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KONCEPCJA TEORETYCZNA MODELU DYFUZJI OSADNICTWA 
DLA POTRZEB ANALIZY PROCESÓW OSADNICZYCH 

GÓRNOŚLĄSKIEJ GRUPY KULTURY LATEŃSKIEJ

Abstract: 

   

 The shape of the La Tène culture settlement network in Upper Silesia and Opava 
Silesia throughout the time of its presence there i.e. from LT B1 to LT C2 or from LT C2 to 
D1, shows signs of a settlement process that developed through spatial diffusion, which can be 
confirmed by simulation models. The paper presents theoretical basis for a quantitative appro-
ach, different from the historic and descriptive approach used so far. The ideas, methods and 
suggested solutions for a research technique constitute preliminary assumptions, which are to 
be verified as the model is tested.
 The range of the modelling covered settlement fragments of the Upper Silesian gro-
up of the La Tène culture, both in Poland and Czech. 391 settlement points were subject to the 
modelling, although most of them are known solely through ground survey, are dated approxi-
mately and their functions are not specified. The geographical environment of the studied area 
was considered as in its present state, and only some elements of the topography were adjusted, 
e.g. watercourses.
 The diffusion model was based on the Probabilistic Model for Residential Growth, 
a model using the Diffusion-Limited Aggregation (DLA) mechanism and the Intervening 
Opportunities Model. 
 The first research stage called for an inventory of the settlement (soil quality, distan-
ce from watercourses, topography, direction and grade of exposure, etc.), in a grid, where each 
cell ensures a potential area required for a settlement to exist. Each cell was characterized in 
terms of its usefulness for settlement. The second stage is the application of the settlement 
diffusion model in specific conditions. The modelling was conducted on different variants and 
the interpretational assumptions weree modified. The third stage consisted in verification of 
the results of the modelling by comparing the actual state (the settlement structure of the La 
Tène culture in Upper Silesia and Opava Silesia) with the results of the modelling. 
 The findings presented outline the concept of investigating the La Tène culture set-
tlement by means of simulation models. Given a low number of locations examined through 
archaeological excavations, the results of the modelling may be helpful in the interpretation of 
settlement behaviours of the culture and in the identification of areas assumed to have incre-
ased importance of settlement phenomena, in order to intensify research in such areas.
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WSTĘP

 Kultura lateńska jest zjawiskiem dobrze przebadanym, szczególnie jeśli 
chodzi o jej zawartość materialną. Poznana jest również od strony społecznej, i to 
nie tylko na podstawie wykopalisk archeologicznych, lecz także dzięki antycznym 
źródłom pisanym. Wiemy również wiele na temat gospodarki, jaką prowadziły na 
opanowanych przez siebie, w ostatnich wiekach p.n.e. obszarach plemiona celtyc-
kie. Tereny te cechuje różnorodność warunków klimatycznych i topograficznych, 
które mogły wpływać na wybór miejsca dla osiedlania się. Mamy zatem do czy-
nienia z sytuacją, kiedy znamy (w dużej mierze) zjawiska społeczne i gospodarcze,         
a niejasne pozostają pewne aspekty zjawisk osadniczych, jakie zachodziły w trak-
cie rozwoju i zajmowania nowych terenów przez kulturę lateńską1.
 Niejasności te odnoszą się szczególnie do lokalnej, górnośląskiej grupy 
kultury lateńskiej, dotyczą m.in. kierunku, z którego przybyła ludność tej kultu-
ry, procesu zawiązywania się i rozszerzania się tkanki osadniczej, i oddziaływania 
na nią elementów środowiska geograficznego. Należy zatem podjąć próbę wyja-
śnienia procesów powstawania oraz rozprzestrzeniania się (dyfuzji) osadnictwa 
kultury lateńskiej na Śląsku Górnym i Opawskim, w okresie jej występowania na 
badanym terenie, a przypadającym na fazy od LT B1 do LT C2 lub przełomu LT C2 
i D1 (Bednarek 2005, 182, 184). 
 Można przyjąć, iż kształt sieci osadniczej kultury lateńskiej na Śląsku Gór-
nym i Opawskim (ryc. 1) zdradza cechy procesu osadniczego, który rozwijał się na 
bazie dyfuzji przestrzennej.
 Założyć można także, że po napłynięciu pierwszych „inkubacyjnych” grup 
osadników, głównym motorem rozprzestrzeniania się osadnictwa kultury lateń-
skiej, w okresie istnienia jej na omawianym terenie, był wzrost demograficzny 
jednorodnej populacji. Hipoteza powyższa, wstępnie zakłada również, że wobec 
silnego uzależnienia od rolniczego trybu życia ludności kultury lateńskiej można 
się spodziewać dyfuzyjnego, utrzymanego w stałym tempie, rozszerzania się areału 
zajmowanego pod uprawę i potrzebnego dla zakładania nowych jednostek osadni-
czych. Dodatkowo stawiana jest także hipoteza o kolonizatorskim (Woźniak 1970, 
248-249; Bednarek 1999, 119, 121), zorganizowanym, ograniczonym w czasie 
wzięciu w posiadanie od razu całego obszaru występowania kultury lateńskiej na 
Śląsku Górnym i Opawskim. 
 Biorąc pod uwagę fakt występowania na omawianym obszarze, nawiązu-
jących do terenów ościennych, form grzebania zmarłych, zabytków pochodzących 
zarówno ze stanowisk sepulkralnych, jak i osad (Woźniak 1970, 103-104; Bednarek 
1999, 119; Čižmář 2000, 146-147; Bednarek 2005, 179, 181, 183, 184) oraz w obli-

1 Artykuł jest skorygowaną wersją wystąpienia przedstawionego na XV Śląskich Spotkaniach Archeo-
    logicznych, stanowiąc zarazem główne tezy, obronionej w 2011 r. w Instytucie Geografii i Rozwo-
    ju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego rozprawy doktorskiej, finansowanej z projektu ba-
    dawczego promotorskiego nr NN306 316335 pt. „Dyfuzja osadnictwa kultury lateńskiej (celtyckiej) 
    na Śląsku Górnym i Opawskim w ujęciu czasowo-przestrzennym”.   
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Ryc. 1. Górnośląski obszar osadniczy kultury lateńskiej: a - osady, punkty i ślady osad-
nicze, b - cmentarzyska i groby. (Źródło: opracowanie własne na podstawie Vmap2, 

DTED2, Kart Ewidencji Stanowisk Archeologicznych AZP)
Fig. 1. Upper Silesia settlement area of the La Tène culture: a - settlements, settlement po-
ints and traces, b - burial grounds and graves. (Source: own calculations based on Vmap2, 

DTED2, Archaeological Site Record Cards of the Polish Archaeological Record)

Koncepcja teoretyczna modelu dyfuzji osadnictwa...
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czu hipotez zakładających napływ ludności kultury lateńskiej na obszar górnoślą-
ski z Moraw (Woźniak 1970, 103-104, 245; 1979, 209; Bednarek 2005, 181) a także 
Czech (Bednarek 2005, 184), podjąć należy próbę odtworzenia procesów zajmo-
wania tegoż terenu przez osadnictwo lateńskie oraz formowania się jego struktury. 
Testowanymi - wariantowymi - kierunkami preferowanymi powinny być kierunki: 
południowo-zachodni, południowo-wschodni oraz północno-zachodni, odzwier-
ciedlający możliwe (omijające Morawy) połączenie Kotliny Czeskiej z Płaskowy-
żem Głubczyckim poprzez dolinę Nysy Kłodzkiej. Sprawdzona należy być także 
hipoteza o stopniu oddziaływania elementów środowiska przyrodniczego na pro-
ces kształtowania się układu osadniczego oraz wpływu czynników przestrzennych 
na kolejne etapy rozrostu tkanki osadniczej w czasie. 
 Wymienione hipotezy poddawane były testowaniu, przy pomocy aparatu 
modeli symulacyjnych.
 Modele teoretyczne są jednym ze sposobów testowania hipotez i budowa-
nia teorii na drodze konkretyzacji i weryfikacji przyjętych założeń, natomiast dyfu-
zja przestrzenna jest procesem polegającym na rozprzestrzenianiu się w czasie na 
danym obszarze nowych zdarzeń i zjawisk (Łoboda 1983, 5). Podejście ilościowe,            
z zastosowaniem metod geografii osadnictwa, w badaniu struktury osadniczej kul-
tury lateńskiej na omawianym terenie - różne od stosowanego dotychczas podejścia 
historyczno-opisowego - powinno dać satysfakcjonujące rezultaty przy testowaniu 
przyjętych hipotez. Artykuł przedstawia teoretyczne podstawy takiego podejścia,      
a sygnalizowane tezy, metody i sugerowane techniki badań mają charakter ogólnych 
założeń, które poddane zostają weryfikacji w trakcie testowania modelu.

ANALIZOWANE ŹRÓDŁA 

 Podstawową do przeprowadzonych analiz były  informacje o rodzaju           
i dokładnym położeniu stanowisk w przestrzeni, a uzyskane w oddziałach służb 
ochrony zabytków w Opolu i Katowicach (Karty Ewidencji Stanowisk Archeolo-
gicznych AZP) oraz w Opawie (Republika Czeska). Do analizy przestrzeni geogra-
ficznej wykorzystywane były materiały kartograficzne, w tym mapy topograficzne 
w skalach 1:50000 (mapa wektorowa poziomu 2 - Vmap2), 1:25000, 1:10000, mapy 
hydrologiczne i glebowe oraz Numeryczny Model Terenu. Całość spostrzeżeń kar-
tograficznych i osadniczych poddawana była weryfikacji terenowej, w tym rów-
nież, w razie potrzeby, obserwacji lotniczej. 
 Zakres terytorialny modelowania wyznaczony został na wschodzie przez 
Odrę i obejmuje obszar Płaskowyżu Głubczyckiego oraz Kotliny Raciborskiej ogra-
niczonych źródłami rzeki Białej na północnym zachodzie i środkowymi odcinka-
mi jej dopływów na północy (Kondracki 1994, 124-125). Republiki Czeskiej, mamy 
do czynienia z północnymi fragmentami Niskiego Jesionika  i Kotliny Ostrawskiej 
na południu oraz wschodnimi zboczami Gór Opawskich na zachodzie (Kondracki 
1994, 181-182, 228-229; Potocki 1994, 191-192). Jest to zatem obszar zawierający 
składniki osadnicze górnośląskiej grupy kultury lateńskiej (ryc. 2).
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Ryc. 2. Zasięg obszaru modelowania, z uwzględnieniem tkanki osadniczej górnośląskiej 
grupy kultury lateńskiej:  a - osady, punkty i ślady osadnicze, b - cmentarzyska i groby. 
(Źródło: opracowanie własne na podstawie Vmap2, DTED2, Kart Ewidencji Stanowisk 

Archeologicznych AZP)
Fig. 2. The range of the modeling area taking into consideration settlement tissue of      

the Upper Silesian La Tène culture group: a - settlements, settlement points and traces, 
b - burial grounds and graves. (Source: own calculations based on Vmap2, DTED2,

 Archaeological Site Record Cards of the Polish Archaeological Record)
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PROCEDURY MODELOWE

 Badanie tkanki osadniczej kultury lateńskiej opierało się na aparacie sy-
mulacyjnych modeli dyfuzji, czyli sztucznym odtwarzaniu za pomocą symulacji 
komputerowej procesów, które doprowadziły do rozprzestrzenienia się (dyfuzji),  
a w rezultacie powstania finalnej postaci substancji osadniczej. Konieczne jest przy 
tym sprawdzenie stopnia oddziaływania warunków środowiskowych na szczegó-
łowy przebieg poszerzania się układu osadniczego (J. Zipser 2006), w tym praw-
dopodobnie kluczowych czynników w postaci jakości gleb i dostępu do wody. Od-
działywanie barier topograficznych (zwłaszcza koryt rzecznych, w szczególności 
Odry), lub też silniejszego urzeźbienia terenu, powinny być również sprawdzone.
Modelowanie dotyczyło zbioru 391 punktów osadniczych (skarbów nie brano 
pod uwagę). Z powodu znikomej liczby przebadanych wykopaliskowo stanowisk,            
a przede wszystkim osad (Bednarek 2005, 180, 181, mapa 1), poddana modelo-
waniu grupa punktów osadniczych w przytłaczającej większości znana jest tylko 
z badań powierzchniowych. Punkty te są datowane ogólnie i w większości nie po-
siadają określenia funkcji. Konieczne było zatem założenie, że wszystkie rozpa-
trywane pojedyncze elementy tkanki osadniczej brały aktywny udział w procesie 
powstawania finalnego kształtu osadnictwa kultury lateńskiej.
 Konstrukcja modelu dyfuzji opierała się w tym przypadku o model symu-
lacyjny UNC2, czyli model rozrostu tkanki mieszkaniowej (Probabilistic Model 
For Residential Growth) (Chapin, Weiss 1968) oraz model symulacyjny wykorzy-
stujący mechanizm DLA, czyli Agregację Limitowaną Dyfuzją (Diffusion-Limited 
Aggregation) (Fortheringham, Batty, Longley 1989), a także model pośrednich 
możliwości (T. Zipser 1975).
 Model UNC, czyli symulacyjny model rozwoju miasta typu Monte Car-
lo (Korcelli 1974, 101), posługujący się pojęciami i technikami koncepcji dyfuzji 
przestrzennej, opisuje proces zagospodarowania przestrzennego miasta, rozu-
miany jako konsekwencja zespołu wielu decyzji oraz wynikających z nich dzia-
łań. Decyzje inicjacyjne, które pełnią rolę inaugurującą dla decyzji wtórnych, 
mają efekt strukturalny, determinując kształt konfiguracji przestrzennej - jej 
intensywność i kierunki przemian oraz efekt czasowy - poprzez wpływanie na 
sekwencje rozwoju. Decyzje mogą występować w różnych kombinacjach i na 
różnych pozycjach w sekwencjach. Od decyzji wtórnych zależy wielkość struk-
tury modelowanej (Chapin, Weiss 1968, 376; Korcelli 1974, 101-102). By symu-
lować rozwój miasta, od początku obszar modelowania musi być podzielony na 
komórki o odpowiedniej wielkości, a jedna z nich zostaje określona jako już zajęta. 
Automatycznie, sąsiadujące z nią pola otrzymują pewną wartość wskaźnika atrak-
cyjności i mają wtedy takie samo prawdopodobieństwo, że zostaną zagospodaro-
wane. Następnie metodą Monte Carlo losowana jest odpowiednia liczba komórek 
do zajęcia w wyniku decyzji wtórnych. Nowo powstałe pola zagospodarowania 

2 Nazwa modelu pochodzi od University of North Carolina w Chapel Hill (za Korcelli 1974, 98).
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są wynikiem symulowanych wyborów, czyli decyzji wtórnych. Jednostki podziału 
sąsiadujące z nowo zajętymi otrzymują tym większy wskaźnik atrakcyjności, im 
więcej mają sąsiadów w postaci zajętych pól. Wartość wskaźnika atrakcyjności, 
jako prawdopodobieństwa wylosowania jednostki, zależy od przewidzianego efek-
tu decyzji inicjujących. Proces powtarzany jest aż do otrzymania przewidywanych 
cech wyników (Chapin, Weiss 1968, 380-381), takich jak, spodziewana liczba no-
wych inwestycji. 
 Stopień komplikacji modelu, a tym samym poziom dokładności odwzoro-
wania przebiegu zjawisk realnego świata, może być dużo większy, choćby poprzez 
przypisanie poszczególnym komórkom ważonego wskaźnika atrakcyjności, opi-
sującego dodatkowy zespół decyzji inicjujących wpływających na prawdopodo-
bieństwa wylosowania komórki. Dodatkowymi informacjami mogą być wszelkie 
dane przestrzenne, przyrodnicze oraz zewnętrzne w stosunku do modelu decyzje 
inicjujące, wprowadzane w miarę trwania procesu przyrostu agregatu przestrzen-
nego (Korcelli 1974, 102). 
 Mechanizm drugiego modelu opiera się na fizycznej teorii agregacji czą-
stek dyfundujących (DLA), wykorzystywanej w geografii do fraktalnego modelo-
wania kształtu i wzrostu przestrzennego miast i osiedli (Ratajczak 1998, 47, 48). 
DLA opisuje proces polegający na rozrastaniu się agregatu fraktalnego, poprzez 
przyłączanie się do jego krawędzi dyfundujących w przestrzeni punktów. Aby pro-
ces ten wykorzystać w modelowaniu, należy wskazać punkt inicjacyjny (w cen-
trum przestrzeni symulacji) wewnątrz okręgu o danym promieniu. Kolejny punkt 
generowany jest losowo na obwodzie okręgu i, zgodnie z teorią błądzenia przypad-
kowego (random walking) o przypisanym charakterystycznym rozkładzie praw-
dopodobieństwa, porusza się po siatce komórek aż osiągnie jedną z nich, przyległą 
do już zajętych. Jeśli jakiś następny punkt „błądząc” opuści wnętrze okręgu, nie 
jest już brany pod uwagę a agregat nie jest zasilony. Proces powtarzany jest tak dłu-
go, aż zajęta zostanie oczekiwana liczba komórek, lub powstała struktura osiągnie 
odległość danego promienia wyznaczonego okręgu. W ten sposób sprawdza się 
zdolność odtworzenia już zaistniałych procesów, czyli określa się  prognostyczną 
wiarygodność modelu. Otrzymany obraz zdradza cechy fraktalnego obiektu den-
drytowego (Fortheringham, Batty, Longley 1989, 56; Ratajczak 1998, 48-49). By 
zmniejszyć przypadkowość poruszania się punktów, błądzenie przypadkowe może 
być korygowane w zakresie stopnia tendencji w dążeniu do centrum powstającego 
obiektu (Fortheringham, Batty, Longley 1989, 62-63). 
 O ile wyniki modelowania z użyciem DLA nie muszą koniecznie przed-
stawiać dokładnego odzwierciedlenia rzeczywistości, to jednak stanowią poważ-
ne narzędzie do znajdowania porządku w - na pozór chaotycznych - strukturach 
świata realnego (Fortheringham, Batty, Longley 1989, 55, 68) oraz do zrozumienia 
wielu zjawisk przestrzennych. Niemniej jednak można przyjąć założenie, że np. 
rozrost agregatu od centralnie położonego punktu źródłowego (Fortheringham, 
Batty, Longley 1989, 56), choć nie powinien wpływać negatywnie na statystyczną 
zgodność symulowanej struktury z rzeczywistym kształtem przestrzennym bada-

Koncepcja teoretyczna modelu dyfuzji osadnictwa...
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nej tkanki osadniczej, może nie odzwierciedlać do końca empirycznie zakładanej 
drogi ruchu poszczególnych jednostek. 
 Możliwa byłaby też próba łączenia przedstawionych tu bliżej podejść w ra-
mach jednej procedury modelowej. Byłoby to wskazane, aby uniknąć ciągłej spój-
ności struktury fraktalnej uzyskiwanej w procedurze DLA, która w odniesieniu do 
obserwowanych izolowanych od siebie jednostek osadniczych nie jest realistyczna. 
Połączenie to polegać miałoby na tym, że punkt błądzący, generowany według mo-
delu DLA, nie stabilizowałby swej lokalizacji dopiero w momencie przylgnięcia do 
powstającej struktury fraktalnej, ale mogłoby to nastąpić, już w strefie bliskiego 
sąsiedztwa agregatu. A to oznacza, że w założonej odległości od fragmentu na-
rastającej struktury - puste jeszcze komórki - w momencie, kiedy trafi do nich 
błądzący punkt, mają - z pewnym prawdopodobieństwem - zdolność zatrzymać 
go  w sobie. Wymagałoby to dodatkowego losowania, które ostatecznie decydo-
wałoby o jego unieruchomieniu. Siłą rzeczy, w miejsce ścisłego dendrytu budo-
wana byłaby struktura fraktalna o kształcie nieco odmiennym, a przypominająca 
rozczłonkowany i nieciągły dendryt. 
 Trzecim modelem był model pośrednich możliwości, który tworzą 
dwie procedury modelowe - model przesunięcia celów i przesunięcia ogólnego 
(T. Zipser 1975). Idea modelu intervening opportunities (nadarzających się oka-
zji) inaczej nazywanego modelem pośrednich możliwości, została sformułowana 
przez Stouffera (Stouffer 1940, za Zipser 1975, 1), w Stanach Zjednoczonych zo-
stała rozwinięta przez zespół CATS (Chicago Area Transportation Study). Model 
ten posłużył do obliczeń prognozowanej wymiany ruchu ulicznego pomiędzy rejo-
nami aglomeracji Chicago a wdrożony do obiegu naukowego znalazł zastosowanie 
w podobnych obliczeniach na innych obszarach (T. Zipser 1975, 1). Podstawowym 
założeniem modelu jest ludzkie pragnienie zaspokojenia swoich bezpośrednich 
potrzeb bytowych, które człowiek rozważa poprzez dostępne mu „okazje”, czyli 
punkty, w których mógłby zaspokoić swoją potrzebę, w kolejności od najbliższej 
do najdalszej. W ramach losowania (modelowo zastępującego indywidualne po-
stępowanie pojedynczego człowieka) określa się prawdopodobieństwo „sukcesu”, 
tzn. akceptacji losowanej okazji. W wyniku czego pojawia się ciąg prób Bernoul-
liego, czyli niezależnych losowań o stałym prawdopodobieństwie sukcesu, a kolej-
ność losowań odpowiada uporządkowaniu „okazji” od najbliższej do najdalszej.
 Na średnią długość podróży, czyli średnią ilość porażek poprzedzają-
cych pierwszy sukces, decydujący wpływ ma wartość prawdopodobieństwa 
sukcesu. W modelu długość podróży mierzona jest ilością pominiętych okazji, 
a spadek prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu, określany jako zwiększenie 
się selektywności lub wybredności podróży, skutkuje koniecznością poszerzenia 
penetracji terenu w otoczeniu źródła ruchu. Dla wygody obliczeń możliwe jest 
przejście z dyskretnej przestrzeni prób Bernoulliego do rozkładu ciągłego. Jest nim 
rozkład wykładniczy prawdopodobieństwa. W takim wypadku wartość prawdo-
podobieństwa sukcesu zastąpiona zostaje gęstością prawdopodobieństwa akcepta-
cji, stanowiąc charakterystykę selektywności. Biorąc pod uwagę fakt, że w orbicie 
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zainteresowań znajdują się zjawiska zbiorowe, a nie losy wybranych osobników 
(T. Zipser 1975, 2). Wyodrębnić można trzy główne czynniki wpływające na se-
lektywność. Pierwszym jest zróżnicowanie samej potrzeby. Drugim czynnikiem 
byłby poziom informacji, od którego zależy, czy rzeczywiście brana pod uwagę 
jest każda „okazja”, czy też niektóre z nich są pomijane wskutek braku informacji 
o nich. Wpływ na selektywność ma również stopień przypadkowego wymieszania 
celów i źródeł na obszarze, gdyż odpowiednie uporządkowanie w sensie zamierzo-
nego, zorganizowanego oraz bezpośredniego sąsiedztwa źródeł ruchu, i akcepto-
wanych przez nich celów, znacznie obniżyłoby modelową selektywność  Stanowi 
ona zatem mierzalny parametr modelu, zarazem łączący efekt wszystkich czynni-
ków (T. Zipser 1975, 3-4).
 Podstawą opartego na idei pośrednich możliwości symulacyjnego mode-
lu zawiązywania się struktury układu osadniczego jest założenie, że występująca 
na określonym obszarze selektywność potrzeb, oraz określony system dostępności 
obszaru wywołuje specyficzną potrzebę rozmieszczenia źródeł i celów ruchu, aby 
w możliwie wysokim stopniu zachować równowagę układu. Równowaga układu, 
to sytuacja, gdy ilość potrzeb znajdujących zaspokojenie w danej strefie dyktowana 
przez występującą selektywność jest zgodna z ilością znajdujących się tam moż-
liwości (T. Zipser 1975, 5). Na zasadzie równoważenia bilansu, drogą kolejnych 
przesunięć satysfakcjonujących wykazane tendencje, niwelowane są nadwyżki po-
dróży (kontaktów) w niektórych rejonach oraz niedobory w innych częściach 
obszaru. Tendencja do powstawania nadwyżek, stanowi siłę napędową modelu 
(T. Zipser 1975, 5). Postępowanie to ma jednak dwa warianty, istotnie różniące 
się charakterem otrzymywanych wyników. 
 Metoda przesunięcia celów, to symulacja kształtowania się struktury 
osadniczej w odniesieniu do rozmieszczenia przestrzennego elementów, będą-
cych celami relacji komunikacyjnych, poprzez zapewnienie zgodności bilansowej                        
z bernoulliowskim modelem wyboru celów, przy założonym prawdopodobień-
stwie sukcesu, czyli akceptacji celu (T. Zipser 1975, 9). Używane pojęcia dla tej 
metody, to oprócz przesunięcia celów, wyjaśnionego w definicji, również warunki 
bilansowania, rozumiane jako zestawienie występujących w danej iteracji nadwy-
żek i niedoborów akceptacji w rejonach, a także nadwyżka dopuszczalna (miesz-
cząca się w przyjętej tolerancji), za którą kryje się taka wartość stosunku liczby ak-
ceptacji do liczby celów, większa od 1, którą traktuje się jako nieistotną (T. Zipser 
1975, 9).
 Działanie metody polega na tym, że dla określonego rozkładu przestrzen-
nego celów, definiowanych odpowiednio do postawionego zadania oraz określonej 
tablicy wzajemnej dostępności rejonów obliczeniowych, przeprowadzone zostają 
obliczenia wymiany ruchu za pomocą modelu pośrednich możliwości, przy za-
stosowaniu pierścieniowego grupowania rejonów w ramach układu kolejności 
losowanych okazji. W początkowej fazie obliczeń należy ustalić wartość selektyw-
ności, która może być w czasie obliczeń stała, bądź zmieniana w kolejnych itera-
cjach. W rezultacie pierwszego obliczenia wymiany ruchu, na podstawie zesta-
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wiania sporządzonego według rejonów obliczeniowych (warunki bilansowania), 
otrzymuje się wszystkie nadwyżki akceptacji celów, przyporządkowanych rejonom 
oraz wszystkie niedobory akceptacji celów w pozostałych rejonach. Przystępując 
do drugiej iteracji wprowadza się procedurę przesunięcia celów, czyli przypisania 
rejonom nadwyżkowym takiej ilości celów, oczekujących na akceptację, ile ak-
ceptacji zanotowano w obliczeniu poprzednim. Analogicznie, należy zmniejszyć 
potencjał celowy rejonom, w których wykazano niedobory, bilansując ilość celów 
oraz akceptacji uzyskanych z poprzedniego obliczenia. Dalej, jako następną itera-
cję, należy wykonać ponowne obliczenia wymiany kontaktów oraz skontrolowa-
nia warunków bilansowania, następnie powtarza się procedurę przesunięcia celów        
i przechodzi do kolejnego obliczenia. Przedstawione postępowanie przeprowadza 
się aż do osiągnięcia efektu, odzwierciedlającego we wszystkich rejonach brak 
nadwyżki większej niż założona tolerancja (nadwyżka dopuszczalna). Proces jest 
zbieżny, tzn. suma nadwyżek zmniejsza się wraz ze wzrostem ilości iteracji, aczkol-
wiek nie wyklucza to możliwych wahań w rejonach, mogących zmieniać charakter 
z rosnących na malejące (nadwyżkowych na deficytowe) i odwrotnie (T. Zipser 
1975, 10-11).
 Realizującą, jako drugi wariant postępowania metodę przesunięcia ogól-
nego, można określić jako symulację kształtowania się i strukturyzacji sieci osad-
niczej, w odniesieniu do rozmieszczenia mieszkańców i rozmieszczenia prze-
strzennego elementów będących celami codziennych - lub okresowych - relacji 
komunikacyjnych (T. Zipser 1975, 15). Wariant poprzedni (przesunięcie celów) 
traktował  rozmieszczenie mieszkańców, jako niepodlegające zmianom i tylko do-
stosowywał do nich rozmieszczenie owych relacji.
 Geneza metody związana jest z obserwacjami dokonanymi w związku ze 
stosowaniem modelu pośrednich możliwości w obliczeniach komunikacyjnych,     
i ich konfrontacją ze zjawiskami rzeczywistymi, zachodzącymi podczas rozwoju 
i w strukturze osadnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów, odpowia-
dających regułom, opisującym rzeczywiste procesy koncentracji. Metoda przezna-
czona jest do prognozowania normatywnego lub pasywnego zmian w strukturze 
np. miasta, czy aglomeracji, powstających w rezultacie przekształceń sieci komu-
nikacyjnej oraz zmian selektywności potrzeb. Dla regionu, a nawet całego kraju 
możliwe jest identyczne zastosowanie, ale przy zastosowaniu innej skali. Opcjo-
nalnym zastosowaniem może być próba rekonstruowania procesów osadniczych 
w przeszłości (T. Zipser 1975, 15).
 Należy więc, przeprowadzić szereg obliczeń wymiany ruchu, będących 
kolejnymi iteracjami, aż do momentu, kiedy nie stwierdzi się w żadnym rejonie 
nadwyżki, która przekraczałaby nadwyżkę dopuszczalną. Różnica polega na tym, 
że zmiana potencjału źródłowego następuje równocześnie ze zmianą potencjału 
celowego. Jest przyjęte, że w każdym rejonie zachodzi pewna proporcja źródeł i ce-
lów, w wyjątkowej sytuacji pozorna równowaga, polegająca na równości ilościowej 
(T. Zipser 1975, 16). Zastosowanie metody przesunięcia ogólnego może odbywać 
się w podobnych warunkach jak w przypadku przesunięcia celów, jednak warianty 
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zakładające równość źródeł i celów należy użytkować przy wystarczająco wielkich 
układach i przy wystarczającej wielkości rejonów usprawiedliwiającej naturalne 
dążenie do zapewnienia w nich stanu równowagi pozornej. Stan ten, bezpośrednio 
odbija proces minimalizacji przejazdów, który uzyskuje się przez ukształtowanie 
układu, dyktowane metodą (z zachowaniem ograniczenia wynikającego z danej 
selektywności). Opisane metody, w swym pierwotnym zastosowaniu, modelują 
prawdopodobne stany struktury lokalizacyjnej miasta w oparciu o założenie, że 
pomiędzy strukturą układu komunikacyjnego miasta a systemem rozmieszczenia 
struktur aktywnych w procesach komunikacyjnych istnieje ścisły związek. (T. Zipser 
1975, 17).
 Model pośrednich możliwości - w uproszczeniu - służy odzwierciedleniu 
zjawiska poszukiwania właściwego celu (miejsca zaspokojenia potrzeby) w zbiorze 
potencjalnych celów, które dana kategoria kontaktu może brać pod uwagę. Jest to 
więc model penetracji zbioru celów, który określa prawdopodobieństwa akceptacji 
tychże celów. Proces penetracji, prowadzący do tego, podlega zasadzie minimali-
zacji energii – ogólnie, minimalizacji kosztu, który może być różnie określany, co 
wiąże się z przyjętą kolejnością rozważania nadarzających się okazji (odpowiada 
ona wzrastającemu kosztowi). Jednak kolejność może być również dowolnie zdefi-
niowana, np. według przyjętej skali hierarchicznej, różnicującej okazje - potencjal-
ne cele. Jest to wówczas forma nadrzędnej skali preferencji wyboru. Dodatkowo 
oprócz zasady minimum kosztu, procedura modelowa posiada jeszcze jeden para-
metr decydujący o rezultacie penetracji, czyli prawdopodobieństwo faktu, że dany, 
potencjalny cel spełnia kryteria wyboru podmiotu podejmującego kontakt. Ten pa-
rametr, to omówiona wyżej selektywność (wybredność) modelowanego kontaktu.
 Model operuje wielkościami statystycznymi, odnoszącymi się do licznych 
zbiorów podmiotów kontaktów i ich potencjalnych celów, parametr selektywności 
określa prawdopodobieństwo, że wybrany kontakt zaspokoi się losowo wybranym 
celem. Im mniejsza wartość liczbowa prawdopodobieństwa, tym większa selek-
tywność. Pojęcie selektywności nie odnosi się tylko do penetrującego podmiotu, 
ale także dotyczy obiektywnej cechy sytuacji np. dostępności celu w danej chwili, 
lub dla danego kontaktu. Najbardziej typowym czynnikiem mającym wpływ na 
poziom tak rozumianej selektywności może być to, czy cel nie jest już zajęty (wy-
brany) przez inny kontakt. W badanym zagadnieniu wybór miejsca osiedlenia, 
wolnego areału terenu, wystarczającego funkcjonowania osady tam, gdzie popyt 
jest duży, obniża prawdopodobieństwo udanego wyboru. W oparciu o tak działa-
jący model penetracji zbudowane jest modelowanie symulacyjne, którego celem 
jest stworzenie struktur wyłanianych na zasadzie przestrzennego przesunięcia ce-
lów, lub i celów i źródeł kontaktu (przesunięcie ogólne). Przez źródła kontaktu 
rozumie się miejsca skąd rozpoczyna się penetracja. Tylko bowiem ulokowanie     
w konkretnym miejscu źródła penetracji pozwala ustalić kolejność okazji.
 Model przesunięć ma zastosowanie wtedy, kiedy istnieje możliwość inten-
syfikacji rozmieszczenia w przestrzeni celów (lub celów i źródeł) – to jest różni-
cowania tego rozmieszczenia w stosunku do stanu początkowego (np. całkowicie 
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równomiernego lub przypadkowego rozkładu przestrzennego). Celowość prze-
prowadzenia takiej zmiany dyktowana jest faktem, że niektóre miejsca w układzie 
są lepiej dostępne, znajdując się w dogodnej pozycji, wiążącej się dla wielkiej liczby 
penetrujących, z mniejszymi kosztami jej osiągnięcia, podczas gdy inne, np. leżące 
na peryferii całego układu, osiągają znacznie mniejszą liczbę kontaktów. Prowadzi 
to do charakterystycznego braku bilansu między liczbą potencjalnych celów a licz-
bą dokonywanych w oparciu o nie akceptacji. Jeden cel wybrany jest wielokrotnie 
w niektórych partiach układu, a gdzie indziej występuje niedobór akceptacji (cele 
pozostają zignorowane). Postępowanie polegające na przesuwaniu (przemieszcza-
niu) potencjalnych celów do miejsc wykazujących nadmiar kontaktów, odbiera-
jąc je miejscom deficytowym, może prowadzić do charakterystycznych zjawisk 
koncentracji, ale może również zostać użyte do określenia zróżnicowanej atrak-
cyjności miejsc niezależnie (względnie dodatkowo) od ich stałych, niezmiennych 
charakterystyk lokalnych. Ważną kwestią jest różnorodność naturalnych (lub też 
osiąganych w trakcie rozwoju systemu osadniczego) predyspozycji rejonów obli-
czeniowych, które narzucają potencjalną jakość form aktywności, np. rejony nie-
nadające się do zamieszkania lub o gorszych warunkach do życia itp. (T. Zipser 
1975, 19). Jest to dalszy krok rozwinięcia modelu, dodatkowo różnicujący prawdo-
podobieństwo akceptacji konkretnego miejsca zasiedlenia.
 Dla zajęcia Śląska Górnego i Opawskiego przez kulturę lateńską, pre-
dyspozycje rejonów grają zasadniczą rolę. Rozumie się przez nie zróżnicowanie 
środowiska przyrodniczego w postaci walorów glebowych, hydrograficznych                        
i topograficznych, jakimi dysponuje rozpatrywany teren. Odpowiednia punktacja 
przyjęta dla waloryzacji charakterystyk środowiska, zastępuje w takim wypadku 
wstępne rozłożenie przestrzenne celów. Akceptacja celu oznacza więc, w tym za-
stosowaniu aparatu modelowego fakt podjęcia decyzji o osiedleniu się w skutek 
uznania walorów miejsca za odpowiednie lub też, wystarczające. Decyzja taka 
może być zmieniona w trakcie kolejnych iteracji. Motywem takiej zmiany może 
być odkrycie lepszych możliwości osiedlenia się w innym miejscu. Pojęcie bilansu 
może odgrywać tutaj rolę gwarantującą pełne wykorzystanie walorów środowiska, 
przy uwzględnieniu zróżnicowania indywidualnych preferencji osadników, ale 
także uznając to, że w wartości parametru zawarta jest również obecność konkuro-
wania o to samo terytorium między osadnikami, wpływając na prawdopodobień-
stwo akceptacji celu (czynnik obiektywny). Omawiana procedura badawcza służy 
do modelowania procesu podejmowania decyzji, a zatem zjawiska mentalnego 
bądź też psychologicznego. Dopiero dalszym następstwem tego  zjawiska jest fakt 
osiedlenia się w danym miejscu. Lokalne charakterystyki muszą być obecne, aby w 
pełni uzasadnić uruchomienie procedury modelu. Najprostszym przypadkiem jest 
obecność równomiernie rozłożonych potencjalnych celów. Natomiast potencjalne 
cele, które biorą udział w „losowaniu sukcesu”, nierozmieszczone równomiernie 
ale w sposób zróżnicowany, mogą być reprezentantami bezpośrednio związanych 
z obszarem cech, które różnicują jego części. Mogą to być, jak w badanym temacie 
cechy fizjografii terenu. Kluczową cechą modelu jest jego działanie wywołujące 
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określone formy koncentracji od układów rozproszonych, przez policentrycz-
ne, do monocentrycznych, co zależy od dwu czynników. Głównym, jest wartość 
parametru selektywności, modyfikującym natomiast kształt geometryczny sieci 
rozprowadzającej kontakty. Jeżeli sieć taka nie istnieje (lub jeszcze nie istnieje), 
wówczas wobec prostolinijnego rozchodzenia się kontaktów jedynym czynnikiem 
regulującym jest selektywność.
 Ponieważ proces zastosowany w modelu przesunięcia celów oraz przesu-
nięcia ogólnego jest zbieżny po pewnej liczbie iteracji, różnice między aktualnie 
rozmieszczonymi celami potencjalnymi a ich akceptacjami są zaniedbywane. Źró-
dła ruchu mogą być rozmieszczone w dowolny sposób na początku modelowania, 
a więc inaczej niż są rozmieszczone cele. To rozmieszczenie źródeł wpływa na prze-
bieg modelowania z różną intensywnością, zależną od parametru selektywności. 
Dwa skrajne przypadki, to początkowe rozmieszczenie źródeł równomierne albo 
skupienie ich w jednym miejscu. Z kolei nakłada się na to różne rozłożenie celów. 
Przypadek, gdy wszystkie źródła i cele skupione są w jednym miejscu oczywiście 
nie może doprowadzić do żadnej zmiany. W rozpatrywanym problemie rozwa-
żać można przeciwstawienie sobie pierwotnego skupienia źródeł przy znacznym 
rozproszeniu celów. Obrazuje to sytuację, kiedy jakaś populacja pojawiająca się               
w określonym miejscu, poddaje zasiedleniu przez siebie rozległy (i ewentualnie sil-
nie zróżnicowany) obszar. Łączy się z tym istotna właściwość modelu, pozwalająca 
by owo skupienie źródeł mogło znajdować się zupełnie na brzegu obszaru (obsza-
ru modelowania) zapełnionego potencjalnymi celami. Sytuacja taka odpowiada 
początkowi pierwszego etapu symulacji. Następnie, może rozpocząć się stopniowe 
przenikanie penetracji do wnętrza obszaru, jako do zbioru potencjalnych miejsc 
akceptacji celów. Będzie to więc przypominać zjawisko dyfuzji typu kontaktowego 
– falowego (Łoboda 1983, 89-90). Ale odpowiednia selektywność - niska wartość 
parametru - powoduje powtórną koncentrację źródeł i celów (w wariancie prze-
sunięcia ogólnego). Uzyskuje się więc rodzaj przemieszczenia skupiska o tej sa-
mej intensywności. Miejsce, w którym ta wtórna koncentracja się odbuduje zależy 
od wartości parametru. Ponadto, w ten sposób można uzyskać odzwierciedlenie 
„kroczącej” koncentracji (T. Zipser 2014, 39), polegającej na wznawianiu procesu 
przy coraz głębszym wnikaniu początkowego skupiska w głąb układu. Tak więc, 
w pewnym przedziale wartości parametru, po tej wtórnej koncentracji nastąpić 
może znów etap powtórnego rozpraszania, ale prowadzący do innego rozłożenia ce-
lów i źródeł niż to, które miałoby miejsce przy penetracji z poprzedniego skupiska.
 Opisany wyżej mechanizm może służyć jako narzędzie eksperymentu re-
alizującego odwzorowanie procesu osadniczego, który zakłada brak zasiedlenia 
obszaru, ewentualnie słabe zasiedlenie przy jeszcze dużej chłonności dla zagospo-
darowania (w tym wypadku, jako figura teoretyczna, niemodyfikująca parametrów 
modelu, choć nawiązująca do hipotez o przetrwaniu i wpływie domniemanego 
schyłkowego osadnictwa kultury łużyckiej na proces zawiązywania się osadnictwa 
kultury lateńskiej, a dyskutowanych w literaturze (Bednarek 2005; Mierzwiński 
1992)). Nowe osadnictwo pojawia się tu nie stopniowo i w dodatku w trybie łagod-
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nej dyfuzji o małej intensywności, zagospodarowującej najbliższe dostępne tereny, 
prowadząc do powolnego przesuwania się fali nowych osadników, z zachowaniem 
raczej stałej intensywności i gęstości zaludnienia, ale poprzez zdecydowane wzię-
cie w posiadanie od razu rozległego obszaru. Takie zorganizowane, grupowe za-
władnięcie terenu dla określonej populacji nasuwa tryb zdobywczy, względnie 
kolonizatorski, zachowujący pewną strukturę społeczną (na przykład plemien-
ną). Wymaga to wyłonienia pewnego centrum strukturalizacyjnego, wspierają-
cego i zabezpieczającego proces przyswajania, zagospodarowywania świadomie 
limitowanego obszaru. Proces penetracji symulowany przez model przesunięcia 
ogólnego opartego na idei pośrednich możliwości, odzwierciedla więc w takim 
przypadku następny etap, to jest  tworzenia układu osadniczego wokół zaistnia-
łego już centrum (niezależnie od stopnia jego stadium rozwojowego, itp.). Dodać 
należy, że przyjęcie takiego założenia pozwala zastosować z jednej strony model 
UNC (dla określonego już w ten sposób centrum), bądź też użycie w dalszym cią-
gu procedury modelu pośrednich możliwości.

POSTĘPOWANIE BADAWCZE

 W pierwszym etapie badań, dla prześledzenia zależności osadniczo-środo-
wiskowych, konieczne jest zastosowanie statycznego, numerycznego modelu zwa-
loryzowanego środowiska obszaru modelowania. Było ono reprezentowane przez 
cztery składowe opisujące morfologię (kierunek i stopień ekspozycji), hydrologię 
(odległość od cieku) oraz warunki glebowe (jakość gleb) obszaru modelowania, 
ujęte w dyskretną siatkę podziału, i do każdej komórki podziału się odnoszące. Za 
wielkość pojedynczej komórki podziału obszaru modelowania przyjęto modelową 
powierzchnię o wymiarach 1 × 1 km, zapewniającą swą wielkością potencjalny 
areał potrzebny do egzystowania osady (Venclová 2001, 5, 181-182). 
 Tak skonstruowany obszar modelowania, obejmujący powierzchnię 3223 
km² (ryc. 2), gwarantuje optymalne warunki dla procedur modelowych, stanowiąc 
zarazem podstawę optymalizacji tych warunków, przy wykorzystywanych warian-
tach modelowych (przekształcona w rejony obliczeniowe siatka podziału w przy-
padku modelu dyfuzji kroczącej). Komórkom przypisane zostały charakterystyki 
odpowiadające przydatności do zasiedlenia, a odzwierciedlające zwaloryzowane 
warunki przyrodnicze. Środowisko geograficzne badanego terenu postrzegane 
było w obecnym stanie, ze względu na niemożność (z pewnymi wyjątkami - Woź-
niak 1970, 200, 206) dostatecznie szczegółowego odtworzenia go dla ostatnich 
wieków p.n.e. Korekcji (na podstawie historycznych materiałów kartograficznych) 
poddane zostały jedynie niektóre elementy topografii terenu, np. cieki.
 Zastosowanie modelu dyfuzji osadnictwa w konkretnych, rozpatrywa-
nych warunkach było etapem kolejnym. Modelowania prowadzone były warianto-
wo, przy modyfikacjach określonych założeń interpretacyjnych dotyczących: 
- wpływu elementów fizjografii terenu oraz preferowanych kierunków na proces 
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   formowania się przestrzennego rozkładu osadnictwa z wykorzystaniem modelu    
   pośrednich możliwości;
- prawdopodobieństwa napływu osadnictwa z preferowanych kierunków, testowa-
   nego przy użyciu wariantu modelu DLA;
- wpływ elementów fizjografii terenu oraz preferowanych kierunków napływu osa-  
   dnictwa z ograniczonym zasięgiem rozrostu na proces formowania się prze-
   strzennego rozkładu osadnictwa z wykorzystaniem wariantu modelu UNC.
 Kierunki preferowane dla modelowań odnosiły się do istniejących teorii 
dotyczących kierunków napływu ludności kultury lateńskiej na badany obszar. 
Konkretyzacja modelowa kierunków opierała się na prawdopodobnych, topogra-
ficznie uwarunkowanych drogach przybycia, otrzymanych na podstawie obliczeń 
(wykonanych przy użyciu oprogramowania GIS) symulacji najmniejszych kosz-
tów podróży do centrum geometrycznego obszaru modelowania w odniesieniu 
do stopnia nachylenia terenu. Obliczenia wykonano w oparciu o dane z nume-
rycznego modelu terenu (DTED2) dla południowej Polski i północnych Czech. 
Ostatni etap stanowiła weryfikacja wyników modelowania poprzez statystyczne 
porównanie z nimi stanu faktycznego - struktury osadniczej kultury lateńskiej na 
Śląsku Górnym i Opawskim.

UWAGI KOŃCOWE

 Przedstawione spostrzeżenia mają charakter zarysu koncepcji rozpatry-
wania osadnictwa kultury lateńskiej przy zastosowaniu modeli symulacyjnych. 
Jednak już taki stopień przybliżenia powinien ukazać możliwości tkwiące w ilo-
ściowym podejściu do badań osadniczych. Choć symulacje, nawet przy najlepiej 
oddających rzeczywistość modelach, nie będą w stanie odtworzyć dla archeologii 
procesów kulturowych, ich przyczyn, ani też zdarzeń ze stuprocentową trafno-
ścią, to przyczyniać się powinny do wspierania obserwacji i interpretacji wyni-
ków uzyskanych w terenie oraz ewentualnego weryfikowania płynących z nich 
hipotez i teorii.  W tym konkretnym  przypadku zastosowanie procedur modelo-
wania symulacyjnego, na przekór małej ilości stanowisk badanych wykopalisko-
wo, przyniosło wyniki stanowiące pomoc w interpretacji zachowań osadniczych 
górnośląskiej grupy kultury lateńskiej. I pomimo, że artykuł przedstawia jedynie 
zarys teoretycznych podstaw do wykorzystania modeli symulacyjnych w analizie 
procesów osadniczych, warto zasygnalizować kilka dodatkowych wniosków i in-
terpretacji, wynikających bezpośrednio z otrzymanych rezultatów modelowań. 
 Należy uznać proces napływu i przestrzennego formowania się struktury 
osadniczej kultury lateńskiej na Śląsku Górnym i Opawskim za złożony. Można 
sądzić, że nie przebiegał on w sposób jednostajnie dyfuzyjny, poprzez stały napływ 
osadników z jednego kierunku i w miarę ich rozprzestrzeniania się znajdujący od-
bicie w zajmowaniu obszarów najkorzystniejszych dla osadnictwa. 
 Wydaje się, że badany proces dyfuzji przebiegał w wyniku kolejnych eta-
pów, co sygnalizowano już na gruncie badań archeologicznych. I tak, wyróżnić 
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można początkowy, gwałtowny i raczej ograniczony w czasie etap, który następuje 
na podstawie rozeznania przyszłego obszaru osiedlania, i w wyniku podjętej decy-
zji skutkuje przybyciem (najprawdopodobniej z dzisiejszych Moraw) populacji kolo-
nizatorskiej. Zachowując zapewne swą strukturę społeczną, bierze ona w posiadanie 
od razu rozległy obszar, choć jeszcze nie w sposób trwały, owocujący powstawaniem 
na razie zalążków systemu osadniczego. Działanie to wymaga wyznaczenia z góry 
jakiegoś centrum zarządzania, wspierającego i zabezpieczającego proces opano-
wywania, świadomie limitowanego, bądź już hierarchicznie określonego obszaru. 
Centrum takie lokalizować należy w południowych fragmentach tkanki osadni-
czej, gdzie znane są najstarsze stanowiska sepulkralne kultury lateńskiej, być może 
nawet w jej partiach środkowych, wykazujących się największą gęstością występo-
wania punktów osadniczych.
 Wokół zaistniałego centrum, lub w odniesieniu do niego, rozpoczyna 
się drugi etap dyfuzji polegający już na powolnym, utrzymującym stałe tempo, 
tworzeniu układu osadniczego. W pierwszej fazie takiego procesu zajęciu podle-
ga większa część przeznaczonego do zasiedlenia terenu a w fazach późniejszych 
dochodzi do zajmowania jeszcze wolnych obszarów. Można przypuszczać, że roz-
szerzanie obszaru zasiedlonego odbywać się mogło poprzez jednostajny wzrost 
demograficzny populacji, choć nie można wykluczyć również napływu kolejnych 
osadników, z innego kierunku, np. północo-zachodniego, być może z terenów Ko-
tliny Czeskiej. Wyraźnym czynnikiem kształtującym strukturę ostatecznego sys-
temu osadniczego kultury lateńskiej na analizowanym terenie było, dogodne do 
osiedlania się i prowadzenia gospodarki rolno-hodowlanej, środowisko przyrod-
nicze, w tym zapewne, najistotniejsza wysoka jakość gleb, w powiązaniu z gęstą 
siecią rzeczną. 
 Zasygnalizowane na koniec wnioski należy traktować, jako zwrócenie 
uwagi na efekt, jaki może dać aparat naukowy modeli symulacyjnych. Przedsta-
wienie  pogłębionych wniosków wymaga precyzyjnego odnoszenia się do szczegóło-
wych wyników poszczególnych modelowań w powiązaniu z opisaniem licznych wa-
riantów samych modeli symulacyjnych, co w sumie, przekracza ramy tego artykułu.  
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