je dane rastrowe. Jako sprawdzony sposób wyświetlania 
formacji reliefu terenów zalesionych została wybrana 
interpolacja Natural Neighbor w narzędziach 3D Analyst 
(interpolacja rastrowa). Metoda Natural Neighbor nadaje 
się do ciągłej interpolacji i tworzenia prawdziwego ob-
razu reliefu, który przedstawia szczegółowo indywidual-
ne cechy terenu i nie tworzy tak zwanych „fałszywych” 
struktur31. Jako rozmiar komórki został wybrany rozmiar 
1 m, który doskonale nadaje się do szczegółowego rende-
rowania obrazu nawet mniejszych obiektów widocznych 
w ukształtowaniu terenu.

W dalszej pracy z danymi rastrowymi zostały wybra-
ne zaawansowane techniki wizualizacji z wykorzystaniem 
narzędzi open-source Relief Visualisation Toolbox (RVT), 
ver. 1.1, które zostały opracowane w Instytucie Antro-
pologii i Studiów Przestrzennych Słoweńskiej Akademii 
Nauk w Lubljanie (kierowanego przez dr. Ž. Kokajla)32. 
Do tego oprogramowania został włożony wygenerowa-
ny w ArcMap 10 rastrowy cyfrowy model terenu (DTM) 
w formacie GeoTIFF. Oprogramowanie RVT umożliwia 
pracę z różnymi metodami wizualizacji. Do wizualizacji 
zostały wybrane metody Hillshading z wielu kierunków 
i anizotropowy Sky-view Factor (ryc. 3–4)33.

Format Hillshading z wielu kierunków jest wyświetla-
ny jako kompozycja RGB kombinacji kilku modeli cienio-
wania (hillshade) w ośmiu strefach kierunku oświetlenia, 
w azymucie od 0° do 360° (45°) w prawo. Wynik w posta-
ci 8-bitowego obrazu jest wynikiem obliczeń w trzech kie-
runkach, oddzielonych od 60° (315° w czerwonej strefie, 
15° w zielonej strefie, a 75° w strefie niebieskiej). Metoda 
ta umożliwia również wykrywanie mniejszych obiektów, 
które nie są widoczne w normalnym modelu cieniowa-
nia z jednego kierunku ustawienia azymutu oświetlenia34. 
Wynik może być wstawiony jako shapefile z powrotem do 

30   Np. Davis 2012.
31   Por. Holata i Plzák 2013: 66–68.
32   Program też również udostępniony jest jako open source na http://

iaps.zrc-sazu.si/en/rvt. Instrukcja programu: Zakšek et al. 2014.
33   Kokalj, Zakšek i Oštir 2011; Zakšek, Oštir i Kokalj 2011;  Zakšek 

et al. 2012.
34   Kokalj, Zakšek i Oštir 2010: 114–115; por. Devereux, Amable 

i Crow 2008: 471–472.
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Ryc. 3. Cyfrowy model terenu opuszczonych średniowiecznych wiosek w programie RVT: 1. Prochod, 2. Žďár; a – wizualizacja 
Hillshading z różnych kierunków, b – Anizotropowy Sky-view Factor (oprac. L. Čapek, dane źródłowe © Państwowy Urząd Geode-
zji i Katastru, www.cuzk.cz).
Fig. 3. A digital terrain model of the deserted Medieval villages in the RVT program: 1. Prochod, 2. Žďár; a – visualisation 
Hillshading from multiple direction, b – Anisotropic Sky-view Factor (designed by L. Čapek, data source © Czech State Admini-
stration of Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)

ArcMap i kontrast barw oraz zmiany w rozkładzie warto-
ści można również ustawić we właściwościach warstwy 
przy użyciu funkcji odchylenia standardowego.

Inny sposób renderowania – Anisotropic Sky View 
Factor to zmodyfikowana wersja proxy rozmytego wy-
świetlenia Sky-view Factor (SVF), które korzysta z fikcyj-
nego źródła światła do oświetlenia reliefu terenu z nie-
bieskiej półkuli widocznej z pewnego punktu, a tym 
samym przezwycięża ograniczenia tradycyjnych modeli 
cieniowania (hillshade) odwzorowujących zawsze w jed-
nym kierunku oświetlenia. Jeśli SVF jest oświetlony, re-
lief korelowany jest z częścią widocznego nieba, która 
jest ograniczona przez horyzont reliefu terenu. Z tego 
względu, że punkty na grzbietach są jaśniejsze niż punk-
ty w części dolnej stromej doliny, chociaż wszystkie są 
oświetlone przez jasne niebo, większa część powierzchni 
jest widoczna z grzbietu niż z doliny. Metoda SVF jest 
także w stosunkowo płaskim terenie odpowiednia dla 
wizualizacji małych formacji antropogenicznych w relie-

fie terenu – wypukłych i wklęsłych obiektów, bierze pod 
uwagę ich różne proporcje wysokości i kształtu w prze-
kroju, a przez to różną widoczność. Ta sama zasada od-
nosi się do obiektów wypukłych, gdzie widoczna część 
nieba jest większa dla wklęsłych obiektów, stąd wklęsłe 
obiekty są renderowane jako ciemniejsze niż obiekty 
wypukłe, które są znacznie jaśniejsze35. Modyfikacja 
Anisotropic Sky View Factor zakłada, że niebo jest wy-
raźniejsze z pewnych kierunków, niż w innych kierunkach 
i odzwierciedla trzy parametry ekspozycji obliczone przez 
kąt azymutu padania światła36. Ta wizualizacja zachowuje 
prawdziwy obraz topografii i terenu oraz jego plastycz-
ność i dlatego jest odpowiednia do badań polowych 
i weryfikacji antropogenicznych obiektów wypukłych37. 

35   Szczegółowo: Kokalj, Zakšek i Oštir 2011: 263, 267–271; Zakšek, 
Oštir i Kokalj 2011.

36   Szczegółowo: Zakšek et al. 2012.
37   Por. Holata i Plzák 2013: 76.
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W programie ArcMap możemy zmienić kontrast wyświe-
tlania wyników po zmianie wartości korzystając z funkcji 
odchylenia standardowego.

Oprócz zastosowania programu RVT, został wyko-
rzystany program Surfer 10, gdzie dane wejściowe we 
współrzędnych .xyz, zostały przeniesione w punkty siatki. 
Siatka została stworzona przez triangulację rastrowego 
cyfrowego modelu terenu (DEM). Dla metody interpolacji 
w narzędziu Gridding została dobrana tak zwana meto-
da krigingu o przestrzennym 0,5 m rozmiarze komórek 
siatki. Interpolacja kriging zapewnia lepsze i płynniejsze 
odwzorowanie reliefu niż interpolacja Natural Neighbor 
w ArcMap 10. Wynikiem jest zacieniony model reliefu 
(również hillshade), gdzie można łatwo zmienić parame-
try oświetleniowe (azymut i kąt wzniesienia) w czasie rze-
czywistym i oferuje trzy rodzaje wyświetlania cieni, zosta-
ło wybrane odbicie Lambertian. Dla modelu rastrowego 
można również utworzyć cyfrowy model 3D terenu. Pro-
gram Surfer jest szczególnie przydatny do tworzenia cy-

frowych modeli wysokości/terenu, które są zróżnicowane 
w zależności od zakresu kolorów, poziomów wysokości 
terenu. Obserwacja różnic wysokości w charakterze kra-
jobrazu w odniesieniu do topografii osady jest nadzwy-
czaj prosta (ryc. 5–6).

Zaletą programu Surfer jest przetwarzanie dużych 
plików (do miliarda punktów danych), a interpolacja zaj-
muje znacznie mniej czasu niż w programie ArcMap. Na-
tomiast w ArcMap możemy znaleźć dużo więcej narzędzi 
do późniejszej edycji i wektoryzacji danych, jak również 
możemy wykorzystać szereg map kartograficznych. Do-
brą praktyką jest, aby stworzyć pierwszą podstawową 
wersję danych LiDAR w obrębie programu Surfer, gdzie 
możemy zdefiniować punkty zainteresowania i kompo-
nenty w krajobrazie pod zmiennym i zmienionym kątem 
oświetlenia w wizualizacji hillshading, a następnie mo-
żemy skoncentrować się w przypadku innych wyników 
na ArcMap, korzystając z innych zaawansowanych metod 
interpolacji i renderingu.

Ryc. 4. Cyfrowy model terenu opuszczonych średniowiecznych wiosek w programie RVT: 3. Přívořany, 4. Vlkov I; a – wizuali-
zacja Hillshading z róznych kierunków, b – Anizotropowy Sky-view Factor (oprac. L. Čapek, dane źródłowe © Państwowy Urząd 
Geodezji i Katastru, www.cuzk.cz)
Fig. 4. A digital terrain model of the deserted Medieval villages in the RVT program: 3. Přívořany, 4. Vlkov I; a – visualisation 
Hillshading from multiple direction, b – Anisotropic Sky-view Factor (designed by L. Čapek, data source © Czech State Admini-
stration of Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)
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Identyfikacja i interpretacja form terenu 
w danych ALS

Ponieważ wcześniej w obszarach opuszczonych średnio-
wiecznych wiosek zostały przeprowadzone badania po-
wierzchniowe i geodezyjno-topograficzne, można było 
zweryfikować rezultaty danych ALS starszą, naziemną 
dokumentacją geodezyjną antropogenicznych form 
terenu, wykorzystującą tachimetr oraz GPS. Dotyczy 
to w szczególności wsi Prochod i Žďár. W pozostałych 
dwóch wsiach zostały przeprowadzone dodatkowe, 
bezpośrednie38 badania powierzchniowe, aby zwe-
ryfikować formy terenu, które zostały wykryte przez 
wcześniejsze badania, ale w ich trakcie zostały odkryte 
nowe relikty (ryc. 7–8). Zidentyfikowane i zinterpreto-
wane komponenty zostały ręcznie wrysowane w Arc-
Map, tj. wektoryzowane jako poligony (np. obszary wsi, 

38   Crutchley 2010: 27–28.

powierzchnia wody, obecne pola) lub linii (np. systemy 
pól, drogi).

Korzystając z wizualizacji Hillshading z wielu kie-
runków i Anisotropic Sky-view Factor było możliwe 
zidentyfikowanie znaczących antropogenicznych form 
terenu w opuszczonych średniowiecznych wioskach. 
Nawsie głównie charakteryzuje się „zaburzoną” for-
mą terenu utworzoną przez połączenie wypukłych 
i wklęsłych obiektów, które reprezentują konstrukcje 
dawnych gospodarstw. Pozostałości są rozmieszczone 
wokół okrągłego, owalnego lub kwadratowego nawsia 
(Žďár, Přívořany) lub wokół zagłębionej drogi – holwe-
gu przechodzącego przez centrum miejscowości (Pro-
chod). W przypadku wioski Vlkov I, obszar miejscowości 
został uszkodzony przez erozję i późniejsze utworzenie 
kaskady współczesnych stawów. W wioskach Prochod 
i Přívořany w danych ALS widoczne jest regularne roz-
mieszczenie poszczególnych działek gospodarstw. Ko-
rzystając z SVF w ciemnych odcieniach szarości może-

Ryc. 5. Cyfrowe modele terenu opuszczonych średniowiecznych wiosek w programie Surfer: 1. Prochod, 2. Žďár; a – zacienio-
ny model reliefu, b – 3D DTM (oprac. L. Čapek, dane źródłowe © Państwowy Urząd Geodezji i Katastru, www.cuzk.cz)
Fig. 5. A digital terrain models of the deserted Medieval villages in the program Surfer: 1. Prochod, 2. Žďár; a – shaded relief 
mode, b – 3D DTM (designed by L. Čapek, data source © Czech State Administration of Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)
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my ukazać zagłębione obiekty. Te wklęsłe obiekty mogą 
być wyraźnie zidentyfikowane głównie we wsi Prochod, 
gdzie liczne są częściowo zagłębione obiekty – komory 
i studnie.

Wśród innych dobrze zidentyfikowanych w danych li-
darowych obiektów wymienić należy owalne wzniesienie 
w północno-wschodniej części wsi Prochod, gdzie zakłada 
się istnienie dworu. W opuszczonej wiosce średniowiecz-
nej Žďár można również rozpoznać prostokątną konstruk-
cję nowożytnej owczarni, w południowo-zachodniej 
części wsi. W pobliżu znajduje się także okrągła studnia 
i szczątki liniowych obwarowań folwarku.

Częścią obszarów wiejskich były również liczne stawy. 
Dane ALS są w tym przypadku wyraźne, zwłaszcza czytel-
ne są większe stawy z zaporami, które zostały zidentyfiko-
wane w wioskach Prochod, Žďár i Přívořany. Małe zbior-
niki wodne w pobliżu wsi Prochod, obecnie w większości 
osuszone, są gorzej widoczne w płaskim ukształtowaniu 
terenu, nawet wyświetlone w SVF. We wsi Vlkov I znaj-
duje się kaskada trzech stawów oddzielonych zaporami, 

które zostały założone po opuszczenia wsi. We wsi Žďár 
wystąpił wyraźny system stawów, które zostały stworzo-
ne na strumieniu płynącym na południe od wsi.

W danych ALS są też wyraźnie widoczne liniowe, 
bardziej zagłębione obiekty. Reprezentują one głównie 
grupę dróg i ścieżek. Szeroka zagłębiona droga (holweg) 
jest udokumentowana w pobliżu wsi Prochod; przecho-
dziła ona przez centrum miesjcowości, a wokół niej znaj-
dowały się po obu stronach gospodarstwa. Drogę taką 
stwierdzono również w miejscowości Žďár; wychodziła 
ona z obszaru wsi i zmierzała w kierunku południowym, 
gdzie dalej rozgałęziała się. Kilka holwegów stwierdzono 
również w pobliżu wsi Přívořany, gdzie wychodziły ze wsi 
dalej w głąb terenów dawnych pól.

W danych ALS z wykorzystaniem odpowiedniej wi-
zualizacji w niektórych wsiach wyraźnie widoczne są 
inne obiekty liniowe, które są bardzo trudne do ziden-
tyfikowania w ramach zwykłego badania powierzch-
niowego. Są to głównie pozostałości systemów pól, 
manifestujących się poprzez charakterystyczne krawę-

Ryc. 6. Cyfrowe modele terenu opuszczonych średniowiecznych wiosek w programie Surfer: 3. Přívořany, 4. Vlkov I; a – zacie-
niony model reliefu, b – 3D DTM (oprac. L. Čapek, dane źródłowe © Państwowy Urząd Geodezji i Katastru, www.cuzk.cz)
Fig. 6. A digital terrain models of the deserted Medieval villages in the program Surfer: 3. Přívořany, 4. Vlkov I; a – shaded relief 
mode, b – 3D DTM (designed by L. Čapek, data source © Czech State Administration of Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)
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Ryc. 7. Plan interpretacyjny opuszczonych 
średniowiecznych wiosek na podstawie ana-
lizy danych ALS i badań powierzchniowych: 
1. Prochod, 2. Žďár (oprac. L. Čapek, dane 
źródłowe © Państwowy Urząd Geodezji i Ka-
tastru, www.cuzk.cz); Legenda do ryc. 7–8: 
1 – obszar wsi; 2 – dwór; 3 – zagłębiona droga; 
4 – układy pól; 5 – brukowane drogi; 6 – drogi 
bite; 7 – strumień; 8 – staw; 9 – terasa;  
10 – owczarnia; 11 – studnia; 12 – ogrodzenie; 
13 – kamieniołom; 14 – zapora wodna; 1 
5 – melioracja leśna; 16 – obszar wydobywczy; 
17 – współczesne pole; 18 – dom gajowego; 
19 – współczesna jama; 20 – żleby erozyjne
Fig. 7. An interpretative plan of the deser-
ted Medieval villages based on the evaluation 
of ALS data and systematic fieldwalking: 1. 
Prochod, 2. Žďár (designed by L. Čapek, data 
source © Czech State Administration of Land 
Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz); Le-
gend to LiDAR figures: 1 – village area;  
2 – mansion; 3 – hollow way; 4 – field systems;  
5 – paved roads; 6 – unpaved roads; 7 – stre-
am; 8 – pond; 9 – terrace; 10 – sheepfold;  
11 – well; 12 – enclosure; 13 – quarry area; 
14 – pond dam; 15 – forest melioration;  
16 – mining area; 17 – modern field; 18 – ga-
mekeeper house; 19 – recent pit; 20 – erosion 
rills

dzie wyznaczające poszczególne działki lub ścieżki. Są 
one łatwe do zidentyfikowania poprzez prześledzenie 
prawidłowości powtarzającego się podstawowego mo-
dułu szerokości39. Wyraźny wzór średniowiecznych pól 
jest widoczny w opuszczonej średniowiecznej wiosce 
Prochod; powiązany był bezpośrednio z poszczególny-
mi gospodarstwami. W miejscowości Žďár grunty orne 

39   Por. Malina 2015: 516.

położone były na północ od wioski i zostały zniszczone 
przez współczesną meliorację leśną w XX w., która two-
rzy w danych lidarowych charakterystyczne rozgałęzie-
nia. Pozostałości gruntów ornych w postaci regularnie 
rozstawionych krawędzi zostały również odkryte w po-
bliżu wsi Vlkov I.

Ostatnią z wymienionych antropogenicznych form te-
renu są relikty górnictwa. Znaczące zabytki górnicze zo-
stały znalezione w miejscowości Přívořany, gdzie zostały 
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zidentyfikowane w południowo-zachodniej części obsza-
ru wsi. Składały się one z wklęsłych obiektów, które są 
typowe dla antropogenicznych obiektów górniczych i są 
reprezentowane przez pojedyncze doły i zagłębienia. Ich 
układ może być dobrze widoczny po wyświetleniu w SVF. 
W pobliżu wsi Žďár stwierdzono, na południe od wsi, 
obszar kamieniołomu, gdzie był pozyskiwany dostępny 
tu kamień. Stwierdzono, że ów kamień budowlany (gra-
nit) był również używany do budowy zagród i budynku 
owczarni.

W rejonie wsi Vlkov I stwierdzono szereg wyraźnych, 
świeżych dołów, które mogą być interpretowane naj-
prawdopodobniej jako resztki zrzuconych i eksplodują-
cych tu bomb po nalocie na miasto České Budějovice 
w roku 1944. Ich zrzucenie zniszczyło kilka zabytków ar-
cheologicznych na terenie parku z jeleniami w Ponešice 
(zwłaszcza prehistorycznych kurhanów)40.

40   Hieke 2007.

Charakterystyka i interpretacja wiejskich 
osad z wykorzystaniem danych ALS

Na podstawie analizy danych ALS i badań powierzchnio-
wych zostały dokładnie zadokumentowane struktury osad-
nicze wsi i ich układ. Znaleziona ceramika pozwala na dato-
wanie owych wczesnych osad. Prawdopodobnie najstarszą 
wsią jest leśna osada Prochod z dwoma rzędami gospo-
darstw (znaleziona ceramika pochodzi z XIII w.). Pozostałe 
dwie wsie – Žďár i Přívořany – są typowymi leśnymi wio-
skami41. Tego typu układy mogą być scharakteryzowane 
jako typowe wsie kolonistów z XIII do pierwszej połowy XIV 
w. Struktury osadniczej wsi Vlkov nie udało się zidentyfiko-
wać ze względu na zaszłe zmiany w ukształtowaniu terenu.

Wioski mogą być scharakteryzowane pod względem 
ich lokalizacji i ekspozycji reliefu terenu. Geomorfologię 
terenu dobrze ilustruje cyfrowy model terenu w progra-
mie Surfer. Wioski znajdowały się na wysokości około 

41   Por. Černý 1979.

Ryc. 8. Plan interpretacyjny opuszczonych 
średniowiecznych wiosek na podstawie ana-
lizy danych ALS i badań powierzchniowych: 
3. Přívořany, 4. Vlkov I (oprac. L. Čapek, dane 
źródłowe © Państwowy Urząd Geodezji i Kata-
stru, www.cuzk.cz)
Fig. 8. An interpretative plan of the deser-
ted Medieval villages based on the evaluation 
of ALS data and systematic fieldwalking: 3. 
Přívořany, 4. Vlkov I (designed by L. Čapek, 
data source © Czech State Administration of 
Land Surveying and Cadastre, www.cuzk.cz)
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500 m. Wioska Prochod została założona na łagodnym 
południowym stoku stopniowo opadającym ku dołowi, 
a Žďár znajdowała się w dolnej części doliny. Inną loka-
lizację miały Přívorany, umieszczone w miejscu dobrze 
zabezpieczonym u stóp dwóch wzgórz. Wszystkie wsie 
znajdowały się w pobliżu dostępnych źródeł wody – lo-
kalnych potoków. Bezpośrednio w kotlinie, gdzie źródło 
miał strumień, znajdowała się ostatnia wieś – Vlkov I.

Sądząc z liczby zidentyfikowanych form terenu, wsie 
były średniej wielkości, obejmując około 10 gospodarstw. 
Liczba gospodarstw znajduje odzwierciedlenie w licz-
bie chłopów w rejestrze gruntów dóbr Hluboká. Jedynie 
w opuszczonej wiosce średniowiecznej Vlkov I nie jeste-
śmy w stanie określić liczby gospodarstw. Według wstęp-
nego badania powierzchniowego, struktura osadnicza 
opuszczonych wsi Prochod, Žďár i Přívořany wydaje się 
rozproszona, bez regularnej siatki gospodarstw. Na pod-
stawie analizy danych ALS i późniejszych badań powierzch-
niowych autora (bezpośrednich), posiadane informacje 
zostały zrewidowane. Regularne i planowe rozmieszcze-
nie gospodarstw cechowało głównie wieś Prochod, gdzie 
zwrócono uwagę na dwa rzędy zagród wzdłuż długiej dro-
gi – holwegu. Pewną planową regularność miały również 
wioski Přívořany i Žďár, gdzie poszczególne osiedla kon-
centrowały się wokół owalnego lub prostokątnego nawsia. 
We wsi Vlkov I pozostałości gospodarstw i ich rozmieszcze-
nie nie mogą być w pełni zrekonstruowane.

Dane lidarowe zwykle nie pozwalają na szczegółowe 
przedstawienie mniejszych elementów terenu na obsza-
rach wiejskich. Na podstawie dotychczasowych badań 
można stwierdzić, że struktura wiosek składała się z wy-
pukłych, mniej lub bardziej regularnych obiektów, uzu-
pełnionych przez mniejsze, zagłębione, wklęsłe obiekty. 
Większe, zwykle prostokątne, wypukłe elementy mogą 
być interpretowane jako pozostałości domów, zaś regular-
ne obiekty wklęsłe mogą być uznane za częściowo zagłę-
bione komory lub piwnice. Gospodarstwom towarzyszyły 
znacznie zagłębione okrągłe obiekty, które stanowią relik-
ty studni (obiekty te są dobrze widoczne we wsi Prochod, 
gdzie zostały wyróżnione dzięki wizualizacji SVF). Na pod-
stawie niewielkich wykopów sondażowych stwierdzono, 
że materiał budowlany domów stanowił kamień (granit); 
w przypadku wsi Žďár zostały znalezione również cegły. 
Istnienie naziemnych konstrukcji drewnianych pośrednio 
poświadczają fragmenty polepy z odciskami drewna.

W pobliżu obszarów wiejskich znajdowały się liczne 
stawy i zbiorniki wodne wykorzystywane do celów rolni-
czych. W przypadku wsi Prochod dysponujemy źródłami 
pisanymi informującymi o hodowli ryb w stawach. Sze-
reg stawów, teraz częściowo osuszonych, jest widocz-
nych w danych LiDAR w postaci zachowanych pozosta-
łości tam. We wsi Vlkov I stawy powstały po opuszczeniu 
wioski i w danych ALS są widoczne powierzchnie lustra 
wody, która pochłania emitowane promienie laserowe. 
Nieistniejące stawy i zbiorniki wodne są unikatowym 
naturalnym archiwum danych do rekonstrukcji lokalnej 
roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie wsi, dzięki moż-

liwości dokonania analizy i interpretacji próbek pyłków42. 
Tylko jedna próbka pyłku pozyskana ze zbiornika wodne-
go w pobliżu wsi Prochod wykazała wylesienie obszaru 
w trakcie istnienia wsi i reprezentację uprawnych zbóż 
w XIII i XIV w. Po opuszczeniu wioski na koniec XV w., 
pojawiają się dowody wzrostu ilości pyłków drzew43.

We wsi Prochod również udokumentowano dwór, któ-
ry został posadowiony na odsłoniętym owalnym wzgórzu 
górującym nad miejscowością. Dwór można scharakte-
ryzować jako niższej jakości zabudowę dworską z dzie-
dzińcem i lżejszym obwałowaniem. Sztuczne wzniesienie 
zostało stworzone przez nadsypanie wzgórza, na co wska-
zują wyniki niewielkich wykopów testowych. W kontek-
ście dalszych losów wsi po jej opuszczeniu rozpoznany 
został koło wsi Žďár opuszczony folwark z wczesnonowo-
żytną owczarnią. W chwili powstawania owczarni, wieś 
została już opuszczona i jej pola zostały przekształcone 
w pastwiska dla stad owiec. Budynek owczarni można 
rozpoznać jako podłużną konstrukcję murowaną z dużą 
bramą wejściową z przodu. Obszar folwarku został oto-
czony murem, co widoczne jest w danych lidarowych. Na 
środku podwórza znajdowała się okrągła studnia.

W pobliżu wsi zostały zmapowane, w szczegółach, 
kolejne dowody działalności człowieka w przeszłości. 
Są to przede wszystkim systemy pól zdefiniowane przez 
pojedyncze krawędzie i bruzdy. Tereny orne wsi można 
scharakteryzować jako regularne pojedyncze pasy lub 
promienie, na kształt których wpływ miało nachylenie 
stoku i nierówności terenu44. Wykorzystując dane lida-
rowe wyraźnie określono również pola we wsi Prochod 
i Přívořany. We wsi Žďár pola zostały zniszczone poprzez 
współczesną meliorację leśną. Plany pól są częściowo za-
chowane w opuszczonej osadzie na stanowisku Vlkov I.

Oprócz pozostałości średniowiecznych planów pól wi-
dzimy w pobliżu wsi wyraźne relikty górnictwa. Górnicze 
formy terenu zostały udokumentowane w opuszczonej 
wiosce Přívořany, gdzie został ostatnio zidentyfikowany 
obszar na południowy-wschód od wsi z charakterystycz-
nymi dołami poszukiwawczymi i zagłębieniami45. Wioska 
Přívořany znajduje się w sąsiedztwie Rudolfov i Adamova, 
gdzie są dowody na historyczne górnictwo srebra i rud 
żelaza od końca XIII w.46 Według map geologicznych, ob-
szar górniczy leży na granulitowej i granodiorytowej ziemi 
z wychodniami i soczewkami aplitowymi47. W pobliżu wsi 
zostały również znalezione wyraźne dowody na istnienie 
kamieniołomów; pytaniem pozostaje ich bezpośredni 
związek i współczesność w stosunku do opuszczonych 
średniowiecznych miasteczek. Znaczny obszar kamienio-
łomu został rozpoznany w szerszym zapleczu wsi Žďár, co 

42   Por. Petr 2008.
43   Čapek, Baierl i Petr 2013: 70.
44   Por. Černý 1992.
45   W kwestiach terminologii i interpretacji obiektów górniczych 

patrz Nováček 1993: 7–11; Večeřa 2004.
46   Kořan i Koutek 1947.
47   Według http://mapy.geology.cz.
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może być związane z budową folwarku lub gospodarstw, 
ponieważ użyto tu tego samego kamienia budowlanego.

Wnioski i dyskusja

Lotniczy skaning laserowy znajduje stopniowo coraz 
szersze zastosowanie w dziedzinie archeologii krajobrazu 
historycznego. Po początkowej fazie entuzjazmu wobec 
wykorzystywania danych ALS w wielu projektach doty-
czących archeologii krajobrazu, a także po ustaleniach 
właściwych algorytmów i technik wizualizacji cyfrowych 
modeli terenu oraz wyróżniania form reliefu terenu (sto-
sując metody hillshading, sky-view factor lub lokalnych 
modeli reliefu, itp.48), teraz obserwujemy pewne „otrzeź-
wienie” i poszukiwanie nowych problemów i podejścia 
do wykorzystania danych lidarowych w archeologii. 
W kolejnym etapie konieczne jest, aby dane ALS jako na-
rzędzie metodologiczne były zaangażowane w szerszym 
dyskursie teoretycznym dotyczącym archeologii krajo-
brazu i aby ustalono systematyczne i efektywne metody 
ich stosowania, zarówno w badaniach naukowych, jak 
i w sferze zarządzania dziedzictwem. Należy zauważyć, 
że dane ALS ukazują głównie palimpsest śladów asyn-
chronicznych aktywności człowieka w perspektywie dłu-
goterminowej (długie trwanie), które pozostawiają ślady 
i zapisy w krajobrazie w postaci antropogenicznych form 
terenu i zadaniem archeologów krajobrazu są te wielo-
kulturowe resztki przeszłości, nie tylko w perspektywie 
diachronicznej, rozszyfrować, ale również poprawnie 
sklasyfikować i zinterpretować49.

W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione 
możliwości danych ALS dostarczonych przez Państwowy 
Urząd Geodezji i Katastru (ČÚZK) w formie Numerycznych 
Modeli Terenu Republiki Czeskiej – 5. generacji (DTM 5G) 
do badania opuszczonych średniowiecznych osad w pasie 
lasów w północnej części regionu České Budějovice. Dane 
z DTM 5G mają ograniczoną jakość w badaniu średnio-
wiecznych osad na terenach zalesionych, w porównaniu 
z innymi dostępnymi produktami50, ale mogą być łączone 
za pomocą odpowiednich metod i technik wizualizacji, 
aby uzyskać jak najwięcej informacji. Wykazano, iż wy-
godnym narzędziem do wizualizacji jest Relief Visualisa-
tion Toolbox, ver. 1.1; szczególnie dwa rodzaje wizualizacji 
z cieniowaniem z wielu kierunków i anizotropowym Sky-
-view Factor, które pozwalają podkreślić małe wypukłe 
i wklęsłe formacje w stosunkowo płaskim terenie. Pro-
gram interpolacji Surfer, wręcz przeciwnie, pozwala na 
łatwą manipulację i tworzenia z cieniowaniem elewacyj-
nych modeli z dużą ilością danych, które są przydatne do 
badania topografii wsi, stosunków wysokościowych i ich 
relacji do otaczającego terenu i form krajobrazu.

48   Np. Devereux, Amable i Crow 2008; Hesse 2010; Kokajl, Zakšek 
i Oštir 2011.

49   Por. Mlekuž 2013: 119–126.
50   Por. Holata i Plzák 2013; Holata i Světlík 2014.

Na podstawie danych ALS, zastosowanych w bada-
niach opuszczonych osiedli wiejskich, można w szcze-
gólności zbadać ogólną formę wsi; ograniczone są zaś 
możliwości studiowania wewnętrznej aranżacji terenów 
mieszkalnych (pojedynczych gospodarstw)51. Zalety da-
nych lidarowych są oparte głównie na badaniu szerszego 
kontekstu osadnictwa wiejskiego i zaplecza wsi poprzez 
dokonane odkrycia struktury średniowiecznych syste-
mów pól, charakterystycznych krawędzi i bruzd wcześniej 
nie zadokumentowanych, nawet pomimo prowadzenia 
szczegółowych badań powierzchniowych. Wyraźnie wi-
doczne są inne konfiguracje, takie jak liniowe ślady hol-
wegów, które, gdzie jest to możliwe, pozwalają zrekon-
struować dawny system komunikacji i dostęp do innych 
elementów i obszarów w krajobrazie, a także oszacować 
odległości. Wykorzystując dane ALS zidentyfikowano ob-
warowania folwarku (owczarnia), jako przykład zmian 
w użytkowaniu gruntów po opuszczeniu wsi, kiedy to po-
zostałe grunty orne zostały włączone do folwarku i dalej 
wykorzystywane jako pastwiska. Korzystanie z odpowied-
nich technik wizualizacji, takich jak Sky-view Factor po-
zwala wyróżnić zagłębione wklęsłe obiekty, dzięki którym 
udało się rozpoznać w szerszym zapleczu wsi wyraźne po-
zostałości górnictwa podpowierzchniowego, manifestują-
ce się poprzez szereg dołów poszukiwawczych52.

Poza formami reliefu terenu, obserwowany może być 
również stosunek poszczególnych komponentów geo-
morfologii terenu. Poprzez przedstawienie stoku i two-
rzenie cyfrowych modeli terenu (DTM) można badać to-
pografię osady – przybliżyć lokalizację obszaru wiejskiego 
(nawsie) w stosunku do elewacji, gradientu nachylenia 
i ekspozycji, na przykład naprzeciw przeważającemu 
kierunkowi wiatru, nasłonecznienie, itp. W danych lida-
rowych są wyraźnie widoczne zaburzenia reliefu – obja-
wiają się, na przykład, bruzdy erozyjne, osuwiska i inne 
anomalie, które mogą być wynikiem działalności człowie-
ka w przeszłości, takiej jak wylesianie53.

Zagadnienia dotyczące wpływu środowiska natural-
nego i jego parametrów na średniowieczne osady były 
wcześniej przedmiotem dyskusji w odniesieniu do agrar-
nego charakteru wsi, były także rozważane ograniczenia 
lokalnego środowiska naturalnego jako istotnego czynnika, 
który może mieć wpływ na warunki życia wsi i może być 
przyczyną ich porzucenia54. Nowe, przestrzenne narzędzia 
analityczne wykorzystujące dane lidarowe i dokładne in-
formacje topograficzne mogą ponowić pytania dotyczą-
ce wpływu lokalnego krajobrazu na rozwój osadnictwa 
wiejskiego. Geomorfologia wraz z warunkami glebowymi 
znacznie określają potencjał zaplecza gospodarczego śre-
dniowiecznych i nowożytnych wsi, na przykład, możliwe 
jest modelowanie nachylenia terenu lub przebiegu erozji 

51   Por. Sittler i Schellberg 2006.
52   Por. Malina 2014.
53   Lasaponara et al. 2010.
54   Snášil 1976; Smetánka 1988: 43–49; Martínek 2001: 132–133; 

Klír 2010: 52–53.
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wodnej, a także rozmieszczenia przestrzennego i podzia-
łu na pola. Możliwe jest również rekonstruowanie innych 
parametrów środowiska naturalnego, takich jak hydrolo-
gia, w celu określenia hipotetycznego przebiegu cieków 
wodnych i innych zasobów wody w dawnym krajobrazie, 
symulując warunki wilgotności i reżimu wody, i generalnie 
stwierdzić dostępność wody w pobliżu, co było również 
ważnym czynnikiem dla warunków gospodarki i życia wsi55.

Dane lidarowe, oprócz wykorzystania w projektach 
naukowych, należy także zintegrować ze współczesnym 
zarządzaniem dziedzictwem na obszarach zalesionych, 
ponieważ nawet w stosunkowo dobrze konserwujących 

55   Smetánka 1988: 46; por. Holata i Světlík 2015

zabytki środowiskach pod baldachimem drzew, możliwe 
jest niszczenie przez współczesne pozyskiwanie drewna, 
wykorzystujące ciężkie maszyny, które mogą zatrzeć ślady 
średniowiecznej osady56. Monitorowanie, jak również pro-
jekt strategii prewencyjnej w zakresie ochrony zabytków 
w zalesionej okolicy, powinny być celem współczesnego 
zarządzania dziedzictwem57. Zintegrowane dane lidaro-
we w oprogramowaniu GIS mogą być skutecznym narzę-
dziem, aby zdefiniować chronione obszary dziedzictwa 
opuszczonych średniowiecznych wsi w zalesionej okolicy.

Tłumaczenie Jerzy Cieślar i Zbigniew Kobyliński

56   Bofinger i Hesse 2011; Risbøl et al. 2015.
57   Byrnes 2010; Hamberger, Irlinger i Suhr 2010.
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světle. Zprávy památkové péče 74 (2): 124–132.
2015.  Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středo-

věkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na 
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Ladislav Čapek

Airborne laser scanning and deserted Medieval villages in South Bohemia

Summary

Data from the airborne laser scanning are now widely used 
in the historical landscape archaeology, for example in the re-
search and documentation of deserted Medieval villages in for-
ested landscape. In this study attention is paid on the woodland 
area north of the České Budějovice district in South Bohemia, 
where there have been documented several of deserted Medi-
eval villages that belonged in the Middle Ages to the estate of 
Hluboká caste. During documentation of the settlement forms 
and wider rural hinterland the LiDAR data has been extensively 
used, provided for this purposes by the the Czech State Admin-
istration of Land Surveying and Cadastre (ČÚZK) in the form 
of so-called Digital Terrain Model of the 5th generation (DMR 
5G). For representation of digital terrain models visualisation 
methods were used offered by the open-source program Relief 
Visualisation Toolbox – RVT, such as Hillshading from multiple 

direction and Anisotropic Sky-view Factor. Both visualisations 
have proved suitable for studying village forms and their hinter-
land. For the interpolation of digital elevation/terrain models 
and investigating the topography of settlement in landscape 
relief also used the Surfer program has been used with hillshad-
ing and three-dimensional visualisation.

LiDAR data are a palimpsest which contains traces of past 
human activities that have been deciphered and interpreted 
thanks to the use of appropriate visualisation methods and sur-
face surveys. Outputs from LiDAR data were used in verification 
of anthropogenic relief formations that have been previously 
mapped by non-destructive research; during surface survey 
several other new relief formations and patterns have been 
identified – e.g., field system, hollow way bundles, mining areas 
and enclosure of a manorial farm.
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Celem niniejszej pracy jest zasygnalizowanie wyników 
analizy porównawczej danych zawartych w archiwalnych 
opracowaniach kartograficznych, numerycznym mode-
lu terenu (NMT) stworzonym na podstawie lotniczego 
skanowania laserowego, obserwacji terenowych oraz 
informacji ustnych dawnych mieszkańców wysiedlonych 
ponad 60 lat temu wsi w Beskidzie Niskim – Czarnego 
i Długiego, zamieszkałych niegdyś przez Łemków1. Przed-
miotem zainteresowania była możliwość powiązania śla-
dów widocznych jeszcze w krajobrazie i obiektów czytel-
nych na numerycznym modelu terenu z zabudowaniami 
oznaczonymi na dawnych mapach. Z jednej strony chodzi-
ło zatem o zadokumentowanie ginących śladów żywego 
niegdyś dziedzictwa kulturowego, z drugiej zaś o uzyska-
nie danych przydatnych dla interpretacji stanowisk arche-
ologicznych – dotyczących tafonomii wsi i poszczególnych 
budynków drewnianych oraz przydatności i wiarygod-
ności różnych metod prospekcji niedestrukcyjnej w od-
twarzaniu struktury przestrzennej i form zabudowy wsi. 

Wioski Czarne i Długie  
w Beskidzie Niskim

Obie wsie, stanowiące przedmiot analizy, znajdowały się 
nad dopływami Wisłoki, w centralnej części Łemkowsz-
czyzny (ryc. 2) i miały długą historię, sięgającą przynaj-
mniej XVI wieku. Czarne lokowano prawdopodobnie 
około 1569 roku; pierwsza pewna informacja o nim 
pochodzi z roku 1629 – istnieją tam już wtedy „trzy go-
spodarstwa posiadające ziemię i dwa bezrolne”2. Długie 
mogło istnieć już w 1541 roku – Wojszykowie mieli wtedy 
sprzedać wioskę Stadnickim. Rejestr poborowych z 1581 
roku mówi o stojących w Długiem „trzech dworzyszczach 
wołoskich i sołtysich”3. Mieszkańcy tych wsi zajmowali 

1   Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. Ar-
cheologiczny obraz opuszczonych wiosek łemkowskich w Beskidzie 
Niskim, napisanej w Instytucie Archeologii UKSW pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Zbigniewa Kobylińskiego. Prace terenowe były moż-
liwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji Res Publica 
Multiethnica.

2   Grzesik, Traczyk, Wadas 2012: 231.
3   Grzesik, Traczyk, Wadas 2012: 229.

się pasterstwem (bydło i owce), tkactwem, stolarstwem 
i uprawą zbóż: owsa, jęczmienia, rzadziej żyta i pszeni-
cy; uprawiano także ziemniaki, groch, fasolę oraz len, 
w obejściach hodowano drób4. R. Reinfuss wspomina 
o zauważalnym odejściu od hodowli na rzecz rolnictwa 
w drugiej połowie XIX wieku5. 

Domy łemkowskie (ryc. 1), zwane chyżami, były budo-
wane z drewna i posadowione na kamiennym fundamen-
cie; wznoszono je zwykle pod kątem prostym do drogi. 
Wsie Długie i Czarne należą tu do wyjątku. W tym rejonie 
najczęściej stawiano zagrody jedno- lub dwubudynkowe; 
zabudowania były niskie, o wysokim dachu, kryjącym ob-
szerny strych6, w środku znajdowała się jedna izba z dobu-
dowaną sienią albo komorą7. Budynek taki mierzył około 
15–25 metrów długości i 10 metrów szerokości. Nieliczne 
gospodarstwa miały własne sady, liczące po kilka-kilka-
naście drzewek, choć w porównaniu z wsiami polskimi, 
sioła łemkowskie miały być prawie bezdrzewne8. Obok 
zabudowań stawiano też spichlerze, komory i niewiel-
kie chlewiki, wodę pobierano z potoków lub ze studni9.

W dwudziestoleciu międzywojennym w Czarnem znaj-
dowała się dwujęzyczna szkoła podstawowa, gospoda, 
tartak, dwa młyny wodne i kuźnia10. Zawieruchę dziejową 
pierwszej połowy XX wieku przetrwały do dzisiaj tylko dwie 
łemkowskie chyże. Zachowaną cerkiew pod wezwaniem 
św. Dymitra rozebrano w 1993 roku i przeniesiono do Są-
deckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu, a w 2001 
udostępniono zwiedzającym11, zaś w 2004 roku przywróco-
no jej funkcję sakralną12. W spisie z 1936 roku Czarne liczy 
ponad 300 mieszkańców, Długie zaś niemal 20013. 

W obu wioskach znajdują się po dwa cmentarze: wiej-
ski i wojenny, na którym leżą polegli w walkach zimy 1915 

  4   Goetl 1936: 5–20.
  5   Reinfuss 1949: 135–136.
  6   Reinfuss 1949: 137.
  7   Piecuch, Harkawy i Janowska-Harkawy 2013: 24.
  8   Goetl 1936: 24.
  9   Piecuch, Harkawy i Janowska-Harkawy 2013: 24; Goetl 1936: 26.
10   Grzesik, Traczyk i Wadas 2012: 232.
11   Grzesik, Traczyk i Wadas 2012: 235.
12   Piecuch, Harkawy i Janowska-Harkawy 2013: 138.
13   Grzesik, Traczyk i Wadas 2012: 232; Piecuch, Harkawy i Janow-

ska-Harkawy 2013: 131.
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Ryc. 1. Przykład łemkowskich domostw 
z początku wieku XX (fot. S. Leszczycki)
Fig. 1. Example of the Lemko house from 
the early twentieth century (photo by S. Lesz-
czycki)

Ryc. 2. Zasięg mniejszości rusińskich w granicach II Rzeczpospolitej Polskiej wg Romana Reinfussa (1948 r.) (oprac. S. Domagała)
Fig. 2. Range of the Ruthenian minorities within the Second Polish Republic, according to  Roman Reinfuss (1948) (designed 
by S. Domagała)
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roku poddani cesarzy Austro-Węgier (37 w Długiem, 62 
w Czarnem) i Rosji (208 w Długiem, 315 w Czarnem)14. 
Cmentarz wojenny w Długiem, rozebrany wcześniej przez 
pracowników PGR z Wyszowatki, został odrestaurowany 
w 1998 roku w sposób dość dowolny i większość grobów 
(141 z 245 wg dokumentacji zachowanej w Krakowskim 
Archiwum Państwowym) znajduje się poza jego współ-
czesnym ogrodzeniem15.

Kresem istnienia obu wsi były powojenne wysiedlenia 
przeprowadzone w ramach tzw. Akcji Wisła. Jedną z jej 
przyczyn była intensywna penetracja Łemkowszczyzny 
przez stronników narodowych organizacji ukraińskich, 
głównie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)16 podczas okupacji nie-
mieckiej i w pierwszych latach po wojnie. W jej wyniku 
przesiedlono prawie wszystkich Rusinów pozostałych po 
wymianie ludności z Radziecką Rosją. Niektóre wsie, np. 
bieszczadzkie Tworylne, były palone przez wojsko od razu 
po opuszczeniu, na oczach ich niedawnych mieszkańców. 
Inne miała palić UPA, by utrudnić ponowną kolonizację 
regionu. Po 1956 roku Czarne zamieszkiwały tylko trzy 
rodziny Łemków, z których jedna wróciła z ZSRR, a ostatni 
Łemko wyjechał stamtąd w roku 1976, po śmierci swojej 
żony17. W Czarnem usytuowano oborę i czworaki dla pra-
cowników PGR w pobliskiej Jasionce18.

Źródła kartograficzne

Dwa etapy prospekcji terenowej, w której antropoge-
niczne elementy krajobrazu były namierzane i fotografo-
wane, poprzedziła intensywna kwerenda kartograficzna, 
obejmująca austro-węgierskie mapowania militarne z lat 
1779–1783 (1:28800)19, 1836–1852 (1:28800)20, 1868–
1880 (1:75000)21, mapę Wojskowego Instytutu Geogra-
ficznego (WIG) z roku 1938 (1:100000)22, mapę topogra-
ficzną z przełomu lat 60. i 70. XX wieku (1:10000)23 i dane 
współczesne. Dzięki różnorodności źródeł prześledzono 
rozwój przestrzenny obu wsi przez ostatnie 200 lat ich 
istnienia wraz ze zmianami w ich najbliższym krajobrazie 
– regulacją strumieni, progresją i regresją lasów. Pośred-
nio umożliwiło to obserwacje wpływu rozwoju metod 
kartograficznych na jakość map, szczególnie pomiędzy 
pierwszym i drugim kartowaniem austro-węgierskim, wy-
rażone wprowadzeniem sieci triangulacyjnych, a w przy-

14   Piecuch, Harkawy i Janowska-Harkawy 2013: 48–53.
15   Grzesik, Traczyk i Wadas 2012: 230.
16   Wspomnienia Piotra Sabatowicza; za http://www.sekowa.info/

index.php?go=3&id2=33 [data dostępu: 24.04.2016]; Nabywa-
niec  1995: 110.

17   Długaszek 2001: 11.
18   Grzesik, Traczyk i Wadas 2012: 234.
19   http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/
20   http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/
21   http://mapire.eu/en/map/hkf_75e/
22   http://igrek.amzp.pl/details.php?id=4778
23   Zasoby serwisu geoportal.gov.pl.

padku późniejszych map – użyciem zdjęć lotniczych, 
satelitarnych, fotogrametrii i ALS. Uzyskany na podsta-
wie laserowego skaningu lotniczego numeryczny model 
terenu został użyty do wytyczenia śladów zabudowań – 
piwnic, fundamentów, w niektórych przypadkach studni 
czy fortyfikacji polowych z czasów I i II wojny światowej. 
Analizom poddano zarówno rastrowy obraz NMT udo-
stępniony na serwisie geoportal.gov.pl, jak i NMT prze-
liczony z surowych danych zawartych w plikach *.las24.

Źródła kartograficzne posłużyły do wykreślenia spo-
dziewanego zasięgu wsi w danym okresie, a także do 
datowania poszczególnych budynków, o ile możliwe było 
jednoznaczne połączenie obiektów namierzonych w te-
renie z zabudowaniami zaznaczonymi na mapach. Anali-
zowano także wymiary tych ostatnich, choć wydaje się, 
że uległy one standaryzacji i pozostały symbolem obra-
zującym raczej rozmieszczenie budynków, niż rzeczywistą 
ich wielkość (ok. 40 m długości na pierwszym i trzecim 
mapowaniu austro-węgierskim, ok. 25 m długości na 
drugim mapowaniu, ok. 50 m na mapie WIG). Większość 
map posiadała georeferencję, uzyskaną w skompliko-
wanemu procesowi rektyfikacji25; mapę WIG osadzono 
w siatce koordynatów bazy danych GIS w oparciu o cha-
rakterystyczne punkty krajobrazu (szczyty gór, zbiegi do-
lin strumieni). Wszystkie zidentyfikowane obiekty zostały 
nieinwazyjnie zweryfikowane i udokumentowane w te-
renie. Prócz tego, takiej samej dokumentacji podlegały 
obiekty niewykryte na NMT, a wyraźnie manifestujące się 
w krajobrazie opuszczonych wsi. Finalny inwentarz liczył 
317 obiektów, wśród których dominowały fundamenty, 
piwnice i studnie oraz elementy fortyfikacji polowych 
z czasów I i II wojny.

Problematyka teledetekcji  
wysiedlonych wsi

Aktualny stan rzeźby terenu opuszczonych wsi łemkow-
skich został skartowany dwukrotnie: na podstawie ra-
strowej wizualizacji NMT dostępnej w ramach projektu 
Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwy-
czajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz NMT przeliczonego 
z danych *las. Umożliwiło to poczynienie obserwacji na 
temat jakości teledetekcji antropogenicznych form tere-
nowych każdego z tych modeli. 

Na rastrowym obrazie NMT możliwe było zidentyfiko-
wanie 335 obiektów, podczas gdy na samodzielnie gene-
rowanym NMT zidentyfikowano ich 371 (ryc. 3). Dzięki 
możliwości zmian przewyższenia i obserwacji przekrojów 
wzdłuż dowolnie wybranych linii intersekcyjnych inter-
pretacja była bardziej jednoznaczna. 

24   Za pomoc w wykonaniu numerycznego modelu terenu dziękuję 
mgr. Michałowi Jakubczakowi.

25   Molnár, Timár i Biszak 2014: 1–5; Molnár et al. 2006:4–5; Molnár 
i Timár 2009: 116.
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Teledetekcja, zastosowana podczas przygotowań do 
badań terenowych, okazała się skuteczną metodą ma-
powania krajobrazu kulturowego opuszczonych wsi, 
w których rzeźba większości obiektów była dość dobrze 
zachowana. W badaniach zaaplikowano dwie jej metody:
• zaznaczanie obiektów na podstawie mapy WIG 

z 1938 roku,
• zaznaczanie obiektów w oparciu o rastrowy obraz 

NMT udostępniony w serwisie geoportal.gov, które-
go znaczną część skorygowano podczas analiz NMT 
wygenerowanego z surowych danych.

Obie metody sprawdzono w terenie. Co oczywiste, 
kompleksowe opracowanie danych ze skanowania ALS 
dało znacznie pełniejszy obraz, choć i on nie był komplet-
ny. Pomimo, że od opuszczenia wiosek minęło niewiele 
ponad 60 lat, w terenie udało się zidentyfikować wiele 
obiektów, które nie posiadały rzeźby terenowej czytelnej 
na NMT. Wśród nich były zarówno studnie, jak i piwnice 
oraz domniemane fundamenty26.

Można zaryzykować twierdzenie, że teledetekcja za-
stosowana w omawianym projekcie dobrze sprawdza 
się w uzyskiwaniu „szerokiej” panoramy krajobrazu kul-
turowego – wyznaczaniu zasięgu osadnictwa, lasów, pa-
stwisk i terenów uprawnych czy skupisk budynków, może 
zawodzić natomiast w szczegółach takich, jak dokładna 
liczba obiektów lub ocena ich stanu zachowania. Pod tym 
względem często trudne było jednoznaczne połączenie 
niektórych fundamentów z obiektami zaznaczonymi na 
historycznych mapach – w sposób pewny udało się to 
tylko w przypadku nielicznych reliktów. 

Zwiad terenowy, niezależnie od pory roku, napotyka 
także na pewne trudności, m.in. ze względu na niedo-
stępność terenu. W przypadku badań wsi Czarne i Długie 
były to tereny porośnięte gęstym młodnikiem (głównie 

26   Wskazywały je regularne kształty wyznaczników wegetacyjnych, 
jednak bez potwierdzenia wykopem sondażowym trudno o osta-
teczną interpretację.

wierzchowiny) lub krzewami (niższe partie stoków), który 
uniemożliwiał dostrzeżenie granic ewentualnych struktur.

Osobną kwestią jest poprawna interpretacja wyznacz-
ników roślinnych. W archeologii lotniczej, gdy obserwu-
jemy z góry całe układy obiektów, wydaje się to znacznie 
łatwiejsze, niż podczas obserwacji dokonywanej z pozio-
mu ziemi i w skali mikro. Obiekty, których rzeźba tere-
nowa uległa zatarciu pod wpływem np. procesów sto-
kowych, pozostaną domniemane do czasu zastosowania 
innych metod niedestrukcyjnych lub otwarcia wykopu 
sondażowego. 

Teledetekcja  
a obserwacje terenowe

Interesującą kwestią pozostaje relacja interpretacji mo-
delu, map i ortofotomap z tym, co faktycznie pozostało 
w opuszczonych wsiach. W trakcie terenowej weryfikacji 
struktur zidentyfikowanych w danych ALS, okazało się, 
że najwięcej błędnie oznaczonych form zarejestrowano 
na wierzchowinach porośniętych gęstym lasem. Jest to 
zrozumiałe – grubsze gałęzie i pnie drzew przedwcześnie 
generują tzw. ostateczne odbicie, a usunięcie ich w trak-
cie klasyfikacji chmury punktów znacznie zmniejsza gę-
stość pomiarów na metr kwadratowy oraz generuje licz-
ne aberracje i artefakty na modelu27.

W obu wsiach stwierdzono też istnienie przynajmniej 
trzech struktur (oznaczonych symbolami s9, s10, 127m) 
nie posiadających wyraźnej rzeźby terenowej, a manife-
stujących się pod postacią regularnej plamy roślinności, 
jednorodnej pod względem gatunkowym lub (w przypad-
ku obiektu 127m w Długiem) mrowisk  (ryc. 4).

Ogółem zarejestrowano 317 form terenowych – 
obiektów archeologicznych, które pozytywnie przeszły 
weryfikację oraz obiektów architektury: fortyfikacji polo-
wych, kapliczek i krzyży przydrożnych. Prócz dwóch ostat-

27   Cruthley i Crow 2009: 5.

Ryc. 4. Długie, gm. Sękowa. Obiekt 127m 
(fot. S. Domagała)
Fig. 4. Długie, community of Sękowa. Featu-
re 127m (photo by S. Domagała)
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Ryc. 5. Długie, gm. Sękowa. Obiekt 415  
(fot. J. Radkowski)
Fig. 5. Długie, community of Sękowa. Featu-
re 415 (photo by J. Radkowski)

nich kategorii, większości obiektów nie udało się jedno-
znacznie i w sposób pewny połączyć z zabudowaniami 
oznaczonymi na mapach. Możliwe było to w przypadku 
fundamentu 415 (ryc. 5) w Długiem oraz J41, J 42 (ryc. 6) 
i s52 w Czarnem.

Budynki oznaczone jako j41, j42 i s52 pojawiają się już 
na Franziszeische Landesaufnahme, zbudowano je więc 
po 1783 roku z miejscowego drewna na kamiennym fun-
damencie. Obiekt 415 widoczny jest dopiero na Franzisco-
-Josephinische Landesaufnahme, zatem postawiono go po 
roku 1868. Była to najpewniej chyża wykorzystywana tylko 
latem, podczas prac na polach położonych wyżej i dalej 
od wioski, mniejsza od całorocznych zagród z dna doliny.

Na mapowaniu WIG w pobliżu obiektu oznaczonego 
jako j41 zaznaczony jest młyn wodny; dom albo nie zmie-
ścił się w skali, albo został opuszczony w wyniku I wojny 
światowej. Na tej mapie brak także obiektu 415 z Długie-
go – znajdował się on blisko wierzchowiny i mógł zostać 
rozebrany na opał i budulec potrzebny na linii frontu lub 
po prostu zniszczony ostrzałem zimą 1915 roku. Gdyby 
wciąż stał, zostałby prawdopodobnie oznaczony razem 
z innymi tymczasowymi schronieniami na wierzchowinie. 

Ponadto, w okolicy fundamentów oznaczonych jako j41 
i j42, zaznaczono na mapie umieszczonej na tablicach 
upamiętniających wsie (datowanie: 1928–1937 r.) tylko 
jeden budynek, co może oznaczać, że obiekt j41 faktycz-
nie nie przetrwał zawieruchy I wojny światowej.

Zakończenie

Powyższa relacja z badań ukazuje, jak wiele cennych 
informacji można uzyskać na podstawie samych badań 
kartograficznych, szczególnie, gdy opracowywane jest 
stanowisko archeologiczne z czasów nowożytnych lub 
współczesnych, dla którego istnieje zwykle mniej lub bar-
dziej pełen zestaw mapowań z różnych epok.

Ważnym pytaniem jest, na ile pełny obraz wsi uzy-
skalibyśmy na podstawie samych tylko obserwacji ar-
cheologicznych, z wyłączeniem źródeł etnograficznych, 
historycznych i kartograficznych, zdjęć lotniczych, sate-
litarnych oraz wykorzystania danych ALS. Odpowiedź 
w tym przypadku może być tylko hipotetyczna – musimy 
bowiem pamiętać o trwających od ponad 20 lat działa-

Ryc. 6. Czarne, gm. Sękowa. Obiekty J41 i J42, interpretowane jako fundamenty gospodarstw (oprac. S. Domagała)
Fig. 6. Czarne, community of Sękowa. Features J41 and J42, interpreted as foundations of homesteads (designed by  
S. Domagała)
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niach rozmaitych działaczy i organizacji o dziedzictwo 
materialne wysiedlonych wsi – przez ten czas zaopieko-
wano się cmentarzami, część krzyży i kapliczek została 
odrestaurowana, postawiono tablice pamiątkowe.

Uzyskanie informacji na temat zasięgu osadnictwa 
i gospodarki rolnej metodami wyłącznie archeologicznymi 
byłoby oczywiście możliwe, wymagałoby jednak zaanga-
żowania znacznie większego nakładu pracy, co bezpośred-
nio przełożyłoby się na niewspółmiernie wyższe koszty 
badań. Prace terenowe nie trwałyby dwóch tygodni28, 

28   Suma czasu poświęconego na pierwszy i drugi zwiad terenowy.

a przynajmniej kilka miesięcy, konieczne byłoby otwarcie 
co najmniej kilku wykopów sondażowych w celu samego 
tylko rozpoznania istnienia tam konstrukcji stałych i tym-
czasowych oraz pozyskania artefaktów, mogących po-
wiedzieć cokolwiek o ludziach zamieszkujących obie wsie 
i o przeznaczeniu poszczególnych budynków. Niemożliwe 
byłoby oczywiście poznanie nazwisk gospodarzy, czy dat 
opuszczenia konkretnych budynków. Poznanie pełnej bio-
grafii krajobrazu możliwe jest zatem tylko dzięki połącze-
niu analizy rozmaitych źródeł danych, w czym jedną z naj-
ważniejszych ról odgrywają niewątpliwie dane pozyskane 
dzięki lotniczemu skanowaniu laserowemu. 
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Szymon Domagała

Depopulated Lemko villages in the Beskid Niski Mountains,  
in the light of aerial laser scanning and field observations

Summary

The aim of this work is to signal the results of a comparative 
analysis of the data contained in archival maps, digital terrain 
model created on the basis of aerial laser scanning, field obser-
vations and verbal information of former residents of displaced 
more than 60 years ago villages in the Beskid Niski Mountains 
– Czarne and Długie, inhabited once by the Lemkos. The subject 
of interest was the possibility of linking traces still visible in the 
landscape and features readable in a digital terrain model with 
the buildings marked in old maps. On the one hand, the aim 

was therefore to document vanishing traces of the once lively 
cultural heritage, on the other hand to obtain data relevant for 
the interpretation of archaeological sites – on the taphonomy 
of villages and individual wooden buildings, and on the useful-
ness and reliability of various methods of non-destructive pros-
pecting in studying spatial structure and forms of development 
of abandoned villages.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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Wstęp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4   Olczak i Siuchniński 1968: 169–174.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ma kształt zbliżony do czworoboku o zaokrąglonych na-
rożnikach. 

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

Podsumowanie

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

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

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

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

Summary

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

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

Translated by Zbigniew Kobyliński
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Wstęp

Zdawać by się mogło, że grodziska, a więc pozostałości 
prehistorycznych i średniowiecznych drewniano-ziem-
nych fortyfikacji, mające zachowaną własną szczególną 
formę terenową, są tą kategorią stanowisk archeologicz-
nych, które najłatwiej jest zidentyfikować, i że w związku 
z tym dysponujemy już w chwili obecnej w Polsce pełnym 
rozeznaniem ich liczby i dokładnymi danymi o ich poło-
żeniu. Takie pełne rozpoznanie przetrwałych do naszych 
czasów zasobów dziedzictwa archeologicznego byłoby 
niezwykle ważne nie tylko ze względów naukowych, ale 
także dla wypracowania zasad zarządzania tym zasobem.

Jak jednak wykazała realizacja projektu badawcze-
go Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część 1. Pomeza-
nia, Pogezania i Warmia, przeprowadzonego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 
2012–2017 przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie1, rzeczywi-
stość w tej kwestii jest zupełnie inna niż można byłoby 
przypuszczać, przynajmniej w odniesieniu do obszarów 
pokrytych lasami. Trzeba przy tym pamiętać, że lasy sta-
nowią obecnie aż około 30% powierzchni całego kraju2, 
przy czym lesistość jest zróżnicowana w poszczególnych 
województwach: od jedynie 21,3% w woj. łódzkim, aż 
do 49,2% w woj. lubuskim. Województwo warmińsko-
-mazurskie, w zachodniej części którego realizowano 
wspomniany projekt, jest jednym z kilku najbardziej za-
lesionych województw w Polsce – lasy zajmują tu 31,2% 
powierzchni.

Już na etapie planowania projektu, w roku 2011, wy-
chodząc z wcześniejszych doświadczeń z wykorzystaniem 
danych z lotniczego skanowania laserowego w ramach 
projektów rozpoznania zasobów dziedzictwa arche-
ologicznego w różnych częściach kraju3, realizowanych 
przez Instytut Archeologii UKSW dzięki dofinansowaniu 
ze strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa, uznano, 
że zastosowanie lotniczego lidaru winno być jednym 

1   Kobyliński (red.) 2012, 2016, 2017.
2   Obliczona według różnych standardów lesistość Polski wynosi od 

29,5% do 30,8% – Raport 2016.
3   M.in. Budziszewski i Wysocki 2012; Kobyliński et al. 2012.

z integralnych elementów prac nad katalogiem grodzisk. 
Wydawało się jednak, że wyniki lotniczego skanowania 
laserowego posłużą przede wszystkim weryfikacji pra-
widłowości wykonania planów sytuacyjno-wysokościo-
wych znanych grodzisk i ewentualnie pozwolą wykryć 
dodatkowe elementy ich struktury, trudne do zauważe-
nia z powierzchni ziemi. Mając bowiem na uwadze in-
tensywny rozwój archeologii niemieckiej na terenie Prus 
Wschodnich w okresie przedwojennym, rozpoczynający 
się już w XIX w., wspierany rozwijającym się już wcze-
śniej amatorskim krajoznawstwem4, jak również istnienie 
bardzo dokładnych przedwojennych opracowań kartogra-
ficznych, nie wspominając już o powojennej wieloletniej 
pracy archeologów polskich, prowadzących poszukiwania 
terenowe na terenie województwa warmińsko-mazur-
skiego, zakładano, że miejsca położenia grodzisk zostały 
już zasadniczo rozpoznane, a zadaniem zespołu realizu-
jącego projekt będzie nie tyle ich odkrywanie, ile pełna 
i nowoczesna ich dokumentacja i dokładne ustalenie ich 
chronologii.

Drugim czynnikiem, który powodował, że nie brano 
wówczas poważnie pod uwagę szerokiego wykorzystania 
lotniczego skanowania laserowego w celu poszukiwania 
nieznanych grodzisk, był niezwykle wysoki koszt zama-
wianego specjalnie pozyskiwania danych, który zmuszał 
do bardzo dokładnego wskazywania wykonawcom każ-
dego kilometra kwadratowego, który miał być poddany 
skanowaniu. Sytuacja jednak na szczęście zmieniła się 
radykalnie w czasie kilku lat trwania projektu – dzięki 
realizacji rządowego projektu ISOK – Informatycznego 
Systemu Osłony Kraju (ISOK) przed nadzwyczajnymi za-
grożeniami, udostępniona została publicznie wizualizacja 
numerycznego modelu terenu dla całego kraju, a rów-
nocześnie dane z lotniczego skanowania laserowego 
stały się dostępne w Centralnym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej za symboliczną opłatą bądź 
wręcz bezpłatnie (dla celów naukowych i dydaktycznych).

4   Por. Hoffmann 2013. Na szczególne podkreślenie zasługuje kom-
pleksowa inwentaryzacja pruskich założeń obronnych przepro-
wadzona w latach 1826–1828 przez Johanna Michaela Guisego: 
Hoffmann 2007.
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Dzięki tej szczęśliwej zmianie, możliwe stało się doko-
nanie analizy numerycznego modelu terenu dla całego 
rozległego obszaru objętego projektem katalogowania 
grodzisk, a mianowicie dla terenu znacznej części po-
wiatów iławskiego (gminy Iława, Kisielice, Susz i Zale-
wo) i ostródzkiego (gminy Ostróda, Miłomłyn, Morąg, 
Miłakowo, Małdyty) w zachodniej części województwa 
warmińsko-mazurskiego, odpowiadającej historycznie 
wschodniej Pomezanii, Pogezanii i częściowo Warmii.

Ta nowa sytuacja przyniosła swoistą rewolucję w po-
szukiwaniach stanowisk archeologicznych o własnej for-
mie terenowej na terenach leśnych. Chociaż bowiem 
uczestnicy projektu spędzili wiele dni w różnych porach 
roku na poszukiwaniach terenowych, weryfikując rozma-
ite archiwalne wzmianki na temat domniemanych gro-
dzisk, prawdziwie rewelacyjnych odkryć dokonaliśmy nie 
ruszając się od ekranu komputera.

Spośród 31 grodzisk, które w ciągu pięciu lat realiza-
cji projektu ostatecznie zweryfikowano i wprowadzono 
do pierwszej części Katalogu grodzisk Warmii i Mazur5, 
aż sześć stanowi obiekty całkowicie wcześniej nieznane, 
odkryte dzięki dokładnej analizie numerycznego mo-
delu terenu utworzonego na podstawie danych ALS. Są 
to mianowicie dwa grodziska w Starym Folwarku, st. 1 
i 2, gm. Kisielice, Tątławkach, st. 2, gm. Morąg, Racisze-
wie, st. 9, gm. Miłakowo, Strużynie, st. 24, gm. Morąg 
i Zimnochach, st. 2, gm. Godkowo. Wszystkie te grodzi-
ska znajdują się na terenach zalesionych, niekiedy gęsto 
zalesionych, ich wały i fosy są bardzo słabo zachowane, 
i zasadniczo w terenie są niemal całkowicie niemożliwe 
do identyfikacji.

Grodzisko w Starym Folwarku, st. 1, Gm. 
Kisielice (ryc. 1–2) 

Grodzisko w Starym Folwarku, st. 1 zajmuje część wzgó-
rza otoczonego podmokłym obniżeniem terenu. Owalny 
majdan grodziska rozciąga się na długości około 35 m, 
a całe grodzisko wraz ze stokami liczy sobie około 80 m 
długości. Od strony północnej oraz północno-zachodniej, 
a zwłaszcza północno-wschodniej, ma wyraźne, strome 
zbocza. Od strony południowo-wschodniej i południowej 
zbocza te stają się łagodniejsze i przechodzące w obszar 
kontynuacji wzgórza. W tej części stanowiska widoczne 
są linie trzech wałów i trzech fos.

Wyniki badań wykopaliskowych tego grodziska, za-
równo zabytki ruchome, jak i wyniki datowań radiowę-
glowych i termoluminescencyjnych wskazują na użyt-
kowanie grodziska w IV–III w. p.n.e., a więc w okresie 
schyłku okresu lateńskiego B1 po początek młodszego 
okresu przedrzymskiego A1.

5   Kobyliński (red.) 2017.

Grodzisko w Starym Folwarku, st. 2, Gm. 
Kisielice (ryc. 3–4) 

Grodzisko w Starym Folwarku, st. 2 ma formę regular-
nego owalu o wymiarach około 95 x 115 m. Umocnienia 
obronne grodziska składają się z czterech dookolnych 
wałów o szerokości 5–6 m i zachowanych do maksymal-
nej wysokości ok. 1,5 m. Po zewnętrznej stronie każdego 
nasypu znajdują się fosy o szerokości 2–3 m i głębokości 
ok. 1 m. Majdan grodziska ma wymiary 22 x 45 m. Ogra-
niczony jest zagłębieniem przywałowym.

Ze względu na charakterystyczny zestaw ceramiki oraz 
wyniki datowania radiowęglowego grodzisko można da-
tować na wczesną epokę żelaza, a dokładniej na IV–III w. 
p.n.e. i wiązać z II fazą kultury kurhanów zachodniobał-
tyjskich z okresu lateńskiego B–C.

Grodzisko w Tątławkach, st. 2, Gm. Morąg 
(ryc. 5–6) 

Grodzisko w Tątławkach, st. 2 zajmuje średniej wiel-
kości, lekko wydłużone wyniesienie o wymiarach ok. 
100 x 140 m. Grodzisko posiada cztery linie wałów i tyleż 
samo fos (cztery w części południowej i południowo-za-
chodniej; od wschodu i północy widoczne są trzy linie), 
otaczających owalny w planie majdan o wymiarach około 
25 x 40 m i usytuowanych na stoku grodziska. 

Datowanie stanowiska możliwe jest na podstawie 
analizy materiału ceramicznego oraz wyników datowa-
nia radiowęglowego i termoluminescencyjnego, które 
pozwalają ustalić chronologię na około IV–III wiek p.n.e. 
Można więc je łączyć z Fazą II rozwoju kultury kurhanów 
zachodniobałtyjskich wg Łucji Okulicz.

Grodzisko w Raciszewie, st. 9, Gm. Miłako-
wo (ryc. 7–8)

Grodzisko znajduje się na wysokim wzniesieniu, poło-
żonym około 750 m na wschód od rzeki Pasłęki. Rzeźba 
terenu, na którym wzniesiono gród, charakteryzuje się 
naturalnymi walorami obronnymi, które zapewniają głę-
bokie jary otaczające cypel od strony zachodniej, północ-
nej i wschodniej. Ponadto, południową część stanowiska 
ogranicza naturalne rozcięcie erozyjne, które wykorzy-
stano jako dodatkowy element obronny i przekształ-
cono w fosę zewnętrzną, zamykającą dostęp do obiek-
tu od strony płaskowyżu. Założenie składa się z dwóch 
części – grodu (o długości 95 m i szerokości 30–50 m), 
otoczonego wałem oraz fosą w północnej części stano-
wiska, oraz podgrodzia o wymiarach 40 x 50 m, znajdu-
jącego się  w części południowej. Obszar grodziska od 
strony wschodniej i południowej broniony był wałem 
wewnętrznym, który w części południowej osiągał wy-
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Ryc. 1. Grodzisko w Starym Folwarku, st. 1, gm. Kisielice w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model 
DTM – CODGiK)
Fig. 1. Stronghold at Stary Folwark, site 1, community of Kisielice in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and 
DTM model – CODGiK)

Ryc. 2. Model 3D grodziska w Starym Fol-
warku, st. 1, gm. Kisielice wykonany na pod-
stawie pomiarów geodezyjnych  
(oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 2. 3D model of the stronghold at Stary 
Folwark, site 1, community of Kisielice, based 
on results of geodetic measurements (desi-
gned by J. Błaszczyk)
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Ryc. 3. Grodzisko w Starym Folwarku, st. 2, gm. Kisielice w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model 
DTM – CODGiK)
Fig. 3. Stronghold at Stary Folwark, site 2, community of Kisielice in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and 
DTM model – CODGiK)

Ryc.4. Model 3D grodziska w Starym Folwar-
ku, st. 2, gm. Kisielice wykonany na podstawie 
pomiarów geodezyjnych (oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 4. 3D model of the stronghold at Stary 
Folwark, site 2, community of Kisielice, based 
on results of geodetic measurements (desi-
gned by J. Błaszczyk)



179Lotnicze skanowanie Laserowe jako narzędzie archeoLogii

zbigniew kobyliński rola aLs w odkrywaniu grodzisk na terenach leśnych warmii i Mazur

Ryc. 5. Grodzisko w Tątławkach, st. 2, gm. Morąg w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model DTM – 
CODGiK)
Fig. 5. Stronghold at Tątławki, site 2, community of Morąg in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and DTM 
model – CODGiK)

Ryc. 6. Model 3D grodziska w Tątławkach, 
st. 2, gm. Morąg wykonany na podstawie po-
miarów geodezyjnych (oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 6. 3D model of the stronghold at Tą-
tławki, site 2, community of Morąg, based on 
results of geodetic measurements (designed 
by J. Błaszczyk)
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Ryc. 7. Grodzisko w Raciszewie, st. 9, gm. Miłakowo w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model DTM 
– CODGiK)
Fig. 7. Stronghold at Raciszewo, site 9, community of Miłakowo in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and 
DTM model – CODGiK)

Ryc. 8. Model 3D grodziska w Raciszewie, 
st. 9, gm. Miłakowo wykonany na podstawie 
pomiarów geodezyjnych (oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 8. 3D model of the stronghold at Raci-
szewo, site 9, community of Miłakowo, based 
on results of geodetic measurements (desi-
gned by J. Błaszczyk)
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sokość do 2,5m i szerokość ok. 9 m u podstawy. Za wa-
łem znajdowała się fosa o szerokości ok. 5 m i głębokości 
1,5 m. Majdan miał wymiary 20 x 72 m. Podgrodzie od 
strony południowej ograniczone było wałem zewnętrz-
nym o wysokości 1,5 m i szerokości 6 m, a także fosą, 
która została uformowana w miejscu rozcięcia erozyjnego 
i pogłębiona od strony zachodniej. Jej głębokość wynosiła 
1,5 m, a szerokość dochodziła nawet do 6 m. Zarówno 
w wale zewnętrznym, jak i wale wewnętrznym widocz-
ne są obniżenia, które mogą stanowić ślady przejazdów 
bramnych po osi N–S.

Na podstawie analizy materiału ceramicznego wydzie-
lono dwa główne horyzonty chronologiczne. Pierwszy 
należy wiązać z wczesną epoką żelaza. Powstał wówczas 
zewnętrzny i wewnętrzny wał, ukształtowano i użytko-
wano fosę oraz majdan, który ograniczony był zagłębie-
niem przywałowym. Datowanie termoluminescencyjne 
ceramiki sugeruje, że faza ta miała miejsce w przedziale 
chronologicznym lat 130 r. p.n.e. – 150 r. n.e. Drugim ho-
ryzontem jest okres wczesnego średniowiecza, kiedy wy-
korzystano dotychczasowe umocnienia obronne, ewen-
tualnie nadsypując wał zewnętrzny, a także użytkowano 
majdan.

Grodzisko w Strużynie, st. 24, Gm. Morąg 
(ryc. 9–10)

Grodzisko w Strużynie, st. 24 w terenie jest bardzo sła-
bo widoczne. Zajmuje ono wysoki cypel o wymiarach ok. 
50 x 100 m, wznoszący się do 15 m ponad poziom wody 
w strumieniu, płynącym w głębokim jarze. Od strony wy-
soczyzny grodzisko odcięte jest systemem trzech linii wa-
łów i trzech fos.. 

Chronologię grodziska można ustalić na podstawie 
analizy materiału ceramicznego, która wykazała że było 
ono użytkowane w okresie przejściowym pomiędzy kul-
turą łużycką (grupą warmińsko-mazurską) i kulturą kur-
hanów zachodniobałtyjskich oraz w początkach kultury 
kurhanów zachodniobałtyjskich, co odpowiada Fazie 
I i II według Łucji Okulicz, a w chronologii bezwzględnej 
okresowi od ok. początku VI w. p.n.e. do ok. połowy IV 
w. p.n.e. Datowanie takie potwierdzone jest wynikami 
datowania termoluminescencyjnego fragmentu ceramiki, 
które dało rezultat 820–340 r. p.n.e.

Grodzisko w Zimnochach, st. 2, Gm. God-
kowo (ryc. 11–12)

Grodzisko położone jest nad rzeką Wąską, na naturalnym 
wyniesieniu. Ma ono wymiary 35 x 37 m. Miejsce położe-
nia grodziska wyróżnia się naturalnymi walorami obronny-
mi, które stanowi od południa bardzo stromy stok erozyj-
ny wzgórza, opadający w kierunku rzeki. Majdan grodziska 
ma formę w miarę regularnego owalu. Otoczony był nie-
wielkim wałem oraz płytką fosą. Wysokość wału w stosun-

ku do otaczającego terenu sięga dziś 1,5 m. Fosa, której 
głębokość dochodziła do 1,5, miała ok. 3–4 m szerokości.

Na podstawie analizy materiału ceramicznego wydzie-
lono dwa horyzonty chronologiczne grodziska. Pierwszy 
datować należy na wczesną epokę żelaza i z tego okre-
su najprawdopodobniej pochodzą konstrukcje obronne 
grodziska. Drugi horyzont chronologiczny stanowi okres 
późnego średniowiecza i wiąże się z budową na wale gro-
dziska obiektu przemysłowego – wapiennika, co nastąpi-
ło najpewniej w XIII w. 

Wnioski

Realizacja projektu NPRH Katalog grodzisk Warmii 
i Mazur. Część I. Pomezania, Pogezania i Warmia w la-
tach 2012–2017 okazała się przełomem w wiedzy na 
temat grodzisk znajdujących na pokrytych lasami te-
renach północno-wschodniej Polski. Dokonane dzięki 
lotniczemu skanowaniu laserowemu odkrycia niezna-
nych dotąd grodzisk na terenach objętych realizacją 
projektu uświadomiły, że na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, mimo intensywnych badań 
archeologicznych w okresie zarówno przedwojennym, 
jak i powojennym, znajduje się jeszcze z pewnością wie-
le nieodkrytych grodzisk, wymagających przede wszyst-
kim ochrony prawnej, a ponadto badań zmierzających 
do ustalenia ich charakteru i chronologii. W tym celu 
konieczne jest dokonanie szczegółowej analizy danych 
ALS dla całego tego terytorium, które szczęśliwie stały 
się dostępne właśnie w momencie ukończenia pierw-
szej części Katalogu. I rzeczywiście, już pierwsze próby 
analizy tych danych z obszaru wykraczającego poza re-
gion objęty omawianym tu projektem wykazały obec-
ność wielu nieznanych do tej pory grodzisk, które na 
razie nie były przedmiotem badań, takie jak chociaż-
by trzy grodziska na wzgórzach Dylewskich w rejonie 
Wysokiej Wsi, gm. Ostróda (ryc. 13–15), czy grodzisko 
w pobliżu wsi Liksajny, gm. Miłomłyn (ryc. 16). Co cieka-
we, na podstawie wyników realizacji projektu Katalog 
grodzisk Warmii i Mazur. Część I. Pomezania, Pogezania 
i Warmia, sądzić można, że forma tych nowoodkrytych 
grodzisk wskazuje na ich pochodzenie z wczesnej epoki 
żelaza, a co najwyżej mogły wtórnie być sporadycznie 
wykorzystywane w okresie wczesnego średniowiecza. 
Biorąc pod uwagę, że zanim dane ALS dla obszaru wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego stały się dostępne, 
znanych było badaczom z tego terenu niewiele grodzisk 
z wczesnej epoki żelaza6, należy stwierdzić, że dane 
z lotniczego skanowania laserowego przyczyniły się już 
w obecnej chwili wydatnie, a z pewnością przyczynią 
się w najbliższej przyszłości w jeszcze większym stopniu, 
do całkowitej zmiany naszego obrazu prahistorii i wcze-
snej historii terenów zamieszkanych przez zachodnich 
Prusów. 

6   Por. Hoffmann 2000: zwł. 49–50.
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Ryc. 9. Grodzisko w Strużynie, st. 24, gm. Morąg w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model DTM – 
CODGiK)
Fig. 9. Stronghold at Strużyna, site 24, community of Morąg in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and DTM 
model – CODGiK)

Ryc. 10. Model 3D grodziska w Strużynie, 
st. 24, gm. Morąg wykonany na podstawie po-
miarów geodezyjnych (oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 10. 3D model of the stronghold at Stru-
żyna, site 24, community of Morąg, based on 
results of geodetic measurements (designed 
by J. Błaszczyk)
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Ryc. 11. Grodzisko w Zimnochach, st. 2, gm. Godkowo w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model 
DTM – CODGiK)
Fig. 11. Stronghold at Zimnochy, site 2, community of Godkowo in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and 
DTM model – CODGiK)

Ryc. 12. Model 3D grodziska w Zimnochach, 
st. 2, gm. Godkowo wykonany na podstawie 
pomiarów geodezyjnych (oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 12. 3D model of the stronghold at Zim-
nochy, site 2, community of Godkowo, based 
on results of geodetic measurements (desi-
gned by J. Błaszczyk)
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Ryc. 13. Jedno z odkrytych 
dzięki lotniczemu skanowaniu 
laserowemu grodzisk na Wzgó-
rzach Dylewskich w rejonie Wy-
sokiej Wsi, gm. Ostróda (oprac. 
R. Solecki, dane źródłowe i model 
DTM – CODGiK)
Fig. 13. One of the newly 
discovered stronghold thanks to 
the analysis of the DTM model 
based on the LiDAR/ALS data; 
vicinity of Wysoka Wieś village on 
the Dylewskie Hills, community of 
Ostróda (designed by R. Solecki, 
data and DTM model – CODGiK)

Ryc. 14. Jedno z odkrytych 
dzięki lotniczemu skanowaniu 
laserowemu grodzisk na Wzgó-
rzach Dylewskich w rejonie Wy-
sokiej Wsi, gm. Ostróda (oprac. 
R. Solecki, dane źródłowe i model 
DTM – CODGiK)
Fig. 14. One of the newly 
discovered stronghold thanks to 
the analysis of the DTM model 
based on the LiDAR/ALS data; 
vicinity of Wysoka Wieś village on 
the Dylewskie Hills, community of 
Ostróda (designed by R. Solecki, 
data and DTM model – CODGiK)
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Ryc. 15. Jedno z odkrytych 
dzięki lotniczemu skanowaniu 
laserowemu grodzisk na Wzgó-
rzach Dylewskich w rejonie 
Wysokiej Wsi, gm. Ostróda 
(oprac. R. Solecki, dane źródło-
we i model DTM – CODGiK)
Fig. 15. One of the newly di-
scovered stronghold thanks to 
the analysis of the DTM model 
based on the LiDAR/ALS data; 
vicinity of Wysoka Wieś village 
on the Dylewskie Hills, commu-
nity of Ostróda (designed by  
R. Solecki, data and DTM mo-
del – CODGiK)

Ryc. 16. Odkryte dzięki 
lotniczemu skanowaniu lasero-
wemu grodzisko w rejonie wsi 
Liksajny, gm. Miłomłyn (oprac. 
R. Solecki, dane źródłowe i mo-
del DTM – CODGiK)
Fig. 16. Newly discovered 
stronghold thanks to the analy-
sis of the DTM model based on 
the LiDAR/ALS data; vicinity of 
Liksajny village, community of 
Miłomłyn (designed by  
R. Solecki, data and DTM mo-
del – CODGiK)
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Ryc. 17. Stan terenowej widoczności wa-
łów i fos grodziska w Starym Folwarku, st. 2, 
gm. Kisielice (fot. J. Wysocki)
Fig. 17. Field visibility of relics and moats of 
the stronghold at Stary Folwark, site 2, com-
munity of Kisielice (photo by J. Wysocki)

Ryc. 18. Stan terenowej widoczności wałów 
i fos grodziska w Tątławkach, st. 2, gm. Morąg 
(fot. J. Wysocki)
Fig. 18. Field visibility of relics and moats of 
the stronghold at Tątławki, site 2, community 
of Morąg (photo by J. Wysocki)

Ryc. 19. Stan terenowej widoczności wałów 
i fos grodziska w Strużynie, st. 24, gm. Morąg 
(fot. J. Wysocki)
Fig. 19. Field Visibility of relics and moats of 
the stronghold at Strużyna, site 24, community 
of Morąg (photo by J. Wysocki)

Relacjonowane w niniejszym artykule odkrycia mają 
jednak również i inne konsekwencje, wykraczające poza 
tylko problem poznania starożytnego czy wczesnośre-
dniowiecznego osadnictwa grodowego zachodniej części 
ziem pruskich. Grodziska są spektakularną formą stano-
wisk archeologicznych, posiadającą potencjał edukacyjny 
i rekreacyjny. Aby ten potencjał mógł być wykorzystany, 
muszą one jednak być objęte ochroną prawną, a następ-
nie udostępnione odwiedzającym w sposób zapewniają-

cy ich zachowanie we właściwym stanie. Ponieważ nowo-
odkrywane grodziska znajdują się w lasach, najczęściej 
na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe, 
opracowanie programów długoterminowej konserwacji 
tych stanowisk7 wymagać będzie intensywnej współpra-
cy między służbami konserwatorskimi a służbami leśny-
mi, uwzględniające cele i uwarunkowania działań każdej 

7   Por. Kobyliński i Wysocki 2017.
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z tych służb. Brak takiej współpracy skutkować natomiast 
będzie niszczeniem zabytków, tak jak to ma miejsce 
w przypadku opisanego w niniejszym artykule grodziska 
w Starym Folwarku, st. 2, gm. Kisielice, którego większa 
część niszczona jest szkółką leśną.

Kolejnym wnioskiem jest całkowita nieadekwatność 
metody systematycznych badań powierzchniowych, sto-
sowanej w ramach przedsięwzięcia Archeologicznego 
Zdjęcia Polski dla prospekcji archeologicznej obszarów 
leśnych. Ponieważ bazy danych AZP stanowią podstawę 
do wydawania decyzji konserwatorskich, konieczna jest 
ponowna analiza zasobów dziedzictwa archeologicznego 
na obszarach leśnych, wykorzystujące dane ALS. W więk-
szości przypadków nowoodkrytych grodzisk nie można 
przy tym szukać winy w archeologach, którym nie udało 
się odszukać ich tradycyjnymi metodami obserwacji te-
renowej, zwłaszcza na terenie o tak dynamicznej rzeźbie 
terenu, jak obszar Warmii i Mazur, bowiem stan zacho-
wania wałów i fos omawianych w niniejszym artykule 
grodzisk, jak również wysoce ograniczona obserwowal-
ność form mikrotopograficznych w lasach województwa 

warmińsko-mazurskiego wyjaśniają przyczyny tego zjawi-
ska (ryc. 17–19). Jeśli taka jest sytuacja w lasach północ-
no-wschodniej Polski, to wysoce prawdopodobne jest, 
że należy się z nią liczyć również na innych obszarach 
naszego kraju pokrytych dużymi kompleksami leśnymi.
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The role of aerial laser scanning in the discovery of Prehistoric and early historic strongholds 
in forested areas: the example of historic lands of Pomesania and Pogesania

Summary

The research project The catalogue of strongholds of Warmia 
and Mazury. Part 1. Pomesania, Pogesania and Warmia, con-
ducted within the framework of the National Programme for 
the Development of Humanities in 2012–2017 by the Institute 
of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University in 
Warsaw, showed that despite intensive development of archae-
ology in East Prussia before the war, beginning already in the 
nineteenth century, supported by even earlier amateur inven-
torisation of ancient finds and sites, as well as the existence 

of highly accurate pre-war cartographic works, not to mention 
the post-war years of work of archaeologists conducting the 
systematic field survey in the province of Warmia and Mazury, 
it was only thanks to availability of aerial laser scanning data 
for the forested areas that led to discovery of new, previously 
unknown Prehistoric and Medieval strongholds. The paper pre-
sents examples of these newly-discovered sites.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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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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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

Wroniecki, P., M. Jaworski i M. Kostyrko
2015.  Exploring free LiDAR derivatives. A user’s perspective 

on the potential of readily available resources in Po-
land. Archaeologia Polona 53: 612–616.

Zakšek, K., Oštir K. i ž. Kokalj
2011.  Sky-view factor as a relief visualization technique. Re-

mote Sensing 3: 398–415.
Żuk, L.
2005.  W poszukiwaniu salomonowego rozwiązania, czyli 

o tym, kto powinien interpretować zdjęcia lotnicze – 
słów kilka, [w:] J. Nowakowski, A. Prinke i W. Rączkow-

ski (red.), Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w pol-
skiej archeologii, 125–144. Poznań: Ad rem.

Źródła Internetowe
http://e ksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=18&t=19282 

(wgląd:  11.10.2016) 
https:// www.facebook.com/groups/lidarposzukiwaczeukrytej-

historii/ (wgląd: 11.10.2016) 
http://    mapy.geoportal.gov.pl/ (wgląd: 11.10.2016)
http://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ (wgląd: 11.10.2016)





 

Mapowanie i dokumentacja procesów  
destrukcyjnych na terenie czeskich grodzisk  

za pomocą lotniczego skanowania laserowego

Pavla Popelářová

ArchAeologicA
Hereditas 11
205–214

Wstęp

Na terenie Czech istnieje duża liczba nieruchomych za-
bytków archeologicznych posiadających potencjalnie wy-
soką wartość informacyjną i estetyczną, ale tylko część 
z nich jest obecnie chroniona przez prawo. Większość za-
bytków chronionych została zarejestrowana w państwo-
wych rejestrach zabytków zgodnie z ustawą nr 22/1958 
Sb. o zabytkach kultury1, która weszła w życie dnia 3 lip-
ca 1958 r. Mniejsza część została wpisana do rejestrów 
zgodnie z ustawą nr 20/1987 Sb. o państwowej ochronie 
zabytków2.

Jeśli skupimy się tylko na rejestrowych zabytkach ar-
cheologicznych, które są razem z innymi zabytkami nieru-
chomymi zarządzane przez Narodowy Instytut Zabytków 
(Národní památkový ústav) i znajdują się w Centralnym 
Rejestrze Zabytków Kultury3 jako „zabytki ze śladami ar-
cheologicznymi“, to stwierdzimy, że w ciągu prawie 30 
lat wpisano ich do rejestru zaledwie 73. Dominują wśród 
nich cmentarzyska kurhanowe, grodziska (łącznie z ufor-
tyfikowanymi osadami płaskimi), twierdze i zamki, czyli 
zabytki w krajobrazie kulturowym stosunkowo dobrze 
widoczne. Tylko trochę w mniejszej liczbie pojawiają się 
takie stanowiska jak jaskinie ze śladami pobytu człowie-
ka paleolitycznego, nieufortyfikowane osady wyżynne 
i nizinne, opuszczone wsie średniowieczne, różne typy 
umocnień łączone z wojnami husyckimi (1420–1434) lub 
z wojną trzydziestoletnią (1618–1648), oraz kościoły czy 
kopalnie.

1   Tekst ustawy można znaleźć na stronie internetowej: https://
www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-
tId=onrf6mjzgu4f6mrsfuya.

2   Aktualna norma prawna jest dostępna na stronie internetowej 
Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej: https://www.mkcr.cz/
zakladni-pravni-normy-upravujici-nakladani-s-pamatkovym-
fondem-252.html.

3   Zgodnie z § 7 ustawy nr 20/1987 Sb o państwowej ochronie zabyt-
ków, zabytki kultury wpisuje się do Centralnego Rejestru Zabyt-
ków Kultury (Ústřední seznam kulturních památek) Republiki Cze-
skiej (http://monumnet.npu.cz/monumnet.php), prowadzonego 
przez wyspecjalizowaną służbę państwowej ochrony zabytków.

Czynniki szkodliwe dla reliktów grodzisk 
na obszarach leśnych

Dokładne ustalenie rzeczywistego stopnia zniszczenia 
grodzisk na obszarach leśnych jest praktycznie niemożli-
we. Można jedynie oszacować widoczne na powierzchni 
uszkodzenia, natomiast ocena zniszczenia nawarstwień 
i obiektów znajdujących się pod powierzchnią ziemi 
wymagałaby przeprowadzenia szerokopłaszczyznowych 
badań wykopaliskowych, co w środowisku leśnym jest 
niemożliwe. 

Do antropogenicznego uszkodzenia grodzisk dochodzi 
najczęściej w związku z gospodarką leśną. Zwykle cho-
dzi o wytyczanie nowych dróg leśnych (ryc. 1a) i wyko-
nywanie w tym celu przekopów przez relikty fortyfikacji 
(ryc. 1b). Częste również bywa powiększanie istniejących 
przejść przez linie umocnień i zasypywanie reliktów ro-
wów obronnych (ryc. 1c). 

Poruszanie się ciężkiego sprzętu technicznego przez 
pozostałości historycznych umocnień i na nieumocnio-
nych drogach, zwłaszcza w porach roku, kiedy gleba jest 
rozmiękła, grozi uszkodzeniem reliktów zachowanych pod 
powierzchnią ziemi. Przypuszczalnie z działalnością zwią-
zaną z gospodarką leśną możemy łączyć też uszkadzanie 
reliktów nieruchomych i obiektów podpowierzchniowych 
powstałe w wyniku poruszania się sprzętem zmechani-
zowanym podczas wycinania drzew i ich transportu poza 
obszar grodzisk (ryc. 1d), jak też podczas karczowania pni 
i sadzenia nowych drzew4 (ryc. 1e). 

W przypadku gęstego sadzenia drzew o głębokim 
systemie korzeniowym i zaniedbania pielęgnacji lasu 
w formie jego przecinki w odpowiednim czasie (ryc. 1f), 
niektóre stanowiska archeologiczne mogą ulec częścio-
wej lub nawet całkowitej likwidacji. Uszkodzenie może 
być też spowodowane tworzeniem szkółek leśnych (ryc. 
1g), kopaniem rowów dla odwodnienia dróg, czy wzno-
szeniem tymczasowych schronień dla pracowników le-
śnych. W lasach wznoszone też są budowle o charakterze 
trwałym. Chodzi przede wszystkim o budownictwo mu-

4   John i Rytíř 2007: 272.
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Ryc. 1. Przykłady antropogenicznego zniszczenia stanowisk archeologicznych: a – leśna ścieżka przez wał grodziska Branov, 
drugi równoległa do niej znajduje się na prawo od tej ścieżki; b – współczesny przekop przez wał grodziska w Počaply koło Bře-
znic; c – zniwelowane wały i zasypana fosa umożliwiająca współczesny dostęp do grodziska Krtín; d – wycinka wykonana w celu 
transportowania drewna przez wały grodziska Řepice, wtórnie wykorzystywana jako ścieżka; e – maszynowo sadzone drzewa na 
terenie grodziska Konecchlumí; f – zarys grodziska Konecchlumí można określić tylko w minimalnym stopniu w gęstym młodym 
lesie; g – ogrodzenie szkółki leśnej na terenie grodziska w Počaply koło Březnic; h – leśniczówka ze ścieżką dostępu na skraju 
zaoranego obszaru grodziska w Pradze-Vinoř; i – zbiór kamieni z wału grodziska w Černovice koło Chomutova; j – zagłębienie 
w wale grodziska w Podštěly jest skutkiem niezasypania wykopu archeologicznego; k – skutki działalności poszukiwaczy skar-
bów na terenie grodziska Skočice; l – częściowo zapadnięte „bunkry” na terenie grodziska Radiš, zbudowane przez dzieci używa-
jące kamieni znalezionych w okolicy (fot. P. Popelářová)

a

b

c

d

e f
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Fig. 1. Examples of infringement of the settlements by man: a – forest path through the walls of the settlement Branov, se-
cond parallel access to the right of this path; b – modern-age access through earthworks of the settlement in Počaply u Březni-
ce; c – levelled earthworks and filled-in moat enabling modern-age access to the complex of the settlement Krtín; d – clearing 
for transportation of timber through the earthworks of the settlement Řepice, secondarily utilised as a footpath; e – machine-
-planted trees at the settlement of Konecchlumí; f – outline of earthworks of the settlement in Konecchlumí can only be determi-
ned to a minimum degree in the dense young forest; g – fencing of a forest nursery on settlement at Počaply u Březnice;  
h – forester´s lodge with an access path on the edge of the ploughed area of the settlement at Prague-Vinoř; i – collection of 
stones from earthworks of the settlement at Černovice near Chomutov; j – depression in the earthworks of a settlement at 
Podštěly is a relic of an unrefilled trench; k – results of activities of treasure hunters at the Skočice settlement; l – partly-sunken 
“bunkers” in the settlement Radiš built by children using stones found in the surrounding area (photo by P. Popelářová)

g

h

i

j

k l
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rowane dla zarządu leśnego, z zapleczem towarzyszącym 
i drogami dojazdowymi (ryc. 1h). Poza dziedziną leśnic-
twa inne formy budowli o charakterze trwałym wznoszo-
ne w lasach to np. wieże obserwacyjne, stacje nadawcze, 
stacje transformatorowe, łącznie z urządzeniami obsłu-
gi, drogami dojazdowymi, itp. Interesująca jest np. re-
lacja o wykorzystaniu przestrzeni grodziska Hradišťátko 
koło Dolních Břežan jako obozu internowania jeńców 
z Wehrmachtu po zakończeniu operacji wojskowych II 
wojny światowej5.

Na stan zachowania obiektów archeologicznych znaj-
dujących się pod powierzchnią, a niekiedy nawet reliktów 
naziemnych, bezsprzecznie negatywnie wpływa także 
rolnictwo. Chociaż badania zostały zrealizowane tylko 
na terenie grodzisk usytuowanych na gruntach obecnie 
zalesionych, w kilku przypadkach można było na podsta-
wie map archiwalnych udowodnić, że w tych miejscach 
była w ciągu minionych wieków stosowana intensywna 
orka, chociaż obecnie żadnych śladów orki w terenie nie 
udało się zaobserwować. Na przykład w przypadku gro-
dziska Hradišťátko koło Dolních Břežan na podstawie tzw. 
pierwszego wojskowego zdjęcia topograficznego („józe-
fińskiego”)6 można udowodnić wykorzystywanie jego po-
wierzchni w charakterze pola uprawnego najpóźniej od 
lat 60. XVIII w., aż  do lat 50. XX w., o czym z kolei świad-
czy zdjęcie lotnicze z tego okresu7. Na terenie grodziska 
w Pradze – dzielnicy Vinoř, które zostało przebadane 
z powodu częściowego zalesienia, nadal stosuje się orkę, 
jednakże poza reliktami umocnienia (ryc. 1h).

Odmiennym, też stosunkowo często obserwowanym, 
uszkodzeniem są jamy i nieregularne zagłębienia pozosta-
łe po działalności eksploatacyjnej. Nierzadko w starszej 
literaturze można znaleźć wzmianki o zbieraniu kamieni 
z konstrukcji murów obronnych8, w celu ich wykorzysta-
nia do wznoszenia budynków okolicznych wsi (ryc. 1i). 
Poza bezpośrednim niszczeniem struktury umocnienia 
i podpowierzchniowych obiektów wskutek takiej dzia-
łalności w niektórych przypadkach dochodzi do dalszych 
zniszczeń pod wpływem erozji górnych partii wałów bądź 
krawędzi jam powstałych w wyniku eksploatacji. 

Niektóre zagłębienia w powierzchniach grodzisk są 
śladami po badawczych działaniach archeologicznych. 
Chociaż większość grodzisk była badana wykopaliskowo 
tylko w minimalnym stopniu, można niestety znaleźć 
przypadki, kiedy po skończonych badaniach wykopy 
nie zostały zasypane (ryc. 1j), wskutek czego następu-
je destrukcja odsłoniętych obiektów (np. lic muru ka-
miennego w części zachodniej umocnienia grodziska 

5   Čtverák i Lutovský 1999: 408.
6   Według Laboratorium Geoinformatyki Wydziału Ochrony Śro-

dowiska Uniwersytetu J.E. Purkyně w Ústí nad Labem (oldmaps.
geolab.cz).

7   Zdjęcia lotnicze są dostępne do wglądu w Geoportalu INSPIRE 
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/map).

8   Dubský 1949: 589.

Skočice9). Z działalnością poszukiwaczy skarbów wią-
żą się regularne dołki mniejszych rozmiarów (ryc. 1k). 
Za pomocą wykrywaczy metali dopuszczają się oni na 
terenie grodzisk czynów przestępczych i uszkadzają 
autentyczne zachowane nawarstwienia. Przy amator-
skim wyciąganiu znaleziska archeologicznego zostaje 
zniszczony cały kontekst związany ze zdeponowanymi 
in-situ przedmiotami. Czechy należą do krajów o naj-
gęstszej sieci oznakowanych turystycznych szlaków dla 
pieszych i rowerzystów, więc nic dziwnego, że liczne 
grodziska włączone do sieci tej są odwiedzane przez 
turystów, zostawiających tu ślady nie tylko w postaci 
ścieżek (ryc. 1d), ale nierzadko też w postaci pozostało-
ści ognisk czy wysypiska śmieci. Na stanowiskach geo-
logicznych i paleontologicznych zawierających odciski 
roślin i organizmów zwierzęcych można stwierdzić ślady 
po ich łamaniu. W przypadku ruchu kolarskiego docho-
dzi czasami do stosunkowo znacznego uszkodzenia re-
liktów nieruchomych (stwierdzono je np. na oppidum 
Závist). Do uszkodzenia może także dojść w związku 
z szczególnym rodzajem współczesnej ludzkiej działal-
ności, którą jest globalna zabawa korzystająca z Interne-
tu i urządzeń GPS, zwana geocaching10. Deponowanie 
skrytek na terenie obiektów zabytkowych, co zostało 
stwierdzone np. w ruinie zamku średniowiecznego Vil-
denberk w 2011 roku11, jest sprzeczne z prawem, nie 
zostało jednak dotąd na szczęście na terenie grodzisk 
zaobserwowane. Stosunkowo bardzo rzadkie okazuje 
się wznoszenie przez dzieci na terenie grodzisk „bun-
krów” z wykorzystaniem znalezionych tam kamieni, 
pochodzących być może nawet z konstrukcji umocnie-
nia, jak to miało miejsce na grodzisku Radiš w gminie 
Kladenské Rovné (ryc. 1l).

Destrukcyjnymi czynnikami nieantropogenicznymi 
grodziska są zagrożone tylko w niewielkiej części. Jeże-
li chodzi o czynniki abiotyczne, przy pogorszonych wa-
runkach klimatycznych podczas orkanów czy burz grozi 
przede wszystkim uszkodzenie warstw gleby wskutek 
wywrócenia systemu korzeniowego drzew. Jako mniej 
destruktywne można oceniać uszkodzenia spowodowane 
ryciem przez jelenie i dziki w poszukiwaniu pożywienia, 
kopaniem nor przez lisy czy borsuki (ryc. 2a), czy ryciem 
płytkich nor przez drobne gryzonie.

Podczas badań terenowych prowadzonych przez Na-
rodowy Instytut Ochrony Zabytków (Národní památkový 
ústav) na kilku dziesiątkach grodzisk w ramach projektu 
„Archeologia”, finansowanego przez Ministerstwo Kultu-
ry, zostały zadokumentowane rozmaite uszkodzenia re-
liktów nieruchomych. W wielu przypadkach nie udało się 
jednak zidentyfikować konkretnych przyczyn i sprawców 
zniszczenia (np. ryc. 2b).

9   Chvojka et al. 2013b: ryc. 4.
10   Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zabawy, zobacz: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Geocaching.
11   Kovář 2013: 528–531.
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a b

Ryc. 2. Przykłady zakłóceń w stanowiskach archeologicznych spowodowanych procesami naturalnymi, działalnością zwierząt 
lub nieznanymi działaniami: a – zniszczenia grodziska Konecchlumí przez lisy; b – zniszczenia umocnień grodziska Krtín na dłu-
gości prawie 20 metrów w wyniku nieznanych czynności (fot. P. Popelářová)
Fig. 2. Examples of disturbance to settlements by natural processes, animals or unknown activities: a – disturbance of earth-
work of settlement Konecchlumí by fox dens; b – on the settlement Krtín an earthwork was disturbed in the length of almost 20 
meters by unknown activities (photo by P. Popelářová)

Ochrona grodzisk usytuowanych  
w środowisku leśnym

Czechy należą do państw o wysokim stopniu lesistości, 
z bogatą tradycją gospodarki leśnej. Według Inwenta-
ryzacji narodowej (Národní inventarizace lesů), działki 
leśne obecnie zajmują 36,8% terytorium państwa12. Nie 
dziwi więc, że pod baldachimem drzewostanu można 
w terenie znaleźć wiele rodzajów zabytków zawierają-
cych zachowane nieruchome relikty archeologiczne. 
W porównaniu do śladów archeologicznych występu-
jących na terenach rolniczych, zabytki archeologiczne 
zachowane w lasach wykazują dużą różnorodność i wy-
raźnie lepszy stan zachowania. Jednym z rodzajów sta-
nowisk archeologicznych najlepiej zachowanych w śro-
dowisku leśnym są ufortyfikowane osady wyżynne. Poza 
cmentarzyskami kurhanowymi są one, w liczbie 311 
stanowisk, drugim rodzajem zabytków najczęściej obej-
mowanych ochroną prawną poprzez uznanie za zabytki 
kultury. Większość grodzisk, w tym dziewięć ufortyfiko-
wanych osad nizinnych, została wpisana do Państwowe-
go Rejestru Zabytków Kulturowych  zgodnie z ustawą nr 
22/1958 Sb o zabytkach kultury. Pozostałe trzy grodziska 
zostały zarejestrowane przez Ministerstwo Kultury zgod-
nie z ustawą nr 20/1987 Sb w latach 1990, 2000 i 2006. 
Chociaż  grodziska są w środowisku leśnym częściowo 
chronione przed różnymi czynnikami (orką i w większości 
przypadków działalnością budowlaną), ciągle pozostaje 
wiele czynników ryzyka, które mogą spowodować bez-
powrotne uszkodzenie czy nawet całkowite zniszczenie 

12   Dane Instytutu Zarządzania Lasem (Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů), Brandýs nad Labem (nil.uhul.cz).

grodzisk. W przypadku grodzisk uznanych za zabytki 
kultury może wskutek zniszczenia dojść do pogorszenia 
ich stanu zachowania i wartości zabytkowej, a w niektó-
rych przypadkach w konsekwencji nawet do odebrania 
im ochrony prawnej. Jak można pokazać na przykładzie 
grodzisk, nie jest to zjawisko zupełnie wyjątkowe. Pod 
koniec 2015 r. została zlikwidowana ochrona prawna 15 
grodzisk, z kilku różnych powodów. W dwóch trzecich 
z nich chodziło raczej o niedostateczne rozpoznanie sta-
nowisk czy błędy formalne popełnione podczas wpisywa-
nia ich do rejestru. Zwrócić jednak trzeba bliższą uwagę 
na przyczyny odebrania ochrony prawnej pięciu pozo-
stałym stanowiskom. Chodzi mianowicie o grodziska, 
które w różnych okresach zostały całkowicie zniszczone 
rozmaitymi działaniami i dlatego uznano, że nie ma po-
wodów do kontynuacji ochrony. W dwóch przypadkach 
doszło do zniszczenia zabytków za wiedzą archeologów 
w miejscach inwestycji budowlanych w interesie publicz-
nym (np. hydrowęzeł Kořensko), w ramach których zre-
alizowano archeologiczne badania ratownicze. W pozo-
stałych trzech przypadkach jednak doszło do zniszczenia 
stanowisk bez świadomości archeologów. W ten sposób 
zostały nieodwracalnie utracone jakiekolwiek informacje 
dotyczące zabytku. 

W jaki sposób można zapobiec takim zagrożeniom 
znaczących uszkodzeń zabytków archeologicznych, 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy na cele ich dokumentacji, 
ochrony i opieki z budżetu państwowego przeznaczanych 
jest coraz mniej środków finansowych? Jak zapewnić, 
żeby w przyszłości nie dochodziło do niszczenia nieru-
chomych reliktów archeologicznych i żeby zabytki zostały 
zachowane dla przyszłych pokoleń? Czy istnieją czynniki, 
na które jesteśmy w stanie wywierać wpływ? Te i wiele 



210 ArchAeologicA Hereditas • 11

Pavla Popelářová

innych pytań pojawia się codziennie w odniesieniu do 
zarządzenia dziedzictwem archeologicznym. 

W dzisiejszych czasach istnieje kilka metod, które po-
zwalają działać w sposób aktywny na rzecz zachowania 
dziedzictwa archeologicznego w dobrym stanie. Jednym 
ze sposobów jest bliższa współpraca z właścicielami i za-
rządcami gruntów leśnych. Jeżeli pominiemy sytuacje, 
w których zabytek utrudnia właścicielom prowadzenie 
przez nich działalności gospodarczej i dlatego nie mają 
żadnego interesu w jego zachowaniu na przyszłość, do 
uszkodzenia zabytków dochodzi przeważnie wskutek 
ogólnej niewiedzy. Jeśli chodzi o strukturę własności 
gruntów leśnych, to pod koniec 2014 r. większość lasów 
w Czechach stanowiła własność państwową (z grubsza 
60%, czyli 1 551 000 ha). Gminy i miasta, zespoły leśne, 
stowarzyszenia i kościoły posiadały ok. 18%, a prywat-
ni właściciele niespełna 20%13. Obecnie większą zmia-
ną w strukturze własności jest przeniesienie leśnych 
gruntów Państwa na własność Kościoła. W dniu 31 
marca 2016 r. wydano Kościołowi grunty o całkowitej 
powierzchni około 108 tysięcy hektarów i kolejnych 20 
tysięcy planuje się wydać w przyszłości14. Podczas dzia-
łań związanych z zarządzaniem gruntami leśnymi wszyscy 
właściciele muszą kierować się ustawą o lasach15 i prze-
pisami z niej wynikającymi. W związku z opieką nad dzie-
dzictwem archeologicznym szczególnie ważne jest opra-
cowywanie planów gospodarki leśnej (Lesní hospodářské 
plány – LHP) i Programów gospodarki leśnej (Lesní hospo-
dářské osnovy – LHO) na etap następnych dziesięciu lat. 
Stanowiska archeologiczne o statusie zabytku kultury są 
w takich planach sklasyfikowane jako lasy o przeznacze-
niu specjalnym. Stanowiska nieobjęte ochroną prawną 
nie są w taki sposób sklasyfikowane, aczkolwiek w nie-
których przypadkach są nawet takie stanowiska brane 
pod uwagę. Najważniejszymi dwoma celami w zakresie 
ochrony zabytków archeologicznych są zatem: uwzględ-
nienie wszystkich stanowisk  różnych typów w LHP czy 
LHO, a następnie ich uwzględnianie podczas wszelkich 
działań związanych z zagłębianiem się w powierzchnię 
ziemi. O ile pierwszy cel przy publikowaniu tekstowych 
i mapowych podkładów16 do aktualizacji LHP i LHO udaje 

13   Według raportu rocznego Ministerstwa Rolnictwa o stanie lasów 
i gospodarki leśnej w Republice Czeskiej w 2014 r. (http://eagri.
cz/public/web/file/426635/ZZ2014.pdf).

14   Raport opracowany przez Dr. Ing. J. Staněka, CSc. o przeniesie-
niu własności gruntów na rzecz Kościoła, według aktualnej in-
formacji zakładu państwowego Lesy ČR, w dniu 31 marca 2016 r. 
(http://www.ekomonitor.cz/sites/default/files/filepath/prezen-
tace/stanek_1.pdf).

15   Ustawa nr 289/1995 Sb, o lasach oraz o zmianie i uzupełnieniu 
niektórych ustaw są dostępne na stronie internetowej Minister-
stwa Rolnictwa (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
-zemedelstvi/legislativa/chronologicky-prehled-pravnich-pred-
pisu/_obsah_cz_mze_ministerstvo-zemedelstvi_legislativa_Le-
gislativa-MZe_puvodni-zneni_Zakon-1995–289-lesnictvi.html).

16   Każdego roku dochodzi w ramach aktualizacji do transferu da-
nych z Państwowego Rejestru Archeologicznego Republiki Cze-
skiej (Státní archeologický seznam ČR – SAS ČR) (http://isad.npu.

się stopniowo spełnić, w drugim przypadku sytuacja jest 
bardziej skomplikowana. Wzmianki o zabytkach znajdu-
ją się w Planach (LHP) i Programach (LHO) tylko w czę-
ści tekstowej, natomiast ich oznaczenia w powiązanych 
z tekstami mapach brakuje. Zdarza się więc, że właścicie-
le, czy użytkownicy gruntów, wiedzą o obecności zabytku, 
ale ponieważ powierzchnia ich działek jest wielokrotnie 
większa niż powierzchnia zabytku, nie są w stanie sami 
rozpoznać poszczególnych nieruchomych reliktów (ta-
kich, jak fosy, rowy, itp.), albo bez dokładnego wyznacze-
nia na mapie zabytek w terenie zlokalizować. W takim 
przypadku powinni podjąć działania sami archeolodzy, 
czy pracownicy służby ochrony konserwatorskiej. Jeśli 
chodzi o rozpoznanie nieruchomych reliktów w terenie, 
zwłaszcza wartościowa byłaby jakaś forma instruktażu dla 
służb leśnych, jak to ma miejsce na przykład w sąsiedniej 
Bawarii17. Innym sposobem byłoby oznaczanie zasięgu 
stanowisk archeologicznych w terenie. W jaki sposób to 
zrobić, polegałoby dyskusji osób zainteresowanych. Pod 
uwagę można byłoby wziąć wyznaczenie zabytku za po-
mocą znaków na drzewach lub – w przypadkach mniej-
szych zabytków – zainstalowanie tablic informacyjnych. 
Byłyby to jednak działania wymagające nakładu sił i środ-
ków, zatem obecnie z trudnością możliwą do realizacji na 
większą skalę. Tablice informacyjne z planem pokazują-
cym kształt zabytku i innymi informacjami, co prawda, 
są zainstalowane na niektórych stanowiskach (np. Nový 
hrad koło Kunratic, zamek Lopata, kurhan koło Stříbra), 
jest to jednak ciągle fenomen raczej wyjątkowy. 

Wykorzystanie laserowego skaningu 
 lotniczego do dokumentacji grodzisk

W odniesieniu do szczegółowego wyznaczenia zabytków 
archeologicznych na mapach napotykamy na istotne 
braki dokładnej dokumentacji poszczególnych stano-
wisk. Chociaż pomiary geodezyjne zabytków powinny 
być standardem, rzeczywistość jest niestety ciągle od-
mienna. Stan rzeczy dobitnie ilustruje sytuacja grodzisk 
w Czechach południowych, gdzie są do dyspozycji mniej 
lub bardziej wierne plany terenowe, w zależności od 
tradycji reprezentowanej przez poszczególnych badaczy 
i czasu przeprowadzonych badań. O ile idzie o nowszą 
dokumentację w postaci numerycznego modelu terenu, 
wykonanego na podstawie pomiarów naziemnych, nie-
stety, dostępność takich opracowań jest niewystarczają-

cz/) do siedziby przedsiębiorstwa zakładu państwowego Lesy 
ČR, ewentualnie także do innych właścicieli gruntów leśnych. 
SAS ČR został stworzony przez Narodowy Instytut Zabytków 
(Národní památkový ústav) (https://www.npu.cz/cs) w innych 
celach, przede wszystkim dla określenia konkretnego obszaru 
pod względem potencjału konserwatorskiego, na mapach w skali 
1:10 000. Dla uzyskania informacji na temat istnienia stanowiska 
archeologicznego jest zatem SAS ČR wystarczający, do szczegóło-
wego określenia zabytku go jednak zastosować nie można.

17   Hamberger, Irlinger i Suhr 2010: 160.
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ca18. Na szczęście w ostatnich latach w tym zakresie sy-
tuacja zaczyna się poprawiać, ponieważ w celu uzyskania 
podstawowej  informacji o lokalizacji zabytków można 
skorzystać z powszechnie dostępnej aplikacji interneto-
wej19. Dane uzyskane w wyniku lotniczego skanowania 
laserowego dla Urzędu Czeskiej Geodezji (Český úřad ze-
měměřičský a katastrální – ČÚZK) umożliwiają podstawo-
we analizy danych wysokościowych na terenach Czech. 
Numeryczny model terenu 4. generacji (NMT 4G) poka-
zujący naturalną albo modyfikowaną powierzchnię w po-
staci cyfrowej w formie wysokości dyskretnych punktów 
w siatce regularnej (5 × 5 m) z błędem średnim wysokości 
0,18 m w terenie odsłoniętym i 0,3 m w terenu zalesio-
nym, jest już dostępny dla całych Czech. Bardziej szcze-
gółowy numeryczny model terenu 5. generacji (NMT 5G) 
pokazujący powierzchnię w postaci nieregularnej sieci 
trójkątnej (TIN) z błędem średnim wysokości 0,18 m w te-
renie odsłoniętym i 0,3 m w terenu zalesionym, nie jest 
na razie dostępny dla obszarów Moraw Środkowych i Pół-
nocnych, Śląska i niektórych mniejszych terytoriów – na 
przykład większości Szumawy, regionu koło Trzebonia, re-
gionu koło Broumowa i innych20. Oferowany przez ČZÚK 
numeryczny model terenu 1. generacji, ukazujący teren 
wraz z budynkami i pokryciem roślinnym, kolejne podkła-
dy mapowe i dodatkowe funkcje (np. mapa katastralna, 
rysowanie profili wysokościowych), są już tylko wartością 
dodatkową oferowanego produktu. Wiele zabytków, któ-
rych relikty nieruchome ujawniają się wyraźnie (przede 
wszystkim grodziska), można – zwłaszcza dzięki NMT 
5G – zidentyfikować już na tym etapie. Dla mniej wy-
raźnie ujawniających się zabytków (kurhany, obszary 
górnicze, systemy dróg, zaginione wsi i układy ich pól, 
itp.) można wykorzystać produkty komercyjne ČÚZK czy 
innych firm prywatnych (np. Geodis). Po opracowywaniu 
udostępnionych danych jest możliwe wyświetlenie nawet 
mniej wyraźnych obiektów – zawsze w zależności od gę-
stości szaty roślinnej na stanowisku podczas skanowania 
i innych czynników. Przy wykorzystaniu takiego rodzaju 
danych w większości przypadków można określić z mak-
symalną dokładnością lokalizację stanowisk archeologicz-
nych na podkładach mapowych  w stosunkowo krótkim 
czasie i często bez konieczności prospekcji terenowej.

Bardzo ważne jest wykorzystanie danych z lotnicze-
go skaningu laserowego do bardziej szczegółowej oceny 
z punktu widzenia potrzeb konserwacji zabytków arche-
ologicznych. W przypadkach, w których oprócz nume-
rycznego modelu terenu jest do dyspozycji także star-
sza literatura, czy informacje o poprzednich badaniach 
archeologicznych, można stworzyć, po zrealizowaniu 
prospekcji terenowej i konfrontacji uzyskanych wyników, 
interpretowany plan grodzisk z wyznaczeniem wszystkich 
nieruchomych reliktów i dotychczasowych negatywnych 

18   Chvojka et al. 2013a: tab. 1.
19   Geoportal Czeskiego Urzędu Geodezji i Katastru (Český úřad ze-

měměřičský a katastrální) (http://ags.cuzk.cz/dmr).
20   Stan w czerwcu 2016 r.

– zarówno antropogenicznych, jak i przyrodniczych – in-
terwencji w strukturę grodziska. 

Dla przykładu interpretacji nieruchomych reliktów ar-
cheologicznych i w terenie widocznych interwencji, wy-
brano dwa czeskie grodziska – wczesnośredniowieczne 
grodzisko Hradišťátko koło Dolních Břežan (ryc. 3), które 
jest objęte ochroną konserwatorską na podstawie wpisu 
do rejestru zabytków, i – dla kontrastu – wczesnośrednio-
wieczne grodzisko Krtín (ryc. 4), które do dziś nie podlega 
ochronie konserwatorskiej. Celem tego porównania było 
pokazanie, że nawet dotychczas niechronione ustawowo 
stanowiska w lasach wykazują wyjątkowo dobry stan za-
chowania i skrywają w sobie duży potencjał  naukowo–
badawczy, w niektórych przypadkach nawet większy niż 
w przypadku zabytków ochroną objętych.

Wczesnośredniowieczne grodzisko Hradišťátko

Objęte ochroną prawną grodzisko21 znajduje się na za-
chodnim skraju gminy Dolní Břežany w miejscu zwa-
nym Hradišťátko na terenie leśnym na wysokości około 
340 m n.p.m. Podczas badań archeologicznych w latach 
1985 i 1987–1990 stwierdzono, że obszar ten, o kształcie 
zbliżonym do trójkąta i powierzchni 1,73 ha, został ufor-
tyfikowany na całym obwodzie. Od najłatwiej dostęp-
nej strony wschodniej fortyfikacje obejmują dwie fazy, 
w pierwszej fazie był to starszy wałem z licem kamien-
nym, bermą (odsadzką) i fosą, zaś w fazie młodszej wał 
został zastąpiony nasypem gliniastym z palisadą na koro-
nie wału. Ponadto w obrębie ufortyfikowanej przestrzeni 
wykryto ślady zabudowy22, a dzięki analizie geochemicz-
nej ujawniono istnienie pierwotnego wejścia na grodzi-
sko od strony południowej23. W chwili obecnej jedynymi 
widocznymi pozostałościami są tylko resztki młodszych 
fortyfikacji obwodowych, które w większości uległy de-
strukcji i rozwłóczeniu po polu. Z działalnością rolniczą 
jest również związane zasypanie fosy oraz utworzenie 
dzisiejszego wejścia w części południowo-wschodniej. 
Do kolejnych uszkodzeń dochodziło na pewno w związku 
z obozem internowania, jego ogrodzeniem i ochroną. Do-
piero po 1945 r. zalesiono powierzchnię grodziska.

Wczesnośredniowieczne grodzisko Krtín

Grodzisko jednodzielne o powierzchni 2,3 ha jest usy-
tuowane na wysokości 430–450 m n.p.m. na wzgórzu 
Hradišťanské w miejscowości Krtín. Zalesiony cypel pła-
skowyżu chroniony jest od zachodu stromymi zbocza-
mi opadającymi do bezimiennego dopływu strumienia 

21   Wyżynna osada ufortyfikowana – grodzisko Hradišťátko, jest 
wpisane do Centralnego Rejestru Zabytków Kultury pod nume-
rem 29357/2-2355.

22   Čtverák i Lutovský 1999: 407–415, ryc. 20–21.
23   Majer 1999: 441–442.
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Ryc. 3. Zinterpretowany plan wczesnośre-
dniowiecznego grodziska Hradišťátko koło 
Dolních Břežan. 1 – wał obronny; 2 – fosa;  
3 – oryginalna brama; 4 – wykopaliska; 5 – dro-
gi; 6 – współczesne zniszczenia; 7 – strumień 
(oprac. P. Popelářová)
Fig. 3. Interpreted plan of Early-Medieval 
stronghold Hradišťátko near Dolní Břežany.  
1 – rampart; 2 – ditch; 3 – original gate;  
4 – excavations; 5 – trackway; 6 – recent disrup-
tion; 7 – stream (designed by P. Popelářová)

Ryc. 4. Zinterpretowany plan wczesnośre-
dniowiecznego grodziska Krtín. 1 – wał obron-
ny; 2 – fosa; 3 – oryginalna brama; 4 – współ-
czesne zniszczenia; 5 – drogi; 6 – odlesienia 
(oprac. P. Popelářová)
Fig. 4. Interpreted plan of Early-Medieval 
stronghold of Krtín. 1 – rampart; 2 – ditch;  
3 – original gate; 4 – recent disruption;  
5 – trackway; 6 – forest clearing (designed by  
P. Popelářová)

Hořina, w pozostałych częściach natomiast półkolistym 
umocnieniem złożonym z potężnego wału ziemnego 
z ukośną bermą (odsadzką) i zewnętrzną fosą. Po stro-
nie południowej wzniesiono jeszcze prosty wał, obecnie 
widoczny już tylko w postaci niskiej fałdy terenowej. 
Wejście znajdowało się przypuszczalnie w południowo-
-wschodnim narożniku grodziska. Podczas niewielkie-
go sondażu w 1987 r. potwierdzono datowanie na tzw. 
okres wczesnogrodziskowy (2. poł. VII–VIII w.)24. Oprócz 
już prawie całkowitego zniwelowanego wału po stronie 
południowej, umocnienie w terenie jest dobrze widocz-

24   Bašta i Baštová 1990: 16–17.

ne. W trakcie prospekcji terenowej zaobserwowano jego 
naruszenie w postaci wypełnienia fosy i zniwelowania 
wału po stronie północnej (ryc. 1c), bliżej nieokreślone-
go naruszenia wału w północno-wschodniej i północnej 
części (ryc. 2b) i leśnej przecinki przebiegającej z terenu 
grodziska ku południu. Dodatkowych uszkodzeń dokonały 
zwierzęta ryciem nor, bądź też powstały wskutek karczo-
wania drzew.

Jak widać z podstawowego opisu i opracowanego 
planu obu grodzisk, wykazują one silne podobieństwa. 
Co się tyczy oceny stopnia naruszenia obu grodzisk, to 
pomijając orkę i ślady działań związanych z obozem 
internowania w Hradišťátku, gdzie nie można miary 
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zniszczenia ocenić wizualnie, wcześniejsze interwencje 
na obu grodziskach objęły do 10% ich całkowitej po-
wierzchni. Biorąc pod uwagę założenie, że orka i obóz 
internowania zniszczyły teren wewnątrz fortyfikacji, 
stan zachowania grodziska Krtín jest nieporównywalnie 
lepszy niż Hradišťátka. Jak jest więc możliwe, że do re-
jestru zabytków chronionych zostało wpisane tylko gro-
dzisko Hradišťátko, a drugie, wykazujące wyraźnie lepszy 
stan zachowania, nie zostało dotychczas objęte ochro-
ną prawną? Stało się tak prawdopodobnie w związku 
z wybranymi kryteriami dotyczącymi selekcji zabytków 
nadających się do rejestracji, których dziś już nie można 
ściśle określić. Chodziło chyba o wybór losowy, doko-
nywany przez poszczególnych pracowników urzędów 
konserwatorskich, oparty na ich wiedzy o regionie, na 
stanie jego przebadania, na długoletniej tradycji badań 
archeologicznych w danym regionie, itp. Następnym 
krokiem w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego 
powinna być zatem szczegółowa ocena wszystkich gro-
dzisk pod względem ich potencjału zabytkowego, w tym 
opracowanie planu interpretacyjnego. Dla zabytków 
znajdujących się w rejestrze będą dzięki temu do dyspo-
zycji nie tylko szczegółowe dane, istotne do opieki pre-
wencyjnej w razie podejmowanych inwestycji budowla-
nych czy innych działań, a także zostanie potwierdzona 
ich wartość, co zapobiegnie ewentualnym zamiarom 
wykreślenia zabytku z rejestru. Natomiast w przypadku 
dotychczas niechronionych stanowisk, które spełniają 
warunki wymagane do objęcia zabytku ochroną ustawo-
wa, opracowane numeryczne modele terenu znajdują 
zastosowanie we wnioskach o wpisanie tych stanowisk 
do rejestru zabytków kultury, zgodnie z Metodyką roz-
patrywania wniosków o uznanie nieruchomego zabytku 
archeologicznego za zabytek kultury (Metodika zpraco-
vání návrhů na prohlášení archeologického nemovitého 
nálezu za kulturní památku)25. 

25   Metodyka jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Ar-
cheologii Akademii Nauk w Pradze (Archeologický ústav AV ČR, 
Praha, v.v.i.) (http://www.arup.cas.cz/?cat=560).

Podsumowanie

Ochrona dóbr kultury, zabezpieczenie i konserwacja za-
bytków, zachowanie ich istnienia dla przyszłych pokoleń 
leży w interesie każdego kraju. W Czechach w tym celu 
utworzono Centralny Rejestr Zabytków Kultury (Ústřední 
seznam kulturních památek), obejmujący zabytki różnych 
rodzajów wpisane na mocy ustaw nr 22/1958 Sb, o zabyt-
kach kulturowych, i nr 20/1987 Sb, o państwowej ochro-
nie zabytków. Jednak, jak wykazano powyżej, ochronie 
prawnej podlega tylko część stanowisk różnych rodzajów, 
a inne, chociaż mogą posiadać duży potencjał zabytkowy, 
nie są dotychczas chronione. W stosunku do zabytków 
o charakterze archeologicznym, zawierających w terenie 
zachowane relikty nieruchome, w ostatniej dekadzie oka-
zuje się, że może ujrzymy światełko w tunelu, w znacznym 
stopniu dzięki możliwości wykorzystania darmowo lub ko-
mercyjnie dostępnych produktów uzyskanych na podsta-
wie laserowego skanowania lotniczego do wyświetlania 
rzeźby powierzchni ziemi. Przede wszystkim, pojawiła się 
możliwość precyzyjnego oznaczenia zasięgu stanowisk ar-
cheologicznych na podkładach mapowych i ich włączenia 
razem z częścią tekstową do baz danych. Udostępnianie 
wybranych wyników z tych baz danych zainteresowanym 
osobom zajmującym się gospodarką leśną i wspólna dysku-
sja w ramach przygotowania planów i programów gospo-
darki leśnej na następne dekady, może odegrać prewen-
cyjną rolę w planowaniu przyszłych działań gospodarczych 
na terenie lasów.

Istotną kwestią jest przygotowanie interpretowanych 
planów poszczególnych stanowisk, włącznie z określe-
niem wszystkich nieruchomych elementów oraz uszko-
dzeń pochodzenia antropogenicznego i przyrodniczego. 
Podsumowując, potencjał lotniczego skanowania lase-
rowego dla dokumentacji grodzisk, ewentualnie stano-
wisk innych rodzajów, jest bezwzględnie niezaprzeczalny 
i może, w połączeniu z innymi metodami badań arche-
ologicznych, znaleźć zastosowanie również w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego.
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Mapping and documentation of destructive processes on Bohemian fortified sites (hillforts) 
through Airborne Laser Scanning

Summary

The first part the paper gives a general idea upon protected 
archaeological sites in Czechia. Specifically it is focused on 
how fortified settlements in woodlands are threatened by 
various processes caused by both natural forces and human 
interventions. Overview of potential destructive processes is 
presented and supplemented by examples. In the following 
section discussed are ways concerning a proper management 
and protection of archaeological sites / monuments in forested 
landscapes. Taking into account the fact that for forestry ad-
ministrators detailed field documentation and plans of monu-
ments is of utmost significance, it is obviously airborne laser 
scanning (ALS) which offers the most appropriate way how to 
achieve the most sophisticated 2D/3D maps/plans of archaeo-
logical landscapes and sites hidden in woodlands. 

In Czechia there are a few possibilities how to get ALS data 
–publicly open free sources available in an officially licensed 
national geoportal available through the internet is one pos-

sibility, and high resolution (raw / primary) paid data provided 
by both governmental and commercial companies. They both 
are useful, although it is necessary to be informed about their 
metadata concerning especially conditions which influenced 
their acquisition, and, as a consequence, the data quality.

In the final part of this paper a detailed evaluation of two 
Bohemian hillforts from the perspective of archaeological care / 
protection is presented. Interpreted plans of both fortified sites 
have been produced based on digital terrain models, early pub-
lications and maps including all relics traceable on their surface 
as well as negative interventions into them, and recent field 
surveys. At the end of her text the author concludes that cur-
rently the potential of ALS for the documentation of standing 
monuments, specifically hillforts, is indisputable, and combined 
with some other archaeological field methods can play one of 
the most decisive roles in the archaeological heritage conserva-
tion activities.
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O identyfikacji punktów pradziejowej eksploatacji 
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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.
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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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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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Wstęp

Wykorzystanie technologii lotniczego skanowania lasero-
wego (Airborne Laser Scanning – ALS) w celu poszukiwań, 
identyfikacji i dokumentacji reliktów przeszłej kultywacji 
ziemi nie jest nowe, a prawdopodobnie pierwszy projekt 
którego założeniem była rejestracja takich śladów z wy-
korzystaniem wspomnianej technologii został przeprowa-
dzony w Rastatt w Niemczech w latach 1999–20051. Za-
dokumentowano wtedy ślady uprawy z wykorzystaniem 
techniki ridge and furrow. Sam projekt skupiał się jednak 
bardziej na samej technologii niż na dokumentowanych 
strukturach2. Od tego czasu wykorzystanie ALS w celu 
dokumentacji znanych już prehistorycznych i historycz-
nych struktur agrarnych oraz do poszukiwań nieznanych 
jeszcze stanowisk o takiej funkcji zdecydowanie wzrosło. 
Jest to zwłaszcza zauważalne w krajach Europy Zachod-
niej, a w szczególności w Wielkiej Brytanii, gdzie struktury 
typu ridge and furrow zaczęto dokumentować za pomocą 
zdjęć lotniczych od schyłku lat 50. XX wieku3. W Polsce 
technologię ALS w prospekcji archeologicznej zaczęto wy-
korzystywać na niewielką skalę około 2008 roku4, a pierw-
sze publikacje na ten temat pojawiły się w roku 20125. 
Obecnie, dzięki ogólnodostępnym wynikom skanowania 
w ramach projektu ISOK przeprowadzonym dla obszaru 
niemal całej Polski6, archeolodzy wykorzystują ją w zasa-
dzie przy większości badań terenowych. Dotychczas jed-
nak jej zastosowanie do identyfikacji struktur agrarnych 
jest rzadkością. Przykładem może być artykuł Andrzeja 
Affeka opisująca między innymi przykłady późnośrednio-

1   Informacja o projekcie na stronie: www.irb.fraunhofer.de/
bauforschung/baufolit/projekt/Schutz-der-Kulturlandsc-
haf t-am-Beispiel -der-Kar tierung-und-Er forschung-von-
W%C3%B6lb%C3%A4ckern-bei-Rastatt/ 20030172?local=en 
(dostęp: 06.I.2018).

2   Sittler 2004: 258–261.
3   Informacja z archiwum zdjęć Uniwersytetu w Cambridge: www.

cambridgeairphotos.com/search/?lonLat= &search=ridge+an-
d+furrow (dostęp: 06.I.2018). Zdjęcia także w Beresford i St. Jo-
seph 1979.

4   Banaszek 2014: 207–208.
5   Budziszewski i Wysocki 2012; Kobyliński et al. 2012; Orlicka-Ja-

snoch 2012.
6   Kurczyński, Stojek i Cisło-Lesicka 2015: 22–45, 54–58.

wiecznych pól typu ridge and furrow w nieistniejącej już 
wsi Bogusławka (pow. przemyski)7, lub praca Mateusza 
Dobiegały i Michała Jakubczaka o polach typu Celtic fields 
z miejscowości Michałów-Reginów, pow. legionowski8.

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wyko-
rzystania danych pozyskanych dzięki ALS do analizy relik-
tów dawnych struktur agrarnych. Ma także wskazać po-
tencjalne negatywne czynniki mogące wpływać na wyniki 
poszukiwań kolejnych tego typu struktur z wykorzysta-
niem ogólnodostępnego źródła danych, jakim w Polsce 
jest serwis geoportal.gov.pl. Omawianym przykładem 
będą ślady uprawy ziemi odkryte w pobliżu miejscowości 
Miłomłyn, pow. ostródzki.

Metoda

Obszar będący tematem opracowania położony jest na 
południowy-wschód od miejscowości Miłomłyn (ryc. 1A). 
Dostępne są dwie archiwalne mapy prezentujące ten 
fragment w relatywnie szczegółowo. Pierwsza to To-
pographische Karte (Meßtischblatt), arkusz Osterode 
i Ostpr. w skali 1:25000 z około 1925 roku (pierwsza edy-
cja z 1913 roku), a druga to mapa Генеральный Штаб 
Красной Армии, arkusz N-34-76-Г, Остероде w skali 
1:50000 z około 1941 (ale bazująca na starszych mapach 
pruskich). Obu mapom nadano georeferencje z wyko-
rzystaniem narzędzia Georeferencer w programie QGIS 
i zaznaczono granicę lasu (ryc. 1B i 1C). W obu przypad-
kach granice prawie dokładnie się pokrywały i w dalszych 
analizach wykorzystano już tylko granicę ze starszej mapy 
niemieckiej.

Omawiany obszar wokół Miłomłyna został zadoku-
mentowany cyfrowo za pomocą skanera impulsowego 
w tzw. Standardzie I ISOK9, w którym gęstość chmury 
punktów wynosi ≥ 4 pkt. na 1 m2. Po jej przetworzeniu 
otrzymany został Numeryczny Model Terenu9. Na potrze-
by przeprowadzanej analizy został on wypełniony siatką 
TIN.

7   Affek 2016: 419–421.
8   Dobiegała i Jakubczak 2018, w niniejszym tomie.
9   Źródło danych CODGiK.
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Tak przygotowany Numeryczny Model Terenu został 
poddany analizie z wykorzystaniem oprogramowania 
GlobalMapper. W ten sposób przygotowano serię map 
z opcją cieniowania Atlas Shader z różnymi parametrami 
położenia źródła światła (ryc. 2), dzięki czemu możliwe 
było czytelniejsze przedstawienie nierówności terenu, 
które z ustawieniami zaproponowanymi w warstwie 
WMS „ISOK Cieniowanie” w serwisie geoportal.gov.pl 
nie zawsze są dobrze widoczne. Wykonano także mapę 
z opcją cieniowania Slope Shader, który pozwala nadać 
kontrast nachylonym powierzchniom, dzięki czemu czy-
telniejsze są niewielkie, lokalne nierówności, nawet na 
lekko nachylonym obszarze (ryc. 3). Wykonanie cięć pro-
filowych w poprzek pól pozwoliło z kolei na zmierzenie 
szerokości grzbietów ornych i ich wysokości (ryc. 4). Na 
przygotowanym podkładzie wykonano analizę struktur 
przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania GIS.

Rezultaty

W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano 87 
wydzielonych pól (ryc. 5A). Na podstawie ich zachowanej 
formy terenowej uchwyconej za pomocą zobrazowanych 
danych ze skanowania ALS możliwe było podzielenie ich 
na trzy kategorie: A) otwarte, generalnie duże pola, któ-
rych obecna forma terenowa nawiązuje do pól typu ridge 
and furrow (łącznie sześć pól o numerach 1–6; ryc. 5B), 
B) pola o nie zawsze czytelnym typie uprawy, ale o gra-
nicach dających się określić dzięki zachowanym wałom 
granicznym (łącznie 16 pól o numerach 7–22; ryc. 5C), 

C) pola o widocznym w terenie kierunku orki i o graniach 
dających się zrekonstruować na podstawie zachowanych 
miedz (łącznie 65 pól o numerach 23–87; ryc. 5D). Z wy-
korzystaniem oprogramowania GIS obliczono pola po-
wierzchni wszystkich wydzielonych pól i wykonano zesta-
wienie z podziałem na wydzielone kategorie pól (ryc. 6). 
Z zestawienia tego wynika, że z czasem powierzchnia 
pojedynczych, wydzielonych pól stawała się coraz mniej-
sza. Jest to w zasadzie truizm, a prawidłowość ta wyni-
ka z faktu, że na przestrzeni lat ten sam obszar, będący 
wynikiem pierwotnego nadania, musiał być rozparcelo-
wany pomiędzy coraz większą liczbę ludności. Niestety 
w przypadku pól odkrytych w okolicy Miłomłyna nie jest 
możliwe zrekonstruowanie początkowych powierzchni 
pól zakwalifikowanych do kategorii A i C. W kategorii B 
podanie powierzchni było możliwe, gdyż zachowały się 
relikty wałów wydzielających obszary upraw. Dzięki temu 
obliczono przybliżoną powierzchnię dla 13 z 16 pól – trzy 
były częściowo zniszczone przez młodsze obiekty. Skraj-
ne wartości powierzchni pól wynoszą odpowiednio 1,4 
i 4,3 ha, a średnia powierzchnia to 2,7 ha.

Na podstawie jedynie analizy formy terenowej odkry-
tych struktur agrarnych nie jest możliwe precyzyjne usta-
lenie chronologii odkrytych śladów upraw. Dla wszystkich 
upraw na danym obszarze możliwe jest wskazanie sza-
cunkowego przedziału czasu, kiedy mogły one powstać 
i funkcjonować. Miejscowość Miłomłyn została lokowana 
na prawie chełmińskim w 1335 roku10. W okresie tym za-
sadźcami była najczęściej ludność pochodzenia niemiec-

10   Kurczyński, Stojek i Cisło-Lesicka 2015: 30–34.

Ryc. 1. Obszar badań znajdujący się na południowy-wschód od Miłomłyna: A) na współczesnej ortofotomapie (źródło: geo-
portal.gov.pl); B) na mapie z 1925 roku (Topographische Karte Meßtischblatt, karta Osterode i Ostpr.); C) na mapie z 1941 roku 
(Генеральный Штаб Красной Армии, karta N-34-76-Г, Остероде) (oprac. R. Solecki)
Fig. 1. The prospection area to the south-east of Miłomłyn: A) on the current orthophotomap (source: geoportal.gov.pl), 
B) on the map from the 1925 (Topographische Karte Meßtischblatt, card Osterode and Ostpr.), C) on the map from the 1941 
(Генеральный Штаб Красной Армии, card N-34-76-Г, Остероде) (designed by R. Solecki)
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kiego, ale urodzona już w Prusach, a obok niej ludność 
pruska i polska11, ale Tadeusz Oracki podaje, że osadnika-
mi była ludność niemiecka głównie z Turyngii i Saksonii12. 
Stanisław Achremczyk podaje, że w momencie lokacji Mi-
łomłyn otrzymał 20 włók ziemi oraz 13 lat wolnizny, co 
może sugerować, że był fundowany na surowym korze-
niu13. Jako dolną granicę powstania omawianego systemu 
pól można więc przyjąć lata 30. XIV wieku. Górną granicę 
może wyznaczyć wspomniana już mapa radziecka z 1941 
roku, na której obszar, na którym znajdują się ślady po 
dawnych polach, jest jeszcze odlesiony (ryc. 1C). Bardziej 

11   Martuszewski i Oracki 1976: 73; Biskup 1986: 288, 318; obie pu-
blikacje prawdopodobnie za Voigt 1830: 541.

12   Biskup 1986: 288.
13   Oracki 1976: 145.

precyzyjną chronologię dla kategorii A i B wydzielonych 
pól można szacować na podstawie analogii do podob-
nych typów upraw znanych z Europy Zachodniej. Takie 
datowanie może być jednak obarczone dużym błędem.

Termin ridge and furrow14 można przetłumaczyć jako 
„grzbiet i bruzda”. W terminologii polskiej taka forma te-
renowa powstaje w wyniku tak zwanej „orki w składy” 
lub „orki w zgon”15. Generalnie jest to sposób kultywacji 
ziemi polegający na jej oraniu z wykorzystaniem pługa 
odwracającego skiby na jedną stronę (tzw. zagonowe-
go). Gdy pracujący w ten sposób pług prowadzony jest 
po liniach równoległych względem siebie, tam i z powro-
tem wzdłuż pola, za każdym przejściem oddalając się od 

14 Achremczyk 2010 : 132–133.
15   W terminologii niemieckiej jest to Wölbacker.

Ryc. 2. Wybrany fragment NMT badanego obszaru cieniowany opcją Atlas Shader przedstawiony z czterema różnymi po-
łożeniami źródła światła (A–D). Kierunek, w którym pada światło ukazuje wierzchołek żółtego trójkąta przy krawędzi każdego 
z przedstawień, a wysokość światła ponad horyzontem prezentuje w stopniach wartość umieszczona wewnątrz trójkąta (oprac. 
R. Solecki)
Fig. 2. Selected fragment of DTM of the prospected area shaded by the Atlas Shader option and presented with four different 
positions of the light source (A–D). The direction in which the light falls is shown by the yellow triangle at the edge of each fra-
me, and the height of light above the horizon is the value (in degrees) placed inside the triangle (designed by R. Solecki)
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Ryc. 3. Wybrany fragment NMT badanego obszaru cieniowany opcją Slope Shader (oprac. R. Solecki)
Fig. 3. Selected fragment of DTM of the prospected area shaded by the Slope Shader option (designed by R. Solecki)

Ryc. 4. U góry wybrany fragment NMT badanego obszaru z widocznymi reliktami pola uprawianego metodą „orki w składy” 
z zaznaczonym cięciem profilowym AB. U dołu cięcie profilowe w poprzek pola z zaznaczonymi pionowymi kreskami bruzdami 
(furrow) oddzielającymi kolejne garby (ridge) (oprac. R. Solecki)
Fig. 4. Top: selected fragment of DTM of the prospected area with visible relics of the “ridge and furrow” field and with sec-
tion AB of this field. Bottom: cross section of the field with vertical marks which shows furrows between ridges (designed by  
R. Solecki)
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Ryc. 5. A) obszar badań z zaznaczonymi, wydzielonymi polami: kolorem żółtym zaznaczono pola zakwa-
lifikowane do kategorii A, na pomarańczowo do kategorii B, na czerwono do kategorii C, obszar wypełniony 
szrafurą skośnych czerwonych linii to pola zniszczone w wyniku współczesnych nasadzeń, a zielone linie 
to zachowane wały wydzielające pola; B) zbliżenie na pole zakwalifikowane do kategorii A; C) zbliżenie na 
pole zakwalifikowane do kategorii B; D) zbliżenie na pole zakwalifikowane do kategorii C (oprac. R. Solecki)
Fig. 5. A) prospection area with marked, separated fields: yellow polygons shows category A fields, 
orange shows category B, red shows category C, polygon filled with a skewed red lines is the area distur-
bed by the contemporary forest plowing and green lines represents the preserved headland ridges; B) 
zoom of the field classified to category A; C) zoom of the field classified to category B; D) zoom of the field 
classified to category C (designed by R. Solecki)



238 ArchAeologicA Hereditas • 11

rafał solecki

pierwszego zagonu raz w lewo a raz w prawo, zaczyna 
on kumulować ziemię wzdłuż linii pierwszego przejścia. 
W wyniku takiej uprawy przez dłuższy czas, możliwe było 
wytworzenie się charakterystycznych grzbietów (ridge) 
szerokości do nawet 17 m i wysokości do 1,2 m16. Sąsia-
dujące ze sobą grzbiety rozdzielone były bruzdami (fur-
row) powstałymi w wyniku przesunięć skib ziemi. Relikty 
kultywacji odkryte w rejonie Miłomłyna są zdecydowanie 
mniejszych rozmiarów: szerokość grzbietów zamyka się 

16   Świętochowski et al. 1996: 139–140.

w przedziale 5,7–10,5 m, a średnio wynosi około 8 m, 
a ich wysokość dochodzi do 0,25 m (ryc. 4). Te wartości 
są zbliżone na przykład do tych znanych z okolic Ham-
burga w Niemczech17. W Polsce do około połowy XIII 
w. stosowano radło, które nie pozwalało na odkładanie 
skiby, a jedynie wzruszało ziemię. Dopiero w drugiej po-
łowie XIII w. notuje się wykorzystywanie orki przy pomo-

17   Tej wielkości struktury typu ridge and furrow znane są z rejonu 
Altmark w północno-wschodnich Niemczech; patrz  Linke 1979: 
435.

Ryc. 6. Z lewej strony tabela z powierzchnią wydzielonych pól (w ha) i z informacją na temat kategorii danego pola. Z prawej 
trzy wykresy skrzynkowe przedstawiające powierzchnię pól w każdej z wydzielonych kategorii (oprac. R. Solecki)
Fig. 6. On the left: table with the area (in hectares) of separated fields and information about its category. On the right: three 
box plots with the area of each field category (designed by R. Solecki)
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cy pługa zaopatrzonego w lemiesz z odkładnicą, który 
pozwalał odciąć skibę i ją odwrócić18. W północnej Italii 
stosowanie podobnego urządzenia znane jest od około 
VII w., ale według źródeł nadawało się ono jedynie dla 
lekkich, lekko związanych gleb. W Europie Zachodniej 
technologię tę zaadaptowano około XI w.19 Jako jedna 
z form kultywacji ziemi, taka technika orki utrzymuje 
się lokalnie do XX w.20 Pola zidentyfikowane w okolicach 
Miłomłyna i zakwalifikowane do kategorii A (nr 1–6), 
są więc prawdopodobnie najstarszymi formami pól na 
tym obszarze. Na podstawie chronologii względnej moż-
na stwierdzić, że są starsze niż pola kategorii B, gdyż 
pole nr 16 (kat. B) niszczy ślady orki pola nr 1 (kat. A), 
pole nr 19 (kat. B) niszczy ślady orki pola nr 2 (kat. A), 
a pola nr 20 i 21 (kat. B) niszczą ślady orki pól nr 3 i 4 
(kat. A). Największa powierzchnia pól tej kategorii wy-
stępuje na obszarze, który na mapie z 1925 r. pokryty był 
lasem. Musiały więc pola te powstać najpóźniej w XIX 
w. W Anglii otwarte pola uprawiane techniką ridge and 
furrow są najczęściej datowane na około XIII–XIV w.21 
W Miłomłynie ślady te można prawdopodobnie łączyć 
z kultywacją obszarów po wycięciu lasu w okresie po 
lokacji miasta i datować prawdopodobnie na XIV–XV w.

Innymi, wspomnianymi już obiektami o własnej formie 
terenowej, nie będącymi śladami orki, ale świadczącymi 
o istnieniu upraw, są relikty dawnych wydzieleń pól (jeże-
li powstały intencjonalnie) lub tak zwane wały krawędzio-
we22 (jeżeli powstały w wyniku właściwej uprawy ziemi). 
Mają one formę wąskich i niskich nasypów, które okalały 
pola uprawne (nr 7–22). Taki sposób wydzieleń znany jest 
między innymi z obszaru Niemiec, z górnego odcinka doli-
ny Renu23. W Anglii zamykanie i wydzielanie starszych pól 
otwartych zaczyna obowiązywać od około XVI w.24 Wały 
zidentyfikowane na omawianym obszarze w okolicach 
Miłomłyna są źle zachowane. Na zobrazowaniu wyników 
ALS widoczne są ślady młodszych prac ziemnych, które 
niszczyły te nasypy: orka rolna i leśna, melioracje, a także 
różnego typu ciągi komunikacyjne. Z tego względu w za-
sadzie pełny obrys udało się odczytać tylko dla jednego 
pola. Dla pozostałych są to dłuższe lub krótsze odcinki 
poszczególnych boków. Średnie wymiary przykładowe-
go wału to szerokość około 10 m i wysokość do 0,3 m.

Doprecyzowanie chronologii pól zakwalifikowanych 
do kategorii C można przeprowadzić na podstawie źró-
deł historycznych. Częściowo dzikie, a częściowo celowe 
zalesienie tego obszaru nastąpiło po II wojnie światowej, 
w wyniku której Miłomłyn został zniszczony w około 90%, 
a liczba ludności spadła z 2434 przed wojną do około 

18   Dzingel 2013: 7.
19   Jezierski i Leszczyńska 1999: 23–26.
20   Andersen, Jensen i Skovsgaard 2013: 6–7.
21   Eyre 1955: 80–81.
22   McOmish 2011: 5–7.
23   W języku angielskim można spotkać termin headland ridge, 

a w niemieckim Ackerberge.
24   Sittler, Riedinger i Spatz 2015: 183–184.

43025. W ten sposób zachowany został podział pól z okre-
su, gdy użytkowane one jeszcze były przez ludność po-
chodzenia niemieckiego. Można także założyć, że obszar 
upraw zwiększał się stopniowo. Te pola, które położone 
były bliżej właściwego miasta można na tej podstawie 
uznać za użytkowane dłużej, a co za tym idzie za starsze, 
a te dalej za młodsze. W 1860 r. wybudowano przecho-
dzący przez Miłomłyn Kanał Ostródzko-Elbląski, a w 1892 
r. połączono Miłomłyn z Ostródą i Elblągiem linią kolejo-
wą. W drugiej połowie XIX w. powstał w Miłomłynie także 
tartak parowy, a samo miasto stało się ważnym ośrod-
kiem handlu drewnem26. Można więc sądzić, że w okresie 
tym powierzchnia ziemi dostępnej pod uprawę zwiększyła 
się w wyniku planowej wycinki. Prawdopodobnie na ten 
okres można datować małe, regularnie prostokątne pola 
(nr 23–87). W ich obrębie możliwe jest wydzielenie wie-
lu mniejszych poletek. Może to świadczyć, że w obrębie 
większego nadziału uprawiano tam różne gatunki roślin, 
albo że podział taki był wynikiem parcelacji ziemi na coraz 
mniejsze działki z powodu zbyt dużego wzrostu demogra-
ficznego. Świadczy o tym spis z liczbą ludności Miłomłyna 
w XIX w.: w 1843 r. było 1289 mieszkańców, 1867 r. było 
ich już 2089, a w 1910 r. – 2374. W ciągu niespełna 70 
lat liczba mieszkańców Miłomłyna wzrosła więc o prawie 
80%27. Z faktem tym koresponduje informacja z czaso-
pisma „Mazur” z 1906 r., że „W naszej okolicy sprzedają 
teraz liczni chałupnicy i mniejsi gospodarze swe grunta 
i budynki i wyprawiają się na robotę do Westfalii”28.

Dyskusja

Przeprowadzona analiza dotyczy jedynie danych ALS oraz 
źródeł archiwalnych. Na omawianym obszarze nie były 
podejmowane żadne archeologiczne badania inwazyj-
ne, takie jak np. badania wykopaliskowe lub wiercenia 
świdrem geologicznym. Badania inwazyjne mogłyby 
pozwolić na wnioskowanie dotyczące formy kultywacji 
ziemi na poszczególnych typach pól oraz – w przypadku 
przeprowadzenia analiz pyłkowych – dostarczyć infor-
macji odnośnie uprawianych gatunków roślin. To z kolei 
mogłoby pozwolić zweryfikować, czy poszczególne formy 
kultywacji ziemi są wynikiem rozwoju technologii, czy też 
może wynikiem uprawy konkretnych roślin o szczegól-
nych wymogach, zwłaszcza w kontekście, że na obszarze 
tym występują ziemie mało urodzajne: piaszczyste gleby 
wytworzone na piaskach zwałowych i wodnolodowco-
wych oraz lekkie i średnie gliny zwałowe, należące do IV 
i V klasy bonitacyjnej29.

Trzeba podkreślić, że zidentyfikowane na zobrazowa-
niu danych ALS ślady uprawy ziemi techniką „orki w skła-

25   English Heritage 2013: 12.
26   Oracki 1976: 150.
27   Oracki 1976: 149–150.
28   Oracki 1976: 150.
29   Oracki 1976: 149.
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dy” są słabo czytelne. W warstwie WMS „ISOK Cienio-
wanie” oferowanej przez serwis geoportal.gov.pl takie 
formy terenowe są często niewidoczne. Związane jest to 
z faktem, że zachowane relikty są zazwyczaj silnie zerodo-
wane i ich wysokość nie przekracza 0,5 m, przy szerokości 
grzbietu wynoszącej około 7–10 m. Przy wysoko ustawio-
nym źródle światła lub/i w przypadku ustawienia promie-
ni padającego światła równolegle do linii grzbietów, ślady 
te mogą być na takim obrazowaniu niewidoczne. Dlatego 
dla obszarów, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystę-
powania tego typu śladów, konieczna jest analiza NMT 
z różnymi ustawieniami źródła światła lub/i z wykorzysta-
niem funkcji dających efekt zbliżony do narzędzia Slope 
Shader w programie GlobalMapper30.

Przy poszukiwaniach śladów dawnych struktur agrar-
nych i pozostałości kultywacji ziemi istotne jest weryfiko-
wanie odkryć: w terenie, z pomocą archiwalnych planów 
lub/i kontaktując się z danym nadleśnictwem. Wynika to 
z faktu, że dawne ślady uprawy ziemi mogą dawać na 

30   Sempioł 1976: 32.

obrazowaniu danych ALS odczyt analogiczny do niektó-
rych form współczesnych zabiegów stosowanych przy 
odnawianiu lasu31.

Nawet pobieżny przegląd piśmiennictwa na temat 
badań pozostałości dawnych upraw na obszarze Polski 
wskazuje, że publikacji tego typu nie ma wiele. Moż-
na wręcz odnieść wrażenie, że zagadnienie to bardziej 
interesuje geografów niż archeologów. W Europie Za-
chodniej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, historia badań 
dawnych struktur agrarnych ma już długą historię i do-
czekała się wielu publikacji. Można sądzić, że wynika to 
z lepszego stanu zachowanych reliktów tamtejszych pól, 
które przed pojawieniem się technologii ALS były doku-
mentowane z wykorzystaniem zdjęć lotniczych. Obecnie 
jednak, gdy obrazowania danych ALS dla obszaru niemal 
całej Polski są dostępne online, możliwe jest rozpoczęcie 
poszukiwań śladów tego typu struktur także w Polsce, co 
pozwala uzupełnić zestaw źródeł do badań nad prahisto-
rią i historią gospodarczą Polski.

31   W przypadku, gdy korzysta się z oprogramowania innego pro-
ducenta.

Achremczyk, S.
2010.  Historia Warmii i Mazur. Tom I: Pradzieje – 1772. 

Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego.

Affek, A.
2016.  Past Carpathian landscape recorded in the microtopo-

graphy. Geographia Polonica 89 (3): 415–424.
Andersen, T.B., P.S. Jensen i C.S. Skovsgaard
2013.  The heavy plough and the Agricultural Revolution in 

Medieval Europe. Discussion Papers on Business and 
Economics 6: 1–54.

Banaszek, Ł.
2014.  Lotniczy skaning laserowy w polskiej archeologii. Czy 

w pełni wykorzystywany jest potencjał prospekcyjny 
metody? Folia Praehistorica Posnaniensia 19: 207–251.

Biskup, M.
1986.  Miasta i handel w Państwie Krzyżackim XIV w. – ogólna 

sytuacja społeczno-ekonomiczna Prus, [w:] M. Biskup 
i G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach: 
316–341. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

Beresford, M.W. i J.K.S. St. Joseph
1979.  Medieval England: an aerial survey. Cambridge: Cam-

bridge: University Press.
Budziszewski, J. i J. Wysocki
2012.  Nowe możliwości detekcji materialnych śladów historii 

terenów leśnych – lotnicze skanowanie laserowe (Li-
DAR), [w:] Z. Kobyliński i J. Wysocki (red.), Konserwacja 
zapobiegawcza środowiska 1: 117–125. Archaeologia 

Hereditas. Prace Instytutu Archeologii UKSW 1. Zielo-
na Góra – Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Archeolo-
gicznej i UKSW w Warszawie. 

Dobiegała, M. i M. Jakubczak
2018.  Pozostałości pól typu Celtic fields z miejscowości Micha-

łów-Reginów, pow. legionowski, w świetle obrazowań 
lotniczego skanowania laserowego, w niniejszym tomie.

Dzingel, R.
2013.  Wölbäcker zwischen Immenbeck und Moisburg, Mois-

burg. Internet: http://dzingel.eu/_downloads/Woelba-
ecker.zwischen.Immenbeck.und.Moisburg.pdf (dostęp 
17.01.2018).

English Heritage
2013.  Designation scheduling selection guide: agriculture. 

London: English Heritage.
Eyre, S.R.
1955.  The curving plough-strip and its historical implications. 

Agricultural History Review 3 (2): 80–94.
Jezierski, A. i C. Leszczyńska
1999.  Historia gospodarcza Polski. Warszawa: Wydawnictwo 

Key Text.
Kobyliński, Z., M. Borkowski, J. Budziszewski, T. Herbich,  
Ł. Kobyliński, Ł. Sławik, D. Wach, J. Wysocki i A. Jaszewska
2012.  Kompleksowe, niedestrukcyjne rozpoznanie zasobów 

archeologicznych starego kraju w województwie lubu-
skim. Archeologia Środkowego Nadodrza 11: 11–41.

Kurczyński, Z., E. Stojek i E. Cisło-Lesicka
2015.  Zadania GUGiK realizowane w ramach projektu ISOK, 

[w:] P. Wężyk (red.), Podręcznik dla uczestników szko-

Wykaz cytowanej literatury:



241Lotnicze skanowanie Laserowe jako narzędzie archeoLogii

rafał solecki wykorzystanie aLs w prospekcji dawnych pól ornych

Rafał Solecki

The Airborne Laser Scanning (ALS) prospection of the former agrarian cultivation areas:  
the example of the relics from Miłomłyn (Ostróda county, Poland)

Summary

This paper presents the results of the prospection with the 
Airborne Laser Scanning technology (ALS) in the area of the 
town of Miłomłyn (Ostróda county, Poland). The aim of the 
prospection was to recognise the range of occurrence of a for-
mer arable fields, the method of their separation and cultiva-
tion. This issue has not been very often studied in Poland. So 
the first step was the overview of the projects conducted so far 
in Western Europe, to see what information about the agrar-

ian structures it is possible to acquire from ALS data. This was 
the base for discussion about the possibilities offered by ALS 
technology, when it is a part of a broader analysis with the use 
of archival maps and the GIS environment, and what potential 
possibilities such combination offers.
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Wstęp

Celtic fields to starożytne pola datowane pomiędzy póź-
ną epoką brązu a okresem wpływów rzymskich. Spoty-
kane są w wielu krajach Europy północno-zachodniej, 
w szczególności na terenach Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Niemiec, Danii i Szwecji. Nazwa Celtic fields może być my-
ląca, gdyż pola te nie mają nic wspólnego z Celtami1. Kie-
dy nazwę tą wprowadzano w 1923 roku, pola takie były 
utożsamiane z tą grupą etniczną. Po latach okazało się 
to nieprawdą, ale nazwa w nomenklaturze pozostała do 
dziś. Na systemy Celtic fields składa się wiele małych pól 
o kształcie zbliżonym do kwadratu o boku od 20 do 40 
m. Granica pomiędzy poszczególnymi polami zazwyczaj 
jest zaznaczona niskim garbem ziemnym albo nasypem 
kamiennym. Kompleksy pól zajmować mogą od zaled-
wie kilku do nawet 100 hektarów powierzchni. Z racji na 
sposób ukształtowania granic mogą one być stosunkowo 
dobrze zauważane w terenie. Celtic fields są dzielone na 
dwie grupy. Pierwszą stanowią pola oddzielane od siebie 
nasypami kamiennymi, które występują przede wszyst-
kim na terenie Wysp Brytyjskich, Norwegii i Szwecji. Do 
drugiej zaliczane są pola ograniczane miedzami ziemny-
mi. Dominują one na terenach Danii, Holandii i Niemiec2. 
Każdego roku tylko część kompleksu była użytkowana. 
Jedno pole o wymiarach średnio 30 x 30 m zdaje się re-
prezentować powierzchnię, którą rolnik mógł zaorać lub 
zebrać z niej plony w jeden dzień. Z każdym następnym 
rokiem nowe pola były uprawiane, a stare leżały odło-
giem i „odpoczywały”, odtwarzając potrzebne do uprawy 
składniki mineralne. 

Najefektywniejszym sposobem detekcji Celtic fields 
była przez dziesięciolecia fotografia lotnicza. W ostat-
nich latach zaczyna ona ustępować miejsca lotniczemu 
skanowaniu laserowemu (ALS). Przykład zastosowania tej 
metody na terenie Holandii zaprezentowali M.J. Kooistra 
i G.J. Maas w artykule z 2008 roku3. Z terenów Holandii 
znanych jest wiele pól typu Celtic fields. Z racji na stosun-

1   Spek et al. 2003: 142.
2   Spek et al. 2003: 143.
3   Kooistra i Maas 2008: 2319.

kowo wysokie nasypy oddzielające poszczególne pola, są 
one w tym kraju zaliczane razem z kurhanami i mega-
litami do najłatwiej identyfikowalnych stanowisk arche-
ologicznych. Jednak dotychczas były one znane głównie 
z północnej i południowej części Holandii, podczas gdy jej 
centralna część pozbawiona była śladów po tego typu po-
lach uprawnych. Przy zastosowaniu skaningu laserowego 
udało się odkryć także w centralnej części Holandii ponad 
1000 ha tego typu pól. Co więcej, wspomniani wyżej au-
torzy wysunęli przypuszczenie, że jest to zaledwie część 
większego kompleksu, który mógłby sięgać nawet 4500 
ha. Według obliczeń pozwoliłoby to na wyżywienie około 
10000 osób4. Pola w tym regionie przeważnie występują 
na słabych, piaszczystych glebach. Pokazuje to, że rolni-
cy pradziejowi często wybierali gleby, które dzisiaj nie są 
uważane za nadające się pod uprawę.

W 2015 roku została opublikowana ważna praca, któ-
rej autorzy zastosowali lotnicze skanowanie laserowe do 
przebadania znanych już wcześniej Celtic fields na terenie 
północnej Belgii5. Analizy numerycznego modelu terenu 
przeprowadzone dla obszaru kilku kompleksów pradzie-
jowych pól ukazały także nowe obiekty, wcześniej arche-
ologom nieznane. Ustalono, że znane już wcześniej tysią-
ce hektarów pól stanowiły część dużo większej sieci Celtic 
fields, które były rozpowszechnione w całej północnej 
Belgii. Wydaje się, że stosowana na nich metoda uprawy 
ziemi jest związana z występowaniem nieco żyźniejszych, 
choć piaszczystych, gleb.6

Metoda badań

W polskiej archeologii nie istniała nigdy tradycja studiów 
nad pradziejowymi systemami pól. Jedynie w literaturze 
zagranicznej pojawiały się wzmianki o prawdopodobnym 
występowaniu Celtic fields także w naszym regionie7. Do-
piero zastosowanie lotniczego skanowania laserowego 

4   Kooistra i Maas 2008: 2327.
5   Meylemans et al. 2015
6   Meylemans et al. 2015: 210.
7   Kooistra i Maas 2008: 2319.
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Ryc. 1. Okolica kompleksu Celtic fields z Michałowa-Reginowa, pow. legionowski, w udostępnianej w domenie publicznej wizu-
alizacji numerycznego modelu terenu będącego wynikiem skanowań przeprowadzonych w ramach projektu ISOK (źródło: www.
geoportal.gov.pl)
Fig. 1. Surroundings of the “Celtic fields” complex at Michałów-Reginów, Legionowo district, in the public domain digital visuali-
zation model of the area, resulting from scanning conducted within the ISOK government project (source: www.geoportal.gov.pl)

zwróciło uwagę na stanowiska agrarne o różnej formie 
i chronologii istniejące na terenie Polski8. Możliwości ich 
detekcji zwiększyło udostępnienie w domenie publicznej 
cieniowanego numerycznego modelu terenu niemal całej 
Polski będącego wynikiem skanowań przeprowadzonych 
w ramach projektu ISOK (Informatyczny System Osłony 
Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami)9. Właśnie 
w trakcie przeglądania tych danych, podczas przygoto-
wań do badań powierzchniowych prowadzonych przez 
Instytut Archeologii UKSW w Warszawie w 2016 roku, 
J. Budziszewski zidentyfikował kompleks Celtic fields na 
terenie wsi Michałów-Reginów, pow. legionowski (ryc. 1).

Dane wykorzystane do prezentowanego opracowania 
stanowiska zostały pozyskane w ramach projektu ISOK. 
Teren stanowiska pokryty został nalotami w dwóch stan-
dardach: północna część w standardzie I, część południo-
wa w standardzie II. W przypadku pierwszego mamy do 
czynienia z gęstością chmury punktów na poziomie mini-
mum 4 pkt/m2, przy standardzie II gęstość wyniosła po-
wyżej 12 pkt/m2. W tym drugim przypadku były to dwa 

8   Budziszewski i Wysocki 2012: 122–123, ryc. 6; Kobyliński et al. 
2012: 29.

9   Maślanka i Wężyk 2015.

niezależne prostopadłe naloty o gęstości powyżej 6 pkt/
m2. Pozostałe parametry skanowania były takie same 
przy obu standardach. Kąt poprzeczny skanowania wy-
nosił 25 stopni, a średnica plamki promienia laserowego 
na powierzchni terenu wyniosła maksymalnie 50 cm10.

Na potrzeby analiz wygenerowany został numerycz-
ny model terenu o strukturze TIN (Triangulated Irregu-
lar Network) złożony z siatki nieregularnych trójkątów. 
Metoda ta pozwala na dokładniejsze przedstawienie 
szczegółowej rzeźby terenu, co jest niezwykle cenne 
w archeologii. Jakość numerycznego modelu terenu na 
obszarze badań jest bardzo dobra. Co ciekawe, większa 
gęstość chmury punktów na południowej części obszaru 
nie zwiększyła znacząco jakości NMT oraz nie miała więk-
szego wpływu na detekcję obiektów archeologicznych. 
Powodem tego był fakt, że przy bardzo dobrej penetracji 
pokrywy roślinnej, ograniczeniem rozdzielczości NMT jest 
nie liczba odbić z jednego metra kwadratowego, a średni-
ca plamki lasera na powierzchni gruntu. W związku z tym 
rozdzielczość modelu możemy szacować na 50 cm.

Poprzez analizę cieniowanego numerycznego modelu 
terenu w programie Global Mapper udało się wyznaczyć 

10   Kurczyński, Stojek i Cisło-Lesicka 2015.



245Lotnicze skanowanie Laserowe jako narzędzie archeoLogii

Mateusz dobiegała i Michał jakubczak Pozostałości pól typu Celtic fields w świetle danych aLs

Ryc. 2. Michałów-Reginów, 
pow. legionowski. Wykonana 
w programie Global Mapper 
wizualizacja numerycznego mo-
delu terenu wraz z zaznaczonym 
obszarem, na którym występują 
pola Celtic fields (oprac.  
M. Jakubczak i M. Dobiegała)
Fig. 2. Michałów-Reginów, Le-
gionowo district. Visualisation of 
the digital terrain model obtained 
in the Global Mapper programme, 
with area of the “Celtic fields” 
marked (designed by  
M. Jakubczak and M. Dobiegała)

zasięg pól typu Celtic fields (ryc. 2). Jednak wydzielenie 
pojedynczych pól przy zastosowaniu tylko tej wizualizacji 
jest bardzo trudne, ponieważ granice pomiędzy niektó-
rymi z nich zostały zatarte przez czas i człowieka. Najlep-
sze efekty uzyskane zostały przy oświetleniu z azymutu 
315o oraz nachyleniu źródła światła do powierzchni ziemi 
pod kątem 35o. Żeby osiągnąć lepszy efekt można przy 
wydzielaniu pól zastosować inne techniki obrazowania 
badanego obszaru. Najefektywniejsze w omawianym 
przypadku było zastosowanie Openness–Positive w pro-
gramie Relief Visualization Toolbox11. Algorytm Openness 
sprawdza obszar otaczający każdy piksel w określonym 
promieniu i ocenia czy istnieją punkty utrudniające 
oświetlenie z tego kierunku12. Ponieważ jest to techni-
ka niezależna od cieni i kierunków światła oraz usuwa 
wszystkie duże formy topograficzne, jest dobra do przed-
stawiania stanowisk archeologicznych o subtelnej rzeźbie 
powierzchni. Dzięki wspomnianym technikom udało się 
uzyskać wyraźny obraz badanego kompleksu pól (ryc. 3). 
Po jego obróbce w programie QGIS udało się obrysować 
zarysy poszczególnych pól badanego kompleksu Celtic 
fields (ryc. 4) oraz zauważyć ślady innych pól, z okresu 
zdecydowanie późniejszego, których pozostałości przeci-
nają pola Celtic fields od południa w kierunku północno-
-zachodnim (ryc. 5).

11   Kokalj, Zakšek i Oštir 2011.
12   Doneus 2013.

Celtic fields z miejscowości Michałów- 
Reginów, pow. legionowski

Obszar analizowanych Celtic fields z Michałowa-Regino-
wa porasta dziś gęsty sosnowy młodnik. Powoduje on, 
że w terenie zarysy pól nie są widoczne gołym okiem. 
Jedynym sposobem ich wstępnych badań pozostaje anali-
za numerycznego modelu terenu stworzonego w oparciu 
o dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego.

Łączny obszar pól Celtic fields, który został oznaczony 
na rycinie 2, wynosi 13,36 ha. Jak ławo zauważyć, obszar 
pól jest rozdzielony małym ciekiem wodnym i podzielo-
ny na dwa mniejsze kompleksy o powierzchniach 2,13 
ha i 11,23 ha. Składają się one odpowiednio z 5 i 17 do-
brze zachowanych pasów pól o szerokości średnio 22 m. 
Liczba pojedynczych pól w każdym pasie jest bardzo 
zróżnicowana: od 2 do nawet 11. Na mniejszym z tych 
obszarów można wyróżnić 17 pól zachowanych w całości 
o wymiarach około 21 x 24 m (ryc. 4). Można zauważyć, 
że są one mniejsze, niż pola zachowane na drugim, więk-
szym obszarze, a ich średnia powierzchnia wynosi około 
512 m2. Pola znajdujące się na zachodzie tego obszaru 
oraz w jego centralnej części są większe. Możliwe, że 
wynika to z faktu, że były zakładane jako pierwsze, a te 
dodawane później z powodu ograniczenia od wschodu 
ciekiem wodnym, były mniejsze. Na większym obszarze 
można wyróżnić 88 pól zachowanych w całości śred-
nio o wymiarach 23 x 30m i średniej powierzchni około 
682 m2 (ryc. 4). W tym kompleksie większe pola znajdują 
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Ryc. 3. Kompleks Celtic fields 
z Michałowa-Reginowa, pow. 
legionowski. Numeryczny model 
terenu po obróbce w progra-
mie Relief Visualization Toolbox 
(oprac. M. Jakubczak) 
Ryc. 3. The “Celtic fields” 
complex at Michałów-Reginów, 
Legionowo district. Digital Terrain 
Model after processing in the 
Relief Visualization Toolbox (de-
signed by M. Jakubczak)

Ryc. 4. Kompleks Celtic fields 
z Michałowa-Reginowa, pow. 
legionowski. Obrysowane miedze 
pomiędzy polami w programie 
QGIS (oprac. M. Dobiegała) 
Fig. 4. The “Celtic fields” 
complex at Michałów-Reginów, 
Legionowo district. Bounds be-
tween fields marked in the QGIS 
programme (designed by  
M. Dobiegała)
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się na wschodzie, północy oraz centralnej części obszaru, 
a mniejsze pojawiają się im bardziej na zachód, w stro-
nę cieku wodnego. Może to tylko potwierdzać teorię, że 
pola bliżej strumienia powstały nieco później.

Ten stosunkowo niewielki obszar13 prawdopodbnie był 
pierwotnie większy. Mogą o tym świadczyć miedze pól, 
które urywają się jakby w połowie praktycznie ze wszyst-
kich stron. Jedyny wyjątek stanowią pola graniczące z cie-
kiem wodnym; te wydają się być zachowanymi w całości 
polami granicznymi obszaru. Od północy i północnego 
zachodu pola są zniszczone przez współczesną zabudo-
wę domami jednorodzinnymi. Zaskakująca wydaje się być 
granica południowa, która jest współcześnie istniejącą 
drogą leśną. Pola Celtic fields, które dochodzą do niej od 
jej północnej strony urywają się w połowie, natomiast 
po jej południowej stronie nie istnieją już żadne ślady po 
dawnej działalności człowieka.

Na obszarze większego kompleksu Celtic fields widać 
również słabo zaznaczone miedze pól zdecydowanie 
młodszych (ryc. 5). Ich pasy zorientowane są inaczej – 
z południowego wschodu na północny zachód. Mogą 
one świadczyć o nieudanej, krótkotrwałej próbie założe-
nia w tym miejscu pól uprawnych w czasach nowożyt-
nych. Ponadto północny kompleks pól przecinają jeszcze 
nieregularne struktury liniowe będące prawdopodobnie 
pozostałościami polnych dróg (ryc. 5). 

Wieś Michałów-Reginów, a szczególnie teren, na któ-
rym znajdują sie omawiane pola Celtic fields, leży na ob-

13   W porównaniu do pól opisywanych w zachodniej literaturze: 
Kooistra i Maas 2008: 2322.

szarze piasków eolicznych, kompleksu wydm częściowo 
rozwianych. Wydmy te powstały w trakcie plejstocenu 
podczas ostatniego (północnopolskiego) zlodowacenia. 
Innym istotnym elementem budowy geologicznej są 
mady lekkie terasu nadzalewowego, które wykształciły 
się w trakcie holocenu. Dominują one w dolinach po-
bliskich rzek. Mady takie występują także bezpośrednio 
pomiędzy dwoma wydzielonymi obszarami pól i razem 
z torfami stanowią granicę pomiędzy nimi, która może 
odgrywać kluczową rolę przy badaniu tego obszaru.

Największym problemem, na jaki napotykają badacze 
pól uprawnych jest próba wydatowania badanych obiek-
tów. Pola uprawne są o tyle specyficzne, że nie znajduje 
się w ich obszarze wielu zabytków ruchomych, takich jak 
ceramika, czy zabytki metalowe, które pozwoliłyby wyda-
tować stanowisko. W takich wypadkach należy sięgać po 
pomoc do innych dziedzin nauki. W Europie Zachodniej 
do określania wieku Celtic fields próbuje stosować się da-
towanie radiowęglowe oraz metodę termoluminescecyj-
ną. Jedną z najnowszych prób datowania pól typu Celtic 
fields jest określenie zawartości pyłków zbóż na miedzach 
rozdzielających pojedyncze pola14. Oczywiście można też 
próbować powiązać obszar pól z najbliżej znajdującymi 
się stanowiskami archeologicznymi, zwłaszcza tymi okre-
ślonymi jako osady. Najbliższe opisywanym kompleksom 
pól z Michałowa-Reginowa są stanowiska osadnicze Sta-
nisławów, st. 2 (AZP 53-66/97) oraz Stanisławów 2, st. 1 
(AZP 53-66/91), które są związane z kulturą trzciniecką. 
Jednak ze względu na dość słabe przebadanie okolicy, 

14   Groenman-van Waateringe 2013: 153.

Ryc. 5. Kompleks Celtic fields 
z Michałowa-Reginowa, pow. 
legionowski. Obrysowane miedze 
pól kompleksu Celtic fields (kolor 
czerwony), pól młodszych (kolor 
niebieski) oraz pozostałości po-
lnych dróg (kolor zielony) przygo-
towane w programie QGIS (oprac. 
M. Dobiegała) 
Fig. 5. The “Celtic fields” com-
plex at Michałów-Reginów, Legio-
nowo district. Bounds between 
fields marked in the QGIS pro-
gramme. Red – older fields; blue – 
younger fields; green – field roads 
(designed by M. Dobiegała)
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znaczne zniszczenie wynikające z wielu współczesnych 
inwestycji oraz duże połacie lasu, które nigdy nie zostały 
przebadane nawet powierzchniowo, oceny takie są nie-
zbyt wiarygodne.

Kompleks pól Celtic fields z Michałowa-Reginowa 
jest w warunkach polskich stanowiskiem wyjątkowym. 
Jednak dzięki zastosowaniu technologii ALS udało się 
w ostatnich latach zlokalizować kilka innych, podobnych 
pod względem struktury zespołów pól. Wszystkie one 
wydają się występować w analogicznych, niekorzystnych 
z dzisiejszego punktu widzenia, warunkach geologiczno 
glebowych, co pola Celtic fields omawiane w tej pracy. 
Wydaje się, że nie jest to przypadek i wymaga podjęcia 
solidnych badań paleobotanicznych.

Postulaty badawcze i konserwatorskie

Opisane wyżej stanowisko wymaga dalszych badań. Klu-
czowe dla wydatowania pól typu Celtic fields omawianych 
w tej pracy będzie wykonanie profilu palinologicznego 

z sedymentów w dolinie cieku wodnego, który rozdziela 
dwa kompleksy pól. Przez lata ich funkcjonowania z każ-
dym deszczem pewna część pyłków spływała i osadzała 
się na dnie doliny. Analiza palinologiczna powinna pozwo-
lić nie tylko na wydatowanie omawianych pól ale także 
ustalenie co było na nich uprawiane. To ostatnie pozwoli-
łoby nam zrozumieć, czemu pradziejowi rolnicy wybierali 
do zakładania pól uprawnych tak słabe gleby.

Należy zagwarantować, aby stanowiska takie, jak oma-
wiane pola typu Celtic fields, były w Polsce chronione. 
Mimo nieefektownej formy są one cennymi zabytkami, 
które mogą w przyszłości, jeśli zostaną lepiej przebadane, 
dać odpowiedzi na pytania zadawane przez archeologów 
od lat. Dlatego postulujemy objęcie ochroną konserwa-
torską obszaru oznaczonego na rycinie 2. Nie można do-
puścić do zniszczenia tego obszaru15.

15   Artykuł niniejszy powstał na podstawie pracy licencjackiej pod 
takim samym tytułem, przygotowanej przez M. Dobiegałę w In-
stytucie Archeologii UKSW w Warszawie pod opieką dr. Janusza 
Budziszewskiego w 2017 roku.
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Mateusz dobiegała i Michał jakubczak Pozostałości pól typu Celtic fields w świetle danych aLs

Mateusz Dobiegała and Michał Jakubczak

Remains of the “Celtic fields” from Michałów-Reginów, Legionowo district,  
in the light of visualisations of the results of the airborne laser scanning

Summary

Remains of the “Celtic fields” are relatively numerous in West-
ern Europe where they are studied especially in Belgium, Neth-
erlands or Great Britain. Results of these studies allow to sug-
gest that there should be similar structures also in Poland. They 
are, however, relatively difficult to identify. Helpful in this mat-
ter is application of new technologies. At Michałów-Reginów, 
Legionowo district, in the Central Poland, airborne laser scan-
ning (ALS) was applied in order to identify “Celtic fields” com-
plex. Digital analysis of the cloud of points allowed to confirm 

presence of such fields in this area. Rare occurrence of such 
structures in Poland makes them exceptionally valuable for the 
Polish archaeology. European researchers for many years have 
been facing the problem of dating such structures. The pres-
ence of a seasonal stream nearby the discussed field complex 
potentially allows for precise dating. Therefore, it is urgent to 
legally protect this area.

Translated by Mateusz Dobiegała 
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Wprowadzenie

W ostatnich latach metoda lotniczego skanowania lase-
rowego, a także systematyczna prospekcja z wykorzysta-
niem wykrywaczy metali, zaczęły być szerzej stosowane 
w poszukiwaniach archeologicznych prowadzonych na te-
rytorium Republiki Czeskiej. Niniejszy artykuł poświęcony 
jest wykorzystaniu tych metod w ramach badań tzw. lasu 
Hemera w południowych Czechach (ryc. 1). W ostatnich 
latach zainicjowany został systematyczny zwiad na tere-
nie całego obszaru tego lasu, czemu towarzyszyły wyko-
paliska sondażowe i badania niedestrukcyjne1. 

Region lasu Hemera znajduje się na północny wschód 
od miasta Bechyně, pomiędzy strumieniem o nazwie 
Smutná i potokiem o nazwie Bílinský (znanym również 
pod nazwą Borovanský). Obejmuje on wyniesiony grzbiet 
o maksymalnej wysokości 489 m nad poziomem morza. 
Najbardziej wyróżniającą się kategorią archeologicznych 
zabytków nieruchomych, które zachowały się w tym za-
lesionym regionie, są bez wątpienia cmentarzyska kur-
hanowe, znajdujące się na obszarach katastralnych wsi 
Radětice i Hvožďany. Początki ich badań sięgają XIX wieku 
i są związane z wybitnymi archeologami tego okresu (ta-
kimi jak przede wszystkim J.K. Hraše i J.L. Píč). Niestety, 
wiele kurhanów zostało w przeszłości rozkopanych bez 
jakiejkolwiek dokumentacji lub zapisów, o czym świadczą 
widoczne do dzisiaj wkopy na terenie większości zespo-
łów kurhanów.

Lotnicze skanowanie laserowe

Lotnicze skanowanie laserowe większej części obszaru 
lasu Hemera o powierzchni około 15 km2 zostało prze-
prowadzone przez firmę Geodis dnia 23 marca 2011 r. 
Wykorzystano skaner Riegl LMS-680i zamontowany na 
samolocie Cessna 206. Było to pierwsze zastosowanie 
metody ALS dla potrzeb archeologii w południowych 
Czechach2.

1   Chvojka et al. 2011.
2   Gojda, John i Starková 2011.

Rzeczywisty pomiar odbywał się z wysokości 900 m 
przy średniej gęstości pomiarowej 2–3 punktów na m2, 
z oczekiwaną dokładnością ustalania pozycji wynoszącą 
8 cm i dokładnością określania wysokości wynoszącą 
12 cm. Dane zostały dostarczone zarówno w formie su-
rowej chmury punktów, jak i w formie przefiltrowanych 
(sklasyfikowanych) danych do obliczenia DSM i DTM. Wy-
korzystaliśmy te dane do obliczenia cyfrowego modelu 
terenu (DTM) o rozdzielczości przestrzennej wynoszącej 
1 m,  stosując metodę triangulacji sieci nieregularnej 
(TIN).

Obiekty, które ze względu na ich kształty i rozmiar 
mogły pasować do kategorii kurhanów, zostały później 
zidentyfikowane ręcznie w gotowym DTM, który został 
zwizualizowany za pomocą cieniowanego modelu terenu 
(hillshade). Niezbędnym kolejnym krokiem była weryfika-
cja zidentyfikowanych obiektów w terenie i ich porówna-
nie z aktualnym stanem wiedzy o tym regionie. Podczas 
badania w terenie udowodniliśmy, że niektóre z obiektów 
widocznych w wynikach ALS mogą łatwo zostać błędnie 
uznane za kurhany (np. naturalne kopce, stosy gałęzi, 
wały ziemne przy drodze usypane podczas jej budowy, 
niewielkie kamieniołomy, itp.). Konieczne jest zawsze de-
cydowanie na podstawie konfrontacji z sytuacją w tere-
nie, czy wyniki ALS są wystarczające do stworzenia szcze-
gółowego planu cmentarzyska kurhanowego, ponieważ 
okoliczności wykonywania pomiarów (np. mniejsza gę-
stość skanowania lub nieprzenikniona roślinność) mogą 
w niektórych przypadkach spowodować nieobserwowal-
ność niektórych kurhanów w cyfrowym modelu terenu.

Nowoodkryte stanowiska

Weryfikacja wyników ALS w terenie wykazała, że pomimo 
intensywnego zainteresowania cmentarzyskami kurha-
nowymi w lesie Hemera w ostatnich latach3, nadal jest 
możliwe zidentyfikowanie tutaj nowych stanowisk tego 
rodzaju4. Nie jest zapewne zaskoczeniem, że żadne nowe 
cmentarzysko, które zawierałoby dziesiątki kurhanów, nie 

3   Menšík, Krištuf i Chvojka 2010.
4   John i Chvojka 2012.
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Ryc. 1. Lokalizacja lasu Hemera na terenie 
Republiki Czeskiej
Fig. 1. The location of the Hemera Forest in 
the Czech Republic

zostało odkryte – historia tradycyjnych badań krajobrazo-
wych w tym lesie jest bowiem dość długa. Z drugiej stro-
ny jednak wykryto kilka grup nieznanych dotąd kopców, 
składających się z 2–4 kurhanów. Są to stanowiska ozna-
czone numerami A41, C73, C74, C75, C76 i C77 (ryc. 2).

A41 – cztery duże kurhany zostały zidentyfikowane 
w trakcie omawianych badań. Fragment brązowego noża 
(?) odnaleziono na powierzchni uszkodzonego kurhanu 
nr 2, a fragment szczypczyków z brązu znaleziono na 
uszkodzonym kurhanie nr 3, przy pomocy wykrywacza 
metali. Oba artefakty podlegały wtórnej depozycji i datu-
ją one kurhany tej grupy na środkową epokę brązu.

C73 – Badania potwierdziły istnienie trzech stosun-
kowo dużych kurhanów w bardzo gęsto porośniętym 
terenie o skomplikowanej morfologii. Ich datowanie jest 
nieznane.

C74 – Badania potwierdziły istnienie trzech pewnych 
kurhanów. Pod przewróconym drzewem znajdującym się 
na skraju kopca nr 3, znaleziono dwa małe fragmenty nie-
zdobionej ceramiki prehistorycznej. W marcu 2012 roku 
dwie szpile z brązu (ryc. 3) i brązową bransoletę w kształ-
cie pręta z wczesnej epoki brązu znaleziono w zniszczonej 
części kopca nr 3, który był wcześniej badany wykopa-
liskowo. Obok powierzchni kopca nr 1, znaleziono żela-
zny grot włóczni, prawdopodobnie pochodzący z okresu 
halsztackiego.

C75 – Badania wykazały istnienie dwóch pewnych 
i jednego niepewnego kurhanu. Ich datowanie jest nie-
znane.

C76 – Badania wykazały istnienie czterech pewnych 
kurhanów. Ich datowanie jest nieznane.

C77 – Badania wykazały istnienie trzech prawdopo-
dobnych kurhanów. Ich datowanie jest nieznane.

Ten rodzaj małych cmentarzysk kurhanowych repre-
zentuje kategorię stanowisk archeologicznych, które 
mogą łatwo zostać niezauważone podczas klasycznego 
zwiadu terenowego, podczas którego zazwyczaj nie jest 
możliwe szczegółowe rozpoznanie całej powierzchni ob-
szarów leśnych.

Dzięki ALS do tej pory zidentyfikowano do 20 kurha-
nów na omawianym obszarze. ALS okazało się, w po-
łączeniu z terenowym rozpoznaniem form antropoge-
nicznych, bardzo potężnym narzędziem, zarówno do 
identyfikacji, jak i dokumentacji cmentarzysk z kopcami 
grzebalnymi. Terenowa weryfikacja danych ALS wydaje 
się mieć zasadnicze znaczenie dla interpretacji zidenty-
fikowanych obiektów, które mogą obejmować zarówno 
różne struktury naturalne, jak i antropogeniczne. Chociaż 
weryfikacja w terenie jest dość czasochłonna, ALS bez-
sprzecznie stanowi wielki postęp w metodyce lokalizacji 
i dokumentacji zabytków archeologicznych w krajobrazie.

Nowoodkryte stanowiska zazwyczaj nie dostarcza-
ją żadnych informacji na temat ich datowania. Tylko 
w dwóch przypadkach (stanowiska A41 oraz C74) udało 
nam się odkryć fragmenty artefaktów we wcześniej za-
kłóconych kopcach – za pomocą wykrywaczy metali – co 
pozwoliło nam na wydatowanie ich na wczesną i środko-
wą epokę brązu oraz na okres halsztacki.

Z drugiej strony, prospekcja z wykrywaczem meta-
lu okazała się skuteczna na wielu znanych kurhanach 
w lesie Hemera, które nie zostały jeszcze wydatowane. 
Jednym z najbardziej interesujących znalezisk jest wcze-
snolateńska fibula ze stanowiska Radětice u Bechyně-Nad 
Humny (ryc. 4). Inne znaleziska z tego stanowiska wska-
zują na aktywność związaną z pochówkami w okresie od 
wczesnej epoki brązu do okresu halsztackiego.

Układ przestrzenny  
wczesnośredniowiecznych kopców

Lotniczy skaning laserowy oferuje również nowe możli-
wości interpretacji i datowania kurhanów, wykorzystując 
ich kształt i rozkład przestrzenny. Szczególnie uderzający 
jest rozkład przestrzenny kopców w obrębie stanowisk 
wczesnośredniowiecznych.

Dwa większe cmentarzyska kurhanowe z wczesnego 
średniowiecza zostały zbadane wykopaliskowo w lesie 
Hemera pod koniec XIX wieku. Pierwszy z nich znajdu-
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je się na stanowisku Jahodinská w pobliżu wsi Radětice 
(ryc. 5). W 1895 i 1903 roku J.L. Píč częściowo lub całko-
wicie wyeksplorował prawdopodobnie osiem kurhanów, 
zaś ponad pięćdziesiąt kopców zachowanych jest w tere-
nie do dnia dzisiejszego5. Stanowisko zostało poważnie 
naruszone przez skrzyżowanie dwóch dróg leśnych, zaś 
pozostałości górnicze o nieznanej chronologii są widocz-
ne na wschód od kopców.

Drugie cmentarzysko kurhanowe to łącznie 44 zacho-
wane kopce grzebalne na stanowisku Hvožďany – Na 
Blátě (ryc. 6)  również z okresu wczesnego średniowie-
cza6. W 1895 roku, J.L. Píč przekopał 18 kurhanów i cho-

5   Píč 1909: 31; Turek 1958: 39–40; Menšík, Krištuf i Chvojka 2010: 
64–67.

6   Menšík, Krištuf i Chvojka 2010: 43–45.

ciaż datował je wszystkie na wczesne średniowiecze, 
niektóre zawierają również ceramikę z epoki brązu do 
okresu halsztackiego7.

Nowsze wykopaliska archeologiczne nie miały miejsca 
na żadnym z tych stanowisk, a tylko niewielka część ma-
teriału zabytkowego z wcześniejszych wykopalisk zacho-
wała się. Zachowany materiał stał się podstawą podwa-
żenia wczesnośredniowiecznego datowania stanowiska 
Hvožďany – Na Blátě8, i stanowisko to nie pojawia się już 
na najnowszej liście wczesnośredniowiecznych cmen-
tarzysk kurhanowych w Czechach9. Nie został też nigdy 

7   Píč 1896–1897: 17–18; Chvojka i Michálek 2011: 28–29.
8   Turek 1958: 40.
9   Lutovský 2013.

Ryc. 2. Mapa cmentarzysk kurhanowych 
w lesie Hemera utworzona na podstawie in-
terpretacji danych ALS. Największy prostokąt 
wyznacza zasięg skanowania, mniejsze prosto-
kąty oznaczają nowoodkryte grupy kurhanów
Fig. 2. Map of burial mound cemeteries in 
the Hemera Forest created on the basis of 
interpretation of ALS data. The largest rectan-
gle defines the extent of scanning, the smaller 
rectangles mark the newly discovered groups 
of burial mounds
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Ryc. 3. Szpile z wczesnej epoki brązu, znale-
zione w 2012 roku w jednym z kurhanów grupy 
C74. Ten kopiec grzebalny został zakłócony 
przez wcześniejszy wkop, prawdopodobnie 
w XIX wieku
Fig. 3. Early Bronze Age pins, found in 2012 
in one of burial mounds of the group C74. The 
burial mound has been disturbed by previous 
excavation, probably in 19th century

opublikowany ogólny plan kurhanów na stanowisku Na 
Blátě.

Niewielka liczba znalezisk jest ewidentnie wynikiem 
metody wykopaliskowej stosowanej w XIX wieku. Uwaga 
badaczy na przełomie XIX i XX wieku skupiała się bardziej 
na „bogatych” kurhanach z epoki brązu i żelaza; nato-
miast nie obfitujące w imponujące znaleziska, „ubogie” 
wczesnośredniowieczne pochówki były mniej lub bar-
dziej pomijane. Niestety, nie zachowały się żadne bardziej 
szczegółowe informacje na temat wewnętrznej struktu-
ry kopców, ani nie opublikowano planów, które poka-
zywałyby, które kopce zostały zbadane wykopaliskowo.

Oparty na wynikach ALS lokalny model rzeźby terenu, 
w połączeniu z cieniowaniem terenu, został wykorzysta-
ny w tym przypadku dla wizualizacji cyfrowych modeli 
terenu. Lokalny model rzeźby terenu to metoda, która 
usuwa z modelu terenu główne trendy odpowiadające 
naturalnym cechom topograficznym10. Podejście to po-
lega na obliczeniu różnicy pomiędzy dwoma cyfrowymi 
modelami terenu (DTM), z których jeden jest wygładzony 
przy użyciu filtra dolnoprzepustowego. W ten sposób róż-
nice wysokości odpowiadające ogólnej topografii terenu 
są tłumione, podczas gdy lokalne wyniesienia, zazwyczaj 
odpowiadające pozostałościom antropogenicznym, są 

10   Hesse 2010.

uwydatniane. Wynik może być podobny do wyników pro-
spekcji geofizycznej za pomocą magnetometru, w czasie 
której dodatnie odchylenia od normy (w tym przypadku 
wypukły kopiec) są podświetlone na czerwono i żółto, 
a ujemne odchylenia (w tym przypadku wklęsłe rowy wo-
kół kopca) są podświetlone na niebiesko. Modele terenu 
produkowane w ten sposób zapewniają bardzo dobry 
przegląd układu przestrzennego cmentarzyska i kształtu 
poszczególnych kopców (ryc. 5–7).

Otrzymany model terenu bardzo dobrze korespon-
duje z rzeczywistym stanem i dostarcza nam m.in. inte-
resujących informacji na temat różnic w rozmieszczeniu 
przestrzennym kurhanów na poszczególnych cmenta-
rzyskach. Na przykład, różnice w układzie i wzajemne 
odległości między kurhanami na stanowiskach pradzie-
jowych i wczesnośredniowiecznych są dość niezwykłe. 
Na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach możemy 
bowiem zaobserwować pewnego rodzaju grupowanie 
mniejszych kurhanów wzdłuż linii zorientowanych w kie-
runku wschód-zachód w strefie bardziej zamkniętej, niż 
w przypadku prehistorycznych cmentarzysk.

Wyniki lotniczego skaningu laserowego dostarczyły 
pozytywnego potwierdzenia datowania dwóch stanowisk 
na okres wczesnego średniowiecza, jak pokazuje to układ 
kurhanów w regularnych rzędach, a zwłaszcza kształt 
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Ryc. 4. Wczesnolateńska fibula figuralna, 
znaleziona w 2012 roku w jednym z kurhanów 
grupy Radětice u Bechyně-Nad Humny. Ten 
kopiec grzebalny został zakłócony przez wcze-
śniejszy wkop, prawdopodobnie w XIX wieku
Fig. 4. Early Latène figural fibula, found 
in 2012 in one of burial mounds of the group 
Radětice u Bechyně-Nad Humny. The burial 
mound has been disturbed by previous excava-
tion, probably in 19th century

poszczególnych kopców, który umożliwia wiarygodne 
odróżnienie obiektów prehistorycznych od wczesnośre-
dniowiecznych. Poza układem kurhanów w rzędach, dwie 
inne okoliczności można uznać za charakterystyczne ce-
chy badanych cmentarzysk:

1. Rowy otaczające kopce mają kształt w przybliżeniu 
kwadratowy lub prostokątny. Mimo, że rzeczywiste kop-
ce wydają się dziś okrągłe, lub owalne i są one również 
w tej formie przedstawione na uproszczonych planach, 
możliwe jest również, że niektóre z nich miały kształt 
prostokąta. Taki kształt byłby zgodny z kwadratowymi 
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konstrukcjami drewnianymi wewnątrz kurhanów odkry-
tymi na innych stanowiskach11. Wydaje się, że te drew-
niane konstrukcje wczesnośredniowiecznych kurhanów 
mogą symbolizować „dom umarłych”, co potwierdzają 
trwające wykopaliska archeologiczne w Bernhardsthal 
w Austrii12. Analogie do prostokątnego kształtu wczesno-
średniowiecznych kurhanów można znaleźć również na 
innych stanowiskach w południowych Czechach, czego 
przykładem może być Kurhan 2 w miejscowości Veselí 
nad Lužnicí, gdzie w przybliżeniu kwadratowy kurhan 
z zaokrąglonymi narożnikami i rów zostały zidentyfiko-
wany w północnej i wschodniej części13. W przybliżeniu 
kwadratowy układ kopca stwierdzono także na polskich 
stanowiskach w Orzeszkowie, woj. zachodniopomorskie14 
i w Puszczy Białowieskiej15. Wydaje się, że symboliczny, 
drewniany „dom umarłych”, otoczony prostokątnym ro-
wem, a potem pokryty ziemnym kopcem był ważną czę-
ścią wczesnośredniowiecznego rytu pogrzebowego.

11   Lutovský 1998.
12   Macháček et. al. 2013.
13   Turek 1952: 409.
14   Bersu 1925; Zoll-Adamikowa 1975: 183.
15   Zoll-Adamikowa 1975: 193–205.

2. Niektóre z obiektów utworzonych przez połączenie 
dwóch, lub więcej, niezależnych kopców mogą być okre-
ślone jako „skumulowany kopiec”. Na obu stanowiskach 
wystapił co najmniej jeden typowy przykład takich dwóch 
połączonych kurhanów. M. Lutovský16 zwrócił uwagę na 
kwestię skumulowanych kopców podczas wykopalisk na 
cmentarzysku w Kožlí w pobliżu miejscowości Orlik, w la-
tach 1986–1991. Również J.L. Píč rozpoznał połączenie 
kopców na cmentarzysku kurhanowym w miejscowości 
Hvožďany-Na Blátě i opisał kurhan 7 jako „podwójny”17. 
Analogie do tych podwójnych kurhanów można znaleźć 
również na innych stanowiskach: przykładem mogą być 
kurhany 17 i 18 na stanowisku w miejscowości Pracho-
vské skály-Holý vrch18. Przykłady z południowych Cze-
chach obejmują stanowisko Bechyňská Smoleč19, kurhan 
3 z miejscowości Veselí nad Lužnicí20 i inne. Rozważania 
na temat roli skumulowanych kopców we wczesnośre-
dniowiecznym rytuale pogrzebowym są utrudnione ze 

16   Lutovský 1996.
17   Píč 1909: 26.
18   Turek 1946: 105.
19   Turek 1958: 43–45.
20   Turek 1952: 410.

Ryc. 5. Radětice u Bechyně-Jahodinská, 
lokalny model reliefu terenu uzyskany na 
podstawie danych z lotniczego skaningu lase-
rowego
Fig. 5. Radětice u Bechyně-Jahodinská, local 
relief model based on the airborne laser scan-
ning data
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Ryc. 6. Hvožďany-na Blátě, lokalny model 
reliefu terenu uzyskany na podstawie danych 
z lotniczego skaningu laserowego. Jeden 
z najbardziej wyrazistych kurhanów skumulo-
wanych jest oznaczony strzałką
Fig. 6. Hvožďany-Na Blátě, local relief model 
based on airborne laser scanning data. One of 
the most distinct cumulative mounds is mar-
ked with an arrow

Ryc. 7. Radětice u Bechyně XVI – lokalny 
model reliefu terenu małej grupy wczesnośre-
dniowiecznych kurhanów i rysunek okucia pasa 
z brązu (okres późnoawarski)
Fig. 7. Radětice u Bechyně XVI – local relief 
model of small group of Early Medieval mounds 
and drawing of bronze belt fitting (Late Avar 
Period)

względu na fakt, że najczęściej niemożliwe jest, nawet 
w przypadku kopców przebadanych wykopaliskowo, 
określenie liczbę osób w nich pochowanych (zwykle tyl-
ko symboliczna ilość skremowanych szczątków ludzkich 
umieszczana była w kopcu).

Jak już wspomniano wcześniej, znaleziska z kurhanów 
wczesnośredniowiecznych, badanych wykopaliskowo 
w XIX wieku, zostały w większości utracone. W przeci-
wieństwie do wielu prehistorycznych stanowisk, również 
prospekcja z wykorzystaniem wykrywaczy metalu daje 
ograniczone rezultaty w przypadku kurhanów wczesno-
średniowiecznych. Jednym z wyjątków jest okucie pasa, 
wykonane z brązu, datowane na okres późnoawarski, 
znalezione na powierzchni kopca na stanowisku 700 na 
południowy-zachód od Soví (Radětice u Bechyně XVI – 
ryc. 7). To odkrycie jest bardzo interesujące pod wzglę-
dem wczesnośredniowiecznego obrządku pogrzebowego, 
gdyż świadczy o grzebaniu zwęglonych szczątków ludz-
kich, wraz z elementami strojów, na powierzchni kopca.

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu ALS około 20 nieznanych wcześniej 
kurhanów zostało do tej pory zidentyfikowanych na ba-
danym obszarze. Ponieważ obecnie ponad 300 kurhanów 
znanych jest w lesie Hemera, ten wzrost liczby znanych 
obiektów wynosi około 5%. Może wydawać się to nie-
wielkim wzrostem, jednak musimy wziąć pod uwagę fakt, 
że obejmuje on co najmniej pięć nieznanych wcześniej 
cmentarzysk, znajdujących się na obszarze, który był ba-
dany od XIX wieku.

Czasami dane ALS sa pomocne również w chrono-
logicznej klasyfikacji kurhanów, zwłaszcza w przypadku 
stanowisk z okresu wczesnego średniowiecza. Wczesno-
średniowieczne cmentarzyska kurhanowe w południo-
wych Czechach cechuje ułożenie kopców w regularnych 
rzędach, zwykle (choć nie zawsze) w kierunku wschód-
-zachód. Numeryczne modele terenu tworzone na pod-
stawie danych z ALS ujawniają również, że kształt kopców 
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w niektórych przypadkach jest bardzo specyficzny i różni 
się od wcześniejszych, prehistorycznych kopców. Typo-
we dla wczesnego średniowiecza są kwadratowe rowy 
otaczające kopce i „skumulowane” kurhany utworzone 
przez połączenie dwóch lub więcej kurhanów w jedną 
konstrukcję. Nie ma wątpliwości, że metoda ALS jest 
bardzo przydatnym narzędziem poszukiwania nowych 
stanowisk, a w niektórych przypadkach także określania 
ich chronologii na podstawie rozkładu przestrzennego 
i kształtu kurhanów.

Also the use of metal detectors is the source of valu-
able information about the age of the burial mounds. 
Chronologically sensitive metal artifacts from the Early 

Bronze Age to the Early Middle Ages have been found in 
recent years, even on the sites, which have been exca-
vated in the past.

Także stosowanie wykrywaczy metali jest źródłem 
wartościowych informacji na temat datowania kurhanów. 
Dzięki nim ważne dla ustalenia chronologii artefakty me-
talowe z czasów od wczesnej epoki brązu do wczesne-
go średniowiecza zostały znalezione w ostatnich latach, 
nawet na stanowiskach, które zostały już przebadane 
w przeszłości.
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Burial mounds of the Hemera Forest (South Bohemia) –  
notes on prospection, survey and chronology

Summary

The paper addresses the benefits of airborne laser scanning 
(ALS) and metal detector prospection for the detailed docu-
mentation and chronological determination of burial mound 
cemeteries of the Hemera Forest in South Bohemia. 

Thanks to ALS, 17–20 burial mounds have been newly iden-
tified in the investigated area so far. As there are currently more 
than 300 burial mounds in the forest of Hemera, the increase 
in the number of known specimens equals to approximately 
5 %. This may seem to be a relatively small number, however, 
we have to take into account the fact that these are at least 
five new burial sites, furthermore located in an area, which has 
been investigated since 19th century.

Sometimes ALS data also help with chronological classifi-
cation of burial mounds, especially in the case of sites from 
the Early Middle Ages. Early Medieval burial mounds cem-
eteries in South Bohemia are characterised by mounds ar-

ranged in regular rows, typically (but not necessary) in the 
east-west direction. Digital terrain models created with ALS 
data also reveal that the shape of the mounds in certain in-
stances is highly specific and distinct from earlier prehistoric 
mounds. Typical for the Early Middle Ages are square ditches 
surrounding the mounds, and ‘cumulative mounds’ created 
by joining two or more barrows into a single unit. There is no 
doubt that the ALS method is a very useful tool in the search 
for new sites and, in certain cases, for establishing their chro-
nology, based on the spatial distribution and shape of burial 
mounds.

Also the use of metal detectors is the source of valuable in-
formation about the age of the burial mounds. Chronologically 
sensitive metal artifacts from the Early Bronze Age to the Early 
Middle Ages have been found in recent years, even on the sites, 
which have been excavated in the past.
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Wstęp 

Ludzie pozostawiali po sobie ślady w krajobrazie już od 
niepamiętnych czasów. Najwięcej tego typu śladów za-
chowało się w postaci nierówności terenowych przede 
wszystkim w krajobrazie leśnym, w którym nie dochodziło 
w późniejszych latach do tak zasadniczych modyfikacji te-
renu, jak na przykład w przypadku powierzchni rolniczych. 
Właśnie dzięki wysokiemu stopniowi zalesienia do dzisiaj 
zachowało się na terenie Moraw wiele reliktów z różnych 
czasów. Identyfikacja tych obiektów nie zawsze jest jed-
nak łatwa. W niektórych przypadkach mogą one być tak 
nieznaczne, że nie jesteśmy ich w stanie zarejestrować 
gołym okiem. Innym razem z kolei bywają ukryte pod war-
stwą gęstej wegetacji, która uniemożliwia dostęp do da-
nego stanowiska archeologicznego. Wraz z pojawieniem 
się nowych metod mapowania topograficznego, tego 
typu problemy stają się powoli możliwe do rozwiązania, 
dzięki czemu jesteśmy w stanie coraz dokładniej określać 
zarówno genezę, jak i rozwój poszczególnych obiektów1.

Dla potrzeb szczegółowych badań rzeźby terenu krajo-
brazu oraz zawartych w niej obiektów antropogenicznych, 
najbardziej odpowiednim środkiem okazały się dane z lot-
niczego skanowania laserowego (ALS). Chodzi o względ-
nie nową metodę badań nieinwazyjnych, za pomocą któ-
rej można stworzyć model 3D powierzchni Ziemi.

W latach 2011–2014 metoda ALS była z powodzeniem 
wykorzystywana również w ramach realizacji projektu Ba-
danie dróg historycznych na obszarze północno-zachod-
nich Moraw oraz wschodnich Czech (Výzkum historických 
cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech, 
NAKI-I). Celem tego projektu było zlokalizowanie sieci 

1   Niniejszy artykuł powstał jako jeden z rezultatów projektu Skrzy-
żowania dróg morawskich (Moravské křižovatky) realizowanego 
w ramach programu badań stosowanych nad rozwojem tożsamo-
ści narodowej i kulturowej, który został ogłoszony na lata 2016–
2022 (NAKI-II) i jest wspierany finansowo przez Ministerstwo Kul-
tury Republiki Czeskiej. Chodzi o wspólny projekt Ośrodka Badań 
Transportu (główny koordynator projektu), Centrum Archeologii 
w Ołomuńcu oraz Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, realizo-
wany przez grupę specjalistów z takich dziedzin naukowych jak 
informatyka, geoinformatyka, geografia, geologia, archeologia 
i historia. Projekt rozpoczęto w 2016 r., a jego zakończenie jest 
planowane na rok 2019.

starych dróg, które zapewniały połączenie transportowe 
między regionami historycznymi Czech i Moraw, i skomu-
nikowanie na Śląsk. Dzięki metodzie ALS zostało zidenty-
fikowanych w terenie kilkadziesiąt tysięcy reliktów starych 
dróg z różnego czasu. Ponadto zostały zadokumentowane 
również dodatkowe obiekty, jak np. struktury zagonów za-
nikłych niw, fundamenty budynków zanikłych wsi, średnio-
wieczne umocnienia w postaci wałów i rowów, jamy, ruiny 
budynków, itp. Odrębną kategorię tworzą zadokumento-
wane obiekty prehistoryczne, przede wszystkim cmen-
tarzyska kurhanowe i osady. Mimo że obiekty prehisto-
ryczne nie były pierwotnie przedmiotem naszych badań, 
jak się później okazało, również i one często znajdowały 
się w bezpośredniej bliskości głębocznic w strategicznie 
ważnych lokalizacjach, co może wskazywać na wykorzy-
stywanie niektórych dróg już w odległej prehistorii. Opinię 
tę potwierdzają również liczne znaleziska archeologiczne 
dokonane w ramach realizacji projektów NAKI-I i NAKI-II 
bezpośrednio w granicach tych głębocznic. Poza badania-
mi ALS przedmiotem analizy były także wyróżniki dróg na 
zdjęciach lotniczych, przebieg dróg na starych mapach, 
znaleziska archeologiczne z terenu dróg oraz pozostałe 
dane, na podstawie których zostały później zrekonstru-
owane z pomocą analiz GIS przebiegi dróg regionalnych 
i dróg dalekiego zasięgu, w formie czterech map reprezen-
tujących okres prehistoryczny, wczesnośredniowieczny, 
późnośredniowieczny i czasów nowożytnych2.

Wyraźne powiązanie reliktów dróg ze stanowiska-
mi prehistorycznymi zostało stwierdzone również na 
wschodnim brzegu Wyżyny Drahańskiej, gdzie blisko krzy-
żowania się dróg (pre)historycznych leżało kilka ważnych 
osad historycznych, z których zdecydowanie największe 
znaczenie miało celtyckie oppidum Staré Hradisko, odda-
lone ok. 1,3 km na północny wschód od centrum gminy 
Malé Hradisko. Położenie tego opiddum z pewnością nie 
jest przypadkowe. Jak zostało to potwierdzone we wcze-
śniejszych badaniach, bezpośrednio przez to stanowisko 
przechodziła historyczna droga dalekiego zasięgu, łącząca 
obszary okolic Brna, Plumlova, Mohelnic i Krnova, w przy-
padku której północno-południowy przebieg w oczywisty 

2   Martínek i Létal 2014a, 2014b, 2014c, 2014d. Szczegółowa 
metoda mapowania została objasniona w: Martínek et al. 2014.
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sposób koresponduje z przebiegiem jednego z najsłyn-
niejszych szlaków prehistorycznych Europy Środkowej, 
czyli tzw. Szlaku Bursztynowego. Jak zostanie poniżej 
wyjaśnione, chodzi o ważny korytarz wykorzystywany 
przede wszystkich w okresie wczesnolateńskim. 

Oppidum Staré hradisko

Było to jedno z najsłynniejszych centrów celtyckich na 
Morawach oraz ważny ośrodek handlowy na drogach 
dalekiego zasięgu. Było umocnione wysokim na kilka 
metrów wałem o długości ponad 2 km, co świadczy nie 
tylko o zdolnościach technicznych ówczesnych budowni-
czych, ale również o ich talencie organizacyjnym. Znale-
ziska archeologiczne umożliwiły datowanie oppidum na 
przełom II i I w. p.n.e. (okres wczesnolateński). Celtowie 
wyrabiali tutaj ceramikę toczoną na kole garncarskim, ob-
rabiali rudę żelaza, topili szkło do produkcji szklanej biżu-
terii. Na terenie oppidum Staré Hradisko zostało również 
udowodnione bicie monet oraz obróbka bursztynu. Tego 
ostatniego Celtowie zostawili tutaj tyle, że później był 
stąd również „wydobywany“. Dzięki temu Staré Hradisko 
zostało zapisane też na mapie Moraw stworzonej w 1627 
r. przez Komeńskiego pod nazwą Hradisco, ubi myrrha 
effoditur (Osada, w której znajduje się mirra). Bursztyn 
łączy Staré Hradisko z obszarem nadbałtyckim, podczas 
gdy z obszarem rozwiniętego środowiska śródziemno-
morskiego łączą je z kolei odkrycia fragmentów naczyń 
z brązu i szkła oraz monety republiki rzymskiej. Ogólny 
charakter zarówno znalezisk, jak i zabudowy sprawia, że 
oppidum jawi nam się jako ośrodek rzemieślniczo-han-
dlowy oraz niewątpliwie również jako ośrodek admini-
stracyjny, a możliwe, że także miejsce kultu religijnego3.

Relikty dróg zidentyfikowane w okolicy 
oppidum Staré Hradisko  
oraz ich związek z drogami regionalnymi 
i drogami dalekiego zasięgu 

Na północny wschód od oppidum znajdują się trzy pasma 
głębocznic (pasma S1, S2 i S3), które są częścią koryta-
rza, pokonującego Wyżynę Drahańską między terenem 
centralnym obszaru Malá Haná a obszarem Haná (kory-
tarz D). Pozostałe relikty głębocznic zostały rozpoznane 
w pobliżu zamku Ježův hrad ok. 300 m na wschód od 
oppidum (pasmo S4) i 800 m na południe od oppidum 
na trasie leśnej Stínava (pasmo S5 i S6). Relikty te są czę-
ściowo elementem korytarza łączącego część południo-
wą obszaru Malá Haná, razem z obniżeniem na obszarze 
gminy Lysice, z obszarem Haná (korytarz X), a częściowo 
elementem składowym korytarza wychodzącego z okolic 
Brna, przez Morawski Kras i Křtiny, do obszaru Haná (ko-
rytarz A). Częścią tego ostatniego korytarza są również 

3   Čižmář 2002.

relikty głębocznic, znajdujące się przy wschodnim brzegu 
Wyżyny Drahańskiej i zmierzające w stronę miasta Vícov 
(pasmo S7). Te jednak zupełnie omijają oppidum Staré 
Hradisko (o 3,5 km). Przebiegi poszczególnych korytarzy 
oraz związanych z nimi reliktów głębocznic zostały zapre-
zentowane na ryc. 1, 2, 3 i 5C.

Podczas, gdy korytarz X miał najprawdopodobniej 
charakter wyłącznie regionalny, korytarze A i D mogły 
być wykorzystywane, przynajmniej w niektórych okre-
sach, również do transportu dalekiego zasięgu, co suge-
rują zresztą wyniki badań przeprowadzonych w ramach 
projektów NAKI-I i NAKI-II. Zgodnie z dotychczasowymi 
analizami GIS, korytarz D wychodził z terytorium Czech 
w pobliżu miasta Litomyšl i ciągnął się dalej przez Svi-
tavy, wokół gminy Pohledy, w kierunku miejscowości 
Křenov, Jevíčko, Uhřice, Horní Štěpánov i Hrochov. Mniej 
więcej 600 m na południowy wschód od Hrochova trasa 
rozdzielała się na dwa rozgałęzienia, czyli na Ptení i na 
Stínavę. Gałąź pteńska ciągnęła się dalej przez Ohrozim, 
Mostkovice, Žešov i Výšovice, natomiast gałąź stínavska 
zmierzała w stronę gmin Žárovice, Prostějovičky, wokół 
Myslejovic następnie przez Otaslavice, Kobeřice, Hradča-
ny i Dobromilice. Drugie rozgałęzienie prowadziło lądową 
trasą, wyłącznie z jednym brodem w pobliżu gminy Žáro-
vice, przy czym skrzyżowanie z korytarzem A znajdowa-
ło się zaledwie 800 m na północny wschód od oppidum 
Staré Hradisko. Jest więc prawdopodobne, że w okresie 
wczesnolateńskim wykorzystywano raczej tę zachodnią 
część rozgałęzienia, która zarazem znajdowała się bliżej 
oppidum. Oba rozgałęzienia łączyły się ze sobą w pobliżu 
gminy Němčice nad rzeką Haná, skąd prowadziły już jako 
jedna trasa w stronę gminy Zdounky i przez Chřiby, wo-
kół Velehradu, do gminy Uherské Hradiště i dalej ciągnęły 
się na tereny dzisiejszych Węgier. Natomiast jeżeli chodzi 
o korytarz A, jak już wspomniano wyżej, jego przebieg 
odpowiadał jednej z gałęzi Szlaku Bursztynowego, która 
zostanie bardziej szczegółowo opisana niżej. 

Szlak bursztynowy omijający wschodni 
brzeg Alp 

Określenie „Szlak Bursztynowy” po raz pierwszy pojawi-
ło się w pisemnej relacji rzymskiego historyka Pliniusza 
Starszego. Pisze w niej o wysoko urodzonym Rzymiani-
nie, który w okresie rządów Nerona wyruszył „szlakiem 
bursztynowym” z obozu rzymskiego Carnuntum, w stro-
nę wybrzeża Morza Bałtyckiego w celu pozyskania bursz-
tynu i przetransportowania go do Rzymu4. Jak donosi 
Vavřínek w książce Cyryl i Metody między Konstantyno-
polem a Rzymem, chodziło o starożytny szlak handlowy, 
łączący już od czasów prehistorycznych punkt wyjścia na 
wybrzeżu Adriatyku w północnych Włoszech ze stacjami 
docelowymi na brzegach Morza Bałtyckiego, skąd był wy-
wożony na południe między innymi tak bardzo pożądany 

4   Hansen 2000: 82.
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Ryc. 1. Identyfikacja reliktów głębocznic w danych ALS w przestrzeni na północny wschód od oppidum celtyckiego Staré 
Hradisko w formie trzech równoległych pasm (patrz wycinek nr 5 na ryc. 3). Najbliższe pasmo głębocznic znajduje się w odległo-
ści niecałego 1 km od oppidum (pasmo S1), drugie w odległości 1,8 km (pasmo S2) oraz trzecie w oddaleniu 2,6 km (pasmo S3). 
Wszystkie trzy pasma były częściami historycznej drogi dalekiego zasięgu prowadzącej z Czech na Morawy i ciągnącej się dalej 
do Węgier (trasa D), pokonującej Wyżynę Drahańską między centralnymi częściami obszarów Malá Haná i Haná. Relikty głę-
bocznic zostały podkreślone na czerwono. Położenie oppidum zostało zaznaczone na żółto. Kolorowe strzałki oznaczają kierunki 
korytarzy dalekiego zasięgu (oprac. J. Martínek) 
Fig. 1. Identification of relics of ravine routes in ALS data in north-east area of the Celtic oppidum Staré Hradisko in the form 
of three parallel heaps (designed by J. Martínek)

surowy bursztyn do produkcji biżuterii5. Chociaż z półno-
cy importowany był przede wszystkim bursztyn, przed-
miotem handlu były również inne surowce, jak np. miód, 
skóry, a niewykluczone, że nawet niewolnicy; z południa 
z kolei chodziło głównie o import towarów luksusowych, 
pochodzących z warsztatów śródziemnomorskich. Punk-
tem wyjścia szlaku była albo Wenecja albo Akwileja i stąd 
prowadził przez Emonę (Lublana), Celeię (Celje), Poeto-
vium (Ptuj), Savarię (Szombathely) i Scarbantię (Sopron) 

5   Vavřínek 2013: 88.

do Carnuntum6. Jej dalszy ciąg na północ jak dotąd sta-
nowi wyłącznie przedmiot hipotez.

Bursztyn rzecz jasna był przewożony również innymi 
trasami, których znaczenie w ciągu wieków się nieustan-
nie zmieniało. Chodziło o całą sieć tras wychodzących 
z wybrzeża Morza Północnego i Bałtyckiego i ciągnących 
się dalej na południe, do Włoch, Grecji i Egiptu7.

6   Teichner 2013.
7   Beck 1985: 200–209.
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Ryc. 2. Identyfikacja reliktów głębocznic w danych ALS w przestrzeni na wschód i na południe od celtyckiego oppidum Staré 
Hradisko (patrz wycinek nr 4 na ryc. 3). W pobliżu oppidum został stwierdzony przebieg Szlaku Bursztynowego (trasa A) w po-
staci trzech pasm składowych głębocznic. Najbardziej wysunięta na północ została stwierdzona w kierunku od gminy Ptení (pa-
smo S4) z bezpośrednim skomunikowaniem na teren oppidum oraz dalszą kontynuacją na zachód w stronę gminy Niva. Kolejne 
dwa pasma zostały zarejestrowane na południe od oppidum, w kierunku od gminy Stínava. Pierwsze oddalone o ok. 900 m (pa-
smo S5) a drugie oddalone o 1500 m (pasmo S6). Wszystkie trzy pasma głębocznic były wykorzystywane również w transporcie 
regionalnym z obszaru Haná do obszarów gmin Boskovice i Lysice (trasa X). Relikty głębocznic zostały podkreślone na czerwo-
no. Położenie oppidum zostało zaznaczone na żółto. Kolorowe strzałki oznaczają kierunki korytarzy dalekiego zasięgu (oprac. 
J. Martínek)
Fig. 2. Identification of relics of ravine routes on LLS data in the area to the east and south of the Celtic oppidum Staré Hradi-
sko (designed by J. Martínek)

Kontynuacja szlaku bursztynowego od 
Dunaju w stronę północy – wyznaczenie 
trasy na podstawie nowych badań

Na podstawie dotychczasowych rezultatów badań można 
obserwować Szlak Bursztynowy na terenie Moraw i Ślą-
ska w kilku wzajemnie połączonych liniach (ryc. 4), i to od 
trasy najbardziej wysuniętej na wschód, przechodzącej 
przez teren Bramy Morawskiej, aż do trasy leżącej najbar-
dziej na zachodzie, biegnącej wzdłuż nurtu rzeki Svratka 

przez okolice Brna, i gmin Plumlov, Mohlenice oraz Krnov 
z kontynuacją na północy do Nizin Środkowopolskich 
oraz na południe wokół Wzgórz Pawłowskich (Pavlovské 
vrchy, Paláva), aż do wschodniego brzegu Alp. Właśnie 
ta gałąź zachodnia, ze względu na oczywiste powiązanie 
z oppidum Staré Hradisko, mogła być swego rodzaju tra-
są podstawową wykorzystywaną głównie przez Celtów 
w okresie wczesnolateńskim.

Dla okresu rzymskiego za punkt wyjścia na Dunaju 
uważane jest miasto Carnuntum, którego ruiny znajdują 
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się do dziś ok. 40 km na wschód od centrum Wiednia 
oraz 20 km na zachód od centrum Bratysławy. Pozostaje 
jednak zagadką, czy to miejsce było punktem wyjścia dla 
wszystkich gałęzi Szlaku Bursztynowego, przechodzących 
przez terytorium Moraw oraz jakie było jego znaczenie 
przed założeniem miasta. Dodatkowo należy uwzględ-
nić fakt, że szereg dróg rzymskich powstawał na bazie 
starszych szlaków, które mogły mieć zdecydowanie inne 
znaczenie. Dlatego też przy wyznaczaniu tras dalekiego 
zasięgu jest również konieczne uwzględnienie starszych 
stanowisk archeologicznych, jak na przykład osad, oppi-
dów czy emporiów, które były decydujące dla kształto-
wania się sieci dróg dalekiego zasięgu jeszcze na długo 
przed przyjściem Rzymian. Jeżeli wyznaczylibyśmy trasę 
konkretnie dla okresu wczesnolateńskiego, na podstawie 
ogólnych warunków prowadzenia dróg w krajobrazie 
(zgodnie z metodologią projektu NAKI-I) oraz z uwzględ-
nieniem wyżej wymienionych faktów i położenia celtyc-
kiego oppidum Staré Hradisko, które miałoby być jednym 
z głównych ośrodków na morawskim odcinku Szlaku 
Bursztynowego, znacznie bardziej adekwatna wydawa-
łaby się wówczas trasa, zmierzająca od miasta Sopron 
bardziej na zachód w stronę Wiednia aż do wschodniego 

brzegu Lasu Wiedeńskiego i ciągnąca się dalej na północ 
przez terytorium Moraw. 

Natomiast, jeśli chodzi o lokalizację Carnuntum, odpo-
wiada ona raczej wschodniej gałęzi Szlaku Bursztynowe-
go, przebiegającej od miasta Sopron w stronę zbiegu rzek 
Dunaju i Morawy do obszaru tzw. Bramy Hainburskiej (na 
starych mapach znanej również jako Porta Hungarica – 
Brama Węgierska), gdzie na małej powierzchni znajdują 
się aż trzy istotne osady: Hainburg an der Donau, Devín 
i wzgórze Zamku Bratysławskiego. Ze względu na ich po-
łożenie można przypuszczać, że były to obiekty wartowni-
cze, zapewniające nadzór nad ważnym przejściem gałęzi 
wschodniej Szlaku Bursztynowego przez rzekę Dunaj i to 
jeszcze przed przyjściem Rzymian. Po pokonaniu silne-
go nurtu, szlak najprawdopodobniej ciągnął się dalej na 
północ po suchej trasie najpierw wzdłuż Małych Karpat 
i przez Białe Karpaty aż do miasta Uherské Hradiště, a na-
stępnie przy wschodnim brzegu rzeki Morawy, w stronę 
miasta Napajedla, gdzie się rozgałęział na kilka części 
składowych, przechodzących przez teren Bramy Moraw-
skiej, przez miasta Přerov, Odry i gminę Pustějov, a na-
stępnie dalej na północ przez pasmo górskie Niski Jesio-
nik aż do obszarów nizinnych w okolicy Opawy i Krnova. 

Ryc. 3. Oppidum Staré Hradisko na skrzy-
żowaniu dróg dalekiego zasięgu – podstawo-
wa mapa rzeźby terenu. Trasa A (niebieska): 
północno-południowa droga historyczna da-
lekiego zasięgu, odpowiadająca przebiegowi 
jednej z gałęzi Szlaku Bursztynowego. Trasa D 
(zielona): droga historyczna dalekiego zasię-
gu z Czech na Morawy, z dalszą kontynuacją 
w stronę Węgier. Trasa X (pomarańczowa): 
regionalna droga historyczna między rejonami 
Haná i Boskovice/Lysice. Uwagi: Odcinki z za-
chowanymi reliktami głębocznic zostały ozna-
czone na mapie liniami czarnymi. Poszczegól-
ne modele rzeźby terenu stworzone z danych 
ALS zostały zdefiniowane na mapie za pomocą 
żółtych wycinków z identyfikatorem (oprac. 
J. Martínek)
Fig. 3. Oppidum Staré Hradisko at the 
crossroads of long-distance routes – basic 
relief map (designed by J. Martínek)
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Ryc. 4. Oppidum Staré Hradisko na skrzyżowaniu dróg dalekiego zasięgu – mapa schematyczna szerszych powiązań. Trasa 
A (niebieska): północno-południowa droga historyczna dalekiego zasięgu, odpowiadająca gałęzi zachodniej Szlaku Bursztynowe-
go, pomijającej Alpy, ze skomunikowaniem na celtyckie oppidum Staré Hradisko. Trasa B (różowa): północno-południowa droga 
historyczna dalekiego zasięgu, odpowiadająca gałęzi wschodniej Szlaku Bursztynowego, pomijającej Alpy, ze skomunikowaniem 
na celtyckie oppidum Pohanská oraz Hostýn. Trasa C (żółta): północno-południowa droga historyczna dalekiego zasięgu, prze-
chodząca przez przełęcze alpejskie, ze skomunikowaniem na celtyckie emporia Etzersdorf, Roseldorf, Němčice nad rzeką Haná 
i Nowa Cerekwia. Trasa D (zielona): droga historyczna dalekiego zasięgu z Czech na Morawy z dalszą kontynuacją w stronę 
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Węgier i skomunikowaniem na celtyckie opidda České Lhotice i Staré Hradisko. Trasa X (pomarańczowa): regionalna droga hi-
storyczna między rejonami Haná i Boskovice/Lysice. Prehistoryczne osady znajdujące się wzdłuż gałęzi zachodniej Szlaku Bursz-
tynowego: 1 – Leopoldsberg, 2 – Bisamberg, 3 – Heidberg, 4 – Falkenstein, 5 – Mušov 1, 6 – Mušov 2, 7 – Blučina, 8 – Rajhrad, 
9 – Bílovice nad rzeką Svitava, 10 – Brno-Líšeň 1, 11 – Brno-Líšeň 2, 12 – Brno-Líšeň 3, 13 – Brno-Maloměřice, 14 – Brno-Obřany 
1, 15 – Brno-Obřany 2, 16 – Staré Hradisko, 17 – Žárovice-Hamry, 18 – Stínava, 19 – Drahany, 20 – Ptení, 21 – Bílovice, 22 – Straži-
sko, 23 – Rmíz, 24 – Lechovice, 25 – Loštice, 26 – Moravičany, 27 – Stavenice 1, 28 – Stavenice 2, 29 – Nová Hradečná, 30 – Krnov 
1, 31 – Krnov 2, 32 – Krnov 3, 33 – Víno. Pozostałe wybrane prehistoryczne osady, oppida i emporia: 34 – Várhely,  
35 – Braunsberg, 36 – Devín, 37 – Bratysława, 38 – Pohanská, 39 – Hostýn, 40 – Etzersdorf, 41 – Roseldorf, 42 – Němčice nad 
rzeką Haná, 43 – Nowa Cerekwia, 44 – České Lhotice, 45 – Týnec nad Łabą. Poszczególne osady zostały na mapie oznaczone 
poprzez czerwone symbole punktowe, przy czym w przypadku stanowisk ze znaleziskami z okresu lateńskiego symbole te są 
większe. W przypadku oppidów celtyckich symbol punktowy został dodatkowo uzupełniony o żółtą krawędź w kształcie koła, 
natomiast w przypadku celtyckich emporiów o żółtą krawędź w kształcie kwadratu (oprac. J. Martínek)
Fig. 4. Oppidum Staré Hradisko at the crossroads of long-distance routes – schematic map of the broader context (designed 
by J. Martínek)

Gałąź zachodnia Szlaku Bursztynowego oddzielała się 
od więc od gałęzi wschodniej już w mieście Sopron, skąd 
prowadziła na północny zachód do stanowiska Leopolds-
berg, gdzie przekraczała rzekę Dunaj. Dalej ciągnęła się 
na północ po grzbietach Pogórza Weinviertel w stronę 
Wzgórz Pawłowskich i wzdłuż rzeki Svratka do miasta 
Modřice. Tutaj przekraczała rzekę i postępowała w stro-
nę historycznej gminy Líšeň (dzisiaj jest to część miasta 
Brna), gdzie znajdowało się wejście do przestrzeni Wyżyny 
Drahańskiej. Jest ono stale możliwe do rozpoznania w te-
renie w postaci licznych pasm głębocznic (ryc. 5A). Líšeň 
była już od czasów prehistorycznych ważnym punktem na 
trasie, ponieważ tutaj szlak opuszczał stary obszar osad-
niczy południowych Moraw i wkraczał do pagórkowatego 
obszaru Wyżyny Drahańskiej. Ze względu na rangę tego 
miejsca, zostało w jego bezpośredniej okolicy wybudo-
wanych kilka osad, z których było możliwe kontrolowanie 
tego ważnego strategicznie punktu. Dalej na północ Szlak 
Bursztynowy ciągnął się w stronę gminy Ochoz, a następ-
nie w dwóch rozgałęzieniach przez Křtiny/Jedovnive do 
Bukoviny i Rozstání, skąd ponownie rozgałęział się w kilku 
kierunkach do okolic Plumlova i Ptení. Jedna z głównych 
gałęzi zmierzała również w stronę osady Staré Hradisko, 
gdzie w okresie lateńskim znajdowało się ważne celtyckie 
oppidum znane przede wszystkim z intensywnego handlu 
bursztynem, co zostało potwierdzone przez znaleziska ar-
cheologiczne. Linia łącząca ją z okolicami Brna (Líšeň-Staré 
Zámky) i Plumlova (Staré Hradisko), prowadząca przez całą 
Wyżynę Drahańską, była w przeciwieństwie do trasy prze-
biegającej przez Bramę Vyškovską ponad połowę krótsza 
i również mniej różnorodna pod względem wysokości. Na-
tomiast trasa prowadząca przez Bramę Vyškovską o długo-
ści 67 km musiała pokonywać ok. 15 wgłębień, tj. cieków 
wodnych, z których część mogła być dość mocno obfita 
w wodę; trasa prowadząca przez całą Wyżynę Drahańską 
o długości 28 km z kolei pokonywała tylko cztery lub pięć 
mniejszych cieków wodnych. Pożytek energetyczny tej tra-
sy jest więc oczywisty. Po pokonaniu Wyżyny Drahańskiej 
szlak ciągnął się dalej w stronę gminy Ptení, a następnie 
ponownie po idealnie suchej trasie po grzbietach Wyżyny 
Bouzovskiej, przez gminy Laškov, Vilémov i wieś Ješov do 

miasta Loštice, skąd wzdłuż nurtu rzeki Třebůvka docho-
dził po łagodnym podwyższeniu terenu do gminy Moravi-
čany. Tutaj szlak przechodził przez rzekę Morawę (ryc. 5D), 
żeby następnie kontynuować swój bieg po południowych 
grzbietach Wyżyny Hanušovickiej wokół miasta Úsov, 
przez wzgórza Niski Jesionik, gminy Rýmařov i Bruntál, aż 
do obszaru nizinnego rejonu Krnova, z dalszą kontynuacją 
w stronę północną, do Bałtyku. 

Poza gałęzią zachodnią i wschodnią istniały też inne 
gałęzie pośrednie, które uzupełniały rozległy system 
dróg, przebiegających w kierunku północno-południo-
wym przez cały teren Moraw, których znaczenie w ciągu 
wieków zmieniało się w zależności od stosunków społecz-
nych, gospodarczych i politycznych. Zasadnicze w tym 
względzie było przede wszystkim położenie ponadregio-
nalnych ośrodków prehistorycznych, które koncentrowały 
wokół siebie handel, a więc także drogi dalekiego zasięgu. 

Oprócz tego, znajdowały się tutaj również alter-
natywne drogi zmierzające z północy na południowy 
zachód do obszaru przełęczy alpejskich. Ich początki 
najprawdopodobniej są związane z najazdami Scytów 
w okresie późnohalsztackim i wczesnolateńskim, gdy 
trasy dalekiego zasięgu, pomijające na wchodzie Alpy 
i prowadzące przez obszar panoński były zupełnie nie 
do przebycia8. Na przykład na początku okresu lateńskie-
go, kiedy jednym z ośrodków handlowych na Morawach 
było celtyckie emporium Němčice nad rzeką Haná, moż-
na przypuszczać, że istniała alternatywna trasa rdzenna, 
wychodząca z obszaru naddunajskiego, biegnąca w kie-
runku od St. Pölten i ciągnąca się w długości ponad 150 
km najpierw wzdłuż wschodniej krawędzi Masywu Cze-
skiego aż do obszaru Haná. Tutaj przekraczała rzekę Mo-
rawę i dalej ciągnęła się przez Niski Jesionik do obszaru 
Śląska. Poza tym stanowiskiem istniały na trasie jeszcze 
trzy dodatkowe emporia z tego samego okresu, czyli Et-
zersdorf i Roseldorf na terenie Austrii oraz Nowa Cere-
kwia na Śląsku (patrz trasa C na ryc. 4). Wiele wieków 
później, mniej więcej na tej samej trasie, zostały wybu-
dowane miasta Znojmo, Brno, Ołomuniec i Opawa, które 

8   Bouzek 2007: 22.
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już od wczesnego średniowiecza pełniły funkcję głów-
nych ośrodków na terenie Moraw i Śląska. Podobny prze-
bieg trasy ponadregionalnej możemy zaobserwować też 
w czasach nowożytnych, na co wskazuje rękopis mapy 
głównych dróg na Morawach z roku 1750 autorstwa A.J. 
Walnera. Te oczywiste powiązania z pewnością nie są 
przypadkowe. 

Powróćmy jednak teraz do gałęzi zachodniej Szlaku 
Bursztynowego. O wykorzystywaniu tej trasy już w cza-
sach prehistorycznych świadczą również liczne znaleziska 
archeologiczne (ryc. 6). Oprócz prehistorycznych i wcze-
snośredniowiecznych osad, zapewniających kontrolę nad 
szlakiem, którym będzie jeszcze poświęcona uwaga póź-
niej, należy wspomnieć także o cmentarzyskach prehisto-

rycznych, znajdujących się często w bezpośredniej okoli-
cy trasy będącej przedmiotem naszego zainteresowania 
(do ok. 2 km). Oczywista bliskość przestrzenna dróg 
i nekropolii była w przypadku kultur prehistorycznych 
na terenie Barbaricum najprawdopodobniej dość po-
wszechnym zjawiskiem. Podobnie wyglądało to w wielu 
rozwiniętych cywilizacjach starożytnych. I tak na przykład 
Grecy umieszczali groby poza obwodem miast, ale nie-
zbyt daleko, ponieważ o groby przodków należało dbać 
w odpowiedni sposób. Zazwyczaj nekropolie powstawały 
za bramami miejskimi,wzdłuż głównych dróg, żeby były 
dobrze widoczne9. Podobnie dla Rzymian cmentarzyska 

9   Morris 1987.

Ryc. 5. Ważne stanowiska archeologiczne na Szlaku Bursztynowym. Obozy rzymskie: R1 – Mušov-Hradisko, R2 – Mušov-
-Na pískách I-IV, R3 – Ivaň, R4 – Přibice I-III, R5 – Modřice. Cmentarzyska prehistoryczne:  X1 – Vojkovice, X2 – Rebešovice, X3 
– Modřice-Sádky, X4 – Modřice-Sádky/Rybníky, X5 – Brno-Holásky, X6 – Šlapanice, X7 – Podolí k. Brna, X8 – Brno – Maloměřice, 
X9 – Brno-Obřany, X10 – Ptení, X11 – Moravičany. Znaleziska rzymskich monet: C1 – Jedovnice, C2 – Rýmařov, C3 – Bruntál, 
C4 – Brantice. Pozostałe odkrycia archeologiczne: A1 –prehistoryczna włócznia w pobliżu Kanic k. Brna, A2 – ceramika z okresu 
rzymskiego w gminie Jedovnice, A3 – intensywne osadnictwo z okresu lateńskiego w gminie Ptení, A4 – wielokulturowe prehi-
storyczne stanowisko w okolicy gminy Olbramice, A5 –  duży fragment surowego bursztynu z gminy Moravičany, A6 – fragment 
kotła huńskiego w pobliżu wzgórza  „Hradisko” w okolicy gminy Razová, A7 – ceramika z okresu rzymskiego w gminie  Brantice 
(oprac. J. Martínek)
Fig. 5. Significant archaeological sites on Jantarová stezka (the Amber Path) (designed by J. Martínek)
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były miejscami świętymi. Nagrobki rzymskie były budo-
wane przeważnie wzdłuż dróg wychodzących z poszcze-
gólnych miast. W Rzymie na przykład towarzyszyły zna-
nej drodze Via Appia na o długości 12,6 km10.

Nekropolie znajdujące się wzdłuż reliktów dróg zosta-
ły również zidentyfikowane w danych ALS, a to przede 
wszystkim w postaci cmentarzysk kurhanowych, które za-
chowały się w przestrzeni leśnej. W ramach obserwowa-
nych tras takie kurhany są dobrze widoczne na przykład ze 
wschodniego brzegu Wyżyny Drahańskiej w pobliżu trasy 
dalekiego zasięgu, która została oznaczona jako korytarz 
D, prowadzący z Czech przez Morawy do Węgier (ryc. 7D).

W przypadku Szlaku Bursztynowego (korytarza A) na 
terenie Moraw w kierunku od południa pierwszym więk-
szym cmentarzyskiem są Vojkovice k. gminy Židlochovice. 
Cmentarzysko, z dominującymi znaleziskami z epoki brą-
zu i okresu halsztackiego z ponad 150 grobami, znajduje 
się na obszarze zalewowym Vojkovic11. W pobliżu gminy 
Rebešovice znajduje się kolejne rozległe cmentarzysko 
z późnej epoki brązu, z co najmniej 80 (pierwotnie na-
wet 100) grobami wczesnej kultury unietyckiej12. Dalej na 
północ na stanowisku Modřice-Sádky znajduje się nekro-
polia germańska z 230 grobami ze środkowego i wczesne-
go okresu rzymskiego13. Podobnie w gminie Modřice, na 
liniach Sádky i Rybníky, stwierdzono obecność rozległego 
cmentarzyska kultury halsztackiej z południowych Moraw 
(tzw. kultura horakowska), na którym aktualnie zidenty-
fikowano ok. 100 grobów. Chodzi o jedną z największych 
nekropolii halsztackich na południowych Morawach14. 
Następne jest stanowisko Brno-Holásky, gdzie zarejestro-
wano duże cmentarzysko z wczesnej epoki eneolitu z 71 
grobami ludności kultury pucharów dzwonowatych15. 
Z tego samego okresu pochodzi cmentarzysko koło mia-
sta Šlapanice z 79 grobami16. Ważne cmentarzysko z epo-
ki późnego brązu i wczesnej epoki żelaza zostało odkryte 
również w okolicy Podolí k. Brna. Przebadano tutaj 145 
z ok. 600 grobów ciałopalnych17. Dla okresu lateńskiego, 
kiedy to najprawdopodobniej właśnie ta gałąź Szlaku 
Bursztynowego była najczęściej wykorzystywana, można 
za najważniejszą nekropolię na szlaku uznać Brno-Malo-
měřice na linii „Plíže”. Chodzi o cmentarzysko birytualne 
z okresu lateńskiego z 76 grobami, które jest uważane 
za jedno z największych celtyckich cmentarzysk na Mo-
rawach18. Duża nekropolia wyżynna znajdowała się rów-
nież w Brnie-Obřany, gdzie zostało odkryte cmentarzy-
sko z 263 grobami19. Po pokonaniu Wyżyny Drahańskiej 
trasa Szlaku Bursztynowego schodziła do gminy Ptení, 

10   Malina 2003: 18.
11   Štrof 2000.
12   Ondráček 1962.
13   Mikulková 2014.
14   Kos 2004.
15   Dvořák 1991.
16   Dvořák 1990.
17   Říhovský 1982.
18   Čižmářová 2005.
19   Adámek 1961.

gdzie stwierdzono kilka cmentarzysk z różnych okre-
sów – kultury łużyckich pól popielnicowych, lateńskiej 
i wczesnego okresu morawskiego (tzw. grodziskowego)20. 
Ostatnie większe cmentarzysko na trasie, w ramach tere-
nu Moraw, znajdowało się w pobliżu gminy Moravičany 
blisko przejścia przez rzekę Morawę na stanowisku Díle-
čky. Dzięki swojemu rozmiarowi z 1260 grobami na po-
wierzchni ok. 1800 m2 może być uznane za jak dotąd naj-
większe zarejestrowane pole popielnicowe w Czechach. 
Znajdują się tutaj groby od początku kultury łużyckiej aż 
do końca kultury łużyckich pól popielnicowych we wcze-
snym okresie lateńskim. Poza tym znajduje się tam też 
ponad 80 stosów pogrzebowych21.

Prawdopodobne jest, że przynajmniej część tej gałę-
zi Szlaku Bursztynowego była wykorzystywana również 
przez armię rzymską podczas posuwania się w kierunku 
północnym, w stronę terenu Barbaricum. Na odcinku 
gmin Mušov-Modřice zidentyfikowano w bezpośredniej 
bliskości szlaku nawet kilka obozów rzymskich na stano-
wiskach Mušov-Hradisko, Mušov-Na pískách I–IV, Ivaň, 
Přibice I-III i Modřice, z których ten o zdecydowanie naj-
większym znaczeniu znajdował się w pobliżu przejścia 
Szlaku Bursztynowego przez rzekę Dyję, na stanowisku 
Mušov – Hradisko. Zgodnie ze świadectwem ruchomych 
i nieruchomych zabytków archeologicznych można wnio-
skować, że chodziło o najważniejszą rzymską fortyfikację 
z okresu wojen markomańskich na terenie Barbaricum. 
Oczywiście nie była ona postrzegana wyłącznie jako kla-
syczny obóz, służący do zakwaterowania dużych kon-
tyngentów wojskowych. Ta umocniona centralnie baza 
najprawdopodobniej stanowiła również zaplecze dla 
najwyższego dowództwa wojskowego, koordynującego 
czynne jednostki wojskowe na całej przestrzeni marko-
mańskiej, ich wsparcia logistycznego, centralnej „admi-
nistracji okupacyjnej”, opieki nad rannymi, a możliwe że 
również dla zakwaterowania prominentnych członków 
z kręgu polityki cesarstwa22. 

Na kontakty dalekiego zasięgu z terenami śródziem-
nomorskimi może również wskazywać znalezisko włóczni 
w pobliżu gminy Kanice k. Brna, pozyskanej poza terenem 
starego obszaru osadniczego w przestrzeni, gdzie prze-
chodzą główne pasma głębocznic z gminy Líšeň w kierun-
ku gmin Křtiny i Plumlov. Chodzi o wyjątkowy typ broni, 
który był wykorzystywany na obszarze greckim. Datowa-
nie odpowiada naszej wczesnej epoce brązu23. 

Bardzo ważną lokalizacją na trasie jest również gmi-
na Ptení, gdzie zarejestrowano intensywne osadnictwo 
z okresu lateńskiego. Chodzi o szereg mniejszych gospo-
darstw rolnych umieszczonych od siebie w dość sporych 
odległościach (kilkaset metrów) w kierunku od gminy 
Ptení do wsi Ptenský Dvorek, a więc bezpośrednio na osi 
Szlaku Bursztynowego, o całkowitej długości ok. 3 km. Ze 

20   Vích 2004; Čižmář 1974.
21   Nekvasil 1982.
22   Komoróczy i Vlach 2009.
23   Salaš 2008.
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Ryc. 6. Identyfikacja reliktów głębocznic Szlaku Bursztynowego w danych ALS w pobliżu osad prehistorycznych. A) Relikty 
głębocznic w pobliżu osad Brno-Líšeň 3/ Staré Zámky (patrz wycinek nr 1 na ryc. 3) B) Relikty głębocznic w pobliżu osad Brno-
-Líšeň 1/ Chochola (patrz. wycinek nr 2 na ryc. 3). Szlak Bursztynowy odpowiada tutaj pasmu wąwozów, znajdujących się bliżej 
osady – chodzi o pasmo, które dynamicznie zakręca w stronę wschodnią. Druga gałąź, w kierunku północy, jest częścią trasy 
w stronę obszarów Býčí skála i Blansko z kontynuacją w stronę obszaru Niziny Lysickiej. C) Relikty głębocznic w pobliżu osady 
Žárovice-Hamry / Brněnka / Oberská vrata (patrz wycinek nr 6 na ryc. 3). Trasa wychodząca z zachodu w kierunku od okolic Brna 
na obszarze osady (stanowisko 1) dzieli się częściowo w kierunku na Žárovice z kontynuacją na Plumlov, a częściowo w kierunku 
gminy Vícov. Ta druga gałąź biegnie wokół średniowiecznego zamku Sínava (stanowisko 2) a następnie przez obszar nazywany 
„Městisko“ (stanowisko 3), gdzie jeszcze dzisiaj można zaobserwować relikty zanikłego miasteczka średniowiecznego. Chodzi 
o trasę paralelną, z okolic Brna do obszaru gminy Plumlov, zupełnie pomijającą oppidum Staré Hradisko. Można więc zakładać, 
że ta gałąź nie jest związana z oppidum. D: Relikty głębocznic w pobliżu osady Stavenice 1 (patrz wycinek nr 10 na ryc. 3). Uwa-
gi: Relikty głębocznic zostały podkreślone na czerwono. Położenie umocnionych lstanowisko zostało oznaczone na żólto. Fioleto-
we strzałki oznaczają położenia nowo odkrytych kurhanów (oprac. J. Martínek)
Fig. 6. Identification of relics of ravine routes of the Amber Path in the ALS data in the vicinity of Prehistoric settlements (de-
signed by J. Martínek)

względu na liczne znaleziska z tego rejonu, potwierdza-
jące kontakty dalekiego zasięgu z obszarami dzisiejszej 
Słowenii i północnych Włoch, można przypuszczać, że 
istniał bezpośredni związek ze Szlakiem Bursztynowym.

Jednym z ważniejszych dowodów wykorzystania tej 
trasy do transportu dalekiego zasięgu surowca bursztynu 
jest, jak dotąd nieopublikowane, znalezisko dużego ka-
wałka surowego bursztynu z gminy Moravičany. Analiza 
chemiczna wykazała jego pochodzenie bałtyckie. Odkrycie 
to jest również tłumaczy, dlaczego szlak od oppidum Staré 
Hradisko ciągnie się dalej na północny wschód do gmin 
Loštice i Moravičany, przez co zupełnie omija ważny stra-
tegicznie punkt, jakim jest tzw. Wzgórze Ołomunieckie. 

Kolejnymi dowodami prehistorycznego pochodzenia 
trasy są odkrycia z okresu rzymskiego dokonane zupełnie 
poza obszarem starych obszarów osadniczych, konkretnie 
są to archeologiczne znaleziska monet w gminach Jedo-
vnice24, Rýmařov25, Bruntál26 i Brantice27, a dodatkowo też 
odkrycia wskazujące na możliwe osadnictwo w gminach 
Jedovnice28 i Brantice29. Na możliwość stałego wykorzy-
stywania szlaku, w ciągu okresu rzymskiego aż do okresu 
wielkiej wędrówki ludów, wskazuje również znalezisko frag-
mentu kotła huńskiego w pobliżu wzgórza „Hradisko” na 
stanowisku znajdującym się w okolicy gminy Razová30. We 
wszystkich przypadkach znaleziska zostały pozyskane w bli-
skiej okolicy Szlaku Bursztynowego (do odległości 1 km).

Bardzo ciekawe jest też nazewnictwo niektórych sie-
dzib na trasie przy ważniejszych brodach większych rzek. 
Na przykład w miejscu, gdzie Szlak Bursztynowy prze-
chodził przez rzekę Morawę, znajduje się dziś gmina Mo-
ravičany. Następnie przy przejściu przez rzekę Moravice 

24   Wankel 1882; Pilnáček 1926: 6.
25   Nohejlová-Prátová et al. 1955.
26   Kohoutek i Militký 2005.
27   Bříza i Dofek 2015.
28   Doležel 1999.
29   Zezula 2001.
30   Tejral 2000.

znajduje się gmina Dolní Moravice (pierwotnie tylko Mo-
ravice), a przy przejściu przez rzekę Opavice położone jest 
miasto Opavice. Może to świadczyć o tradycji i wykorzy-
stywaniu tego szlaku również o wiele później, w okresie 
średniowiecza, kiedy to przy brodach zakładano pierwsze 
siedziby i następnie nazywano je według nazw rzek. 

Godna uwagi jest również nazwa miejscowa Brněnka, 
związana z prehistoryczną osadą leżącą przy wschodnim 
brzegu Wyżyny Drahańskiej, w pobliżu gminy Vícov. Sta-
nowisko to znajduje się bezpośrednio na jednym z pasm 
głębocznic, na trasie z Plumlova do Brna. Nazwa miej-
scowa może więc wskazywać na długotrwałą tradycję 
w wykorzystywaniu tej drogi jako najkrótszego połącze-
nia w kierunku Brna.

Prehistoryczne i wczesnośredniowieczne 
osady na szlaku bursztynowym na odcin-
ku od dunaju do obszaru Nizin Środkowo-
polskich 

Na wyznaczonym odcinku szlaku zostało zidentyfikowa-
nych łącznie 33 prehistorycznych i wczesnośredniowiecz-
nych osad, z czego w przypadku dziewięciu stanowisk 
stwierdzono również znaleziska z okresu lateńskiego. 
Osady te przeważnie skupiały się w ważnych strategicznie 
miejscach, jak na przykład skrzyżowania lub zbiegi dróg 
dalekiego zasięgu, granice starych obszarów osadniczych, 
trudne do przejścia bariery orograficzne lub przejścia 
przez większe nurty wodne. Ze względu na dużą liczbę zi-
dentyfikowanych stanowisk w niektórych z nich zostanie 
przedstawiony wyłącznie krótki opis (chronologia). Położe-
nia poszczególnych osad zostały przedstawione na ryc. 4. 

A) Dwie osady kontrolujące przejście Szlaku Burszty-
nowego przez rzekę Dunaj 

Dolnoaustriacka, umocniona osada wyżynna Le-
opoldsberg znajduje się na północnym skraju Wiednia 
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na wzgórzu o takiej samej nazwie na wysokości 425 m 
n.p.m. Najstarsze znaleziska pochodzą tutaj z okresu 
kultur pól popielnicowych, konkretnie z lat 1300–1200 
p.n.e. Wzgórze, z drobnymi przerwami, było zasiedlone 
nieustannie aż do końca okresu halsztackiego (do ok. V 
w. p.n.e.), a następnie jeszcze w okresie lateńskim od II 
w. do końca I w. p.n.e. Wszystkie te fakty wskazują na 
wczesne osadnictwo na tym stanowisku jeszcze przed 
założeniem miasta Wiednia31. Drugie niemniej ważne 
stanowisko wielokulturowe znajduje się w pobliżu le-
wego brzegu Dunaju na wzgórzu Bisamberg, które było 
zasiedlone przez tysiąclecia. Tutejsze znaleziska dowodzą 
najstarszej obróbki miedzi w Austrii. Na wzgórzu stwier-
dzono również obecność ceramiki kultury lateńskiej32. 
Oba stanowiska miały niewątpliwie duże znaczenie stra-
tegiczne. Możliwa z nich była kontrola ważnego przejścia 
przez rzekę Dunaj w miejscu, gdzie obydwa brzegi łączą 
się z podwyższonym, pagórkowatym terenem odpowied-
nim do prowadzenia dróg dalekiego zasięgu (po liniach 
grzbietowych). 

B) Osada Heidberg – ważny punkt na Szlaku Burszty-
nowym

We wschodniej części wzgórza Heidberg na stanowi-
sku Schanzboden znajdują się relikty dwóch fortyfikacji 
z okresu średniego neolitu (ok. 4500 lat p.n.e.). Stano-
wisko to jest oddalony o niecały 1 km od przypuszczal-
nej trasy Szlaku Bursztynowego. Starsza część fortyfikacji 
rozciągała się na obszarze o średnicy 400 m (co opowiada 
powierzchni ok. 12 ha), przy czym po stronie południowej 
była umocniona przez trzy równoległe wały. Mniej więcej 
po 100 latach na całej długości potrójnego wału zosta-
ło wybudowane mniejsze umocnienie, przypuszczalnie 
również w kształcie okręgu. Z tego stanowiska pochodzi 
wyjątkowo rzadkie znalezisko, tzw. Wenus z Falkensteinu. 
Osada służyła jako centralna siedziba ludności kultury 
lendzielskiej (tzw. kultura morawskiej ceramiki malowa-
nej). Chodzi o jak dotąd najstarszą odkrytą osadę w Eu-
ropie Środkowej33. Na podstawie wyżej wymienionych 
faktów można też z pewną dozą ostrożności pokusić się 

31   Urban 1999.
32   Katalog Wien 2008.
33   Neugebauer 1981.

o hipotezę, że ta część składowa Szlaku Bursztynowego 
(biegnąca przez całe Morawy aż do rzeki Dunaj) była wy-
korzystywana już w epoce środkowego neolitu. 

C) Zamek Falkenstein, kontrolujący zejście Szlaku 
Bursztynowego z Pogórza Weinviertel do obszaru rozle-
głych nizin doliny rzek Dyja i Svratka 

Obiekt znajduje się na północnej krawędzi Pogó-
rza Weinviertel na wysokim na 80 m klifie wapniowym 
„Schlossberg“ w położeniu wyróżniającym się strategicz-
nie. Z zamku można obserować dużą część południowych 
Moraw, a przede wszystkim cały przebieg Szlaku Burszty-
nowego aż do stóp Wyżyny Drahańskiej. Poza rozległym 
zamkiem średniowiecznym z początków XI w., z którego 
pozostały dziś tylko ruiny, zostały na skalistym wzgórzu 
znalezione również fragmenty ceramiki malowanej kul-
tury lendzielskiej (neolit) oraz znaleziska lateńskie, które 
świadczą o obecności Celtów34. 

D) System osad kontrolujących Szlak Bursztynowy 
wzdłuż rzeki Svratka

Osada Mušov 1. Na stanowisku tym zostały stwier-
dzone ślady osadnictwa z późnej epoki kamienia, kultury 
unietyckiej ze starszej epoki brązu oraz z okresu lateń-
skiego35.

Osada Mušov 2. Z tego stanowiska jak dotąd nie ma 
żadnych, dobrze znanych znalezisk. Mniej więcej 100 m 
na północny zachód od stanowiska stwierdzono osadnic-
two z młodszego okresu morawskiego (tzw. grodzisko-
wego)36.

Osada Blučina. Na stanowisku stwierdzono osadnic-
two kultury unietyckiej oraz kultury wieterzowskiej ze 
starszej epoki brązu, fazy welatyckiej środkowodunajskiej 
kultury pól popielnicowych z młodszej epoki brązu oraz 
w mniejszym stopniu tzw. kultury horakowskiej z okresu 
halsztackiego37.

Osada Rajhrad. Na tym stanowisku stwierdzono do-
wody obecności osadnictwa słowiańskiego ze środko-

34   Urban 2000; Grömer 2010: 195.
35   Peška 2001.
36   Unger 1984.
37   Salaš 1997.

Ryc. 7. Identyfikacja pozostałych reliktów głębocznic w danych ALS. A) Pasmo głębocznic na przypuszczalnym Szlaku Bursz-
tynowym, przechodzącym przez dolinę potoku Křtinskiego w pobliżu gminy Křtiny (patrz. wycinek nr 3 na ryc. 3) B) Relikty 
przypuszczalnego Szlaku Bursztynowego w krajobrazie polnym i leśnym w pobliżu gminy Ješov (patrz wycinek nr 8 na ryc. 3). C) 
Pasmo głębocznic na przypuszczalnym Szlaku Bursztynowym, schodzącym po stokach Wyżyny Bouzovskiej do doliny rzeki Tře-
bůvka w pobliżu gminy Loštice (patrz wycinek nr 9 na ryc. 3). D) Cmentarzysko kurhanowe w pobliżu gminy Žárovice na obsza-
rze trasy dalekiego zasięgu prowadzącej z Czech przez Morawy do Węgier (patrz wycinek nr 7 na ryc. 3). Uwagi: Relikty głębocz-
nic zostały podkreślone na czerwono. Wyróżniki przestrzenne zasypanych wąwozów w krajobrazie polnym zostały oznaczone 
czerwonymi strzałkami. Fioletowe strzałki oznaczają położenie cmentarzyska kurhanowego (oprac. J. Martínek)
Fig. 7. Identification of other relics of ravine routes on the ALS data (designed by J. Martínek)
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wego, wczesnego i późnego okresu morawskiego (tzw. 
grodziskowego)38. 

E) System osad kontrolujących wejście Szlaku Bursz-
tynowego zmierzające w stronę podwyższonego obszaru 
Wyżyny Drahańskiej

Osada Bílovice nad rzeką Svitavą (Hradisko). Znale-
ziska z tego stanowiska należą do kultury morawskiej 
ceramiki malowanej i dodatkowo kultury jewiszowickiej 
z późnej epoki kamienia39.

Osada Brno-Líšeň 1 (Chochola). Osadnictwo całego 
obszaru można zaklasyfikować jako fazę podolską środko-
wodunajskiej kultury pól popielnicowych z późnej epoki 
brązu40.

Osada Brno-Líšeň 2. Na stanowisku stwierdzono 
obiekty osadnicze kultury morawskiej ceramiki malowa-
nej oraz kultury jordanowskiej z młodszej epoki kamie-
nia, dodatkowo też fazy podolskiej środkowodunajskiej 
kultury pól popielnicowych z późnej epoki brązu i sło-
wiańskiej ze środkowego okresu morawskiego (tzw. gro-
dziskowego)41. 

Osada Brno-Líšeň 3 (Staré Zámky). Osada znajduje się 
na południowym skraju Morawskiego Krasu na obszarze 
katastralnym części miejskiej Brno-Líšeň, mniej więcej 
1,5 km na północny wschód od centrum gminy. Prze-
strzeń osady o powierzchni ok. 4,5 hektarów, która jest 
chroniona jako rezerwat zabytków archeologicznych, ma 
położenie strategiczne, na urwisku skalnym otoczonym 
potokiem Říčka. Osadnictwo tego obszaru jest datowane 
od końca neolitu aż do początku XI w. Konkretnie stwier-
dzono tutaj znaleziska kultury morawskiej ceramiki ma-
lowanej z wczesnej epoki kamienia, dodatkowo kultury 
jewiszowickiej z późnej epoki kamienia, fazy podolskiej 
środkowodunajskiej kultury pól popielnicowych z późnej 
epoki brązu, z okresu lateńskego, z początku okresu wiel-
kiej wędrówki ludów, z okresu słowiańskiego (środkowy 
i wczesny okres morawski, tzw. grodziskowy). Swojego 
największego rozkwitu osada doczekała się zwłaszcza 
w okresie wielkomorawskim, kiedy to funkcjonowała jako 
jeden z najważniejszych ośrodków państwa. Dlatego też 
można uważać ją za bezpośredniego poprzednika dzisiej-
szego miasta Brna42.

Osada Brno-Maloměřice. Znaleziska z tego stanowiska 
potwierdzają osadnictwo kultury jewiszowickiej z późnej 
epoki kamienia43.

Osada Brno-Obřany 1 (Hradisko). Miejsce to zostało 
zasiedlone po raz pierwszy w fazie welatyckiej środkowo-
dunajskiej kultury pól popielnicowych z wczesnej epoki 
brązu, dodatkowo też w fazie podolskiej środkowodunaj-
skiej kultury pól popielnicowych z późnej epoki brązu, 

38   Unger 1997.
39   Čižmář 2004: 80–81.
40   Čižmář 2004: 90–91.
41   Stuchlíková 1999.
42   Čižmář 2004: 92–93.
43   Valoch i Šebela 1995.

następnie przez kulturę horakowską z okresu halsztackie-
go, w okresie lateńskim oraz na początku okresu wielkiej 
wędrówki ludów44.

Osada Brno-Obřany 2 (Skály). Na stanowisku stwier-
dzono świadectwa osadnictwa z fazy podolskiej środko-
wodunajskiej kultury pól popielnicowych z późnej epoki 
brązu, kultury horakowskiej z okresu halsztackiego oraz 
z okresu lateńskiego45.

F) System osad kontrolujących przejście Szlaku Bursz-
tynowego przez północno-zachodni brzeg obszaru 
Haná – stary obszar osadnictwa między Wyżyną Drahań-
ską i Wyżyną Bouzovską

Oppidum Staré Hradisko. Stanowisko z okresu lateń-
skiego46.

Osada Žárovice-Hamry (Brněnka, Oberská vrata). 
Powierzchnia osady wynosi ok. 50 ha. Ze stanowiskiem 
związana jest nazwa „Oberská vrata“, po raz pierwszy 
wspomniana już w roku 1391. Znaleziska z tego stanowi-
ska należą do kultury łużyckiej z młodszej epoki brązu47.

Osada Stínava. Ze stanowiska został pozyskany mate-
riał datowany na fazę śląską kultury łużyckich pól popiel-
nicowych oraz okres halsztacki.

Osada Drahany. Poza średniowiecznym gródkiem „Sta-
rý Plumlov“ na tym stanowisku znajdowała się również 
prehistoryczna osada, należąca do kultury łużyckich pól 
popielnicowych z osadnictwem przypadającym na jej 
fazę śląską i najprawdopodobniej też halsztacką48. 

Osada Ptení. Na stanowisku dokonano odkryć cerami-
ki, pochodzącej z kultury morawskiej ceramiki malowanej 
z młodszej epoki kamienia. 

Osada Bílovice (Hrad). Na stanowisku stwierdzono 
osadnictwo kultury morawskiej ceramiki malowanej 
z młodszej epoki kamienia, kultury pucharów lejkowatych 
z późnej epoki kamienia oraz sporadycznie też kultury 
platenickiej z okresu halsztackiego49.

Osada Stražisko. O ewentualnej fortyfikacji prehisto-
rycznej nie ma jak dotąd żadnych informacji, albowiem 
została ona zupełnie zniszczona podczas budowy średnio-
wiecznego zamku Grünberg. Na stanowisku obecnie znaj-
duje się kościół wraz z cmentarzem. Prehistoryczne zna-
leziska można datować na okres pól popielnicowych50.

G) Osada Rmíz przy ważnym skrzyżowaniu dróg dale-
kiego zasięgu 

Osada została wzniesiona przez ludność kultury pu-
charów lejkowatych. Chodzi o kolejną ważną osadę, obej-
mującą powierzchnię 17,5 ha. Jej częścią był mur kamien-
ny z początków IV tysiąclecia p.n.e., który można uznać 
za jak dotąd najstarszą odkrytą architekturę kamienną 

44   Podborský 1994.
45   Čižmář 2004: 97–98.
46   Čižmář 2002.
47   Čižmář 2004: 270.
48   Čižmář 2004: 114–115.
49   Šmíd 2003.
50   Čižmář 2004: 236–237.
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podobnego typu w Europie Środkowej. Fortyfikacja ma 
położenie strategiczne, w pobliżu skrzyżowania Szlaku 
Bursztynowego z trasą dalekiego zasięgu, wychodzącą 
z obszaru Czech i ciągnącą się dalej przez Morawy, czę-
ściowo na wschód do obszaru Śląska, a częściowo na po-
łudniowy-wschód do obszaru Panonii. Ze skrzyżowaniem 
tychże dróg najprawdopodobniej związana jest również 
prehistoryczne stanowisko wielokulturowe ze śladami 
osadnictwa z epoki neolitu – eneolitu (BI), z obiektami 
osadniczymi kultury morawskiej ceramiki malowanej, KPL 
oraz wyjątkowym odkryciem siekiery z brązu oraz dłuta 
ze środkowej epoki brązu51.

H) System osad kontrolujący przejście Szlaku Bursz-
tynowego przez obszar gminy Mohelnice – stary obszar 
osadniczy między Wyżyną Bouzovską a Niskim Jesioni-
kiem

Osada Lechovice (Obersko). Na tym stanowisku został 
stwierdzony materiał z fazy śląskiej kultury łużyckich pól 
popielnicowych z późnej epoki brązu oraz kultury plate-
nickiej z okresu halsztackiego oraz materiał z wczesnego 
średniowiecza52. 

Osada Loštice (Kozí vrch). Ze stanowiska został pozy-
skany materiał z okresu eneolitu i wczesnego średnio-
wiecza53. 

Osada Moravičany. Poza osadnictwem z różnych okre-
sów prehistorycznych, łącznie z okresem lateńskim, zo-
stały tutaj odkryte również warstwy kulturowe z XI–XIII 
w.54 Istnienie osady w postaci nieznacznego wału i rowu 
zostało potwierdzone również poprzez badania terenowe 
w 2016 r.

Osada Stavenice 1. Osada może być datowana na 
młodszy okres morawski (tzw. grodziskowy)55.

Osada Stavenice 2 (Na Flecích). Osada oddalona 
ok. 1,3 km na wschód od granicy gminy, znajduje się na 
obszarze Wyżyny Úsovskiej na stanowisku „Na Flecích“. 
Chodzi o wyraźne, częściowo zalesione wzgórze wzno-
szące się nad nurtem rzeki Doubravka na wysokości 312 
m n.p.m. Na szczycie wzgórza osadę chronił system for-
tyfikacji. Z pierwotnych solidnych wałów i rowów w lesie 
zachowały się wyłącznie wyraźne pofałdowania terenu, 
które miejscami osiągają przewyższenia do aż 6 m i ota-
czają obszar o powierzchni ok. 4,5 hektarów. Ze stanowi-
ska pozyskano wiele znalezisk archeologicznych o istotnej 

51   Šmíd 2007.
52   Čižmář 2004: 164–165.
53   Svobodová i Šmíd 1998.
54   Čižmář 2004: 181.
55   Čižmář 2004: 233–234.

wartości informacyjnej. Bardzo różnorodna była przede 
wszystkim mozaika narzędzi kamiennych, w tym wierco-
ne i polerowane topory kamienne i siekieromłoty, łupane 
brzeszczoty, rylce, wiertła i odłupki. Należy wspomnieć 
o ich obcym pochodzeniu – zdecydowanie jako najbar-
dziej odległe jawią się znaleziska krzemienne ze środ-
kowej Polski (ok. 400 km), co ponownie wskazuje na 
bliskość trasy dalekiego zasięgu północno-południowe-
go kierunku. Znaleziska z tego stanowiska potwierdzają 
obecność grupy bolerazkiej kultury badeńskiej z okresu 
3500–3300 p.n.e56.

Osada Nová Hradečná (Hradisko). Odkryty materiał 
zabytkowy z tego stanowiska należy częściowo do kul-
tury morawskiej ceramiki malowanej z młodszej epoki 
kamienia, ale przede wszystkim do kultury platenickiej 
z okresu halsztackiego57. Został tu również pozyskany ma-
teriał wczesnośredniowieczny.

I) System osad kontrolujący wylot Szlaku Bursztyno-
wego z przestrzeni Niskiego Jesionika

Osada Krnov 1 (stanowisko Hradisko, wcześniej Burg-
berg). Zostały tutaj stwierdzone obiekty kultury pucha-
rów lejkowatych z późnej epoki kamienia oraz pozosta-
łości fazy śląskiej kultury łużyckich pól popielnicowych 
z późnej epoki brązu58.

Osada Krnov 2 (stanowisko Kostelecký vrch, wcześniej 
Pfaffenberg). Pozyskany tutaj materiał należy do kultury 
platenickiej okresu halsztackiego59.

Osada Krnov 3 (Cvilín, w miejscu ruin zamku Šelen-
burk). Osadnictwo tego stanowiska zostało potwierdzo-
ne w fazie łużyckiej i śląskiej kultury pól popielnicowych 
z wczesnej i późnej epoki brązu. Osadnictwo słowiańskie 
z wczesnego okresu morawskiego (tzw. grodziskowego) 
nie zostało jak dotąd rzetelnie udowodnione60.

Osada Víno. Materiał pozyskany z tego stanowiska 
dowodzi istnienia osadnictwa z późnego okresu moraw-
skiego (tzw. grodziskowego), a więc z wieków VII–IX. Na 
podstawie niezliczonych znalezisk nie można wykluczyć, 
że stanowisko została zasiedlone, a możliwe, że również 
umocnione w okresie prehistorycznym, prawdopodobnie 
w okresie łużyckich pól popielnicowych61.

Tłumaczenie Jerzy Cieślar i Zbigniew Kobyliński

56   Daňhel 2014.
57   Čižmář 2004: 191.
58   Čižmář 2004: 154.
59   Čižmář 2004: 154–155.
60   Čižmář 2004: 155–156.
61   Kouřil 1994: 11–17.
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Staré Hradisko on the Amber Path (Jantarová stezka) in the light of the ALS data

Summary

This article forms part of the outcome of the project Moravian 
intersections conducted within the Programme of Applied Re-
search and Development of National and Cultural Identity in 
the years 2016 to 2022 (NAKI-II), which was promulgated and 
financially supported by the Ministry of Culture of the Czech 
Republic. This is a joint project of the Centre of Transport Re-
search (main coordinator of the project), the Archaeological 
Centre of Olomouc and the University of Olomouc, realised 
by a group of experts from the fields of informatics, geo-infor-
matics, geography, geology, archaeology and history. The pro-
ject was launched in 2016 and its termination is planned for 
2019. The aim of the project is to map out the network of old 
roads which provide transport connections between the his-
toric areas of Bohemia and Moravia in conjunction with Silesia. 
Thanks to the ALS method, several tens of thousands relics of 
old routes were identified of different age and range.

For the purposes of a detailed study of the landscape relief 
and anthropogenic features contained within, the most suitable 

device has proved to be the data from aerial laser scanning 
(ALS). A clear association of the relics of roads with primeval 
localities was also found in the eastern edge of the Drahanská 
vrchovina (Drahanská Highlands) where in the vicinity of the 
crossing of (pre)historical routes several important primeval 
settlements are situated, of which clearly the most important 
is the Celtic oppidum Staré Hradisko distanced approximately 
1.3 kilometres north-east from the centre of the municipality of 
Malé Hradisko. The position of this Celtic oppidum is certainly 
not random. As was found from previous investigations, the lo-
cality is directly intersected by the main historical route linking 
the locations of the Brno, Plumlov, Mohelnice and Krnov areas, 
where there is an obvious north-south course, corresponding 
with the course of one of the most notable primeval routes of 
Central Europe, called the Amber Path. As will be explained 
further on, this is a very important corridor used primarily in 
the earlier La Téne Period.
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Wprowadzenie

Okolice zbiegu rzek Otava i Volyňka stanowią jeden z naj-
ważniejszych regionów dla okresu wczesnośredniowiecz-
nego w południowej Bohemii. W okresie średniowiecza 
znajdowały się tutaj na wzgórzach cztery znaczące grody. 
Prawdopodobnie służyły one jako rezydencje miejscowej 
elity: „Hradec u Nemětic”, „Hradiště u Libětic”, „Hradec 
u Řepice” i – stanowiący przedmiot niniejszego opraco-
wania – „Kněží Hora u Katovic”.

Gród leży na szczycie samotnego, wyraźnie dominują-
cego wzgórza, zwanego Kněží Hora, położonego 1,5 km 
na północny-zachód od Katovic (powiat Strakonice). Jego 
południowe zbocze, otoczone przez rzekę Otava, prze-
kracza 80 m wysokości. Aż do XVIII w. szczyt wzgórza był 
nazywany „Hradiště” z atrybutem „Kněží”, odnoszącym 
się do posiadaczy ziemskich podczas tzw. okresu po bi-
twie na Białej Górze (XVII i XVIII w.), w parafii Katovice1. 
Terytorialnie grodzisko znajduje się w rejonie znanym 
jako „střední Pootaví” (środkowy bieg rzeki Otava), obej-
mującym w przybliżeniu obszar zdefiniowany przez linię 
Horažďovice (Střelské Hoštice) – Drážov na zachodzie, li-
nię Třebohostice – Láz – Drhovle na północy, linię Zátaví – 
Putim – Křeplice u Vodňan na wschodzie i Křepice – Ma-
lenice (Lčovice) – Drážov na południu, z centralną osią 
tej przestrzeni osadniczej w postaci rzeki Otava, płynącej 
w przybliżeniu z zachodu na wschód (ryc. 1–2).

Stanowisko z pewnością stanowiło jeden z większych 
ośrodków w tej okolicy w okresie wczesnośredniowiecz-
nym. Ze względu na jego zasięg, w skomplikowany spo-
sób wydzielony akropol i co najmniej dwa podgrodzia, 
oraz jego dominującą lokalizację nad rzeką Otava, uważa-
my je za centralne miejsce o wielofunkcyjnym znaczeniu. 
Z pewnością możemy domyślać się funkcji refugialnej, 
nie zapominając o bliskości niedalekiego cieku wod-
nego i prawdopodobnego szlaku handlowego na rzece 
Otava lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto, nie 
może zostać pominięty fakt, że obszar ten jest bogaty 
w surowce mineralne, zwłaszcza wtórne depozyty złota 
znajdujące się w osadach aluwialnych pobliskich cieków 

1   Dubský 1928: 70–72, 1949: 586.

wodnych2. Wśród innych możliwych surowców znajduje 
się grafit, chociażby grafitowe skały, dostępne do pozy-
skania z powierzchni3. Szczególnie istotny depozyt leży na 
górze Kněží Hora u Katovic, gdzie dowody ekstrakcji po-
wierzchniowej grafitu (która była prowadzona w okresie 

2   Machart 1971: 7–14; Beneš 1978: 55–83; Lehrberger et al. 1997: 
ryc. 3; Michálek i Lutovský 2000: 12, 183, ryc. 3.

3   Kočárek 1961; Kočárek i Trdlička 1964; Beneš 1978: 53–55.

Ryc. 1. Położenie grodziska „Kněží hora u Katovic” na ma-
pie Czech i na mapie w skali 1 : 10.000; widok z południowego-
-zachodu (fot. i oprac. P. Menšík)
Fig. 1. The location of “Kněží hora u Katovic” hillfort on the 
map of the Czech Republic and on the 1 : 10000 map; image 
taken from the southwest (photo and design by P. Menšík)



280 ArchAeologicA Hereditas • 11

Petr Menšík i Jindřich Plzák

średniowiecza i prawdopodobne również w okresie pre-
historycznym) na zachodnim zboczu góry  odnotowano 
w XIX w. Szersze wydobycie rozpoczęło się jednak w 1913 
r., wówczas przebadane rudy składały się z 20–50% czy-
stego grafitu, i zostało zakończone w 1922 r.4

Istniejąca wiedza na temat grodziska  
na podstawie archeologii

Informacje na temat badań archeologicznych z XIX w. są 
skromne. Przeprowadzono wówczas liczne, drobne bada-
nia archeologiczne o amatorskim charakterze, na temat 
których istnieją jedynie niedokładne informacje, takie 
jak wykopaliska F. Beneša na wałach, przeprowadzone 
z inicjatywy J.E. Vocela5. Niewielkie wykopaliska zostały 
przeprowadzone przez B. Dubský’ego w 1946 r. z pomo-
cą dyrektora Kolářa6. Dokumentacja fotograficzna została 
przeprowadzona przez firmę Jihočeská Zbrojovka (inż. 

4   Kočárek 1961; Kočárek i Trdlička 1964: 65–69; Chábera 1982: 112–114.
5   Beneš 1970: 223; Sklenář 2011: 115–117, tabl. V:4–5.
6   Dubský 1949: 593–597.

Schier i Hurich), pomiary i rysunki wykonał inż. M. Dub-
ský7. Obszar akropolu nie zawierał pozostałości żadnej 
warstwy kulturowej; jednak znaczna ilość kamienia zosta-
ła pozyskana z terenu centralnego, aby zbudować mały 
dom i mur wokół budynku plebanii, co mogło skutkować 

7   Dubský 1949: 588.

Ryc. 2. Zdjęcie lotnicze grodziska „Kněží Hora u Katovic” 
(fot. M. Gojda, 8.3.1995, neg. num. 115/25)
Fig. 2. The aerial image of the “Kněží Hora u Katovic” hill-
fort (photo by M. Gojda, 8.3.1995, neg. no. 115/25) 

Ryc. 3. Wizerunki grodziska „Kněží Hora u Katovic” na 
mapach: A) Pierwszy Wojskowy Cesarski Austriacki Pomiar – 
mapa józefińska (1764–1768, 1780–1783 rektyfikowana) arkusz 
mapy nr 221; B) Drugi Wojskowy Cesarski Austriacki Pomiar – 
mapa Franza (1836–1852), arkusz mapy nr W_14_II.; C) Drugi 
Wojskowy Cesarski Austriacki Pomiar (1877–1880 Bohemia) 
arkusz mapy nr 4251/4
Fig. 3. The „Kněží Hora u Katovic” hillfort’s depictions on 
maps: A) The First Military Mapping Survey of the Austrian Em-
pire – Joseph’s mapping (1764–1768, 1780–1783 rectification) 
map sheet no. 221; B) The Second Military Mapping Survey of 
the Austrian Empire- Franz’s mapping (1836–1852), map sheet 
no. W_14_II.; C) The Second Military Mapping Survey of the 
Austrian Empire (1877–1880 Bohemia), map sheet no. 4251/4
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przypuszczalnym zniszczeniem fundamentów istniejące-
go tu być może dużego kamiennego budynku8. W zagłę-
bieniu między obszarem akropolu i wałem znajdował się 
wykop o wymiarach 1,5 x 2 m, w którym została praw-
dopodobnie rozpoznana warstwa kulturowa z małymi 
kamieniami, osiągająca głębokość 30–40 cm. Znaleziono 
tu wczesnośredniowieczne fragmenty ceramiki wraz z in-
nymi, rzekomo będącymi pochodzenia prehistorycznego9. 
Inny wykop o wymiarach 1 x 2 m znajdował się w rowie 

8   Dubský 1928: 73, 1949: 593.
9   Dubský 1949: 594, ryc. 29:1, 3–6.

powyżej skarpy zbiegającej w dół, w kierunku rzeki Otava, 
gdzie znaleziono kilka fragmentów ceramiki datowanych 
na okres wczesnośredniowieczny10. Bardziej istotne śla-
dy osadnictwa zidentyfikowano jedynie na terenie pod-
grodzi: fragment półziemiankowej chaty o wymiarach 
2 x 3 m11 została znaleziona na wewnętrznym podgrodziu, 
jak również piec znajdujący się na zewnętrznym podgro-
dziu w pobliżu bramy. Oba wyżej wymienione wykopaliska 
dostarczyły zbioru znalezisk ceramicznych datowanych na 

10   Dubský 1949: 595, ryc. 29: 9–10, 12.
11   Dubský 1949: ryc. 29:11, 13.

Ryc. 4. Historyczne plany grodziska „Kněží Hora u Katovic”: A) Špaček 1861: 27; B) Vocel 1865: ryc. 7; C) Woldřich 1874; D) Píč 
1909: 359; E) Dubský 1949: 597, ryc. 25; F) Lutovský 2011: 159, ryc. 85
Fig. 4. The historical plans of the „Kněží Hora u Katovic” hillfort: A) Špaček 1861: 27; B) Vocel 1865: fig. 7; C) Woldřich 1874; 
D) Píč 1909: 359; E) Dubský 1949: 597, fig. 25; F) Lutovský 2011: 159, fig. 85
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VIII, a przede wszystkim IX aż po początek X w.12 Większy 
fragment ceramiki z kwadratową wyciskaną dekoracją 
w ornamencie kasetonowym może być uznany za pocho-
dzący z wczesnego VIII w. Jednak mógł on równie dobrze 
być importowany z Bawarii13. Pojedyńcze znaleziska cera-
miki wskazują na ślady osadnictwa z późnej epoki brązu14.

Rozwój dokumentacji grodziska  
w Katovicach

Początek naukowego zainteresowania grodziskiem sięga 
drugiej połowy XIX w.15 Niektóre grody południowych 
Czech zostały uwzględnione w pierwszym, inne w drugim 

12   Michálek 1981: tabl. 25:14–22, 26:1–22; Lutovský 1993: 3–4, tabl. 
9:4–9.

13   Profantová 1991: 48.
14   Dubský 1949: ryc. 29:5; Michálek 1976; Hrubý i Chvojka 2002: 

602; John i Rytíř 2007: 272.
15   Sklenář 2012.

Wojskowym Pomiarze Imperium Austriackiego. Pomimo 
znaczących umocnień grodziska, zostało ono uwzględnio-
ne dopiero w drugim Wojskowym Pomiarze Imperium 
(ryc. 3). Dlatego pierwsze celowe przedstawienie wałów 
grodziska pochodzi z drugiej połowy XIX w. Oprócz arche-
ologii,również inne dziedziny nauki interesowały się gro-
dziskiem, w tym historia sztuki16. Pierwszy schematycz-
ny plan grodziska został opublikowany przez K. Špačeka 
w 1861 r.17 W latach sześćdziesiątych XIX w. A.C. Ludikar 
stworzył plany dwóch grodzisk znajdujących się blisko 
miejscowości Strakonice (Katovice, Libětice), jednak nie 
zostały one opublikowane18, a następnie schematyczne 
plany wykonali J.N. Woldřich19 i J.L. Píč20. Brak jest bliż-
szych informacji na temat metod wykonania pomiarów, 
ale w większości przypadków nie były one oparte na ja-
kimkolwiek pomiarze geodezyjnym, ponieważ zawierają 
wiele błędów topograficznych (ryc. 4: A–D).

Pierwszy oparty na geodezji plan został wykonany 
przez M. Dubský’ego – syna B. Dubský’ego21. Plan ten za-
wiera dokładną dokumentację i orientację wałów w ujed-
noliconej skali, ale mimo to nadal można znaleźć pewne 
nieścisłości. Na przykład, wał o przebiegu z północy na 
południe, opadający ku rzece Otava, nie występuje na 
tym planie. Ponadto, dwa zaznaczone na planie przejścia 
przez dwa wały pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym 
podgrodziem, jak również przejście przez zewnętrzny wał 
we wschodniej części grodziska, należy w rzeczywistości 
uznać za prawdopodobnie efekt erozji lub badań arche-
ologicznych z XIX stulecia. Po wykopaliskach B. Dubský’e-
go, stanowisko to budziło niewielkie zainteresowanie 
i wcześniejsze plany zostały uzupełnione jedynie drob-
nymi poprawkami (ryc. 4: E–F).

Najnowszy plan (przed użyciem ALS) pochodzi z roku 
2006, użyto wówczas urządzeń GPS, aby zbadać wały i stwo-
rzyć model 3D zewnętrznej bramy o kształcie leja22 (ryc. 5).

Całkowicie nowe światło na możliwe ukształtowanie gro-
dziska zostało rzucone przez lotniczy skaning laserowy (ALS).

Przetwarzanie danych ALS

Dane ALS uzyskane zostały z Państwowego Urzędu Geo-
dezji i Katastru (Český úřad zeměměřičský a katastrální – 
ČÚZK) w postaci cyfrowego modelu terenu 5. generacji 
(zwanego dalej DTM lub DTM 5G). Poziom jakości tych da-
nych w Czechach różni się w zależności od gęstości wege-
tacji oraz daty realizacji pomiaru ALS. Uzyskane dane ALS 
z interesującego nas obszaru są wysokiej jakości, ponie-
waż grodzisko w Katovicach jest głównie pokryte drzewa-
mi liściastymi (ryc. 6A), a pomiary ALS zostały wykonane 

16   Fröhlich 1990: 105.
17   Špaček 1861: 27.
18   Vocel 1865: ryc. 7; Sklenář 2007: ryc. 3–4.
19   Woldřich 1874.
20   Píč 1909.
21   Dubský 1949: 597, ryc. 25.
22   John i Rytíř 2007: ryc. 5.

Ryc. 5. „Kněží Hora u Katovic”. Przebieg wałów obronnych 
grodziska oraz modele 3D lejkowatej bramy zewnętrznego 
podgrodzia, sporzadzone za pomocą urządzenia GPS i tachi-
metru laserowego (źródło: John i Rytíř 2007: ryc. 5)
Fig. 5. The „Kněží Hora u Katovic” hillfort’s ramparts survey 
and the 3D models of the outer bailey’s outer funnel–shaped 
gate using GPS and total station (source: John i Rytíř 2007: ryc. 5)
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w niemal idealnej do tego celu porze roku – w kwietniu. 
DTM 5G jest dostarczany w postaci sformatowanej listy 
tekstowej z koordynatami x, y i z dla każdego punktu 
w jednolitym państwowym systemie S-JTSK. W celu wi-
zualizacji danych ALS, cyfrowy model terenu (zwany dalej 
DEM) stworzony został w ArcGIS 10.3. Do obliczenia DEM, 
został wybrany algorytm interpolacji natural neighbour 
przy wielkości komórek ustawionej na 0,25 metrów, a do 
wizualizacji DEM zostało wybrane oprogramowanie Re-
lief Visualization Toolbox (RVT) ver. 1.123. Wybrano trzy 

23   Zakšek et al. 2011.

metody wizualizacji: hill-shading z wielu kierunków wy-
świetlone jako RGB Composite, prosty model LRM oraz 
SVF (ryc. 6: B–D).

Wizualizacja grodziska wykazała pewne charaktery-
styczne elementy w każdym modelu stworzonym przy 
użyciu wyżej wymienionych metod. Jednak każda z wi-
zualizacji DEM przedstawia i uwydatnia tylko niektóre 
rodzaje obiektów antropogenicznych. W związku z tym 
tworzenie wielu różnych wizualizacji, z różnymi parame-
trami wejściowymi jest niezbędne dla pełnego wykorzy-
stania potencjału danych ALS.

Ryc. 6. Wizualizacje grodziska „Kněží Hora u Katovic”: A) aktualna ortofotografia; B) cieniowanie stoków (hill-shading) z 16 
kierunków przy elewacji słońca 35°; C) model miejscowego reliefu terenu z ewaluacją trendu elewacji o promieniu 15 pix; D) SVF 
z promieniem wyszukiwania 20 pix z 32 kierunków (oprac. J. Plzák)
Fig. 6. „Kněží Hora u Katovic” hillfort’s visualisations: A) the current ortophoto; B) hill-shading from 16 directions and solar 
elevation of 35°; C) local relief model with relief trend evaluation radius 15 pix; D) sky view factor with 20 pix from 32 directions 
search radius (designed by J. Plzák)
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Ryc. 7. Wizualizacja grodziska „Kněží Hora 
u Katovic” wykonana jako kompozytowe RGB 
przy wykorzystaniu cieniowania stoków (hill-
-shading) z 16 kierunków i elewacji słońca 15; 
pełna czerwona linia – pewna krawędź prawdo-
podobnego wału, przerywana czerwona linia – 
niepewna krawędź prawdopodobnego wału 
(oprac. J. Plzák)
Fig. 7. „Kněží Hora u Katovic” hillfort’s visu-
alisation using hillshading from 16 directions 
and solar elevation of 15° draw as an RGB 
Composite; full red line – certain edge of possi-
ble rampart, dashed red line – uncertain edge 
of possible rampart (designed by J. Plzák)

Opis grodziska na podstawie badań  
powierzchniowych oraz danych ALS

Na podstawie danych ALS przeprowadzono w 2016 r. ba-
dania powierzchniowe grodziska, w celu szczegółowego 
sprawdzenia obiektów. Połączenie tych metod sprawiło, 
że odkryto kilka nieznanych wcześniej faktów na temat 
stanowiska.

Grodzisko obejmuje niemal 8 ha (w tym akropol oraz 
wewnętrzne i zewnętrzne podgrodzia) i ma bardzo do-
brze zachowane fortyfikacje o wymiarach 220 x 380 m. 
Grodzisko było chronione przez strome zbocza od strony 
południowej, a ze wszystkich pozostałych stron przez li-
nie wałów obronnych. Centralna część – akropol – zaj-
muje wydłużoną platformę, umocnioną na całym obwo-
dzie. Fortyfikacje są przerwane przez ścieżki od zachodu 
i od wschodu, w miejscach przypuszczalnie oryginalnych 
wejść do centralnej części grodziska. Najbardziej masyw-
ny wał otacza jedno z podgrodzi od wschodniej, zachod-
niej i północnej strony, w jego zachodniej części osiąga-
jąc wysokość 2–3 m i w północnej, bardziej dostępnej 
części mając wysokość 4 m nad terenem wewnętrznej 
części podgrodzia. Od strony południowej, wysokość 
zewnętrzna osiąga 1–1,5 m. Wykorzystano tu korzystne 
ukształtowanie terenu, gdyż wał został zbudowany bez-
pośrednio na skraju tarasu opadającego do rzeki Otava. 
W miejscach drobnych naruszeń można stwierdzić, że wał 
składa się z płaskich, często lekko nadpalonych kamieni. 
Nie stwierdzono obecności fosy wokół wału wewnętrz-
nego podgrodzia, ale taki rów znajduje się wewnątrz 
akropolu po wewnętrznej stronie jego wału. Jest możli-
wy do wykrycia głównie wzdłuż całej południowej części 
obwodu akropolu tylko do maksymalnej głębokości 0,5 m 
i szerokości  m. Rów jest lepiej czytelny przy północnym 
wale, w jego centralnej części, gdzie ma głębokość 1 m 

przy szerokości ok. 4 m. Pomimo faktu, że jest zauważal-
ny w danych ALS (np. ryc. 7 i 9), pewne zniekształcenia 
jego obrazu powstały ze względu na nawiane i rozłożo-
ne liście (wizja terenowa w 2016 roku ujawniła grubość 
ich warstwy sięgającą do 30 cm). Rów zanika w kierunku 
północno-zachodnim i północno-wschodnim, i nie został 
zaobserwowany po zachodnich i wschodnich, wewnętrz-
nych stronach wału. Forma wejść do centralnej części gro-
dziska nie jest znana, ponieważ są one obecnie reprezen-
towane przez proste wyrwy w wałach. Za zewnętrznym 
wałem akropolu znajduje się trójkątna, celowo stworzona 
platforma umieszczona po obu stronach wschodniej i za-
chodniej części wewnętrznego podgrodzia, o wymiarach 
20 x 30 m. Platforma jest częściowo otoczona (od stro-
ny południowej) ścieżką prowadzącą z akropolu do wej-
ścia do wewnętrznego/zewnętrznego podgrodzia. Samo 
podgrodzie wewnętrzne nie jest znacząco przekształco-
ne przez człowieka, jednakże mogły mieć miejsce pewne 
drobne (obecnie prawie nierozpoznawalne) dostosowa-
nia niektórych części terenu. Dwa wały znajdują się mię-
dzy wewnętrznym i zewnętrznym podgrodziem, wznosząc 
się do 6 m. Od wewnętrznej strony, za pierwszym wałem 
(wewnątrz wewnętrznego podgrodzia) znajduje się rów 
o głębokości 1 m i szerokości 6 m, biegnący wzdłuż całej 
północnej i wschodniej ściany. Inny rów znajduje się po-
między pierwszym i drugim wałem, o głębokości od ścia-
ny do drugiego zewnętrznego wału wynoszącej ok. 2 m. 
Trzeci rów jest usytuowany w zewnętrznym podgrodziu, 
przed drugim wałem. Niemal niezauważalny w terenie, 
ma maksymalną szerokość 6 m i głębokość 0,5 m. Ze-
wnętrzne podgrodzie styka się z wewnętrznym i jest za-
bezpieczone rowem i wałem, połączonym z innym wałem 
na zachodzie i wschodzie. Ufortyfikowany obszar rozciąga 
się w kierunku zachodnim, tworząc dość dużą, jednolitą 
przestrzeń. Zewnętrzny wał okrąża grodzisko na długości 
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640 m, osiągając 6 m wysokości. Zaobserwowano również 
niewielki rów przy wale, którego szerokość nie przekracza 
3 m, a głębokość wynosi do 0,75 m. Jest on częściowo 
zakłócony przez ścieżkę, biegnącą od strony zewnętrznej 
grodziska wzdłuż wału i rowu, wymienionych powyżej. 
Inny rów i towarzyszący mu wał odsuwa się od wałów 
obronnych wewnętrznego podgrodzia na wschodzie, kie-
rując się na północny-zachód, wzdłuż stromego, północ-
nego zbocza, opadającego do rzeki Otava. Jego szerokość 
sięga miejscowo ok. 5 m, a wysokość od 1,5 m od strony 
zachodniej do 4 m od wschodu. Oryginalne wejście na 

zewnętrzne podgrodzie znajduje się w północnej części 
fortyfikacji, ma ono formę lejkowatej bramy.

Konstrukcja wewnętrzna fortyfikacji jest rozpoznana 
w niewystarczającym stopniu, zapewne zbudowana była 
z wykorzystaniem drewniano-glinianych struktur rusz-
towych z kamiennym oblicowaniem w postaci suchego 
muru. W niektórych miejscach możliwe jest zaobserwo-
wanie czerwonego, przepalonego rumowiska kamienne-
go z wypalonymi bryłami gliny z odciskami elementów 
konstrukcyjnych. Należy przyjąć, że przynajmniej pewna 
część wału została zniszczona w wyniku pożaru. Ponadto, 

Ryc. 8. „Kněží Hora u Katovic”. Po lewej stronie: historyczne zdjęcie lotnicze z 1951 r.; po prawej wizualizacja jako kompozyto-
we RGB z wykorzystaniem cieniowania stoków (hill-shading) z 16 kierunków i elewacji słonecznej wynoszącej 5° (oprac. J. Plzák)
Fig. 8. „Kněží Hora u Katovic”. On the left side: the historical survey aerial image from 1951; on the right side visualisation 
using hillshading from 16 directions and solar elevation of 5° draw as an RGB Composite (designed by J. Plzák)

Ryc. 9. Lokalizacje cyfrowych cięć wałów 
w wizualizacji grodziska „Kněží Hora u Kato-
vic”: cieniowanie stoków (hill-shading) z 16 
kierunków i elewacji słonecznej wynoszącej 
15° jako kompozytowe RGB (oprac. J. Plzák)
Fig. 9. Locations of digital rampart cuts in 
„Kněží Hora u Katovic” hillfort visualisation: 
hillshading from 16 directions and solar eleva-
tion of 15° draw as an RGB Composite (desi-
gned by J. Plzák)
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jest również możliwe, że fortyfikacji nie zbudowano jako 
całości, lecz etapowo24.

Oprócz powyższych ustaleń, ważnym odkryciem jest 
holweg (głębocznica) zidentyfikowany na podstawie da-
nych ALS. Wchodzi on w południowy stok z przestrzeni 
pomiędzy pierwszym i drugim wałem między podgro-
dziami. Ta obecnie niemal niewidoczna, lekko zagłębiona 
powierzchnia o średnicy 8 m, skręca w kierunku wschod-
nim i stopniowo schodzi w obszar zalewowy rzeki Otava. 
Wydaje się, że może to być oryginalny ciąg komunikacyjny 
w kierunku cieku wodnego poniżej grodziska. Zaobser-
wowano także kilka mniej widocznych obniżeń terenu, 
reprezentujących inną zagłębioną drogę, pozostawiając 
północną zewnętrzną lejkowatą bramę i kierując się na 
zachód wzdłuż zewnętrznego wału na 60 m, a następnie 
odwracając się 50 m od niej, wciąż kierując się na zachód. 
Po 100 metrach przebieg tej drogi jest zakłócony przez kil-
ka sztucznych tarasów, prawdopodobnie o średniowiecz-
nym pochodzeniu, ale jej koniec jest znowu widoczny, 
kiedy skręca w kierunku południowym, aby doprowadzić 
do niewielkiego nadbrzeża nad rzeką Otava (ryc. 6–9).

Unikatowe odkrycie zostało dokonane przez wzmoc-
nienie widoczności innej możliwej linii umocnień na polu 
uprawnym, na północny-wschód od grodziska. Głów-
na część tego wału jest zachowana, choć jego ciągłość, 
brama wjazdowa lub połączenie z istniejącym wałem są 
niejasne (ryc. 7). Na podstawie obserwacji terenowych 
przeprowadzonych na polu ornym nie jest możliwa iden-
tyfikacja tego domniemanego wału, chociaż stwierdzono 
większe ilości kamieni na jego jego powierzchni. Co wię-
cej, wał ten został w znacznym stopniu zniszczony w jego 

24   Píč 1909: 203, 215–218, 359; Dubský 1928: 70–76; 1949: 586–
587; Beneš 1970; John i Rytíř 2007; Hrubý i Lutovský 2000: 461; 
Lutovský 2001: 122; 2011: 226.

wschodniej części przez niedawne zmiany w krajobrazie 
(tarasy winnic i sadów). Pozostałości wału zostały inten-
sywnie zaorane w ciągu ostatnich 60 lat w wyniku kolek-
tywizacji gruntów. Przed jego zniszczeniem, obiekt był 
przestrzennie dostrzegalny i użytkowany jako ścieżka na 
pola (ryc. 8). Gdy jeszcze istniał, wał z pewnością nie osią-
gał wysokości obecnie znanych fortyfikacji samego grodzi-
ska, ale był zdecydowanie wyższy niż obecnie. Korzystając 
z DEM, wykonane zostały w kilku miejscach cięcia cyfrowe 
w celu zobrazowania bieżącej wysokości domniemanego 
wału wynoszącej do 35 cm (ryc. 9–10). Przekrój nr 1 de-
monstruje zachowaną wysokość pierwszego wału.

Wnioski

Na podstawie przedstawionych wyżej ustaleń jest oczywi-
ste, że wkład ALS w połączeniu z badaniami powierzch-
niowymi jest bezsporny dla zrozumienia wewnętrznego 
układu grodziska „Kněží Hora”. Nie tylko obecny stan 
wiedzy został zweryfikowany wraz z identyfikacją układu 
umocnień, ale dokonano również nowych odkryć, w tym 
niewielkie rowy znajdujące się w wewnętrznej części 
akropolu i wewnętrznego podgrodzia, rów w południowej 
części zewnętrznego podgrodzia, prawdopodobne ślady 
ciągów komunikacyjnych zmierzających od akropolu do 
Otavy i, co nie mniej ważne, prawdopodobne inne umoc-
nienia (wał?), znajdujące się w najbliższym otoczeniu gro-
dziska, na południowy-wschód od niego. Czy naprawdę 
jest to kolejna część systemu fortyfikacyjnego grodziska, 
czy jedynie wynik nowożytnych zmian w ukształtowaniu 
terenu, ujawnić mogą jedynie dalsze badania.

Tłumaczenie Zbigniew Kobyliński  
i Katarzyna Zeman-Wiśniewska

Ryc. 10. „Kněží Hora u Katovic”. Schematy cyfrowych cięć wałów ze sztucznym zwykłym wyświetleniem (oprac. J. Plzák)
Fig. 10. „Kněží Hora u Katovic”. Diagrams of each digital rampart cut with artificial plain display (designed by J. Plzák)
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„Kněží hora” u Katovic hillfort (South Bohemia region) in light of airborne laser scanning

Summary

This paper is focused on „Kněží hora u Katovic” hillfort, situat-
ed near Katovice, in the Strakonice district, Southern Bohemia 
(Figs 1–2). This hillfort most certainly represented one of the 
central sites in this region in the Early Medieval Period. On the 
basis of its complex segmentation (the acropolis and at least 
two baileys) and a dominant position over the Otava River, we 
can consider it a central site of multifunctional importance. The 
current level of knowledge is briefly outlined, based on archae-
ology and previous attempts (dating back to the 18th century) at 
documenting this extensive hillfort (Figs 3–5). A significant im-
provement in the knowledge of the hillfort’s form was brought 
by ALS followed by detailed visual survey of the site (Figs 6–10). 
The ALS data has been obtained from the State Administration 
of Land Surveying and Cadastre in the form of digital terrain 

model of the 5th generation (DTM or DTM 5G). For ALS data 
visualisation, a digital elevation model (DEM) was first created 
in ArcGIS 10.3. For DEM calculation, a natural neighbour inter-
polation algorithm was chosen with a cell size set to 0.25 me-
ters and for DEM visualisation the Relief Visualization Toolbox 
(RVT) ver. 1.1 was selected. Three visualisation methods were 
chosen: hill-shading from multiple directions, simple local re-
lief model and sky-view factor. Emphasis was placed on sunken 
lanes, heading to the original hillfort’s entrances representing 
former communication scheme in hillfort’s direct surroundings. 
They can be probably dated back to the Early Medieval Period. 
A hitherto unknown terrain remains was uncovered in the field 
north of the site, showing evidence of another rampart enclos-
ing the third bailey. 
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ZANIKAJĄCY KRAJOBRAZ

Najbliższy krajobraz ujścia Nysy Łużyckiej do Odry dziś 
zdaje się być spokojny, gdzie czas płynie w sposób leniwy, 
rzadko mącony hałasem silnika przepływającej barki lub 
okrzykami kajakarzy. Połączone rzeki w uregulowanym 
korycie przemieszczają się ku północy by ponad 200 ki-
lometrów dalej zasilić wody Zalewu Szczecińskiego, a za 
jego pośrednictwem Morza Bałtyckiego. Nysa Łużycka 
łącząc się wraz z Odrą przekazuje jej również status rzeki 
granicznej oddzielającej państwo polskie od niemieckie-
go. W przeszłości jednak krajobraz ten prezentował się 
odmiennie. Dziś znajdujące się na marginesie społeczne-
go zainteresowania dawniej miejsce to niejednokrotnie 
stawało się areną jak i przyczyną konfliktów o znaczeniu 
zarówno lokalnym jaki i ponadlokalnym. Podobnych 
miejsc, które straciły swoje znacznie z przeszłości we 
współczesnym świecie nie brakuje. Mało jednak które 
może stać się tak wdzięcznym przykładem zanikającego 
przeszłego krajobrazu, gdzie połączone siły natury oraz 
działanie człowieka miały tak silny wpływ na zmiany, jakie 
w nim zaszły. Ślady przeszłej działalności człowieka obser-
wowane z perspektywy osoby przemierzającej ten teren 
współcześnie mogą się zdawać mało czytelne. Przyjęcie 
innego punktu widzenia przy pomocy pochodnych lotni-
czego skanowania laserowego (ALS – airborne laser scan-
ning) zamienia plątaninę pagórków, wałów, dołków oraz 
rowów w miejsce niegdyś tętniące życiem. Zrozumienie 
relacji pomiędzy powstaniem współcześnie obserwowa-
nych form w przeszłości nie jest jednak możliwe bez od-
wołania się do innych źródeł historycznych takich jak pu-
blikacje tematyczne, fotografie czy dane kartograficzne. 

W poniższym tekście, odwołując się do wyżej wspo-
mnianych źródeł, postaramy się odpowiedzieć na pytanie 
w jaki sposób doszło do powstania antropogenicznych 
form krajobrazowych zidentyfikowanych w wyniku in-
terpretacji pochodnych ALS. Zwrócimy uwagę również 
na miejsca, które uległy zmianie do tego stopnia, że ich 
wcześniejsze użytkowanie nie jest czytelne przy pomocy 
zastosowanych/analizowanych danych. Teren wybranego 
studium zostanie zawężony do najbliższego otoczenia uj-
ścia Nysy Łużyckiej do Odry znajdującego się głównie po 
polskiej stronie współczesnej granicy, pomiędzy Ratsdor-

fem, Kosarzynem, Łomami a Krzesinem (ryc. 1). Główny 
punkt zainteresowania zostanie skupiony na byłej wsi 
Szydłów oraz pozostałościach nowożytnego wojskowego 
obozu polowego znajdujących się po przeciwnej stronie 
rzeki Odry. Historia tego krajobrazu zostanie przedsta-
wiona w sposób linearny od najstarszych znanych nam 
wydarzeń po najbardziej współczesne, jakie w nim zaszły. 
Należy mieć jednak na uwadze, zarówno dziś jak i w prze-
szłości współwystępowanie ze sobą obiektów z różnych 
czasów. Jest to jeden z aspektów, który przyciąga uwa-
gę w trakcie interpretacji palimpsestu śladów przeszłej 
działalności człowieka na pochodnych ALS. Te informacje 
jednak nie zawsze są w taki sam sposób uwypuklone przy 
pomocy innych źródeł historycznych (ryc. 1)

Szydłów

Historia nieistniejącej już dziś wsi Szydłów w sposób 
obszerny została opisana w innej publikacji1. Zatem na 
potrzeby niniejszej pracy skupimy uwagę jedynie na wy-
branych jej aspektach, które korespondują z przedstawio-
nymi interpretacjami pochodnych LSL oraz analizami hi-
storycznych materiałów kartograficznych. Po raz pierwszy 
istnienie Szydłowa wzmiankowane jest w 1232 r. jako ca-
stri Sidlow. Strategiczne znaczenie oraz istnienie grodzi-
ska w Szydłowie zostaje potwierdzone raz jeszcze w 1249 
r. kiedy to książę wrocławski Henryk III Biały przyrzekł zie-
mię pomiędzy Kwisą a Bobrem oraz gród w Szydłowie 
Henrykowi Dostojnemu, margrabiemu miśnieńskiemu 
w zamian za pomoc zbrojną przeciwko bratu. Margrabia 
miał jeszcze do wyboru ziemię krośnieńską, a w zamian 
za Szydłów oferowano mu 300 grzywien, jednak z obu 
ofert jednak nie skorzystał2. Nie wiemy, czy już w tym cza-
sie w tym miejscu znajdowało się jedynie grodzisko, czy 
przylegała już do niego wieś. Ustrukturyzowany charakter 
wsi sugeruje, że została ona założona w ramach planowej 
akcji kolonizacyjnej. Sposób, w jaki mieszkańcy konstru-
owali wokół siebie krajobraz, wskazuje na ich ciągła wal-
kę z żywiołem wodnym. Do dziś czytelne przekształcenia 

1   Schmidt 1908; Czarnuch 2009. 
2   Jureczko 2007: 50–51.
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Ryc. 1. Ujście Nysy Łużyckiej do Odry. 
Numerami kolejno od 1 do 4 oznaczono frag-
menty przestrzeni prezentowane w dalszej 
części teksu (oprac. M. Kostyrko, źródło: 
OpenStreetMap)
Fig. 1. Lusatian Neisse river mouth. Areas 
of interest have been indicated with numbers 
from 1 to 4 (elaborated by M. Kostyrko, source: 
OpenStreetMap)

krajobrazu ukazują w jaki sposób mieszkańcy tej prze-
strzeni poprzez konstrukcję sieci kanałów ponosili trud 
w osuszeniu choć by niewielkich fragmentów gruntu. 
Czytelne na zobrazowaniach ALS niewielkie wyniesienia 
przedstawiają relikty utwardzonych platform, na których 
stawiano domy lub nawet całe zagrody. Na ich dzisiejszą 
formę składają się również pozostałości po wcześniejszej 
zabudowie. Część działek wyraźnie oddzielona jest od 
siebie kanałami, najprawdopodobniej była to przestrzeń 
wydzielona pod przydomowy ogródek bądź sad (ryc. 2). 

Historia tego miejsca zainspirowała archeologów do 
przeprowadzenia prospekcji terenowej pod koniec lat 
80. XX w. Jednym z zadań, jakie przed sobą postawiono, 
było odnalezienie wspomnianego grodziska. Pomimo 
nieosiągnięcia zakładanych celów, za sukces tego przed-
sięwzięcia na pewno należy uznać odnotowanie istnienia 
na terenie byłej wsi Szydłów fortyfikacji nowożytnych3. 
O fortyfikacji w tym miejscu w wspominają również au-
torzy opracowania zbiorowego Ziemia Lubuska wydane-
go w 1950 r.: „Tam właśnie, u spływu rzek Odry i Nysy, 
w północnym cyplu powiatu, na wysokim wzniesieniu 
znajdował się zameczek (Schiedlo). Dziś jeszcze miejsce 
grodu widoczne jest w postaci wzgórza”. 4

3   Lewczuk 1993.
4   Sczaniecki i Zajchowska (red.) 1950: 399.

Czy informacja ta powstała na podstawie wizyty 
w terenie przeprowadzonej przez autorów, czy może 
inne były źródła takich informacji, dziś nie jest moż-
liwe do stwierdzenia. Interesujący jest fakt, że 30 lat 
później archeolodzy w tym miejscu na owe relikty nie 
natrafili. Współcześnie, przy pomocy pochodnych ALS 
oraz prospekcji terenowej możliwe jest wytypowanie 
dwóch miejsc, o których mogli wspominać autorzy. Jed-
no z nich znajduje się na terenie byłej wsi Szydłów, w jej 
południowym krańcu. Jest to miejsce, gdzie jeszcze dziś 
napotkać można porozrzucane fragmenty tablic nagrob-
kowych. Jest to otoczona fosą niewielka górka, na szczy-
cie której jeszcze na początku XX w. stał niewielki kościół 
o konstrukcji szachulcowej, otoczony ze wszystkich stron 
cmentarzem (ryc. 2–3). Ukształtowanie terenu, widocz-
ne na wizualizacjach numerycznego modelu terenu 
(NMT), wyraźnie wskazują na analogię tej formy tereno-
wej do późnośredniowiecznych gródków stożkowatych5. 
Niewielkie wyniesienie terenu, przylegające od strony 
wschodniej, również mogło zostać usypane w tym sa-
mym czasie. Kształt tej formy terenu zdaje się być mniej 
jednoznaczny, nie pozwala to tym samym na wysunię-
cie hipotezy o bliźniaczej konstrukcji, na której również 
znajdowałaby się wieża. Powstaje pytanie, czy owa de-

5   Kiarszys 2015: 228–247.
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Ryc. 2. Wizualizacja pochodnych lotniczego 
skanowania laserowego (topograficzny indeks 
pozycji) w skali barwy niebieskiej reprezentują-
cej zagłębienie terenu po ciemny pomarańczo-
wy reprezentujący wypukłe formy terenowe. 
Poniżej znajduje się interpretacja danych ALS. 
1 – miejsce znajdowania się kościoła, 2 – ciągi 
komunikacyjne, 3 – możliwe granice działek, 
4 – uregulowane cieki wodne, 5 – relikty za-
budowy gospodarczej 6 – gródek stożkowaty, 
7 – przydomowa przestrzeń gospodarcza, 
8 – pozostałości twierdzy Augusta II Mocnego, 
9 – wał przeciwpowodziowy, 10 – relikty grobli, 
11 – fosa powstała w trakcie budowy późnośre-
dniowiecznego grodu, 12 – stawy (oprac. M. Ko-
styrko, źródło danych: CODGiK/projekt ISOK)
Fig. 2. Visualisations of Airborne Laser 
Scanning derivatives (Topographic Position In-
dex). Lower terrain is presented with blue and 
higher ground with orange tones. 1 – church, 
2 – paths, 3 – possible allotment boundaries, 
4 – water channels, 5 – relicts of households, 
6 – motte-and-bailey castle, 7 – garden allot-
ments, 8 – relict of August’s II the Strong stron-
ghold, 9 – floodbank, 10 – relicts of a dyke,  
11 – ditch, 12 – ponds (designed by  
M. Kostyrko, data source: CODGiK, project 
ISOK)

formacja jest skutkiem późniejszej działalności, czy należy 
doszukiwać się innego przeznaczenia tego miejsca, np. 
pewnej formy umocnionego podgrodzia. W tym miejscu 
w połowie XX w., gdy większość wsi Szydłów już nie ist-
niała, znajdowało się nadleśnictwo (ryc. 4). To właśnie tu 
dziś można zaobserwować w terenie zachowaną jeszcze 
piwnicę, wyraźnie czytelne fundamenty domu oraz zna-
leźć porozrzucane po całym terenie fragmenty ceramiki 
oraz kamionkowych rur wydobytych z ziemi przez osoby 
odwiedzające to miejsce w celu pozyskania choć skraw-
ka przeszłości tego krajobrazu w postaci zabytkowych 
przedmiotów (ryc. 5). Za lokalizacją wyżej wspomnianego 
miejsca właśnie tu wskazuje zatem zarówno wyżej opisa-
na forma terenowa, jak i fakt znajdowania się na terenie 
byłej wsi Szydłów (ryc. 3–5).

Na przeciwległym brzegu Odry znajduje się jednak 
inny obiekt, którego relikty oraz luźne zabytki odnale-
zione w jego obrębie sugerują, że również mogło być 
miejscem wspomnianym przez autorów Ziemi Lubuskiej. 
Obiekt ten z perspektywy historycznych danych kar-
tograficznych zdaje się być reliktami reduty (ryc. 6–7), 
jednak nieliczne ułamki ceramiczne, odsłonięte w tym 
miejscu przez osuwisko, przypominają wyroby ceramicz-
ne powstałe najpóźniej w XIV w. Zatem przy założeniu, 
że ówcześni kartografowie trafnie zinterpretowali znaj-
dującą się w tym miejscu konstrukcję, być może należy 
interpretować ten obiekt jako wielofazowy. W jaki sposób 
zatem doszło do wykorzystania terenu po grodzisku póź-
nośredniowiecznym do wzniesienia nowożytnego obiektu 
wojskowego?
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Ryc. 3. Kościół z wsi Szydłowo (źródło: 
Schmidt 1908)
Fig. 3. Church from Szydłów (Schiedlo) villa-
ge (after: Shmidt 1908)

Ryc. 4. Historyczne mapy topograficzne (Meßtischblätter, 3954/2186) prezentujące stan zasiedlenia 
wsi Szydłów w 1894 (po lewej) oraz w 1934 roku (po prawej). Czerwonym prostokątem została oznaczone 
miejsce znajdowania się schroniska młodzieżowego, gospody oraz leśniczówki (oprac. M. Kostyrko, źró-
dło: Archiwum Map Zachodniej Polski, Wydziałowe Archiwum Kartograficzne, Wydziału Nauk Geograficz-
nych UAM w Poznaniu)
Fig. 4. Historic maps presenting village of Szydłów in 1894 (left) and in 1934 (right) (designed by 
M. Kostyrko, data source: Archive of Maps of the Western Poland, Faculty of Geographical and Geological 
Studies of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

Ryc. 5. Widoczne ponad powierzchnią ziemi 
fragmenty zabudowy. W tle (oznaczone wskaź-
nikiem) miejsce, w którym stał kościół (por. 
ryc. 2–3) (fot. M. Kostyrko)
Fig. 5. A visible household relicts. In the 
background arrow pointing to the place where 
the church once stood (see also figs 2–3) (pho-
to by M. Kostyrko)
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Konflikt

Ujście Nysy Łużyckiej do Odry w okresie od wojny trzy-
dziestoletniej po wojny napoleońskie, czyli przez niemal 
200 lat, skupiało uwagę wojskowych. W trakcie co naj-
mniej czterech konfliktów zbrojnych, które w tym okre-
sie przetoczyły się przez tereny środkowej Europy (wojna 
trzydziestoletnia, wielka wojna północna, wojna siedmio-
letnia i tzw. wojna wyzwoleńcza 1813 roku) pojawiały się 
tu wojska walczących stron – Szwecji, Saksonii, Prus oraz 
Rosji. Z tymi wielokrotnymi pobytami wiązały się fortyfi-
kacje, budowane dla zabezpieczenia przepraw przez Odrę 
i Nysę Łużycką. Powodem tego zainteresowania było wy-
jątkowo korzystne położenie geograficzne. Widły rzek 
w sposób naturalny nadają się do lokalizacji fortyfikacji, 
które zabezpieczać mogą przeprawę w kilku kierunkach 
naraz. W tym przypadku istotą była zarówno przeprawa 
przez Odrę na południe, w stronę Gubina i dalej, w kierun-
ku Bramy Łużyckiej, a także przez Nysę Łużycką w stronę 
Śląska. Z tego też powodu często w tym miejscu pojawiały 
się wojska szwedzkie w trakcie wojny trzydziestoletniej – 
zarówno w czasie ich marszu w stronę Czech, jak i w kie-
runku Śląska. Poza tym od 1620 do 1815 roku leżąca na 
północnym brzegu Odry, naprzeciw ujścia Nysy Łużyckiej, 
wioska Szydłów była jedynym fragmentem lewobrzeżnego 
terenu należącym do władców Saksonii. Miejsce to nabra-
ło dla władców Saksonii szczególnego znaczenia po wybo-
rze Augusta Mocnego na króla Rzeczpospolitej. Wówczas 
najkrótsza droga z Saksonii do Polski biegła właśnie przez 
Szydłów i dalej przez Krosno Odrzańskie, a okolice Szydło-
wa stanowiły saski przyczółek na tym szlaku. 

W chwili obecnej trudno jest ustalić jednoznaczną 
chronologię powstawania dzieł obronnych w tym miej-
scu. Na pewno pierwsze umocnienia powstały tutaj 
w okresie wojny trzydziestoletniej. Według przechowy-
wanej w drezdeńskiej Bibliotece Państwowej mapy okolic 
ujścia Nysy Łużyckiej do Odry z początków XVIII w. ist-
niejące wówczas reduty w okolicach Łomów i Kosarzyna 
miały być związane ze szwedzkim obozem z 1634 roku6 
(ryc. 6). Datowanie to jest wątpliwe – literatura regio-
nalistyczna nie wspomina o szwedzkim obozie z tego 
okresu – jednak nie należy go zupełnie wykluczać, bo-
wiem w tym roku armia szwedzka była w okolicach do-
syć aktywna – po zdobyciu 2 czerwca Frankfurtu nad 
Odrą szwedzki głównodowodzący, gen. Banner wysłał 
na południe silny oddział pod dowództwem gen. maj. 
Torstena Stalhandskego, który między innymi zdobył nie-
dalekie Krosno Odrzańskie7. Właśnie to miejsce – leżące 
u ujścia do Odry innego jej dopływu, Bobru było przez 
cały szwedzki okres wojny trzydziestoletniej głównym 
punktem, o który toczono intensywne walki i który for-
tyfikowano (do dziś zachowało się powstałe wówczas 
dzieło rogowe broniące zamku). Według literatury regio-

6   Situation des Oderflusses. Dresden, Sächsische Landesbibliothek, 
SLUB KS A14043. 

7   Maroń 2000: 131; Theatrum Europaeum 1639: 231.

nalistycznej szwedzki obóz i jego fortyfikacje powstały 
dopiero w 1642 roku. Wówczas armia szwedzka pod do-
wództwem Lenarta Torstensena nie tylko wzniosła szańce 
w pobliżu Łomów i Szydłowa, ale i wzniosła tam most na 
Odrze, którego materiał budowlany pozyskano ze zbu-
rzonych zabudowań należących do klasztoru w Neuzelle, 
a także do wsi Łomy. W tym obozie Szwedzi kwaterowa-
li kilkukrotnie, między innymi przez większość sierpnia 
1642 roku. Wprawdzie już w 1639 roku szwedzkie od-
działy pojawiły się w tym miejscu, we wrześniu tego roku 
pięciotysięczna armia szwedzka przeprawiła się przez 
most, tym razem na Nysie Łużyckiej, w pobliżu Kosarzy-
na, jednak z wydarzeniem tym nie wiązała się budowa 
fortyfikacji8 (ryc. 6).

Ponowna aktywność związana ze wznoszeniem obiek-
tów obronnych miała miejsce w okresie wielkiej wojny pół-
nocnej, kiedy to wojska saskie zaczęły wykorzystywać te 
miejsce jako przeprawę na Odrze. Już w 1700 roku przeszło 
tędy pięć saskich regimentów. Tym razem przeprawili się 
przez Odrę między wsią Wellmitz a Szydłowem. W 1704 
roku wieś Wellmitz ponownie stała się miejscem obozo-
wania armii saskiej. Początkowo przez kilka tygodni stało 
tu osiem regimentów kawalerii. Później wzniesiono most 
łyżwowy na Odrze między Szydłowem a Białą Górą, któ-
ry był przez cały rok wykorzystywany przez armię saską. 
Wówczas też wzniesiono fortyfikacje dla jego osłony, któ-
re były okresowo obsadzane przez wojska saskie9. W tym 
miejscu należy wrócić do wspomnianego powyżej planu 
okolic ujścia Nysy Łużyckiej z drezdeńskiej biblioteki. Za-
sadniczą jego treścią jest przedstawienie mostów na Odrze 
oraz fortyfikacji je broniących. Pierwszy z mostów miał być 
położony bliżej przysiółka Biała Góra, drugi – bliżej Szy-
dłowa. Tenże był broniony obszernym dziełem rogowym 
z rawelinem na wschodnim brzegu Odry, na zachodnim 
zaś dwiema redutami połączonymi wałem. W 1709 roku 
to samo przedmoście zostało wzniesione na nowo i wy-
korzystane jako osłona dla przeprawy całej saskiej armii, 
ruszającej do Polski w celu jej odbicia dla Augusta Moc-
nego. Wówczas też saski elektor miał osobiście zapoznać 
się z okolicami Szydłowa i zdecydować o założeniu tam no-
wej twierdzy10. Już w 1709 roku ruszyły prace – wytyczono 
teren i sprowadzono robotników, przydzielono również 
inżyniera, majora Bruyna. Początkowo forteca miała mieć 
postać sześciobastionowego wieloboku, jednak ostateczny 
projekt, znany z zasobów sztokholmskiego Kriegsarkivet, 
przewidywał warownię pięciobastionową. Poza głównym 
obwodem twierdza miała mieć raweliny przed każdą kur-
tyną, słoniczoła przed trzema bastionami, oraz pełną drogę 
krytą z placami broni i przedstokiem (glacis). Od północy 
przewidywano jeszcze dwa wysunięte przed pierwszą od-
cinki drogi krytej, oddzielone od siebie fosą. Przewidywany 
koszt jej budowy miał wynosić 510 389 talarów11. Zgodnie 
z opisem zamieszczonym na planie, w 1711 roku twierdza 

8   Lehmann 1963: 236, 238.
9   Lehmann 1963: 303–304; Senckel 1898: 343, 345–346.
10   Lehmann 1963: 307.
11   Schmidt 1908: 20–23.
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posiadała już przedstok pierwszej drogi krytej, a pierwsza 
fosa miała być rozpoczęta12. Do października 1711 roku 
wydano na ten cel ze środków Łużyc Dolnych kwotę 12 ty-
sięcy talarów. Przy budowie pracowało 1000 robotników. 
W 1712 roku wystawiono jeszcze palisady, jednak wkrótce 
po tym w królewskiej kasie zabrakło pieniędzy, a poza tym 
prowadzący budowę major Bruyn ciężko ranił gubińskiego 
mieszczanin, przez co został aresztowany i nie mógł dalej 
sprawować swej funkcji. Wszystko to skutkowało przerwa-
niem budowy twierdzy13. To, co udało się wznieść, można 
oglądać do dnia dzisiejszego (ryc. 2). Mimo zaprzestania 
budowy – jak się zdaje – z pomysłu całkiem nie zrezygno-
wano. W berlińskim Staatsbibliothek znajduje się bowiem 
kolejny projekt twierdzy, datowany na lata 1720–1740, któ-
ry, jak wynika z zamieszczonego opisu, powstał na podsta-
wie królewskiego pomysłu, zapewne Augusta Mocnego14. 

12   Plan de Schidlow comme il devoit etre fortifie l’an 1710. Riksarki-
vet, SE/KrA/0406/25/241/001.

13   Schmidt 1908: 23.
14   Plan von Schiedlo. Staatsbibliothek zu Berlin Stiftung Preussischer 

Kulturbesitz, sygn. X 33510. Plan został przez archiwistów opra-
cowujących to źródło wydatowany na lata 1720–1740, taki zakres 
chronologiczny widnieje na adnotacji ołówkowej poniżej legen-
dy. Z treści planu można wyciągnąć inny wniosek i dokładniej go 

Plan ten pokazuje projekt nowej, znacznie mniejszej twier-
dzy. Centrum założenia miało być nieduże dzieło na planie 
dwóch rombów, od strony północnej otoczone przedwa-
łem (enweloppą), składającą się z dwóch dzieł rogowych 
oraz dużego słoniczoła. Wewnątrz centralnego dzieła miały 
znajdować się koszary, dom komendanta, kościół, maga-
zyn prochu, magazyn prowiantowy oraz arsenał. Nieliczna 
zabudowa miała znajdować się również w dziełach rogo-
wych. Plan ten zawiera również ważne informacje doty-
czące istniejących fortyfikacji – zarówno nie ukończonej 
twierdzy z 1712, jak i dzieł polowych. Relikt twierdzy z 1709 
roku miał postać pierwszej linii umocnień – zewnętrznego 
przedstoku, a także trzech słoniczół. Zgodnie z opisem za-
mieszczonym w legendzie, linia ta nie została ukończona, 
poza tym była określona jako „zapadnięta”. Co ważne, do 
skrajnego, zachodniego odcinka przedstoku przylegała ist-
niejąca zabudowa magazynu prowiantowego, dodatkowo 
broniona od strony wsi Szydłów przez kleszczową w narysie 

wydatować. Zostały w nim przedstawione dwa obiekty istnieją-
ce – magazyn prowiantowy oraz przedmoście z domem pisarza 
budowlanego. Jako że nie ma wzmianek z okresu po 1724 o fak-
tycznym funkcjonowaniu instytucji związanych z twierdzą, należy 
przyjąć, że powstał w pierwszej połowie lat 20. XVIII wieku. 

Ryc. 6. Mapa powstała najprawdopodobniej na początku XVIII w. przedstawiająca mosty (czarny prostokąt) oraz system po-
lowych fortyfikacji (oznaczone wskaźnikami, czerwonym – por. ryc. 9–10, niebieskim – por. ryc. 8, czarnym – pozostałości nie 
zidentyfikowano w terenie w trakcie prowadzonych badań) (oprac. M. Kostyrko)
Fig. 6. The map which was probably made at the begining of 18th c. With the black rectangle the bridge is marked, and with 
red and blue arrows a system of field fortifications (designed by M. Kostyrko) 
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Ryc. 7. Mapa z 1817 roku przedstawiająca niedokończoną twierdzę Augusta II Mocnego wraz z Szydłowem, umocnienia znaj-
dujące się na przeciwnym brzegu rzeki (wskaźnik niebieski – pozostałości nie zidentyfikowano w terenie w trakcie prowadzonych 
badań), wskaźnikiem czerwonym oznaczono badaną redutę (por. ryc. 9–10), czarnymi miejsca, w których znajdują się pozostało-
ści redut prezentowanych na ryc. 8 (źródło: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, sygn. E 72726)
Fig. 7. A map from 1817 in which the unfinished August’s II the Strong stronghold is presented. Fortification indicated with 
blue arrow has not been found during archaeological prospection, red arrow points to the redoubt where geophysical prospec-
tion was conducted, the black arrows point to redoubts presented in fig. 8 (data source: Geheimes Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz, sygn. E 72726)

linię palisad. Poza tym mapa ta rejestruje relikt umocnień 
broniących przejścia na zachodnią stronę Odry, a znanych 
ze wspomnianej już mapy z Drezna. Ich formy były jednak 
nieco inne – po szydłowskiej stronie brzegu zarejestrowano 
duże dzieło rogowe wzmocnione rawelinem, po drugiej zaś 
stronie jedynie dwie flesze. Znacznie ważniejszą informacją 
jest istnienie na południowym brzegu Odry dużego, klesz-
czowego przedmościa. Obiekt ten nie był zarejestrowany 
na mapie sprzed budowy twierdzy, ani na jej projekcie. 

Sądzić należy, że było to prowizoryczne dzieło obronne 
wzniesione po zarzuceniu budowy warowni w 1712 roku, 
a umożliwiające spełnianie w minimalnym zakresie funkcji 
twierdzy kontrolującej wszystkie przeprawy w okolicy ujścia 
Nysy Łużyckiej. O tym, że umocnienia szydłowskie funkcję 
tą spełniały, świadczy fakt, że aż do 1724 roku składowany 
był tam sprzęt artyleryjski15. 

15   Lehmann 1963: 308.
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Upadek

W późniejszym okresie Szydłów zdecydowanie stracił na 
znaczeniu wojskowym. Wprawdzie w 1757 roku prze-
prawiły się tu przez Odrę trzy pruskie regimenty, jednak 
nie miało to większego znaczenia16. Podobnie mało zna-
czący fakt miał miejsce w okresie wojen napoleońskich, 
kiedy to w sierpniu 1813 roku w okolicach Szydłowa 
przeprawił się tu przez Odrę korpus pruskiego gen. von 
Wobesera17. Zachowane źródła kartograficzne pozwalają 
jednak sądzić, że być może jakieś prace przy tutejszych 
fortyfikacjach odbyły się w drugiej dekadzie XIX wieku. 
Plan okolic z 1817 roku pokazuje nie tylko doskonale za-
chowane przedmoście po południowej stronie Odry oraz 
wały otaczające wieś Szydłów, ale i czworoboczną redu-
tę, otoczoną fosą, znajdującą się po południowej stronie 
Odry, naprzeciw Szydłowa. Reduta ta jest tożsama z jed-
ną z redut obozu szwedzkiego, zarejestrowaną na planie 
z początku XVIII wieku. Pozostałych obiektów, mimo że 
dwa z nich zachowały się do dziś i są tylko nieco słabiej 
czytelne, mapa z 1817 roku nie rejestruje (ryc. 7).

Jak widać, w toku działań wojennych powstało w opi-
sywanych okolicach kilkanaście dzieł obronnych – siedem 

16   Lehmann 1963: 313.
17   von Schütz 1842: 4.

redut szwedzkiego obozu z wojny trzydziestoletniej, dwa 
duże dzieła obronne broniące mostu między Wellmitz 
a Szydłowem, zewnętrzny przedstok nieukończonej twier-
dzy w Szydłowie oraz kleszczowy szaniec na południe od 
Szydłowa, tuż przy ujściu Nysy Łużyckiej do Odry. Do dzisiaj 
zachowały się w postaci dającej się zarejestrować formy 
terenowej tylko cztery z tych obiektów – pozostałość ze-
wnętrznego przedstoku nieukończonej twierdzy oraz trzy 
reduty ze szwedzkiego obozu z okresu wojny trzydziesto-
letniej (ryc. 8). Relikt nieukończonej twierdzy znany był od 
dawna; jest on nie tylko rejestrowany na współczesnych 
mapach topograficznych, ale i dobrze czytelny na zdjęciach 
lotniczych. Trudność sprawiała jedynie jego identyfikacja, 
bowiem do niedawna tą formę terenową intepretowano 
jako pozostałość szwedzkiego obozu warownego z okresu 
wojny trzydziestoletniej18. Jedną z redut faktycznego obo-
zu z tego okresu – znajdującą się w zakolu Odry na północ 
od Kosarzyna – odnaleziono już w pierwszej dekadzie XXI 
wieku dzięki zdjęciom lotniczym udostępnionym w ra-
mach państwowego geoportalu. Obiekt ten jest również 
widoczny na zobrazowaniach satelitarnych dostępnych 
za pomocą programu Google Earth. I w tym przypadku 
pomocne były powszechnie dostępne źródła kartogra-
ficzne i naniesione na nich nazwy geograficzne –niemiec-

18   Lewczuk 1993; Motyl 2006.

Ryc. 8. Pochodne danych ALS (cieniowany model wraz z nałożoną wizualizacją Local Relief Model) wraz z interpretacją przed-
stawiającą pozostałości dwóch redut (oprac. M. Kostyrko)
Ryc. 8. ALS derivaties (Hillshade model and Local Relief Model) with interpretation indicating relicts of two redoubts (de-
signed by M. Kostyrko)
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kie mapy Meßtischblätter z lat 1930. (Schanz Berg), jak 
i współczesne polskie (Szydłowskie Okopy). Interpretacja 
pochodnych ALS pozwoliła nie tylko na odnalezienie ko-
lejnych obiektów obronnych, ale również na poszerzenie 
wiedzy o tych już znanych. Przede wszystkim udało się 
odnaleźć ślady dwóch kolejnych redut. Obie znajdują się 
w pobliżu Kosarzyna, pierwsza ok. 400 metrów na po-
łudnie od zabudowań tej wsi, druga ok. 900 metrów na 
wschód, w stronę wsi Łomy. Poza tym skanowanie lasero-
we pozwoliło na dokładniejszą dokumentację pozostałości 
zrealizowanego fragmentu twierdzy – splantowany i przez 
to niezarejestrowany przez kartografów odcinek przedsto-
ku, a także dwa odcinki fosy go poprzedzającej, również 
wcześniej nie zarejestrowanych (ryc. 8). 

Osobna uwaga należy się wspomnianej reducie, znaj-
dującej się na północ od Kosarzyna (ryc. 9). Obiekt ten, 
jak to już wcześniej zostało wspomniane, można inter-
pretować jako pozostałość po szwedzkim obozie z okresu 
wojny trzydziestoletniej. Istnieją jednak co do tego pew-
ne wątpliwości. Prof. Grzegorz Domański, badający ten 
obiekt w pierwszej dekadzie XXI wieku, interpretuje go 
jako pozostałość gródka kasztelańskiego19. Dowodów na 
nowożytną genezę tego obiektu dostarcza archiwalna kar-
tografia, a konkretnie kilkukrotnie już wspomniana mapa 
z początków XVIII wieku, która zaopatrzona jest w legen-
dę jednoznacznie określającą obiekt jako redutę. Co waż-
ne, z legendy wynika również, że obiekt ten był niegdyś 
zaopatrzony w most zwodzony oraz że w jego pobliżu 
znajdował się most przez Odrę. Treść tej legendy jednak 
nasuwa pewne wątpliwości, bowiem jako reduty szwedz-
kiego obozu z 1634 roku określone jest jedynie sześć re-
dut zlokalizowanych na południe od Kosarzyna i Łomów, 
natomiast ta konkretna reduta nie jest w legendzie przy-
pisana do określonego okresu historycznego. Co więcej, 
kartografia z początków XIX wieku, mimo że przedstawia 
obiekt jako redutę, wiąże z nim określenia, które wąt-
pliwości podsycają. Wspomniana już mapa z 1817 roku 
obiekt określa jako Alte Redoute Bessers Schloss. Z kolei 
młodsza o cztery lata karta z tzw. mapy pretopograficz-
nej (Urmesstischblatt) umieszcza w tym miejscu nieduży 
czworobok określony mianem Groddisch (ryc. 9). 

W celu pozyskania nowych informacji na temat tego 
obiektu zostały przeprowadzone badania geofizyczne 
przy zastosowaniu metody magnetycznej (gradiometria 
magnetyczna). Pomiary przeprowadzono w równoległych 
profilach przy gęstości pomiaru 1 m x 0,25 m, obejmujące 
0,96 ha. Wybrany fragment obejmował północną część 
założenia oraz niewielką część przestrzeni znajdującą się 
na północ od niego. Ten wycinek krajobrazu został wy-
brany z dwóch powodów. Dostępność terenu oraz jego 
topografia była stosunkowo dogodnym miejscem do 
prowadzenia badań tego typu, z drugiej strony na jed-
nej z wyżej wspomnianych map właśnie w tym miejscu 
zostało oznaczone przejście do wnętrza reduty. Tym sa-
mym powstało pytanie czy istnieją pozostałości związane 

19   Informacja na podstawie korespondencji z prof. G. Domańskim.

z przeprawą przez fosę, które będą czytelne przy pomocy 
zastosowanej metody i pozwolą na potwierdzenie infor-
macji zawartych na mapie. Sama fosa w perspektywie 
danych topograficznych zdaje się być najmniej czytelna. 
W miejscu wytypowanym do przeprowadzenia badań 
magnetycznych nie zarejestrowano anomalii magnetycz-
nych, które możnaby łączyć z przeprawą prowadzącą do 
wnętrza reduty (ryc. 9). Bardzo czytelnie natomiast zo-
stało zarejestrowane wypełnisko dawnej fosy obronnej. 
Należy jednak pamiętać, że brak detekcji poszukiwanej 
konstrukcji nie przesądza jeszcze o tym, że wcześniej 
w tym miejscu się ona nie znajdowała. Powoduje nato-
miast powstanie nowych pytań związanych z procesami 
podepozycyjnymi oraz formą konstrukcji ewentualnej 
przeprawy. Należy mieć również na uwadze, że w toku 
przeprowadzonych badań nie udało się zarejestrować 
anomalii, które pozwoliłyby na potwierdzenie hipotezy 
związanej ze znajdowaniem się w tym miejscu gródka 
kasztelańskiego. Wielkość obszaru objętych badaniami 
oraz specyfika samej metody badawczej nie pozwala na 
jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii. Brak zareje-
strowania jakichkolwiek śladów wałów w tym miejscu 
również nie przesądza jednoznacznie o negatywnej we-
ryfikacji istnienia tych obiektów, może świadczyć nato-
miast o tym, że obiekty te nigdy nie uległy spaleniu np. 
na skutek działań wojennych. Zbiór zaburzeń pola ma-
gnetycznego uzupełniają punktowe anomalie dipolowe, 
których źródła również można się doszukiwać w prze-
szłej działalności człowieka w tym terenie. Występują 
one zarówno wewnątrz reduty, w obszarze niewielkiego 
nasypu znajdującego się w północno wschodnim rogu, 
jak i na terenie okalającym ją. W zachodniej części bada-
nego terenu widoczna jest pozytywna liniowa anomalia 
o niewielkiej amplitudzie, która może być spowodowana 
lokalnymi zmianami w stratygrafii, wymagająca dalszych 
badań. Na podstawie dostępnych danych skuteczność 
prospekcji magnetycznej może być oceniana pozytywnie. 
Bez wątpienia rozszerzenie obszaru badań przy pomocy 
tej metody pozwoliłoby na pozyskanie nowych informacji 
związanych z wcześniejszą strukturą oraz funkcjonowa-
niem tego obiektu (ryc. 10). 

Opisane powyżej relikty umocnień nie są jedynymi, 
których ślady mogły się zachować do dziś, a wyłącznie 
tymi, których pozostałości dostrzeżono. Dogłębne ba-
dania tego obszaru mają szansę odnalezienia śladów 
po innych obiektach. Przede wszystkim chodzi o szaniec 
znajdujący się na południowym brzegu Odry, tuż przy uj-
ściu Nysy Łużyckiej. Wprawdzie teren ten jest silnie prze-
kształcony w wyniku regulacji rzeki oraz budowy wału 
przeciwpowodziowego, jednak jego poszukiwania me-
todami nieinwazyjnymi nie są skazane na porażkę. Jego 
lokalizacja jest przedstawiona jeszcze na mapie z 1845 
roku. Co więcej, zwrócić należy uwagę na fakt długotrwa-
łego użytkowania tego miejsca – mapa z lat 40. XVIII w. 
umieszcza wewnątrz tego szańca zabudowę mieszkal-
ną – co ważne – istniejącą, a nie projektowaną. Drugi 
z obiektów obronnych, który jest możliwy do odnalezie-
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Ryc. 9. Pochodne danych ALS (cieniowany 
model z wielu kierunków wraz z nałożoną wi-
zualizacją Multi Scale Integral Invariants) wraz 
z interpretacją reduty poddanej częściowo 
badaniom geofizycznym. Przestrzeń przylegają-
ca do reduty od strony wschodniej zdaje się być 
antropogeniczną formą terenu, być może są 
to relikty wcześniejszej działalności człowieka 
w tym miejscu, jeszcze przed konstrukcją w tym 
miejscu reduty? (oprac. M. Kostyrko)
Fig. 9. ALS derivatives (Hillshade model 
and Multi Scale Integral Invariants) and inter-
pretations of a redoubt where geophysical 
prospection was conducted. The small part of 
landscape east from the redoubt seems to be 
altered by an unknown human form of activity 
(designed by M. Kostyrko)

nia, to umocnienia magazynu wojskowego, istniejącego 
w pobliżu wsi Szydłów. Również teren tego założenia 
został wtórnie przecięty wałem przeciwpowodziowym, 
jednak odnalezienie jego śladów w przyszłości nie jest 
wykluczone. To właśnie ciągła walka z żywiołem otacza-
jącym półwysep, na którym znajdowała się wieś Szydłów, 
przesądziła o jego końcu. Seria powodzi z początku XX w. 
oraz późniejsze wprowadzenie ustawy związanej z nową 
regulacją rzeki Odry oraz systemem ochrony przeciwpo-

wodziowej przyczyniło się do przymusowego wykupienia, 
a następnie likwidacji wsi Szydłów20. Jeszcze do 1945 r. 
istniało tu połącznie promowe z drugim brzegiem Odry, 
a na terenie byłej wsi funkcjonowała gospoda, schronisko 
młodzieżowe oraz leśniczówka. Działania wojenne oraz 
późniejsza zmiana granicy przyczyniły się jednak do cał-
kowitego opuszczenia tego miejsca przez mieszkańców.

20   Czarnuch 2008: 152.
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Na zakończenie…

W powyższym tekście zarysowane zostały wydarzenia, 
jakie zaszły w krajobrazie ujścia Nysy Łużyckiej do Odry. 
Poprzez odwołanie się do źródeł historycznych i danych 
pozyskanych przy pomocy metod archeologii nieinwa-
zyjnej przedstawiona została możliwa geneza oraz struk-
tura krajobrazowych form antropogenicznych, które do 
dziś można napotkać w tym miejscu. Prześledzenie toku 

wydarzeń historycznych pozwoliło na wykazanie genezy 
upadku znaczenia Szydłowa oraz dalszych jego skutków. 
Koniec wsi Szydłów przypieczętowała II wojna światowa. 
Wieś ta podzieliła los podobny do wielu wsi wysiedlo-
nych wzdłuż nowo powstałej granicy. Jednak początek 
przeobrażania tej przestrzeni w miejsce pamięci miał 
swoją genezę dużo wcześniej. Moment, który przesądził 
o utracie znaczenia tego miejsca w przestrzeni geopoli-
tycznej nastąpił jeszcze na początku wieku XVIII, kiedy 

Ryc. 10. Wyniki prospekcji geofizycznej oraz 
ich interpretacja poniżej (oprac. P. Wroniecki  
i M. Kostyrko)
Fig. 10. The geophysical prospection results 
and their interpretation (designed by P. Wroniecki 
and M. Kostyrko)
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to August II Mocny ze względu na problemy finansowe 
zaniechał z dalszego finansowania rozpoczętej inwestycji. 
Rok 1724, w którym wycofano z terenów twierdzy sprzęt 
artyleryjski, ukazuje dalszą utratę znaczenia tego miejsca. 
Późniejsze armie, przeprawiając się w tym miejscu, nie 
napotykały oporu. Nic więc dziwnego, że gdy nastąpiła 
dogodna ku temu okazja na początku wieku XX, zrezy-
gnowano z utrzymywania stale zalewanej powodziami 
wsi. Upadek znaczenia wsi Szydłów oraz krajobrazu uj-
ścia Nysy Łużyckiej do Odry należy również rozpatrywać 
w kontekście szerszych przemian związanych ze zmianą 
organizacji infrastruktury transportowej. Jeśli jeszcze 
na początku XX w. transport rzeczny bez wątpienia miał 
duże znaczenie, o tyle wraz z upowszechnieniem się 

transportu kołowego oraz zagęszczeniem dróg oraz linii 
kolejowych, powoli przestał spełniać tak istotną rolę, 
jak wcześniej. Rola Odry jako rzeki granicznej od tego 
miejsca oraz zmiany związane z organizacją transportu 
śródlądowego po II wojnie światowej również nie mia-
ły pozytywnego efektu dla tej okolicy. Przemiany doko-
nane zostały również wśród ludności lokalnej na skutek 
przesiedlenia mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Wydarzenia 
te miały odzwierciedlenie w powolnym zacieraniu się 
pamięci o istnieniu wsi Szydłów oraz o jej dawnym zna-
czeniu. Dziś jedynie prace historyczne oraz materialne 
pozostałości istniejące w formie antropogenicznych prze-
kształceń krajobrazu świadczą o wcześniejszej roli tego 
miejsca.
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The stronghold. Vanishing landscape of the Lusatian Neisse estuary to the Oder River  
in the perspective of historical and non-invasive archaeological research 

Summary

The nearest landscape of the Lusatian Neisse (Nysa Łużycka) 
estuary to the Oder (Odra) River is a calm one. Today in some 
places it even seems deserted. Although rivers are still com-
munication routes they have lost their importance. Not long 
ago the situation was different. The Lusatian Neisse and Oder, 
which today mark a border line between Germany and Poland, 
used to be an important transport routes in the past. The meet-
ing of the two rivers was an important strategic point. The one 
who had power over this landscape was in control of the flow-
ing goods. On the other hand river could also be a military ally, 
a part of bigger fortification system. The specific characteristics 
of this landscapes have been used since the Late Middle Ages 
when the first fortification was built here, a motte with a pos-
sible bailey. Both of them have survived as a landscape features 
still to be observed on Airborne Laser Scanning (ALS) deriva-
tives presented in the article.

Stronghold build and held by the Polish Piast dynasty at 
Szydłów was given to the margrave of Meissen in exchange 
for military help in the middle of 13th c. during Polish feudal 
fragmentation period. The second fortification project of this 
area which is still visible in the perspective of remote sensing 
data started during the Thirty Years’ War. It is still a problem-
atic question who build seven redoubts depicted on a historical 

map from 18th c. It might have been the Swedes as the map 
indicates, although other armies where also active in this re-
gion. Today only three of those structures where documented 
during research. Remains of the biggest redoubt bring more 
questions than answers. During a geophysical prospection part 
of its underground structure was revealed, based on the anal-
ogy to similar earthworks one should think that it was an early 
modern field fortification. Whereas potsherds collected during 
a landscape survey indicate that the history of this place is not 
a straightforward one. At the beginning of 18 c. Szydłów once 
more was in the center of geopolitical attention. August II the 
Strong king of Poland had a plan to heavily fortify this place. 
This project soon run out of the money and the idea had to be 
abandoned. Soon afterwards the downfall of this place began. 
Although people still lived at Szydłów due to constant flooding 
of the Oder River it had to be deserted. In the beginning of 
20th c. due to new river regulation law the land was bought 
from the local habitants by the German state. Only few people 
remained till the mid-20th c. when the destruction of II World 
War and later change of borders droved out the rest of the 
settlers away.

Translated by Mikołaj Kostyrko
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