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Abstract: Incorporation of LiDAR technology within archeological workshop allowed to a more effec-
tive research of difficult access areas. With no doubt, these, from the archaeological perspective, are 
forested areas. With the gradual advancement of researches applying LiDAR data, a need for further 
development of non-invasive techniques within forested areas has emerged. In this paper we present 
a case study of an early mediaeval round fort from Biedrzychowice Dolne, Lubuskie Province. The 
area was analyzed using of airborne laser scanning, aerial photography, electrical resistance and 
magnetic survey. The goal of this study aimed at understanding of the spatial structure of this place, 
as well as  at recognizing limitation of the applied research methods.

Key words: non-invasive archaeology, archaeology of forested areas, remote sensing, geophysical 
prospection, airborne laser scanning, early mediaeval

WSTĘP

Tereny zalesione, mimo że były w kręgu zainteresowań archeologii nieinwazyjnej, 
podlegały badaniom jedynie sporadycznie. Sytuacja ta uległa zmianie wraz z pojawie-
niem się możliwości wykorzystania pochodnych lotniczego skanowania laserowego 
(Opitz, Cowley 2013). Wprowadzenie tej metody pozyskiwania dokładnych i wysoko-
rozdzielczych danych o topografii terenów zalesionych  do warsztatu archeologicznego 
pozwoliło na napisanie nowej historii przeszłych krajobrazów (Banaszek, Rączkowski 
2010; Banaszek 2013; Kostyrko, Ruciński 2015; Kostyrko et al. 2016). Od kilku lat 
metoda ta stosowana jest z powodzeniem również przez polskich archeologów, zy-
skując stale na popularności (Kobyliński et al. 2012; Orlicka-Jasnocha 2012; Bakuła 
et al. 2014; Banaszek 2014; Cembrzyński, Legut-Pintal 2014; Podruczny, Filipowicz 
2015; Rzepecki et al. 2015; Duma et al. 2015; Kiarszys 2015; Kobiałka et al. 2016). Wraz 
z poszerzeniem wiedzy archeologów na temat zasobów dziedzictwa archeologicznego 
obszarów zalesionych pojawia się zapotrzebowanie na dywersyfikację nieinwazyj-
nych metod badawczych stosowanych w środowisku leśnym. Przy pomocy innych 
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niedestrukcyjnych metod naukowcy są w stanie zarówno uzyskać więcej informacji 
o odkrytych formach terenowych (np. struktury podziemne), jak i poznać ograni-
czenia użytych technik. Poniżej został opisany przykład badań przeprowadzonych 
na terenie grodziska wczesnośredniowiecznego w Biedrzychowicach Dolnych (woj. 
lubuskie), znajdującego się na całkowicie zalesionym obszarze. Celem badawczym 
tego przedsięwzięcia było zarówno możliwie szczegółowe rozpoznanie przeszłego 
zagospodarowania przestrzennego tego miejsca, jak i studium przypadku możliwości 
i ograniczeń zastosowanych metod. Nieinwazyjne badania, przeprowadzone na ob-
szarze stanowiska nr 5 w Biedrzychowicach Dolnych, zostały zrealizowane w ramach 
wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi „Razem” z Bieniowa oraz 
pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Miejsce to było odwiedzane przez archeologów już przed II wojną światową oraz 
w latach 90. w trakcie pracy przy projekcie Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) 
(Lewczuk 1993). Informacje, które zachowały się z badań przedwojennych, a także 
późniejsza prospekcja terenowa nie pozwoliły na zdobycie wielu wiadomości na temat 
przeszłości tego miejsca. Mając na uwadze, że to stanowisko archeologiczne jest częścią 
Ścieżki Przyrodniczo-Leśnej „Dolina Szyszyny”, członkowie lokalnego stowarzyszenia 
zwrócili się z prośbą do Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu o przeprowadzenie 
badań w tym miejscu. Efektem współpracy był projekt zatytułowany: „Archeologia 
Zaangażowana: społeczeństwo-przeszłość-teledetekcja”. Cel tego przedsięwzięcia był 
dwojaki. Z jednej strony, za pomocą metod z zakresu antropologii kulturowej (m.in. 
wywiadów i ankiet), skupiono się na zbadaniu stosunku lokalnej społeczności wobec 
przeszłości otaczającego krajobrazu, dziedzictwa, archeologii oraz metod pracy ar-
cheologów (więcej na temat wyników tych badań por. Kajda, Kostyrko 2016). Drugim 
celem stało się pozyskanie większej ilości informacji na temat struktury przestrzen-
nej wczesnośredniowiecznego grodziska za pomocą metod nieinwazyjnych. Poniżej 
zostaną przedstawione wyniki oraz refleksje związane z wykorzystaniem  metod 
niedestrukcyjnych w tym miejscu. W pierwszej kolejności odniesiemy się do źródeł 
archiwalnych. Następnie zostanie przedstawiony współczesny stan zachowania całości 
założenia. W dalszej części przedstawimy wyniki interpretacji pochodnych lotniczego 
skanowania laserowego (ALS – airborne laser scanning) oraz danych geofizycznych. 
Ze względu na to, że omawiane stanowisko znajduje się na terenie zalesionym, pro-
blemy związane z prowadzeniem nieinwazyjnych badań w środowisku leśnym staną 
się jedną z osi narracyjnych poniższej pracy.

STAN BADAŃ

Pierwsze badania, przeprowadzone przez niemieckich uczonych na stanowisku nr 5 
w Biedrzychowicach Dolnych, odbyły się w ramach archeologicznej prospekcji tereno-
wej okręgu Żary w latach 1875–1881 (Saalborne 1882). Stanowisko to jest wymienione 
w kontekście innych miejsc, zwanych Górami Zamkowymi (Schlossberge). Jednak 



Archeologia nieinwazyjna w lesie. Prospekcja wczesnośredniowiecznego grodziska 87

jako jedno z nielicznych zostało opatrzone grafiką (ryc. 1). Autor badań wspomina, 
że duża liczba podobnych stanowisk została przemieniona na łąki i pola, natomiast 
grodzisko zlokalizowane pomiędzy Biedrzychowicami a Bieniowiem znajduje się 
w relatywnie dobrym stanie. Na podstawie załączonej grafiki oraz zarysowanych na 
niej ścieżek można wnioskować, że w tym czasie miejsce to było znane i odwiedzane 
przez lokalną społeczność. Ten sam obiekt jest również wymieniany w brytyjskiej 
literaturze z przełomu XIX i XX wieku, jednak tym razem jako przykład zamku, 
którego powstanie przypisywane jest Hunom (Hünen-schlossen), (Borlase 1897, 1126). 
Pomimo tego że zachowała się informacja o prowadzonych w tym miejscu badaniach 
wykopaliskowych przez Engelmanna w 1925 r., nie jesteśmy w stanie więcej na ich te-
mat powiedzieć1. Ten sam obiekt pojawia się również na mapie z roku 1939, oznaczony 
jako pomnik kultury (Kulturgeschichtedenkmal), gdzie zostaje nazwany szwedzkim 
szańcem (Schwedenschanze), (ryc. 2). 

1  Ta informacja została pozyskana z zasobów Archiwum Państwowego we Wrocławiu w latach 
80. XX wieku przez dr. Jarosława Lewczuka. Kwerenda przeprowadzona przez pracowników archiwum 
wykazała brak tych materiałów archiwalnych w obecnych zasobach. 

Ryc. 1. Grafika opublikowana w 1882 r., przedstawiająca grodzisko w Biedrzychowicach Dolnych, 
źródło: Saalborne 1882
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Grodzisko z Biedrzychowic Dolnych było zatem znane już w II połowie XIX wieku, 
jednak sam moment jego powstania był różnie interpretowany. Z jednej strony jego 
powstanie przypisuje się Szwedom, druga zaś koncepcja opowiada się za Hunami. 
Można jedynie się domyślać, że prowadzone w tym miejscu badania archeologiczne 
nie doprowadziły do jednoznacznej interpretacji chronologii powstania grodziska. 
Inny los spotkał rezultaty badań, prowadzonych tu na przełomie lat 80. i 90. XX wieku 
w ramach AZP. Na podstawie znalezisk luźnych okres powstania grodziska datuje 
się na wczesne średniowiecze (Lewczuk 1993). Właśnie ta chronologia jest do dziś 
uznawana za właściwą, a wyniki niżej przedstawionej prospekcji nie zmieniły tego 
przekonania.

STAN AKTUALNY – UWARUNKOWANIA BADANEGO OBSZARU

Obecnie grodzisko znajduje się na granicy miejscowości Biedrzychowice Dolne i Bie-
niów, na terenie Lasów Państwowych, i zarządzane jest przez Nadleśnictwo Krzystko-
wice. Obszar ten wchodzi w skład mezoregionu Wzniesień Żarskich, na wschodnim 
pograniczu z regionem Wzgórz Dalkowskich. Grodzisko ma kształt wydłużonego 
na osi wschód-zachód owalu, otaczającego niewielkie wzniesienie leżące na lewym 

Ryc. 2. Fragment arkusza Mestischblatt nr 4256 Gassen z 1933 r., przedstawiający lokalizację grodziska 
opisanego jako szwedzki szaniec, źródło: mapy.amzp.pl



Archeologia nieinwazyjna w lesie. Prospekcja wczesnośredniowiecznego grodziska 89

brzegu strugi Szyszyny (ryc. 3). Od strony wschodniej, po zewnętrznej stronie wału, 
przylega do linii wału trójkątna platforma wyniesiona ponad okolicę terenu. Od 
strony południowej wyraźnie zaznacza się obniżenie i wypłaszczenie terenu. To po-
woduje, że grodzisko zdaje się górować nad otaczającym je krajobrazem. Zarówno 
obszar grodziska, jak i teren u jego podnóża porasta las. Szatę roślinną, znajdująca 
się na terenie stanowiska i jego okolic, można podzielić na trzy strefy: las sosnowy 
(wysokie ok. 55-letnie drzewa), las mieszany (przewaga brzozy, ok. 20 lat) oraz młody 
las sosnowy (ok. 20 lat), (ryc. 4).

Stan zadrzewienia miał bezpośredni wpływ na sposób użycia nieinwazyjnych 
metod oraz na jakość danych uzyskanych za ich pomocą. Innym czynnikiem, rzutu-
jącym na możliwości prowadzenia badań terenowych, była obecność współczesnych 
śmieci oraz części infrastruktury szlaku dydaktycznego. Wśród nich znajdowały się 
elementy o właściwości magnetycznej, jak np. tablica informacyjna czy śmietnik.

W trakcie badań zauważono, że południowo-wschodnia część najwyższego wału 
jest jedynym miejscem niezadrzewionym (ryc. 4). O ile ten fakt był sprzyjający do 
prowadzenia w tym miejscu badań geofizycznych, o tyle stan ten również powodo-
wał dezintegrację oraz obsunięcie się całości wału. Sytuacja ta powoduje, że na po-
wierzchni gruntu sporadycznie napotyka się zabytki kulturowe (fragmenty naczyń 

Ryc. 3. Cieniowany model terenu z nałożoną wizualizacją indeksu TPI, źródło danych: CODGiK/ISOK, 
oprac. Mikołaj Kostyrko
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ceramicznych2) oraz fragmenty kamieni, które w przeszłości mogły być częścią kon-
strukcji wału. Sytuacja ta spowodowała, że w projekcie postawiliśmy także pytanie 
o stan zachowania struktur wału w tym miejscu oraz o możliwości ich uchwycenia 
metodami geofizycznymi.

ZDJĘCIA LOTNICZE ORAZ POCHODNE LOTNICZEGO 
SKANOWANIA LASEROWEGO

Przed rozpoczęciem pracy w terenie z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) otrzymano zdjęcia lotnicze (CIR – color 
infrared photography) o rozdzielczości przestrzennej 0,25 m2 oraz dane ALS w postaci 
chmury punktów, pozyskanej z dokładnością 4 pkt/m2 (pochodne Informatycznego 
Systemu Osłony Kraju – ISOK). Głównym celem analizy zdjęć zawierających pasmo 
światła w bliskiej podczerwieni (NIR – Near Infrared) była ocena efektywności tej 

2  Odnajdowane fragmenty naczyń ceramicznych nie zostały poddane szczegółowej analizie, jednak 
na podstawie wstępnej obserwacji można je przypisać do fazy B/C (Hensel 1950, 5–6).

Ryc. 4. Stan zadrzewienia grodziska oraz jego najbliższego krajobrazu, zdjęcie lotnicze CIR, źródło: 
CODGiK. Znacznik wskazuje miejsce osuwania się wału. Potencjalny zasięg stanowiska został oznaczony 
na podstawie znalezisk luźnych, oprac. Mikołaj Kostyrko
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metody do poszukiwania potencjalnych stanowisk w najbliższej okolicy grodziska. 
Niewielka liczba stanowisk, odnotowana w trakcie AZP, datowana na wczesne średnio-
wiecze, skłoniła nas do poszukiwań nowych miejsc, które mogłyby zostać uznane za 
zaplecze osadnicze grodziska. Jednak ze względu na współczesny stan użytkowania 
(las, nieużytki, nieliczne pola uprawne) oraz mało korzystny dla tej metody okres 
wykonania zdjęcia (wiosna 2010 r.) zastosowanie tych danych nie przyniosło ocze-
kiwanych efektów. Pozwoliło to jednak na wgląd w zróżnicowaną strukturę szaty 
roślinnej porastającej stanowisko archeologiczne oraz na detekcję zagrożenia inte-
gralności formy krajobrazowej tego miejsca, spowodowanego osuwaniem się części 
południowo-wschodniej wału (ryc. 4).

Mając na uwadze założenia projektu ISOK oraz specyfikę jego produktów, pozy-
skane pochodne ALS zostały zreklasyfikowane (Kiarszys, Szalast 2014). W ten sposób 
udało się uzyskać model terenu reprezentowany przez nieco wyższą średnią pomiarów 
na 1 m2 z 1,66 pkt na 2,74 pkt3. Ta operacja nie miała jednak znaczącego wpływu na 
dokładność modelu w miejscach, w których gęstość pomiaru prezentowała się naj-
gorzej. Przestrzeń, znajdująca się w najbliższym otoczeniu rzeczki Szyszyny, została 
spenetrowana przez wiązki lasera w najmniejszym stopniu i tam też najmniej z nich 
dotarło do powierzchni gruntu. Można zaobserwować wyraźny ciąg braku danych 
wzdłuż cieku wodnego. Taka sytuacja może być spowodowana różnymi czynnikami: 
klasą sensora, algorytmami użytymi do przetworzenia i interpretacji danych, pokry-
ciem terenu oraz jego rzeźbą (Banaszek 2015, 43–55). W kontekście tego krajobrazu 
widoczne jest, że ów system pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych 
wykazał się niską efektywnością w relatywnie stromym terenie (doliny rzecznej) oraz 
w miejscu pokrytym przez gęstą i niską roślinność liściastą. Powtórna klasyfikacja 
danych, wykorzystująca algorytmy mniej „agresywne” niż te stosowane w ramach 
ISOK (Kiarszys, Szalast 2014), na obszarze zajętym przez młody i gęsty las iglasty 
również nie przyniosła satysfakcjonującego efektu. Jedynie we fragmentach, gdzie 
roślinność jest rzadsza lub jej nie ma, liczba pomiarów reprezentujących poziom 
gruntu jest gęstsza w porównaniu z pochodnym produktem klasyfikacji dostar-
czanej przez CODGiK (ryc. 5). Obszarem, na którym ponowna klasyfikacja danych 
pomiarowych przyniosła zauważalny efekt, był jedynie teren pokryty wieloletnim 
wysokim drzewostanem sosnowym. Jest to przestrzeń, w której można dopatrywać 
się potencjalnej lokalizacji podgrodzia.

Wygenerowany numeryczny model terenu (NMT) został następnie poddany 
dalszym przetworzeniom, które miały przedstawić jego lepszą wizualizację (Kokalj 
et al. 2013). Wytworzone w ten sposób produkty zostały poddane interpretacji, na 
podstawie której wyodrębniono formy terenu o możliwym antropogenicznym pocho-
dzeniu (ryc. 6). Na podstawie wyników tej analizy pochodnych ALS oraz prospekcji 
terenowej została wytypowana przestrzeń do przeprowadzenia badań geofizycznych.

3 Średnia wyliczona na postawie wybranego fragmentu danych najbliższego dla omawianego sta-
nowiska – łącznie 0,25 km2.
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Ryc. 5. Dokładność numerycznego modelu terenu, powstałego na podstawie danych lotniczego ska-
nowania laserowego w kontekście wieku oraz rodzaju zadrzewienia terenu, oprac. Mikołaj Kostyrko

Ryc. 6. Zarys przebiegu wałów grodziska. Interpretacja danych ALS, oprac. Mikołaj Kostyrko, Piotr 
Wroniecki, Kornelia Kajda i Adam Lokś
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PROSPEKCJA GEOFIZYCZNA

Prospekcja geofizyczna w nieprzychylnym środowisku leśnym stanowiła wyzwanie 
zarówno w terenie, jak i przy późniejszej pracy gabinetowej. Uzyskane na podstawie 
obróbki cyfrowej danych wizualizacje pomiarów są przeważnie niejednoznaczne i nie 
pozwalają na stawianie rozwiniętych hipotez odnośnie do formy, funkcji i zagospo-
darowania dawnego grodu. U podstaw tego problemu leży jeden powód: ograniczona 
przestrzeń do wykonywania pomiarów, a co za tym idzie – brak szerszego kontekstu 
przestrzennego oraz pełnych kształtów zarejestrowanych struktur. W badaniach 
wykorzystano dwie metody: pomiary magnetyczne (wykonane dwusondowym gra-
diometrem magnetycznym transduktorowym Bartington Grad 601-2, w równoległych 
profilach przy gęstości pomiaru 1 × 0,25 m) oraz pomiary geoelektryczne (z zastoso-
waniem instrumentu Geoscan Research RM-15D Advanced w naprzemiennych pro-
filach przy gęstości pomiaru 1 × 1 m w układzie Wennera o maksymalnej głębokości 
penetracji do 0,5 m). 

Pomiary geofizyczne na dostępnej przestrzeni grodziska i u jego podnóża ujaw-
niły liczne zaburzenia pola magnetycznego i oporności pozornej gruntu.  Badania 
magnetyczne przeprowadzono na dwóch znacznie ograniczonych przez roślinność 
obszarach (ryc. 7). Pierwszy znajduje się na południowy wschód od grodziska, gdzie 
upatrywana jest potencjalna lokalizacja byłego podgrodzia. Badania przeprowadzo-
ne w tym miejscu nie przyniosły jednoznacznych rezultatów. Rozpoznany obszar 
obfituje w liczne drobne punktowe anomalie dipolowe, których pochodzenie na 
obecnym etapie nie jest możliwe do ustalenia. Uchwycono również skupiska ano-
malii, które przypisać można współczesnym śmieciom widocznym na powierzchni 
lub elementom infrastruktury turystycznej (np. tablice informacyjne). Ich obecność 
w węższych zakresach wizualizacji danych magnetycznych negatywnie wpływa na 
czytelność anomalii utożsamianych ze strukturami archeologicznymi, uchwyconych 
w południowej części przebadanego obszaru. Wyjaśnienie źródła anomalii punkto-
wych na pozostałym obszarze wymaga dalszych prac, w celu rozpatrzenia możliwości 
wywoływania ich przez struktury archeologiczne. 

Odnotować należy również istnienie anomalii podwyższenia wartości pola magne-
tycznego o zygzakowatym zarysie w zachodnim narożniku przebadanego obszaru. Jest 
to niewątpliwie kolejne miejsce, które wymagałoby dalszych badań archeologicznych.

Drugi obszar badań zajmował przestrzeń obejmującą główny i najlepiej zachowany 
wał grodziska oraz dostępny fragment majdanu4. Silne anomalie magnetyczne wy-
wołane są niewątpliwie przez struktury archeologiczne, które mogą być utożsamiane 
z techniką wykonania umocnień i zagospodarowania majdanu (ryc. 9).

Pomiary elektrooporowe w obrębie wału grodziska ujawniły istnienie czytelnej 
warstwy wysokooporowej wewnątrz struktury obwarowania (ryc. 8). Tego typu za-

4  Prowadzenia badań geofizycznych było możliwe jedynie w południowej części majdanu. Północna 
część była niedostępna z powodu pokrycia gęstym brzozowym młodnikiem.
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Ryc. 7. Obszar objęty badaniami geofizycznymi w kontekście dokładności numerycznego modelu terenu. 
Obszar wybrany do przeprowadzenia badań terenowych cechował się wyższym stopniem dokładności 
modelu, tam też gęstość zadrzewienia była niższa, oprac. Mikołaj Kostyrko i Piotr Wroniecki

Ryc. 8. Wyniki prospekcji magnetycznej (po lewej) oraz geoelektrooporowej (po prawej), oprac. Mikołaj 
Kostyrko i Piotr Wroniecki
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burzenie może być powodowane przez istnienie warstw o zwartym charakterze, np. 
w postaci konstrukcji kamiennych lub ziemnych (piaszczystych). Na skraju tej ano-
malii, zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie, widoczne jest zaburzenie 
o względnie obniżonej oporności pozornej, co z kolei jest charakterystyczne dla struk-
tur zasypiskowych, zazwyczaj utożsamianych z przekopami lub wypełniskami rowów. 

Ryc. 9. Wyniki prospekcji magnetycznej z oznaczonymi obiektami o możliwym pochodzeniu antropo-
genicznym (konstrukcje wałowe) w kontekście interpretacji przebiegu wałów, powstałej na podstawie 
danych lotniczego skanowania laserowego, oprac. Mikołaj Kostyrko, Piotr Wroniecki, Kornelia Kajda 
i Adam Lokś

Dotychczasowe badania geofizyczne miały charakter rozpoznawczy. Niewątpliwie 
ukazały, że stosowana metodyka prac jest w stanie wnieść nowe informacje o zasobach 
archeologicznych znajdujących się w obrębie grodziska w Biedrzychowicach Dolnych. 
Obie zastosowane metody wzajemnie się uzupełniają, rejestrując różne aspekty re-
liktów tych samych konstrukcji. 

WYNIKI BADAŃ

Za pomocą pochodnych ALS w środowisku leśnym możliwa jest detekcja struktur 
powstałych za sprawą działalności człowieka, pod warunkiem że jej ślady do dziś 
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mają własną formę terenową. Stopień dokładności odwzorowania powierzchni grun-
tu za pomocą utworzonego modelu ma bezpośredni wpływ na możliwości detekcji 
niewielkich różnic w terenie, które mogą świadczyć o dawnej działalności człowie-
ka. Uzyskany model terenu w Biedrzychowicach Dolnych nie cechował się jednak 
dostateczną dokładnością i nie pozwalał na detekcję zmian mikrotopograficznych 
terenu w miejscach pokrytych młodnikiem, z dominującym udziałem brzóz i sosny. 
Teren, który został pokryty odpowiednią ilością pomiarów, znajdował się na południe 
od omawianego grodziska, w miejscu, które  obecnie porasta wysoki las sosnowy. 
Obszar ten jest stosunkowo płaski, bez wyraźnie wyróżniających się struktur w mi-
krotopografii. Pozyskane informacje nie pozwalają na wykluczenie tej przestrzeni 
jako potencjalnego miejsca znajdowania się reliktów podgrodzia lub bezpośredniego 
zaplecza osadniczego. Struktury, znajdujące się w tym miejscu, mogły być mniej 
trwałe niż wały grodziska. Ich własna forma terenowa mogła zostać zerodowana wraz 
z upływem czasu oraz późniejszą działalnością człowieka, np. współczesną gospo-
darką leśną. Badania geofizyczne również w jednoznaczny sposób nie potwierdziły 
istnienia w tym miejscu podziemnych pozostałości dawnych struktur. Odmienna 
sytuacja ma miejsce w innej części stanowiska. Na podstawie pochodnych ALS in-
terpretacja głównego i dobrze widocznego w terenie wału grodziska nie przysporzyła 
żadnego problemu. Udało się również zidentyfikować jego drugi człon oraz niewielką 
ciągłą formę terenową, którą można interpretować jako kolejny wał okalający dwie 
wspomniane części grodziska (ryc. 6, 9). Dostępność terenu nie pozwoliła na prze-
prowadzenie systematycznych, nieprzerwanych pomiarów geofizycznych, co byłoby 
niewątpliwie o wiele bardziej korzystne w przypadku analizy i interpretacji danych. 
Jedynie analiza większego odcinka mogłaby pozwolić na sformułowanie bardziej 
rozbudowanej interpretacji. Wydaje się jednak, że również w tym fragmencie moż-
na zidentyfikować część nieużytkowanej drogi, która prowadziła w stronę dziś już 
nieistniejącego nowożytnego młyna, którego relikty można obserwować do dziś, 
i dalej na wschód – w kierunku miejscowości Bieniów. Wyniki badań geofizycznych, 
przeprowadzonych w obrębie głównych wałów grodziska, zdają się stwarzać mniej 
niepewności. Zwarty, strefowy charakter i układ anomalii w obrębie obwodu nasypu 
stanowiska sugeruje, że są one wywoływane przez relikty struktur umocnień wału. 
Możliwe, że źródłem tych anomalii są pozostałości konstrukcji skrzyniowych lub 
oblicówki kamiennej. Liniowe oraz strefowe anomalie dipolowe, zlokalizowane w 
obrębie linii przebiegu obwarowania grodziska, mogą być wywołane przez zalegające 
w warstwach podpowierzchniowych spalone destrukty konstrukcji obronnych zało-
żenia. Pomiary elektrooporowe również przyniosły nowe informacje. Interpretując 
wyniki, można w tej sytuacji dopatrywać się takiego systemu umocnień grodziska, 
który złożony jest z fosy po zewnętrznej i możliwej wewnętrznej (rynnie przywalnej) 
stronie wału, dodatkowo wzmocnionego drewnem lub materiałem kamiennym. Na 
tym etapie badań powyższe hipotezy należy traktować jako wymagające dalszej we-
ryfikacji. Bardziej rozbudowane wnioski byłyby możliwe w momencie udostępnienia 
całego obiektu dla pomiarów geofizycznych. 
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PODSUMOWANIE

Prowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych w terenie zalesionym w dalszym 
ciągu stanowi dla archeologów wyzwanie. Prospekcje terenowe, wykonywane w ra-
mach AZP, wykazywały się niską efektywnością w terenach leśnych. Wprowadzenie 
do  analizy archeologicznej  pochodnych lotniczego skanowania laserowego zmieniło 
możliwość postrzegania przeszłych krajobrazów oraz poszerzyło naszą wiedzę na 
temat zasobów dziedzictwa kulturowego na terenach uważanych wcześniej za trudno 
dostępne (Banaszek, Rączkowski 2010; Wroniecki et al. 2015). Interpretacja danych 
przestrzennych, pozyskanych za pomocą tej metody, wymaga jednak systematycznego 
rozwoju. Wiąże się to zarówno z rozpoznaniem jej ograniczeń, jak i samej charakte-
rystyki stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenach zalesionych w róż-
nych częściach Polski. W tym celu należy odwołać się do możliwie jak najszerszego 
spektrum archeologicznych metod nieinwazyjnych. W opisywanym wyżej przypadku 
wykorzystaliśmy do tego celu dwie metody geofizyczne – geoelektrooporową oraz 
magnetyczną. W obu przypadkach napotkaliśmy różne problemy, związane zarówno 
z techniczną stroną prowadzenia prac terenowych, jak i późniejszą interpretacją ich 
wyników. Środowisko leśne wymusza prowadzenie pomiarów w warunkach nieprzy-
chylnych metodzie geoelektrooporowej, gdzie korzenie drzew wpływają na wilgotność 
gleb i mogą negatywnie oddziaływać na uzyskiwane rezultaty (w postaci rejestrowania 
zasięgu systemu korzennego poszczególnych drzew jako anomalii elektrooporowych). 
Kolejnym, dość prozaicznym, aczkolwiek ważnym, czynnikiem wpływającym na moż-
liwość prospekcji geofizycznej w terenie leśnym jest ograniczenie dostępności terenu 
dla pomiarów. Na obszarze innym niż leśny, głównym atutem metod geofizycznych 
jest możliwość przeprowadzania szerokopłaszczyznowych pomiarów stosunkowo 
niskim nakładem czasu. W ten sposób odkrywa się zwarte, nieprzerwane zespoły 
anomalii, których interpretacja na podstawie ich morfologii jest znacznie ułatwiona. 
Jednak przygotowanie terenu leśnego do prowadzenia badań geofizycznych często 
zajmuje dużo czasu lub/i wymusza jedynie punktowe zastosowanie metody. Oba 
te czynniki mają negatywny wpływ na efektywność badań geofizycznych w lesie. 
Warto mieć na uwadze, że współcześnie duża część lasów gospodarczych lokowana 
jest na glebach niekorzystnych dla rolnictwa, czyli glebach bielicowych/piaszczy-
stych. W przypadku metody magnetycznej nie stanowi to oczywistego problemu, ale 
w przypadku pomiarów oporowych (opór właściwy dla piasków suchych w Polsce 
sięga nawet do 10 000 omometrów) może to negatywnie wpływać  na skuteczność 
stosowania tej metody. 

Środowisko leśne zdecydowanie nie jest korzystnym miejscem do prowadzenia 
nieinwazyjnych badań archeologicznych, a przy ich wykonywaniu należy wykazać 
się dużym stopniem elastyczności oraz znajomości ograniczeń wybranych metod. 
Wraz ze wzrostem liczby znanych stanowisk, odkrytych na terenie Polski za pomo-
cą pochodnych ALS, zapotrzebowanie na podobne badania będzie rosnąć. Sukcesy 
związane z wykorzystaniem produktów ALS na potrzeby prospekcji archeologicznej, 
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a także dostępność tych danych (choćby w formie ogólnodostępnego portalu mapowe-
go) stwarzają wrażenie, że odkrywanie przeszłości może być szybkie i łatwe. Przykład 
prezentowanych badań pokazuje jednak, że jest inaczej, a stosowanie metod niede-
strukcyjnych w archeologii nadal stanowi wyzwanie, zwłaszcza na terenie zalesionym. 
Analiza stanowiska archeologicznego, znajdującego się na terenie Biedrzychowic 
Dolnych, stanowi ważne studium przypadku dla oceny możliwości i ograniczeń 
stosowania metod nieinwazyjnych w środowisku leśnym. 
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