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Archeologiczne Zdjêcie Polski � geneza

Program badawczo konserwatorski Archeologiczne Zdjêcie Polski (AZP) powsta³ w efek-
cie wieloletnich do�wiadczeñ na gruncie archeologicznych badañ powierzchniowych. Po-
cz¹tki prospekcji terenowej w archeologii siêgaj¹ XIX wieku, kiedy to pionierzy tej nauki w
Polsce, miedzy innymi Gotfryd Ossowski (1888), W³adys³aw Sierakowski (1881) oraz wie-
lu innych badaczy skupionych wokó³ towarzystw historycznych, zbierali informacje o za-
bytkach, czêsto tworz¹c szkice lub plany. Wraz z rozwojem i profesjonalizacj¹ archeologii
powsta³o odpowiednie zaplecze metodologiczne oraz doskonalsze metody prospekcji tereno-
wej (Tunia, 1997). W latach 70. ubieg³ego wieku, w �rodowisku archeologów przyjêto
ogólne zasady opracowania kart ewidencji stanowiska archeologicznego, które z pewnymi
modyfikacjami od roku 1978 obowi¹zuj¹ do dnia dzisiejszego (Konopka, 1981). W efekcie
przebadano ponad 80% powierzchni kraju, odkryto ponad 400 000 nieruchomych zabytków
archeologicznych, z czego ponad po³owa to �lady i punkty osadnicze o niewielkim zakresie
przestrzennym, resztê odkryæ stanowi¹ stanowiska o charakterze osadniczym, obronnym,
sepulkralnym, produkcyjnym czy kultowym (NID, 2011).

* Praca wykonana w ramach projektu pt.� Geoprzestrzenny system ewidencjonowania Archeologiczne-
go Zdjêcia Polski dla obszaru Ziemi Che³miñskiej � AZPGEO�, finansowanego przez MKiDN oraz wspar-
tego funduszami Urzêdu Marsza³kowskiego w Toruniu.



134 KRYSTIAN KOZIO£, JERZY CZERNIEC, BART£OMIEJ BÊGZIAK, ROMAN ORLIKOWSKI

Geneza metodologiczna Archeologicznego Zdjêcia Polski (AZP) wi¹¿e siê z osob¹ bada-
cza Stefana Woydy, który w latach 1965-1974, jako ówczesny konserwator w wojewódz-
twie warszawskim, przeprowadzi³ kompletne i szczegó³owe badania powierzchniowe Rów-
niny B³oñskiej, dot¹d uznawanej za obszar ja³owy pod wzglêdem osadnictwa prehistoryczne-
go. Efekty jego badañ przynios³y radykaln¹ zmianê w obrazie osadnictwa dla tego obszaru,
w tym choæby odkrycie centrum hutniczego z okresu lateñsko-rzymskiego (NID, 2011).
Do�wiadczenia terenowe tego badacza oraz jego koncepcja metodologiczna zosta³y zaadop-
towane do ogólnych wytycznych programu AZP. W swoich badaniach w województwie
warszawskim bazowa³ on na mapie 1:25 000. Dla usprawnienia i koordynacji badañ oraz
precyzyjnego okre�lenia zadañ dla poszczególnych ekip poszukiwawczych, mapa zosta³a
podzielona na tzw. �obszary�. Obszar, jako podstawowa jednostka powierzchni badanego
terenu, zosta³ zawarty w granicach okre�lonych arkuszem formatu A4 mapy 1:25 000. W
efekcie powsta³y karty odpowiadaj¹ce prostok¹towi o boku NS � 5 km, WE � 7,5 km i
powierzchni 37,5 km2, ale o nie okre�lonych wspó³rzêdnych pocz¹tku. Jak twierdzi³ sam
badacz zastosowanie takiego podzia³u mia³o na celu m.in.: Wprowadzenie jednolitego systemu
precyzyjnej lokalizacji w sytuacji, gdy mapy w tej skali, pozwalaj¹ce na lokalizacjê we wspó³-
rzêdnych geograficznych lub w siatce kilometrowej, s¹ niedostêpne, wydzielenie zadania o
zakresie najmniejszym, podstawowym, co niebywale u³atwia planowanie i realizacje prac,(�)
bezpo�rednie w³¹czenie do kartoteki archeologicznej map (�) wprowadzenie podstawowej
jednostki powierzchni terenu, w stosunku do której okre�lamy stopieñ nasycenia stanowiska-
mi w aspekcie konserwatorskim i punktami osadniczymi w badaniach nad osadnictwem (Woy-
da, 1981). Pionierskie do�wiadczenia i rozwi¹zania zaadoptowane przez S. Woydê sta³y siê
baz¹ dla ogólnopolskiej koncepcji planowania i przeprowadzania  badañ AZP i z czasem sta³y
siê standardem dla ca³ego programu.

Przy dokonaniu podzia³u terenu Polski na obszary pominiêto jednak metody oparte na
podzia³ach stosowanych w kartografii (np. god³o mapy). Wynika to z faktu, ¿e program AZP
zosta³ opracowany przez archeologów dla archeologów. Zdjêcie Archeologiczne Polski by³o
projektem pionierskim i na samym pocz¹tku, kiedy projekt powstawa³, zapewne nie przewi-
dziano konsekwencji wynikaj¹cych z braku metodycznych dzia³añ w zakresie projektowania
siatki obszarów AZP. Po kilku latach okaza³o siê to powa¿nym mankamentem, który próbo-
wano naprawiæ przez wprowadzanie do programu, jako standardu, map w skali 1:10 000 w
uk³adzie wspó³rzêdnych PUWG 1965. Brak literatury na temat za³o¿eñ metodycznych skut-
kuje niepe³n¹ informacj¹ co do sposobu utworzenia siatki obszarów. Wiadomo natomiast, ¿e
powsta³a siatka obszarów nie posiada³a odniesienia do ¿adnego uk³adu wspó³rzêdnych. Z
informacji uzyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) w Toruniu mo¿-
na wnioskowaæ, ¿e siatka powsta³a przez pociêcie mapy w skali 1:25 000 (PUWG 1942), na
której wyrysowano linie proste po³udnikowo i równole¿nikowo, które odpowiada³y podzia-
³owi na arkusze w formacie A4. Arkusze te mia³y w przybli¿eniu powierzchniê 37,5 km2 i
by³y oznaczane liczbami arabskimi w systemie �nr pasa-nr s³upa� (np. 34-27). Zaprojekto-
wana siatka podzia³u na obszary zosta³a zaaprobowana przez �rodowisko archeologiczne i
wprowadzona jako obowi¹zuj¹ca. Na podstawie tej decyzji wykonano podzia³y mapy w skali
1:25 000, których ponumerowane czê�ci zosta³y rozes³ane do Wojewódzkich Konserwato-
rów Zabytków (WKZ). Dla tak zdefiniowanej siatki nie jest mo¿liwe utworzenie procedury
transformuj¹cej do uk³adów odniesienia opartych o teoriê kartografii matematycznej. Arche-
olodzy pocz¹tkowo okre�lali wspó³rzêdne stanowiska archeologicznego (rys. 1) przez odle-
g³o�æ od lewego, dolnego rogu danego obszaru AZP (Jaskanis, 1996). Nieprecyzyjna kon-
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cepcja tworzenia mapy AZP, a co za tym idzie brak jasno sformu³owanych teoretycznych i
metodycznych podstaw kartograficznych w programie AZP, jak równie¿ ograniczona w
owym czasie dostêpno�æ materia³ów kartograficznych, wywar³y znacz¹cy wp³yw na kszta³-
towanie siê programu AZP oraz jego rozwój (Jaskanis, 1996).

W wyniku badañ przeprowadzonych na obszarze 270 000 km2, powsta³ zasób kart AZP i
utrwali³ siê system numerowania stanowisk archeologicznych zgodnie z numeracj¹ obszarów
AZP, które nie posiada³y jednoznacznej identyfikacji. Taki stan rzeczy wp³ywa negatywnie na
pracê s³u¿b konserwatorskich, utrudniaj¹c procedury odno�nie badañ i ochrony nad dziedzic-
twem archeologicznym oraz wymienno�æ informacji z innymi s³u¿bami zajmuj¹cymi siê dany-
mi przestrzennymi w tym z SDI. W zwi¹zku z faktem, ¿e ponad 40-letni proces rozpoznania
powierzchniowego dobiega koñca, nale¿y dokonaæ rewizji dotychczasowych metod oraz wy-
pracowaæ metody wykorzystuj¹ce najnowsze technologie oparte na oprogramowaniu GIS.

Geoprzestrzenny system ewidencjonowania Archeologicznego
Zdjêcia Polski dla obszaru Ziemi Che³miñskiej � AZPGEO

Projekt AZPGEO ma charakter pilota¿owy i badawczy. Finansowany jest w ramach pro-
gramu �Dziedzictwo Kulturowe� priorytet �Ochrona zabytków archeologicznych� przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparty funduszami Urzêdu Marsza³-
kowskiego w Toruniu. Projekt realizowany jest przez Fundacjê Amicus Universitatis Nicolai
Copernici. Opiekê merytoryczn¹ nad projektem sprawuj¹ Narodowy Instytut Dziedzictwa i
Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków w Toruniu.

Ide¹ projektu � zgodnie z liter¹ Konwencji Maltañskiej � jest tworzenie i aktualizacja
rejestrów dotycz¹cych ogólnie pojêtego dziedzictwa archeologicznego. W ramach projektu
zak³ada siê przeniesienie informacji z postaci analogowej, zawartej w archiwach programu
Archeologicznego Zdjêcia Polski, do postaci cyfrowej. Celem projektu jest stworzenie syste-
mu ewidencjonowania i dokumentowania nieruchomych zabytków archeologicznych w ra-
mach programu AZP, wraz z pozyskaniem danych przestrzennych oraz ich metadanych.
Projekt obejmuje swoim zasiêgiem 49 obszarów AZP, na których znajduje siê 6566 nierucho-
mych zabytków archeologicznych. Przyjêto za³o¿enie, ¿e ogó³ danych i metadanych pozy-
skiwanych w ramach projektu ma byæ zgodny ze specyfikacjami implementacyjnymi dla
obszarów chronionych. W ramach projektu uruchomione zostan¹ serwisy internetowe WMS
i WFS zgodnie ze specyfikacj¹ dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa, 2010).

Ochrona zabytków archeologicznych prowadzona jest przez administracjê pañstwow¹ na
podstawie wpisu do rejestru zabytków i do ewidencji zabytków przez w³a�ciwy Urz¹d Konser-
watora Zabytków. Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków skutkuje objêciem zabytku ochron¹
prawn¹. Ewidencja zabytków prowadzona jest na poziomie wojewódzkim. Ewidencja umo¿liwia
prowadzenie planowej polityki konserwatorskiej w zakresie: wpisów do rejestru zabytków, wspó³-
pracy konserwatora przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, prac re-
montowo-budowlanych, dofinansowania prac konserwatorskich, przygotowywania szczegó³o-
wej dokumentacji wybranych obiektów zabytkowych, tworzenia zbioru informacji o zabytkach
na okre�lonym terenie (gmina, powiat, województwo). Ewidencja u³atwia równie¿ podejmowa-
nie przez konserwatorów zabytków szybkich decyzji w sprawach interwencyjnych.

Do zadañ Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) nale¿y m.in.: archiwizowanie zbio-
rów dokumentów zwi¹zanych z ochron¹ zabytków oraz ich digitalizacja i upowszechnianie,
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gromadzenie dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków, ewaluacja i doskonalenie systemu
ochrony i ewidencji dziedzictwa materialnego i niematerialnego, tworzenie i upowszechnia-
nie standardów dokumentacji. NID zosta³ wskazany przez MKiDN jako instytucja odpowie-
dzialna za przygotowanie za³o¿eñ oraz praktyczne wdro¿enia baz danych GIS w ramach obo-
wi¹zków okre�lonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa, 2010).

Realizacja celów projektu AZPGEO wymaga zbudowania zintegrowanego systemu edy-
cji, weryfikacji i zarz¹dzania danymi, zebranymi w ramach AZP dla testowego obszaru Ziemi
Che³miñskiej, przechowywanymi u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.
System wykorzystuje opracowane przez NID standardy dotycz¹ce struktury bazy danych
oraz relacji przestrzennych dla podzia³u sekcyjnego AZP. System AZPGEO ma charakter
hybrydowy i obejmuje:
m dane opisowych � wprowadzane i edytowane w bazie danych z zastosowaniem na-

rzêdzi WebGIS,  zgodnie z za³o¿eniami instrukcji AZP,
m dane geometryczne � wprowadzane i edytowane w oparciu o rozwi¹zanie desktopo-

we typu GIS.
Przy tworzeniu systemu wykorzystywane jest darmowe oprogramowanie, co pozwala

na obni¿enie kosztów przy szerszej implementacji AZPGEO dla  administracji pañstwowej.
W wyniku realizacji projektu �Geoprzestrzenny system ewidencjonowania Archeologiczne-

go Zdjêcia Polski dla obszaru Ziemi Che³miñskiej � AZPGEO� nast¹pi przeniesienie informacji
przestrzennej oraz opisowej z kart AZP do cyfrowej bazy danych, co niew¹tpliwie bêdzie mia³o
znacz¹cy wp³yw na ochronê dziedzictwa archeologicznego. Zakres prac obejmuje:

1) weryfikacjê przestrzennych danych o nieruchomych zabytkach archeologicznych,
polegaj¹c¹ na nadaniu tym zabytkom poprawnej identyfikacji w ramach obszarów AZP oraz
poprawnej topologii,

2) harmonizacjê danych AZP z infrastruktur¹ danych przestrzennych (SDI),
3) przetestowanie ustalonych przez NID standardów w ramach budowy zintegrowane-

go systemu informacji o zabytkach,
4) ocenê jako�ci siatki AZP,
5) uruchomienie serwisów WMS, WFS dla Rejestru Zabytków Archeologicznych, zgodnie

z dyrektyw¹ INSPIRE,
6) poprawê warunków w zarz¹dzaniu i ochronie dziedzictwem archeologicznym przez

WUOZ w Toruniu,
7) rozpowszechnienie idei Konwencji Maltañskiej oraz problematyki zwi¹zanej z ochron¹

dziedzictwa archeologicznego,
8) stworzenie mo¿liwo�ci rozwoju nieinwazyjnych metod w zarz¹dzaniu i rozpoznawa-

niu zagro¿eñ dla dziedzictwa archeologicznego.
W ramach pierwszego roku dzia³ania projektu pilota¿owego przetworzono 3888 kart sta-

nowisk AZP, z czego 3163 posiada reprezentacjê geometryczn¹.

Dane przestrzenne na karcie AZP

Karta AZP zawiera wiele informacji maj¹cych znamiona informacji przestrzennej. Wcze-
�niej opisana konstrukcja numeru obszaru AZP jest form¹ geokodowania, jednak¿e po³o¿enie
obiektu mo¿e byæ okre�lone w kwadracie o powierzchni oko³o 37,5 km2. Ponadto, co zosta-
nie pó�niej wykazane, geokodowanie to jest niejednoznaczne. Na karcie ewidencyjnej stano-
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Rys. 1. Fragment czê�ci opisowej archiwalnej
karty AZP

Rys. 3. Fragmenty czê�ci graficznej
przyk³adowych archiwalnych kart

AZP

Rys. 2. Fragment czê�ci opisowej aktualnej
karty AZP
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wiska znajduje siê tak¿e �numer stanowiska w obszarze�, tak  wiêc mo¿na utworzyæ identy-
fikator stanowiska w obszarze sk³adaj¹cy siê z trzech cz³onów: numeru pasa, numeru s³upa
i numeru stanowiska w obszarze (np. 33-42-2 na rysunku 1, 33-42-01 na rysunku 2). Innym
przejawem przestrzennego odniesienia stanowiska na karcie AZP jest kolejny �numer stano-
wiska w miejscowo�ci� oraz lokalizacja okre�lona przy pomocy nazw: miejscowo�ci, gminy
i  województwa (rys. 1, 2).

Na kartach archiwalnych AZP umieszczone zosta³y wspó³rzêdne �rodka geometrycznego
stanowiska wyra¿one w centymetrach w stosunku do pocz¹tku uk³adu wspó³rzêdnych,
który znajduje siê w lewym górnym naro¿niku wycinka mapy. Dlatego wspó³rzêdne te nie s¹
przydatne jako �ród³o bezpo�redniej informacji o po³o¿eniu stanowiska. Czê�æ graficzn¹ sta-
nowi fragment mapy (rys. 3) naklejony na karcie lub tylko do niej do³¹czony. Na poszczegól-
nych kartach s¹ to fragmenty map opracowane z wykorzystaniem ró¿nych materia³ów kar-
tograficznych (oryginalnych fragmentów map, odbitek ozalidowych, odbitek wykonanych
manualnie) charakteryzuj¹cych siê: ró¿n¹ skal¹, ró¿n¹ orientacj¹ i ró¿n¹ wielko�ci¹. Na nie-
których kartach archiwalnych znajduj¹ siê odrêczne notatki u¿ytkowników wskazuj¹ce na
próby okre�lenia po³o¿enia stanowiska w uk³adzie PUWG 1965.

Wspó³cze�nie prowadzone kraty AZP zosta³y w czê�ci opisowej wzbogacone o wspó³rzêd-
ne geograficzne po³o¿enia stanowiska (rys. 2). Natomiast w czê�ci graficznej (rys. 4) znajduje
siê drukowany bezpo�rednio na karcie wycinek mapy wraz z podanymi: skal¹ i god³em mapy
oraz wspó³rzêdnymi X i Y w okre�lonym uk³adzie wspó³rzêdnych (np. PUWG 1965).

Rys. 4. Fragment aktualnej karty AZP � czê�æ graficzna
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Siatka AZP a stanowiska archeologiczne

Numeracja stanowisk archeologicznych wed³ug siatki AZP stosowana jest do wyszuki-
wania stanowisk archeologicznych oraz w literaturze fachowej od wielu lat. W zwi¹zku z
tym zmiana nomenklatury numeracji stanowisk nie jest mo¿liwa.

W celu lokalizacji istniej¹cych stanowisk, w ramach projektu utworzone zosta³y dwie
siatki AZP: empiryczna i statystyczna.

Siatka empiryczna jest jedynym opracowaniem zawieraj¹cym wszystkie obszary AZP.
Na mapê Polski w skali 1: 500 000 zosta³ naniesiony podzia³ na obszary AZP. Mapê zeskano-
wano, a nastêpnie wykonano jej kalibracjê do uk³adu PUWG 1992 oraz wektoryzacjê punk-
tów przeciêæ linii siatki arkuszy AZP. Podzia³ sekcyjny wygenerowano przy pomocy specjal-
nej aplikacji, przetwarzaj¹cej punkty przeciêæ do postaci danych sekcyjnych.

Siatka statystyczna powsta³a celem lepszego dopasowania siatki do stanowisk arche-
ologicznych � wyg³adzenie sekcji w przebiegu po³udnikowym i równole¿nikowym. Zastoso-
wano specjalnie w tym celu napisan¹ aplikacjê, s³u¿¹c¹ do wyrównania po³o¿enia naro¿ni-
ków siatki (punktów). G³ównym kryterium operacji by³a aproksymacja linii tworzonych
przez punkty w ci¹gu po³udnikowym i równole¿nikowym do krzywej wielomianu drugiego
stopnia. Wspó³rzêdne punktów zosta³y wyra¿one w uk³adzie PUWG1992.

Porównuj¹c siatkê empiryczn¹ ze statystyczn¹ (rys. 5) zauwa¿yæ mo¿na ich przesuniecie
i skrêcenie wzglêdem siebie.

Rys. 5. Na³o¿enie siatek empirycznej (szary) i statystycznej (czarny) dla obszaru objêtego projektem
pilota¿owym AZPGEO
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Jednym z najpowa¿niejszych problemów jest jednoznaczna identyfikacja stanowisk ar-
cheologicznych na podstawie obszaru AZP. Najczê�ciej wykonywanym zapytaniem do bazy
stanowisk archeologicznych jest selekcja numerem obszaru. Przy niejednoznaczno�ci ozna-
czenia karty AZP numerem obszaru wzglêdem faktycznego po³o¿enia, pojawi³ problem ró¿-
nicy pomiêdzy wynikiem zapytania atrybutowego i przestrzennego, co ma negatywny wp³yw
na funkcjonowanie projektowanej bazy danych przestrzennych.

Pozyskanie danych geometrycznych stanowisk archeologicznych

Do okre�lenia wspó³rzêdnych stanowisk archeologicznych pos³u¿y³y zeskanowane karty
Archeologicznego Zdjêcia Polski. W przypadku stanowisk ewidencjonowanych na aktual-
nych (wspó³czesnych) kartach AZP jest to zadanie stosunkowo proste, problem staje siê
bardziej z³o¿ony na kartach archiwalnych.

Karty aktualne AZP

 Na kartach tych znajduj¹ siê wszystkie niezbêdne dane do uzyskania wspó³rzêdnych
stanowisk w okre�lonym uk³adzie wspó³rzêdnych przez zastosowanie transformacji afinicz-
nej okre�lonej wzorami:

X � Ax + By + C
Y � Dx + Ey + F

gdzie:
x, y � wspó³rzêdne w uk³adzie pierwotnym,
X, Y � wspó³rzêdne w uk³adzie wtórnym,
A, B, C, D, E, F � wspó³czynniki transformacji.
Pierwszym krokiem by³o uzyskanie zeskanowanego wycinka karty, na którym znajdowa³

siê fragment mapy z naniesionym stanowiskiem archeologicznym. W drugim kroku wycinek
ten zapisano do bazy danych wraz z wcze�niej opisanym identyfikatorem stanowiska (np.
33-42-01) i zwektoryzowano. W kolejnych krokach wykonywano obliczenia wspó³czynni-
ków transformacji afinicznej, których wyniki zapisywano w odpowiednich rekordach w
bazie rastrów. W celu uzyskania prawid³owej orientacji fragmentu mapy, obliczono wspó³-
czynnik obrotu rastra. Nastêpnie obliczono wspó³czynnik skali dla uzyskania skali oryginal-
nego wycinka mapy, przy czym wspó³czynniki skali zosta³y obliczone osobno dla osi X i Y.
Jako ostatni policzono wspó³czynnik przesuniêcia, ju¿ po wektoryzacji obiektów przedsta-
wionych na oryginalnych wycinkach mapy. Dysponuj¹c wszystkimi wspó³czynnikami, wy-
konano transformacjê afiniczn¹ otrzymuj¹c wspó³rzêdne zarówno rastrów, jak i pozyska-
nych wcze�niej obiektów.

Karty archiwalne AZP

W przypadku stanowisk archeologicznych ewidencjonowanych na kartach archiwalnych
problem pozyskania informacji geometrycznej jest bardziej z³o¿ony. Powodem tego jest nie-
konsekwencja w zakresie liczby danych opisowych oraz stanu i sposobu przedstawienia
map. Niezbêdne by³o sklasyfikowanie kart wed³ug:

1) sposobu zapisu wspó³rzêdnych stanowiska � wspó³rzêdne w okre�lonym uk³adzie
odniesienia (PUWG 1965, wspó³rzêdne geograficzne) lub tylko wspó³rzêdne w uk³adzie ramki
wycinka mapy,
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2) orientacji wycinka mapy na karcie � zgodne z kierunkiem opisów N-S, poprzeczne
lewoskrêtne, poprzeczne prawoskrêtne lub odwrócone,

3) skali mapy podk³adowej � 1 : 10 000, 1 : 25 000 lub inna.
Klasyfikacja zosta³a zapisana w pomocniczej bazie danych, umo¿liwiaj¹c przetwarzanie

wsadowe rastrów. W przypadku gdy na karcie podane by³y wspó³rzêdne w okre�lonym
uk³adzie, proces przebiega³ podobnie jak dla kart aktualnych, z uwzglêdnieniem orientacji
wycinka i ró¿nych skal. W przypadku karty, w której jedyn¹ informacj¹ o po³o¿eniu stanowi-
ska archeologicznego by³y wspó³rzêdne w uk³adzie wycinka mapy, nale¿a³o wykorzystaæ
informacjê o lokalizacji miejscowo�ci z Pañstwowego Rejestru Nazw Geograficznych, uzy-
skuj¹c w ten sposób przybli¿one po³o¿enie stanowiska. Uzyskana t¹ metod¹ dok³adno�æ
wyników nie spe³ni³a oczywi�cie warunków dok³adno�ci dla mapy 1:10 000. Niezbêdna by³a
interaktywna weryfikacja, która w wiêkszo�ci przypadków poleg³a na przesuniêciu obiektu
do w³a�ciwego miejsca, w zakresie do 100 m (rys. 6). Przeprowadzona weryfikacja pozy-
skanych stanowisk archeologicznych wskaza³a stanowiska, na których b³¹d wpasowania
przekracza³ 100 m. Obiekty punktowe zosta³y poprawione, a w przypadku obiektów po-
wierzchniowych weryfikowany by³ tak¿e kszta³t.

Weryfikacja topologiczna

Po uzyskaniu najprawdopodobniejszych lokalizacji stanowisk archeologicznych zawar-
tych na kartach AZP przyst¹piono do weryfikacji topologicznej danych przestrzennych, któ-
ra obejmowa³a wykrycie nieprawid³owo�ci i ich raportowanie. Za b³êdy topologiczne uzna-
no: nak³adanie siê stanowisk (rys. 7) oraz niejednoznaczn¹ identyfikacjê wzglêdem obszaru
AZP. Ze wzglêdu na rolê jak¹ odgrywa �numer stanowiska w obszarze� nie poprawiano
b³êdnych numerów stanowisk archeologicznych. Do wykrycia b³êdów nak³adania siê obiek-
tów zastosowano narzêdzia topologiczne, pozwalaj¹ce na budowanie regu³, które maj¹ zo-
staæ spe³nione, aby mo¿na by³o uznaæ obiekt za poprawny topologicznie. W przypadku tego
typu b³êdów ich liczba nie ma znaczenia, poniewa¿ wyst¹pienie choæ jednego jest b³êdem
krytycznym dla funkcjonowania bazy danych stanowisk. Z tego wzglêdu, w zaprojektowa-
nym systemie numer stanowiska nie zosta³ u¿yty jako unikalny identyfikator stanowiska.
Utworzony system umo¿liwia badanie stanowisk w zakresie analizy blisko�ci i ich wzajem-
nych relacji oraz relacji wzglêdem obszarów.

Dysponuj¹c siatkami empiryczn¹ i statystyczn¹ wykonano ich weryfikacjê wzglêdem
pozyskanych stanowisk. Brak zgodno�ci selekcji atrybutowej po numerze stanowiska w
obszarze AZP i selekcji geometrycznej z wybranym obszarem AZP (rys. 8) jest do�æ istot-
nym mankamentem i mo¿e spowodowaæ b³êdy przy wyszukiwaniu stanowisk. U¿ycie tego
numeru jako identyfikatora mo¿e doprowadziæ do braku spójno�ci i wystêpowania redun-
dancji w bazie stanowisk archeologicznych. Analiza stanowisk wzglêdem siatki daje pogl¹d
na ilo�ciowy aspekt tego zjawiska w skali kraju.

Analizê b³êdu niejednoznaczno�ci identyfikacji przeprowadzono w oparciu o punkty re-
prezentuj¹ce stanowisko archeologiczne. Obiekty liniowe oraz powierzchniowe zast¹piono
punktem le¿¹cym w �rodku ciê¿ko�ci tych obiektów (centroid). Dla stwierdzenia czy b³êdy
wystêpuj¹ po³udnikowo czy równole¿nikowo, podjêto decyzjê o osobnym sprawdzeniu sta-
nowisk wzglêdem numerów pasów i wierszy siatki obszarów AZP.

Jako pierwsze przeanalizowano stanowiska wzglêdem pasów siatki (tab. 1). W przypad-
ku zestawienia rozbie¿no�ci w tym zakresie, sumarycznie lepsza jest siatka empiryczna, ale
ró¿nica w stosunku do liczby stanowisk jest niewielka. Dla pasa numer 33 liczba ró¿nic dla
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siatki statystycznej wynios³a a¿ 49, przy 14 ró¿nicach dla siatki empirycznej. Wskazuje to na
mo¿liwo�æ wyst¹pienia wiêkszych ró¿nic, wynikaj¹cych z wygiêcia siatki statystycznej w
kierunku pó³nocnym (rys. 5).

W przypadku rozbie¿no�ci s³upów (tab. 2) widaæ pozytywny wp³yw siatki statystycznej
zmniejszaj¹cej rozbie¿no�ci o prawie 40%. Siatka zosta³a wykorzystana w systemie jako t³o
prezentacji danych w serwisach WebGIS.

Wnioski

Bior¹c pod uwagê wyj¹tkowo�æ Archeologicznego Zdjêcia Polski w skali Europy � jako
jedynego programu, który inwentaryzuje zabytki archeologiczne w oparciu o badania po-
wierzchniowe (Zadora-Rio, 2009) oraz u¿ycie wspó³czesnych narzêdzi GIS � przedstawio-
ny zarys projektu jest prawid³owym kierunkiem rozwoju systemu AZP.

Systematyczne uzupe³nianie zasobu danych przestrzennych o stanowiskach archeolo-
gicznych pozwoli na przeprowadzenie szerokiej gamy analiz, z wykorzystaniem danych prze-
strzennych pochodz¹cych z  ró¿nych �róde³, takich jak: zdjêcia lotnicze, zobrazowania sate-
litarne, NMT i inne.

Uruchomione serwisy WMS i WFS u³atwiaj¹ dostêp do danych archeologicznych, przez co
mog¹ one stanowiæ cenne �ród³o informacji w wielu aspektach ¿ycia gospodarczego i nauko-
wego. Serwisy te s¹ nieodzownym elementem SDI w Polsce. Jednak¿e z uwagi na charakter
tych danych dostêp do nich powinien byæ po �cis³ym nadzorem odpowiednich s³u¿b.

System AZP mo¿e zostaæ przekszta³cony do postaci cyfrowej opisanymi w artykule me-
todami, jednak¿e nale¿y pamiêtaæ o niejednoznaczno�ci oznaczenia karty AZP wzglêdem
obszaru.

Z przeprowadzonej analizy niezgodno�ci wynika, ¿e w badanym obszarze siatka staty-
styczna jest lepiej dopasowana do stanowisk ni¿ siatka empiryczna. Wyci¹ganie wniosków

Tabela 1. Zestawienie liczby stanowisk
archeologicznych, których numer pasa jest

niezgodny z numerem pasa obszaru AZP, w
rozbiciu na siatkê empiryczn¹ i statystyczn¹

Tabela 2. Zestawienie liczby stanowisk archeolo-
gicznych, których numer s³upa jest niezgodny

z numerem s³upa obszaru AZP, w rozbiciu
na siatkê empiryczn¹ i statystyczn¹

PZAsaP aktaiS

anzcyripme anzcytsytate

33 41 94

43 02 71

63 81 2

73 61 21

83 1 1

abzcilanzcyramuS
ic�ondogzein

96 18

PZApu³S aktaiS

anzcyripme anzcytsytats

24 71 01

34 45 23

44 1 4

54 32 41

64 02 9

74 64 03

84 44 23

abzcilanzcyramuS
ic�ondogzein

502 131
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ca³o�ciowych na podstawie tak ma³ej próby, obejmuj¹cej obszar Ziemi Che³miñskiej, nie jest
mo¿liwe. W celu uzyskania wiedzy na temat poprawno�ci wpasowania siatek dla ca³ego
kraju nale¿y pozyskaæ wiêksz¹ liczbê stanowisk archeologicznych rozmieszczonych równo-
miernie na obszarze Polski.
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Abstract

In the paper, results of works performed in the first years of implementation of a pilot project
"Geospatial system for building the Polish Archeological Record for the area of Ziemia Che³miñska
� AZPGEO" are presented.
At first, the origin of the research and conservation program "Polish Archeological Record � AZP" is
presented as a result of many-year experience in archeological surface research dating back to the end
of 19th century. For nearly 40 years, the archeologists conducted research on the area of 270,000 sq. km.
The documents used  by the archeologists so far are: 1) AZP "areas", i.e. sheets of A4 size (5x7.5 km,
37.5 km2) of the map of Poland  at a scale of 1:25 000, 2) recording cards with descriptive and graphic
information of  AZP sites which are identified by area identifier with a site  sequential number within the
area.
Within the AZPGEO project spatial and descriptive information from the AZP cards is transferred into
a digital database. The scope of works includes: 1) verification of spatial data about immovable
archelogical monuments; 2) harmonization of the AZP data with SDI; 3) testing of the standards
established within the framework of building an integrated information system about monuments;
4) assessment of quality of the AZP network; 5) creating WMS, WFS services of the Polish Archeolo-
gical Record in accordance with the INSPIRE Directive; 6) improvement of management and protec-
tion of the archeological heritage in Toruñ.
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Rys. 7. B³¹d identyfikacji
i podwojenia obiektu �

to samo stanowisko
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Rys. 8. Stanowiska b³êdnie oznaczone wzglêdem obszaru AZP (34-48_76, 34-48_79)


