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Wstęp 

 

Technologia Lotniczego Skaningu Laserowego (ang. ALS - Airborne Laser Scanning), 

zwana często technologią LIDAR’ową (ang. Light Detection and Ranging), jest jedną z 

najszybciej rozwijających się technik pomiarowych współczesnej geodezji i teledetekcji. 

Polega ona na emitowaniu wiązki światła laserowego i rejestrowaniu jej impulsu 

powracającego do detektora po odbiciu od powierzchni ziemi (Ryc. 1). Gdy teren pokryty jest 

roślinnością wówczas system zapisuje kształt odbicia pełnej fali światła laserowego (ang. full 

waveform) co pozwala na rejestracje zarówno koron drzew, krzewów, niskiej roślinności, jak 

i powierzchni gruntu. Wykorzystywanie niezwykle precyzyjnych urządzeń zamontowanych 

na pokładzie samolotu czyni tę metodę bardzo wydajną. Współczesne urządzenia próbkują 

teren z prędkością do 266 tysięcy punktów na sekundę, skanując przy tym do 200 linii. 

 

Ryc. 1. Podstawy działania lotniczego skaningu laserowego (za CRUTCHLEY S., CROW P.; 2010; The Light 

Fantastic. Using airborne lidar in archaeological survey; Swindon: English Heritage) 

 

Podstawowym produktem lotniczego skanowania laserowego jest chmura punktów o znanych 

współrzędnych przestrzennych, które są miejscami odbić promieni lasera od napotkanych 

przeszkód. Rejestrowana może być też intensywność odbicia impulsu. Dzięki synchronizacji 

z precyzyjnymi instrumentami GPS RTK dokładność położenia punktów oscyluje zwykle w 

zakresie kilku cm dla współrzędnej wysokościowej oraz kilkunastu cm dla współrzędnych 

płaskich. W efekcie lotnicze skanowanie laserowe może dostarczać informacji 

geoprzestrzennych obejmujących duże obszary, a bazujących na pomiarach o niespotykanej 

wcześniej gęstości i dokładności. W oparciu o pierwotną chmurę punktów generować można 

numeryczny model (powierzchni) terenu – NMT (ang. Digital Terrain Model - DTM) oraz 



numeryczny model (powierzchni) pokrycia terenu – NMPT (ang. Digital Surface Model – 

DSM) dokumentujący strukturę porastających obszar drzewostanów. A zatem technologia 

LiDAR jest wyjątkowo przydatna do szczegółowego rozpoznania obszarów zalesionych. 

Choć początki lotniczego skanowania laserowego sięgają 1965 roku, to dopiero od 

połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia weszło ono powszechnie do cywilnych 

zastosowań w wielu dziedzinach nauki i gospodarki. Szczególne miejsce miały studia 

wykorzystujące technologię LiDAR w gospodarce leśnej, a także podczas modelowania 

skutków powodzi. W archeologii lotnicze skanowanie laserowe zaczęto wykorzystywać 

dopiero w 2000 roku. Jednak od tego czasu technologia ta staje się z roku na rok coraz 

popularniejszą i przynosi coraz bardziej wartościowe wyniki. W europejskiej praktyce 

archeologicznej stworzono już standardy jej stosowania, a obecne działania koncentrują się na 

opracowywaniu coraz doskonalszych sposobów obrazowania rzeźby różnych typów 

stanowisk archeologicznych. W Polsce pierwsze próby zastosowania lotniczego skanowania 

laserowego na potrzeby archeologii podjęto w 2009 roku. A od 2010 roku metoda ta 

rozwijana jest w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie. Prace te mają na celu adaptowanie do naszych warunków znanych z literatury 

fachowej zasad wypracowanych za granicą. Skupiają się na obszarach, na których występują 

stanowiska o wyraźnej morfologii – kurhany, grodziska, pozostałości pradziejowego 

górnictwa, relikty urządzeń związanych z gospodarką leśną – mielerze i smolarnie, ślady 

rolniczego wykorzystywania terenu - układy zagonów, pól i sieci drożnej z różnych okresów 

chronologicznych, wreszcie pozostałości infrastruktury militarnej - pozostałości okopów, 

sporych szańców oraz pojedynczych stanowisk strzeleckich, resztki stanowisk ogniowych 

artylerii i ślady ognia artyleryjskiego. 

Wysokie ceny sprzętu wykorzystywanego podczas lotniczego skanowania laserowego 

powodują, że metoda ta jest metodą kosztowną. Znacznie ogranicza to jej upowszechnianie. 

Jednak w realiach Polski sytuacja taka uległa zasadniczej zmianie na początku 2014 roku. 

Ukończony został wtedy pierwszy etap skanowania terytorium naszego kraju na potrzeby 

realizowanego od 2010 roku Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi 

Zagrożeniami (ISOK), powstającego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007–2013. Wykonywane w jego ramach skanowania zakładały gęstość 

próbkowania co najmniej 4 pkt/m2, zatem mają jakość wystarczającą na potrzeby zwiadu 

archeologicznego. W efekcie dane w postaci chmury punktów dostatecznej jakości stały się 

dostępne dla archeologów za niewielką opłatą. Co więcej, rastrowy obraz Numerycznego 



Modelu Terenu nieco gorszej jakości pojawił się w Internecie w ogólnodostępnej domenie 

publicznej. Pozwala on na szybką i darmową wstępną analizę danych. 

W takiej sytuacji wypracowano w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego następującą metodykę poszukiwań stanowisk archeologicznych o 

własnej formie terenowej: 

1. Analiza dostępnego w domenie publicznej obrazowania Numerycznego Modelu Terenu (a 

także ortofotomap i szczegółowych map topograficznych) w celu identyfikowania 

domniemanych stanowisk archeologicznych o własnej rzeźbie; 

2. Weryfikacja w terenie domniemanych stanowisk; 

3. Zakup z danych ISOK chmury punktów obszarów nowoodkrytych stanowisk 

archeologicznych; 

4. W oparciu o zakupione dane opracowanie i analiza szczegółowych obrazowań 

nowoodkrytych stanowisk archeologicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analiza danych LiDAR z terenu powiatu łukowskiego. 
 

W ramach Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi 

Zagrożeniami (ISOK) obszar powiatu łukowskiego zostanie w całości zeskanowany do końca 

2014 roku. Niestety do jesieni tego roku prace zakończono i udostępniono wyniki tylko dla 

jego trzech niewielkich fragmentów (Ryc. 2). Zgodnie z przyjętymi w Instytucie Archeologii 

zasadami warsztatowymi, to do tych fragmentów ograniczyły się nasze tegoroczne działania. 

 
Ryc. 2. Lokalizacja obszarów, dla których udostępniono już dane i obraz Numerycznego Modelu Terenu (kolor 

zielony) wraz z oznaczeniem zlokalizowanych na nich kopców (czerwone punkty) – domniemanych 

starożytnych kurhanów. 

 



Szczegółowa analiza dostępnych w domenie publicznej obrazowań Numerycznego 

Modelu Terenu przyniosła lokalizację szeregu kopców będących domniemanymi 

starożytnymi kurhanami: 

1. Las „Smugi”, Dębowica, gm. Trzebieszów (Ryc. 3). Zidentyfikowano tu jeden dobrze 

zachowany kopiec i pięć obiektów wymagających weryfikacji. Cztery z nich - znajdujące się 

na północ od dobrze zachowanego kurhanu - są wyraźnie zniszczone przez biegnące przez nie 

leśne drogi, bądź niegdysiejszą działalność rolniczą. 

 
Ryc. 3. Dębowica, las „Smugi”. Dostępny na stronie Geoportal.gov.pl rastrowy obraz Numerycznego Modelu 

Terenu z lokalizacją pewnego i domniemanych kopców, być może starożytnych kurhanów. 

 

2. Las „Zimna Woda”, gm. Łuków (Ryc. 4). W lesie 600m na zachód od leśniczówki 

zidentyfikowano dwa dobrze zachowane kopce, zapewne starożytne kurhany. 

 
Ryc. 4. Leśniczówka „Zimna Woda”. Dostępny na stronie Geoportal.gov.pl rastrowy obraz Numerycznego 

Modelu Terenu z lokalizacją 2 dobrze zachowanych kopców, zapewne starożytnych kurhanów. 

 



3. Kapice, gm. Stoczek Łukowski (Ryc. 5). Na polach na północ od wsi, na czole wzgórza 

wznoszącego się nad doliną Świdra zidentyfikowano jeden kopiec będący zapewne 

starożytnym kurhanem. 

 
Ryc. 5. Kapice. Dostępny na stronie Geoportal.gov.pl rastrowy obraz Numerycznego Modelu Terenu z 

lokalizacją dobrze zachowanego kopca, zapewne starożytnego kurhanu. 

 

 

4. Kisielsk, gm. Stoczek Łukowski (ryc. 6). Na polach na wschód od wsi, w wierzchołkowej 

partii wzgórza wznoszącego się nad doliną Świdra zidentyfikowano jeden kopiec będący być 

może starożytnym kurhanem. W jego centrum znajduje się zaklęśnięcie jak po wkopie 

rabunkowym. 

 
Ryc. 6. Kisielsk. Dostępny na stronie Geoportal.gov.pl rastrowy obraz Numerycznego Modelu Terenu z 

lokalizacją zniszczonego kopca, być może starożytnego kurhanu. 

 



5. Januszówka, gm. Stoczek Łukowski (Ryc. 7). Na polach na północ od wsi, na grzbiecie 

rozległego wzgórza ciągnącego się na zachód od doliny Świdra zidentyfikowano jeden kopiec 

będący być może starożytnym kurhanem. 

 

Ryc. 7. Januszówka. Dostępny na stronie Geoportal.gov.pl rastrowy obraz Numerycznego Modelu Terenu z 

lokalizacją zniszczonego kopca, być może starożytnego kurhanu. 

 

6. Stara Prawda, gm. Stoczek Łukowski (Ryc. 8). Nieopodal samotnego gospodarstwa 

leżącego na południowy zachód od zwartej zabudowy wsi, na grzbiecie rozległego wzgórza 

zidentyfikowano jeden kopiec będący zapewne starożytnym kurhanem. Na polach w 

odległości 100 m na północny zachód od niego ślad mocno rozoranego obiektu być może 

kolejnego kopca. 

 
Ryc. 8. Stara Prawda. Dostępny na stronie Geoportal.gov.pl rastrowy obraz Numerycznego Modelu Terenu z 

lokalizacją kopca, być może starożytnego kurhanu oraz drugiego zniszczonego obiektu podobnego typu. 

 



7. Las Kieńkówka, gm. Stoczek Łukowski (Ryc. 9). W lesie na północny wschód od 

wschodniego krańca zabudowań wsi Kieńkówka zidentyfikowano mocno rozorane podczas 

niegdysiejszej działalności rolniczej pozostałości dwóch kopców, być może starożytnych 

kurhanów. 

 
Ryc. 9. Kieńkówka. Dostępny na stronie Geoportal.gov.pl rastrowy obraz Numerycznego Modelu Terenu z 

lokalizacją dwóch zniszczonych kopców, być może starożytnych kurhanów. 

 

Zlokalizowanie na relatywnie niewielkim obszarze kilkunastu kopców sprawiających 

wrażenie starożytnych kurhanów jest sporym zaskoczeniem. Z terenu nizin wschodniego 

Mazowsza nie znaliśmy dotychczas zbyt wielu obiektów tego typu. Stąd też nie sposób dziś 

snuć przypuszczeń na temat ich datowania. Na Mazowszu można oczekiwać obiektów tego 

typu poczynając od schyłku epoki kamienia (kultura ceramiki sznurowej), poprzez epokę 

brązu (kultura trzciniecka) i okres wpływów rzymskich (kultura wielbarska), po wczesne 

średniowiecze. Szczegółową weryfikację odkrytych obiektów, ich klasyfikację i datowanie 

odłożyć trzeba do czasu przebadaniu całego obszaru powiatu łukowskiego.  

 

 

 

Analiza lotniczego skanowania laserowego kopców w lesie „Smugi” w Dębowicy, gm. 

Trzebieszów 

 

Ponieważ największe zgrupowanie domniemanych kopców zlokalizowano w lesie 

„Smugi” w Dębowicy, gm. Trzebieszów (Ryc. 3 i 10) zdecydowano się zakupić bazową 

chmurę punktów z tego obszaru uzyskaną w wyniku lotniczego skanowania laserowego 



wykonanego w ramach ISOK i dokonać jej samodzielnej obróbki i analizy. Chmura punktów 

została zreklasyfikowana z użyciem algorytmu Axelssona i na jej podstawie wygenerowano 

numeryczny model terenu, typu TIN ( ang. Triangulated Irregular Network). Wyniki tych prac 

przygotowano w formie bazy danych obsługiwanej przez dowolną wersję programu Global 

Mapper pozwalającego na wygodne przeglądanie danych przygotowanych z użyciem 

oprogramowania RVT, LiVT oraz SAGA GIS oraz wizualizację i analizę tych danych. Baza 

danych została przygotowana w formie pozwalającej na implementację jej zarówno do 

programów typu GIS (np. QGIS, ArcGIS), jak i CAD (np. Autodesk Civil 3D). 

 
Ryc. 10. Dębowica, las „Smugi”. Ortofotomapa obszaru, na którym znajdują się nowoodkryte kopce pokazująca 

stopień zarośnięcia terenu. 

 

Podczas lotniczego skanowania terenów zalesionych najważniejszym problemem jest 

jakość uzyskiwanych danych. Konieczne jest sprawdzenie, czy uzyskany obraz 

Numerycznego Modelu Terenu w partiach interesujących z archeologicznego punktu 

widzenia bazuje na dostatecznej ilości pomiarów, czy jest efektem działania algorytmów 

poprawiających matematycznie jakość obrazu. Porównanie takie w przypadku danych z lasu 

„Smugi” pokazuje (Ryc. 11), że choć ilość metrów kwadratowych, z których nie udało się 

uzyskać żadnego pomiaru wysokości jest spora, to jednak nie na tyle aby znacząco wpłynąć 

na wygenerowaną formę domniemanych kopców. 



 

 
Ryc. 11. Dębowica, las „Smugi”. Porównanie standardowego obrazowania GRID rejonu występowania 

domniemanych antropogennych kopców z obrazowaniem, na którym białe kwadraty ukazują metry kwadratowe, 

z których nie uzyskano żadnego pomiaru wysokości powierzchni gruntu. (Opracował M. Jakubczak) 

 

Najlepiej zachowany obiekt jest bez wątpienia antropogennym kopcem. Ma on 

regularny, kolisty kształt, średnicę około 13,5 m i wysokość około 0,5 m (Ryc. 12 i 13). 

Natomiast dwa kolejne domniemane obiekty leżące na południowy wschód i północny zachód 

od niego (Ryc. 3) okazały się na tyle nieregularne, że nie sposób uznawać je za pozostałości 

kurhanów. 



 
Ryc. 12. Dębowica, las „Smugi”. Obrazowanie 3D najlepiej zachowanego antropogennego kopca (opracował 

Michał Jakubczak). 

 

 
Ryc. 13. Dębowica, las „Smugi”. Plan i profil najlepiej zachowanego antropogennego kopca (opracował Michał 

Jakubczak). 

 

Natomiast trzy domniemane kopce leżące na północny wschód od najlepiej 

zachowanego znajdują się na terenie, który w przeszłości wykorzystywany był jako pola orne. 

Region ten jest zniszczony także przez liczne drogi gruntowe biegnące z zachodu na wschód 



(Ryc. 14 i 15). Przekształcenia rzeźby powierzchni wpłynęły na obecną formę kopców. 

Wszystkie one są wyraźnie niższe (0,2 - 0,5 m), a kształt ich jest mniej regularny. Nie mniej 

wszystkie trzy sprawiają wrażenie pozostałości antropogennych kopców. Jeden z nich zdaje 

się być mniejszy i nawet po rozoraniu jego średnica nie przekracza 12 m. Dwa pozostałe 

miały zapewne rozmiary podobne do najlepiej zachowanego, a dzisiaj na skutek erozji ich 

średnice zdają się być nieco większe. 

 

 
Ryc. 14. Dębowica, las „Smugi”. Rejon występowania domniemanych antropogennych kopców w obrazowaniu 

Slope Direction Shader. Widać, że choć obecnie teren ten porasta las, to w przeszłości północna jego część 

stanowiła pola orne. Widać też, że jest ona zniszczona także przez liczne drogi gruntowe biegnące z zachodu na 

wschód. (opracował Michał Jakubczak) 

 



 
Ryc. 15. Dębowica, las „Smugi”. Obrazowanie 3D domniemanych antropogennych kopców (widok od północy).  

 

Mimo wysokiej jakości analizowanego Numerycznego Modelu Terenu i możliwości 

jakie stwarzają różne typy obrazowań wszystkie cztery obiekty wymagają jeszcze weryfikacji 

w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 

Topografia Łukowa w świetle danych lotniczego skanowania laserowego 

 

Jednym z istotnych wyzwań jakie stoją przed badaniami archeologicznymi w powiecie 

łukowskim jest lokalizacja domniemanego grodu w Łukowie. Przygotowując dane do 

podjęcia tego zadania zakupiono bazową chmurę punktów obszarów obejmujących miasto 

uzyskaną w wyniku lotniczego skanowania laserowego wykonanego w ramach ISOK i 

dokonano jej samodzielnej obróbki i analizy (Ryc. 16). W tym przypadku klasyfikacja 

wykonana w ramach programu ISOK okazała się wystarczająca, nie było więc potrzeby 

powtórnej klasyfikacji chmury, a jedynie kontrola wcześniejszej, a także wygenerowanie 

numerycznego modelu terenu typu TIN. Wyniki tych prac przygotowano w formie bazy 

danych obsługiwanej przez dowolną wersję programu Global Mapper pozwalającego na 



wygodne przeglądanie danych przygotowanych z użyciem oprogramowania RVT, LiVT oraz 

SAGA GIS oraz wizualizację i analizę tych danych. 

 
Ryc. 16. Obrazowanie Numerycznego Modelu Terenu obszaru miasta Łukowa (opracował Michał Jakubczak). 

 

Mimo, że rzeźba terenu miasta jest z oczywistych względów bardzo przekształcona, a 

gęsta zabudowa utrudnia skanowanie powierzchni gruntu uzyskane dane pozwalają 

odtworzyć w generalnych zarysach topografię interesującego nas terenu (Ryc. 17 i 18). 

Precyzyjnie ukazuje ona granicę obszaru, który wznosi się nieznacznie ponad dolinę Krzny. 

Jego kulminacją jest niewielki owal o rozmiarach 50 x 80 m obejmujący teren pomiędzy 

ulicami Międzyrzecką, Wyszyńskiego i Farną (Ryc. 17-19). Wydaje się, że właśnie od niego 

powinny zacząć się poszukiwania łukowskiego grodu. 



 

 
Ryc. 17. Obrazowanie Numerycznego Modelu Terenu ukazujące hipsometrię najstarszej części Łukowa 

(opracował Michał Jakubczak).  

 

 
Ryc. 18. Obrazowanie 3D ukazujące topografię najstarszej części Łukowa (opracował Michał Jakubczak). 

 



 Ryc. 19. Przekrój przez lokalną kulminację terenu w najstarszej części Łukowa (opracował Michał Jakubczak). 

 

 

 

Podsumowanie 

Mimo że wykonane w ramach projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed 

Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK) lotnicze skanowania laserowe objęły dotychczas 

tylko niewielką partię powiatu łukowskiego, to jednak uzyskane dzięki nim dane dotyczące 

archeologicznych stanowisk na tym obszarze przyniosły zaskakująco liczne i ciekawe wyniki. 

Wypracowane w roku bieżącym zasady analityczne pozwolą - po udostępnieniu w roku 

przyszłym kompletu danych – zinwentaryzować wszystkie znajdujące się tu stanowiska 

archeologiczne o własnej formie terenowej. 

 


