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Wprowadzenie

Grodziska, czyli mówi¹c najpro�ciej, pozosta³o�ci po dawnych grodach, stanowi¹ wspó³-
cze�nie niejednokrotnie wyra�ne formy rze�by terenu na obszarze ca³ego kraju (Bogdanow-
ski, 2002). Wyeksponowanie grodzisk, ich wielko�æ oraz stan zachowania s¹ wypadkow¹,
zarówno przeznaczenia obiektów i roli jak¹ pe³ni³y podczas u¿ytkowania. W okresie funkcjo-
nowania, grody stanowi³y centra rozwoju mikro- i makroregionalnego, skupiaj¹c funkcje:
obronne, osadnicze, gospodarcze i religijne (Chudziak, 1996). Badania archeologiczne wska-
zuj¹, ¿e czêsto rozwija³y siê one asynchronicznie w czasie i przestrzeni, a ich wspó³czesna
forma jest efektem wieloetapowego rozbudowywania (m.in. Gr¹¿awski, 1994). Wybór loka-
lizacji by³ uzale¿niony g³ównie od czynników naturalnych. Wybierano miejsca o naturalnych
walorach obronnych, wyra¿onych przez zró¿nicowan¹ rze�bê terenu (wzniesienia, ostañce)
lub utrudnion¹ dostêpno�æ z uwagi na integralno�æ form (pó³wyspy, wyspy). Budowa grodu
poci¹ga³a za sob¹ zmiany rze�by terenu � powstawanie nasypów, wa³ów, suchych fos i
do³ów (Bogdanowski, 2002). Przy zak³adaniu sta³ych siedzib istotny wp³yw mia³o tak¿e t³o
geologiczne i geomorfologiczne oraz topoklimat, rzutuj¹ce na warunki glebowe i produktyw-
no�æ ziemi (Chudziakowa, 1994).

Zintegrowane badania grodzisk w Polce prowadzone by³y kilkuetapowo i ze zró¿nicowa-
nym nasileniem. Najwiêksza ich koncentracja przypad³a na druga po³owê XX wieku w ra-
mach prac nad realizacj¹ Archeologicznego Zdjêcia Polski i trwa do dnia dzisiejszego (Chu-
dziakowa, 1994). W przypadku wybranych miejsc prowadzono multidyscyplinarne badania
�rodowiska przyrodniczego wnosz¹ce nowe, istotne dane na temat funkcjonowania daw-
nych centrów osadniczych (Chudziak, 2004). Potrzeba dokumentacji grodzisk i postêpu
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badañ nad nimi przybiera obecnie now¹ formê, dziêki rozwojowi i wkraczaniu narzêdzi GIS
do archeologicznych metod badawczych (m.in. Jasiewicz, 2009; Wheatley, Gillings, 2002).
Mo¿liwe staje siê szczegó³owe analizowanie i dokumentowanie relacji przestrzennych form
rze�by terenu ze znaleziskami archeologicznymi.

Autor zak³ada, ¿e w morfologii i pokroju grodziska (formie terenowej) zapisany jest sto-
pieñ wp³ywu cz³owieka na lokaln¹ rze�bê terenu w rejonie samego grodziska. Obiekty zloka-
lizowane na terenach otwartych (p³askich), gdzie ukszta³towanie powierzchni mia³o niewiel-
kie znaczenie w lokalizacji obiektu, charakteryzuj¹ siê pokrojem w planie nawi¹zuj¹cym do
okrêgu lub owalu (np. Biernaty, £êczyca). Odchylenie od tego zarysu, w przypadku gro-
dzisk w pó³nocnej Polsce, powoduj¹ zatem czynniki naturalne, z których najwa¿niejszym
wydaje siê byæ lokalna rze�ba terenu, modyfikowana przez wody powierzchniowe.

Przedmiotem pracy jest próba wskazania zale¿no�ci miêdzy antropogenicznymi i natural-
nymi formami rze�by terenu, w rejonie analizowanych grodzisk oraz stopieñ przeobra¿enia
rze�by terenu w ujêciu jako�ciowym. W celu rozwi¹zania powy¿szego problemu przeanali-
zowano morfometriê i morfologiê grodzisk oraz wskazano rolê t³a geomorfologicznego,
w prawdopodobnej lokalizacji obiektu.

Obszar badañ, materia³y i metody

Obszar pracy obejmuje wybrane grodziska Ziemi Che³miñsko-Dobrzyñskiej i peryferii
dawnej Ziemi Sasinów (Ziemi Lubawskiej; Gr¹¿awski, 2009), zgrupowane na dwóch poligo-
nach badawczych � regionie Pojezierza Brodnickiego (obszar wschodni) oraz w Dolinie
Dolnej Wis³y (obszar zachodni) (Kondracki, 1998). Wschodnia grupa obejmuje obiekty w
Chojnie, Gr¹¿awach, Ksiêtem, Nielbarku i Pokrzydowie, natomiast na zachodzie z grupy
grodzisk zlokalizowanych w strefie krawêdziowej doliny Wis³y (m.in. Ka³dus, Starogród,
Unis³aw, P³utowo). W celach porównawczych wybrano najlepiej rozpoznany gród w Ka³du-
sie (dawne Culm; Chudziak, 2004). Warunki naturalne, mimo niewielkiej odleg³o�ci, w przy-
padku obydwu obszarów badawczych, s¹ ró¿ne. Obszar wschodni reprezentuje typowy
krajobraz m³odoglacjalny z urozmaicon¹ rze�b¹ terenu i szeregiem jezior o genezie rynnowej.
Dominuj¹cymi formami rze�by s¹ krawêdzie rynien polodowcowych i ró¿nej genezy pagórki
i wzgórza (Wysota, 2003). Deniwelacje terenu osi¹gaj¹ maksymalnie 30-35 m w strefach
rynnowych, na pozosta³ym obszarze (wysoczyzna morenowa, sandr) nie przekraczaj¹
5-10 m. Zachodni poligon badawczy to intensywnie porozcinana suchymi dolinami strefa
krawêdziowa doliny Wis³y, o ró¿nicach wysoko�ci przekraczaj¹cych 45-50 m, w krajobrazie
której dominuj¹ wyra�nie odcinaj¹ce siê od siebie ostañce wysoczyzny. Powierzchnia wyso-
czyzny morenowej s¹siaduj¹cej z krawêdzi¹ doliny jest p³aska, miejscami falista pozbawiona
wyra�nie wyeksponowanych wzgórz i pagórków. Dno doliny Wis³y jest p³askie z licznymi
zbiornikami wodnymi po dawnym korycie Wis³y.

Wybór obiektów badañ uwarunkowany by³ kilkoma czynnikami. G³ówne znaczenie mia³o
po³o¿enie w zró¿nicowanym pod wzglêdem morfogenetycznym krajobrazie, gdzie obok sie-
bie obserwuje siê mozaikê osadów polodowcowych i form geomorfologicznych. Drugim
kryterium wyboru obiektów, by³o po³o¿enie w ró¿nej konfiguracji w stosunku do wód po-
wierzchniowych (pó³wysep, brzeg jeziorny, zakole rzeczne itp.). Pozaprzyrodnicze kryteria
wyboru obejmowa³y zró¿nicowany charakter u¿ytkowania grodu, jak i jego znaczenie w
okresie funkcjonowania (wczesne/pó�ne �redniowiecze). Technicznym wyznacznikiem
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wyboru obiektów by³a tak¿e dostêpno�æ materia³ów �ród³owych i wyników badañ archeolo-
gicznych.

Poszczególne grodziska po³o¿one s¹ w odleg³o�ci od kilkunastu do kilkudziesiêciu kilo-
metrów od siebie (rys. 1). Gród w Chojnie za³o¿ony zosta³ na pó³wyspie, w obrêbie rynny
polodowcowej Jeziora Chojno, wy�cielonej osadami sandrowymi (Wysota, 2003). Zbocza
rynny wznosz¹ siê ponad lustro wody w jeziorze do 30 m i s¹ rozcinane w czê�ci zachodniej
dolin¹ denudacyjn¹ o szerokim, wyrównanym dnie oraz m³odym parowem erozyjnym. Pó³-
wysep, na którym zlokalizowano gród buduj¹ piaski jeziorne (Wysota, 2003), wskazuj¹ce na
jego subakwaln¹ genezê. Grodzisko w Gr¹¿awach, bêd¹ce dawniej grodem kasztelañskim
(Gr¹¿awski 1994, 2005), znajduje siê w koñcowej partii erozyjnego cypla terasy nadzalewo-
wej doliny Drwêcy (Niewiarowski, Wysota, 1995). Od strony pó³nocnej i zachodniej os³a-
niaj¹ go wody Brynicy, uchodz¹cej do Drwêcy na po³udniowy-zachód od obiektu. Otoczenie

Rys. 1. Lokalizacja obiektów badañ na tle przyrodniczo-historycznym Ziemi Che³miñsko-Dobrzyñskiej
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stanowi p³aska, zabagniona czê�æ dna doliny Drwêcy, obecnie czê�ciowo wykorzystywana
jako ³¹ki, natomiast powierzchnie wy¿szej terasy porasta zwarty drzewostan sosnowy. Dawny
g³ówny gród i o�rodek osadniczy Ziemi Che³miñskiej w Ka³dusie po³o¿ony jest na wyra�nie
odcinaj¹cym siê cyplu wysoczyzny morenowej, kilka kilometrów na po³udnie od Che³mna.
P³aska powierzchnia cypla schodzi w kierunku dna doliny Wis³y wysokim na ok. 50 m
zboczem. Od strony pó³nocnej, wschodniej i po³udniowej forma oddzielona jest wyra�nymi
rozciêciami o genezie erozyjno-denudacyjnej. U podstawy zbocza dolinnego pozosta³o�ci¹
po dawnym korycie wi�lanym jest Jezioro Starogrodzkie (Chudziak, 2004). Kulminacyjnym
punktem obiektu jest wierzcho³ek Góry �w. Wawrzyñca (ok. 100 m n.p.m.) o kilkunastome-
trowej wysoko�ci wzglêdnej. Grodzisko w Ksiêtem po³o¿one jest na po³udniowym brzegu
jeziora Ksiête, stanowi¹c kulminacjê falistej i pagórkowatej wysoczyzny morenowej, zbudo-
wanej z piasków i glin lodowcowych (Sobiech, 2012). W kierunku jeziora, wysokie na kilka
metrów zbocza kopca ziemnego przechodz¹ w wysok¹ do 10-15 m krawêd� polodowcowej
rynny ksiêskiej. W s¹siedztwie obiektu, wzd³u¿ przebiegu rynny, znajduj¹ siê kilkumetrowej
wysoko�ci wyniesienia terenowe. Grodzisko w Nielbarku po³o¿one jest na krañcu niewiel-
kiego cypla wysoczyznowego, stanowi¹c wyra�n¹ formê terenow¹, w obrêbie rozciêtej
denudacyjnie powierzchni wysoczyzny morenowej. Obiekt zlokalizowany jest w wid³ach
drobnych cieków, sp³ywaj¹cych w kierunku zachodnim. Deniwelacje terenu nie przekra-
czaj¹ 10 m, osi¹gaj¹c maksymalne warto�ci w obrêbie zboczy dolinek denudacyjnych. Daw-
ny gród w Pokrzydowie zlokalizowany zosta³ na koñcu w¹skiego pó³wyspu, ograniczonego
od pó³nocnego-wschodu wodami jeziora Stra¿ym, a od po³udniowego-zachodu wodami wy-
p³ywaj¹cej z jeziora rzeki Skarlanki. Pó³wysep pod wzglêdem geomorfologicznym jest wy-
kszta³conym w obrêbie dna rynny polodowcowej wa³em ozowym (Wysota, 2003). W s¹-
siedztwie obiektu wystêpuje zabagniona równina biogeniczna, przechodz¹ca w kierunku po-
³udniowo zachodnim w utwory sandrowe.

Grody wschodniego zespo³u by³y obiektem zainteresowañ archeologów pocz¹wszy od II
po³owy XX wieku, czego efektem jest okre�lenie ich przynale¿no�ci chronologicznej i próba
rekonstrukcji warunków �rodowiskowych w otoczeniu badanych obiektów (Chudziakowa,
1994). Obszarem zachodnim, w szczególno�ci stanowiskiem w Ka³dusie, zaj¹³ siê zespó³
toruñski, prowadz¹c interdyscyplinarne badania paleoekologiczne rekonstruuj¹ce �rodowi-
sko w skali mikro- i mezoregionalnej (Chudziak, 2004).  Z geologiczno-geomorfologicznego
punktu widzenia stanowiska te czê�ciowo znalaz³y siê na szczegó³owych mapach geologicz-
nych Polski (SMGP), m.in. arkusz Górzno (Niewiarowski, Wysota, 1995), Brodnica (Wyso-
ta, 2003). Wspó³cze�nie obserwuje siê du¿e zainteresowanie grodziskami zwi¹zane z rozwo-
jem idei �geocachingu� � grodziska stanowi¹ wa¿ne punkty wêz³owe, wokó³ których lokali-
zuje siê wiele ukrytych skrzynek (tzw. cache).

Podstawowymi materia³ami badawczymi w pracy, by³y numeryczne modele terenu, opra-
cowane na podstawie szczegó³owych map topograficznych w skali 1:10 000 oraz szkiców
warstwicowych publikowanych dla wybranych grodzisk w literaturze (Chudziakowa, 1994;
Gr¹¿awski, 2009). W chwili rozpoczêcia prac, dane wysoko�ciowe pochodz¹ce z lotnicze-
go skaningu laserowego (Airborne Laser Scanning, ALS) nie by³y dla tego obszaru w pe³ni
opracowane. Dla standaryzacji prac, dane te zosta³y na prezentowanym etapie opracowania
pominiête, a ich wykorzystanie zaplanowano w dalszym etapie prac na wiêkszej próbie obiek-
tów. Z materia³ów dodatkowych wykorzystano dane teledetekcyjne (zdjêcia lotnicze, sceny
satelitarne), szczegó³owe mapy geologiczne Polski (SMGP) w skali 1:50 000, szkice geo-
morfologiczne oraz najnowsze wyniki badañ fizyczno-geograficznych z tego obszaru. Mate-
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ria³y bazowe skalibrowano, zrektyfikowano i zestawiono dla ka¿dego z analizowanych obiektów
w georeferencyjnej bazie danych. Na ich podstawie opracowano wektorowe mapy poziomi-
cowe o zró¿nicowanym ciêciu warstwicowym, uzale¿nionym od szczegó³owo�ci materia-
³ów bazowych. W przypadku szkiców wysoko�ciowych dostêpnych dla grodzisk, ciêcie
warstwicowe wynosi³o najczê�ciej 0,5 m, co pozwoli³o na stworzenie numerycznego mode-
lu formy o rozdzielczo�ci przestrzennej 0,5-1 m.

Badania morfometrii i morfologii grodzisk na tle najbli¿szego otoczenia oparto na analizie
map hipsometrycznych, cieniowanych modeli rze�by terenu, map nachylenia i ekspozycji
zboczy oraz interpretacji przekrojów topograficznych. Dla celów porównawczych zosta³y
obliczone wska�niki morfometryczne, opisuj¹ce parametry grodzisk: powierzchnia (P), ob-
wód, kubatura form (K), tj. ca³kowita objêto�æ osadów oraz wska�nik wyniesienia obiektu
(K/P � iloraz kubatury i powierzchni). W dalszej kolejno�ci, dla ka¿dego z analizowanych
grodzisk obliczono d³ugo�æ ekwiwalentu promienia ko³a (EPK), czyli promieñ ko³a o takiej
samej powierzchni co obraz podstawy grodziska w p³aszczy�nie horyzontalnej. Wska�nik
zosta³ wykorzystany do obliczenia zwarto�ci grodziska (WZG), rozumianego jako stosunek
kwadratu rzeczywistego obwodu obiektu do kwadratu obwodu ko³a o takiej samej powierzchni.
Podniesienie do kwadratu obydwu wej�ciowych warto�ci zastosowano w celu poprawy
czytelno�ci wska�nika w przypadku niewielkich ró¿nic miêdzy poszczególnymi obiektami.
Grodziska o kszta³cie podstawy (tzw. bazy) zbli¿onym do okrêgu charakteryzuj¹ siê warto-
�ciami zbli¿onymi do �1� (+0,5), te o zró¿nicowanym kszta³cie opisywane s¹ przez warto�ci
powy¿ej 1,5-2. W analizie morfometrii obiektów wykorzystano ponadto wska�nik wyd³u¿e-
nia grodziska (WWG), czyli iloraz szeroko�ci (o� b) i d³ugo�ci (o� a) grodziska. W przypad-
ku gdy kszta³t podstawy obiektu jest zbli¿ony do ko³a, wska�nik przybierze warto�æ równ¹
�1�. Dzia³ania analityczne prowadzone by³y w �rodowisku ArcGIS 9.3 firmy Esri z wyko-
rzystaniem rozszerzeñ 3D Analyst i Spatial Analyst.

Wyniki

Analiza geometrii i morfologii grodzisk na tle obszarów s¹siednich w oparciu o nume-
ryczne modele rze�by terenu ujawni³a indywidualne cechy morfologii i geometrii, charakte-
ryzuj¹ce ka¿dy z badanych obiektów. Otrzymane parametry morfometryczne badanych gro-
dzisk Ziemi Che³miñsko-Dobrzyñskiej zestawiono w poni¿szej tabeli.

Tabela. Parametry morfometryczne badanych grodzisk

Oznaczenia: P � powierzchnia, K � kubatura, S×D  � szeroko�æ×d³ugo�æ, WZG, WWG, EPK � wska�niki
morfometryczne (obja�nione w tek�cie), K/P � �rednie wyniesienie obiektu.

aksizdorgawzaN m[P 2] m[K 3] ]m[D×S GZW GWW ]m[KPE ]m[P/K

onjohC 0056 0056 501×75 22,1 45,0 05,54 00,1

ywa¿¹rG 00012 00062 842×89 44,1 04,0 87,18 42,1

sud³aK 00892 00016 003×061 50,4 35,0 24,79 50,2

etêisK 0032 00001 07×34 91,1 16,0 60,72 53,4

krableiN 0007 00013 601×61 40,1 18,0 22,74 34,4

owodyzrkoP 0077 00002 301×101 70,1 59,0 25,94 06,2
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Grodzisko Chojno

Obiekt znajduje siê na koñcu po-
d³u¿nego pó³wyspu wysuwaj¹cego siê
w wody jeziora Chojno (rys. 2). For-
ma ukierunkowana jest na linii NNE-
SSW, ³¹cz¹c siê ze sta³ym l¹dem w¹-
skim przesmykiem (ok. 100 m szero-
ko�ci) wyniesionym ok. 0,5 m powy-
¿ej poziomu lustra wody. Grodzisko po-
siada wyra�nie wyd³u¿ony kszta³t
(WWG � 0,54) koresponduj¹cy z geo-
metri¹ (kszta³tem) pó³wyspu. Wska�-
nik zwarto�ci formy WZG wynosi 1,22
(tab.), co wskazuje na niewielkie uroz-
maicenie zarysu podstawy. Indeks EPK
wynosi ok. 36 m i nawi¹zuje do rze-
czywistych wymiarów grodziska (o� b).
Podstawa (baza) obiektu o powierzchni
w planie ok. 4200 m2  opiera siê o brzeg
jeziora (86,3 m n.p.m.). Korona wa-

³ów ma ok. 4 m wysoko�ci wzglêdnej. Pokrój nasypu (ok. 135 m d³ugo�ci) jest asymetryczny
� wy¿ej wyniesione fragmenty znajduj¹ siê w po³udniowej czê�ci grodziska. Majdan znajduje
siê ni¿ej w stosunku do okalaj¹cego go pier�cienia ziemnego o ok. 1 m. Kubatura osadów
kopca obliczona na bazie numerycznego modelu obiektu wynosi ok. 6500 m3. Dla badanego
obiektu wspó³czynnik K/P równa siê ok. 1 m.

Grodzisko Gr¹¿awy

Forma jest obiektem morfologicz-
nie z³o¿onym, na który sk³adaj¹ siê
prawdopodobny bastion na pó³nocno-
zachodnim krañcu, pierwszy czworo-
boczny cz³on grodowy o powierzchni
3900 m2 oraz drugi cz³on dobudowa-
ny do niego od strony SE (7000 m2).
Powierzchnia ca³ego kompleksu wy-
nosi ponad 21 000 m2, natomiast jej ob-
wód przekracza 620 m. Indeks WWG
równy 0,39, wskazuje na znaczne roz-
ci¹gniêcie obiektu wzd³u¿ jednej z osi
(a) na linii NNW-SSE. Wska�nik zwar-
to�ci (tab.) wynosi prawie 1,44 (uroz-
maicony zarys podstawy grodziska)
przy EPK ok. 82 m. Wa³y grodziska
tworz¹ dwa systemy umocnieñ � za-
chodni o zamkniêtym zarysie na planie

Rys. 2. NMT z wybranymi elementami rze�by i geomorfologii

Rys. 3. NMT z wybranymi elementami rze�by i geomorfologii
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Rys. 4. Powi¹zanie form ukszta³towania powierzchni terenu z elementami grodziska Gr¹¿awy,
dolina Drwêcy

czworoboku d³ugo�ci ok. 200 m i wysoko�ci do 5 m oraz wschodni o podkowiastym pokroju
otwarty w kierunku pó³nocno-zachodnim o d³ugo�ci ok. 196 m i wysoko�ci do 4,5-5 m (rys.
3 i 4). Wewn¹trz obydwu cz³onów grodziska (majdanów) wystêpuje centralne wyniesienie
(ok. 0,5-0,7 m wysoko�ci wzglêdnej) obni¿aj¹ce siê w kierunku wa³ów. Objêto�æ osadów
buduj¹cych grodzisko wynosi ok. 26 000 m3. �rednie wyniesienie obiektu wynosi ok. 1,2 m.
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Grodzisko Ka³dus

Obiekt po³o¿ony w zachodniej czê�ci Zie-
mi Che³miñskiej charakteryzuje siê najwiêksz¹
powierzchni¹ z badanych grodzisk (29 800 m2,
w tym 6800 m2 wa³ ziemny). Forma zlokali-
zowana jest w obrêbie wyra�nie wyodrêbnia-
j¹cego siê cypla wysoczyzny morenowej, ogra-
niczonego od zachodu wysok¹ skarp¹ doliny
Wis³y (ok. 55 m) oraz g³êboko wcinaj¹cymi
siê (15-20 m) m³odymi rozciêciami erozyjno-
denudacyjnymi, u wylotu których obserwo-
wane s¹ sto¿ki nap³ywowe (rys. 5). Natural-
ny cypel ³¹czy siê w¹skim przesmykiem z wy-
soczyzn¹ morenow¹. Przej�cie to zamkniête
jest wysokim na 15-18 m ³ukowatym wa-
³em Góry �w. Wawrzyñca, charakteryzuj¹-
cym siê wyra�nie asymetrycznym przekrojem
poprzecznym. �rednie wyniesienie ca³ego
obiektu (K/P) wynosi ok. 2 m. Stoki zewnêtrz-
ne s¹ wyra�nie bardziej strome (ok. 50°) ni¿

wewnêtrzne o nachyleniu rzêdu 30-35°. £uk przechodzi poprzez p³aski majdan w kierunki
wnêtrza cypla. Objêto�æ osadów grodziska wynosi ok. 61 000 m3. Zwarta pokrywa ro�linna
hamuje procesy sp³ukiwania na zachodnich zboczach obiektu, przez co w rze�bie zaznaczaj¹
siê jedynie niewielkie rozciêcia erozyjne. Wska�nik wyd³u¿enia WWG wynosi 0,49, (o� a po-
nad 300 m, o� b prawie 160 m ). Grodzisko charakteryzuje siê indeksem WZG na poziomie
4,05 (tab.), co wskazuje na bardzo du¿e rozcz³onkowanie zarysu obiektu. Ekwiwalent promie-
nia ko³a obliczono na ok. 97 m.

Grodzisko Ksiête

Obiekt w morfologii terenu zarysowuje siê
jako kopiec o owalnej podstawie i wymiarach
70 na 43 m (rys. 6). Podstawa grodziska wzno-
si siê na ok. 15 m powy¿ej lustra wody w je-
ziorze. Obiekt o powierzchni prawie 2300 m2

wyd³u¿ony jest na linii wschód-zachód (WWG
� 0,55) i dominuje nad p³ask¹, miejscami fa-
list¹ powierzchni¹ wysoczyzny morenowej z
pagórkami kemowymi. Wa³y wznosz¹ siê na
ok. 6 m powy¿ej podstawy formy i opadaj¹ w
kierunku majdanu o ok. 1-1,5 m. Zbocza kop-
ca o nachyleniu 25-35° pokrywa zwarta mu-
rawa hamuj¹ca rozwój procesów erozyjnych.
Indeks WZG wynosi prawie 1,2, natomiast
ekwiwalent promienia ko³a dla badanego obiek-
tu wynosi ok. 27 m. S³abo zarysowuj¹ce siê i
niskie wa³y ziemne o d³ugo�ci w koronie
ok. 105 m nie pozwalaj¹ na szczegó³ow¹ ana-

lizê ich morfometrii. Objêto�æ osadów grodziska obliczona zosta³a na ok. 10 000 m3, przy
wska�niku K/P równym 4,35 m (tab.).

Rys. 5. NMT  z wybranymi elementami rze�by
i geomorfologii

Rys. 6. NMT  z wybranymi elementami rze�by
i geomorfologii
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Grodzisko Nielbark

Dawne fortyfikacje ziemne zlokalizowane s¹
na pó³nocnych peryferiach obszaru badañ.
Obiekt le¿y na krañcu erozyjnego cypla wyso-
czyzny morenowej, znajduj¹cego siê w otocze-
niu obni¿eñ denudacyjno-erozyjnych o zboczach
dochodz¹cych do 15 m wysoko�ci (rys. 7).
Grodzisko o powierzchni ok. 7000 m2 charak-
teryzuje siê sto¿kowym przekrojem poprzecz-
nym z asymetrycznymi wa³ami, wy¿- szymi od
strony wschodniej. Wska�nik wyd³u¿enia wy-
nosi 0,81, natomiast WZG 1,04, co wskazuje
na prawie okr¹g³y zarys podstawy obiektu. W
koronie wa³ów wyra�nie zaznaczaj¹ siê trzy ob-
ni¿enia (siod³a). Nachylenie zboczy jest znacz-
ne, ok. 25° w czê�ci wschodniej i po³udniowo-
wschodniej, przybiera na warto�ci w kierunku
zachodnim (do 35-38°). Na krañcu cypla poni-
¿ej korony wa³ów o d³ugo�ci ok. 155 m obser-
wuje siê niewielk¹ ondulacjê terenu w postaci
wypuk³o�ci dochodz¹cej do 0,5-0,7 m powy¿ej poziomu gruntu. Majdan jest asymetryczny,
z dwoma obni¿eniami w czê�ci zachodniej. Wyniesienie obiektu ponad poziom gruntu dochodzi
do ponad 10 m. Indeks EPK dla badanej formy wynosi ok. 47 m. Objêto�æ osadów buduj¹cych
obiekt szacowana jest na ok. 31 000 m3, a �rednie wyniesienie wynosi ok. 4,4 m (tab.).

Grodzisko Pokrzydowo

Grodzisko (rys. 8) po³o¿one jest na krañ-
cu ¿wirowo-piaszczystego wa³u, otoczone-
go od pó³nocy i pó³nocnego-wschodu woda-
mi jeziora Stra¿ym, a od zachodu i po³udnio-
wego zachodu zabagnion¹ dolin¹ Skarlanki.
Obiekt jest form¹ o niewielkiej wysoko�ci
wzglêdnej, dochodz¹cej do maksymalnie 4 m
powy¿ej poziomu wody. Powierzchnia pod-
stawy grodziska wynosi ok. 7700. m2. Wa³y
ziemne s¹ asymetryczne i otaczaj¹ pier�cie-
niem o d³ugo�ci 200 m obni¿ony majdan.
Czê�æ wa³ów od strony l¹dowej jest wy¿- sza
ni¿ te s¹siaduj¹ce z wodami jeziornymi. Gro-
dzisko w planie zbli¿one jest do idealnego ko³a,
na co wskazuj¹ wska�niki WWG (0,95) i
WZG (1,06). Wska�nik EPK jest zbli¿ony do
rzeczywistych wymiarów formy, tj. wynosi
ok. 103 m. Kubatura buduj¹cych obiekt osa-
dów szacowana jest na ok. 20 000 m3. Obiekt
charakteryzuje siê �rednim wyniesieniem ok.
2,6 m (tab.).

Rys. 7. NMT  z wybranymi elementami rze�by
i geomorfologii

Rys. 8. NMT  z wybranymi elementami rze�by
i geomorfologii
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Wnioski

Przeprowadzona analiza morfometrii grodzisk i rze�by terenu w ich s¹siedztwie pozwo-
li³a w jednolity sposób porównaæ badane obiekty i sklasyfikowaæ je pod wzglêdem prawdo-
podobnego wp³ywu na wielko�æ zmian rze�by terenu.

Badane grodziska, z wy³¹czeniem Ka³dusu, zalicza siê do form zwartych o ma³o zró¿ni-
cowanym zarysie podstawy w p³aszczy�nie planarnej (WZG ~1). Grodzisko w Ka³dusie
wyra�nie wyró¿nia siê na tle pozosta³ych obiektów, zarówno powierzchni¹ jak i urozmaico-
nym przebiegiem zarysu podstawy (WZG ~4). Wska�nik wyd³u¿enia grodziska wskazuje, ¿e
obiektami o najbardziej zbli¿onych wymiarach osi a i b, a wiêc o kolistym kszta³cie, s¹
grodziska w Pokrzydowie i Nielbarku, co wyra�nie koreluje z warto�ciami wska�nika WZG.
W przypadku obiektów w Chojnie i Ksiêtem wyd³u¿enie grodzisk przy niskim WZG sugeruje
owalne za³o¿enia dawnych grodów. Relacje przestrzenne miêdzy geometri¹ grodzisk a geo-
metri¹ form rze�by, w obrêbie których zosta³y zlokalizowane, wskazuj¹ ¿e grodziska owal-
no-koliste lokalizowano w miejscach, gdzie brakowa³o wyra�nych naturalnych umocnieñ
terenowych, które mo¿na by³o pozostawiæ i wkomponowaæ w system umocnieñ.

Na podstawie tych danych mo¿na zak³adaæ, ¿e grodziska w Pokrzydowie, Nielbarku,
Chojnie i Ksiêtem w najmniejszym stopniu by³y uzale¿nione od lokalnej rze�by terenu pod-
czas lokowania, w wyniku czego ich forma jest prawie w pe³ni efektem dzia³alno�ci cz³owie-
ka, a rze�ba terenu w miejscu ich lokalizacji zosta³a znacz¹co przekszta³cona. Grodzisko w
Ka³dusie, pod wzglêdem morfologii ró¿ni siê od wy¿ej omówionych, z uwagi na wyra�n¹
dominacjê naturalnych rysów rze�by nad antropogenicznymi. Zarysy jego podstawy nawi¹-
zuj¹ do nieregularnego przebiegu krawêdzi cypla wysoczyzny, a istotnym czê�ciowo antro-
pogenicznym rysem rze�by terenu jest ³ukowaty wa³ ziemny, znajduj¹cy siê w miejscu
przesmyku ³¹cz¹cego cypel z wysoczyzn¹ (prawdopodobnie nadbudowana i umocniona przez
cz³owieka wydma; Chudziak, 2004). Obiekt w Gr¹¿awach jest przyk³adem po�rednim miêdzy
formami typowo antropogenicznymi a grodziskami o dominuj¹cych naturalnych za³o¿eniach.
Grodzisko zosta³ wkomponowane w zarysy cypla terasy rzecznej, do którego ukierunkowa-
niem nawi¹zuje d³u¿sza o� obiektu i szeroko�æ umocnieñ odpowiadaj¹ca szeroko�ci cypla.

Szczegó³owa analiza morfometrii grodzisk wskazuje, ¿e w czasie lokowania obiektów,
w wiêkszym stopniu przekszta³cano powierzchniê terenu od strony otwartej, na obszarach
nieos³oniêtych przez naturalne przeszkody � w tych miejscach zachowane wa³y ziemne s¹
wy¿sze ni¿ ich odpowiedniki w miejscach os³oniêtych (przyk³adowo w Ka³dusie znajdujemy
jedynie wa³ od strony po³udniowo-zachodniej, pozosta³a czê�æ obiektu nie posiada �ladów
wyra�nych umocnieñ ziemnych). Taki uk³ad przestrzenny wa³ów wskazuje na przynajmniej
czê�ciowy tarczowy charakter umocnieñ (Bogdanowicz, 2002). W analizowanych przypad-
kach nachylenie wa³ów w czê�ci wewnêtrznej i zewnêtrznej wyra�nie siê ró¿ni. Fragmenty
umocnieñ wystawione w kierunku zewnêtrznym s¹ zdecydowanie intensywniej nachylone
ni¿ ich wewnêtrzne odpowiedniki. Cechy te s¹ typowe dla badanych obiektów i pokrywaj¹
siê z danymi obserwowanymi w przypadku innych grodzisk na Ziemi Che³miñskiej (Chu-
dziakowa, 1994). Porównanie rangi analizowanych grodzisk w kontek�cie przekszta³ceñ
rze�by terenu w ich najbli¿szym s¹siedztwie, wskazuje na wyra�ny zwi¹zek miêdzy znacze-
niem o�rodka grodowego a jego form¹ przestrzenn¹. Rozmiary grodzisk w Ka³dusie (g³ówny
gród Ziemi Che³miñskiej) i Gr¹¿awach (siedziba kasztelanii �wieckiej) determinowa³y przy-
stosowanie i w³¹czanie lokalnej rze�by w struktury umocnieñ. W przypadku pozosta³ych
obiektów (Chojno, Ksiête, Pokrzydowo i Nielbark) charakter obiektu (np. stra¿nica granicz-
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na) umo¿liwia³ budowê w klasycznym zarysie (okr¹g/owal) mniejszej formy, która z uwagi
na swoje rozmiary mog³a byæ stworzona mniejszym nak³adem si³.

Opracowanie szczegó³owych numerycznych modeli terenu pozwoli³o scharakteryzowaæ
morfometriê wybranych grodzisk Ziemi Che³miñsko-Dobrzyñskiej oraz wyznaczyæ pewne
wska�niki morfometryczne, opisuj¹ce w porównywalny sposób ich geometriê. W wyniku
przeprowadzonych prac, udokumentowano geometriê sze�ciu grodzisk w p³aszczy�nie ho-
ryzontalnej i wertykalnej, wskazuj¹c zwi¹zek miêdzy morfometri¹ obiektu a wielko�ci¹ praw-
dopodobnych przekszta³ceñ rze�by terenu w jego najbli¿szym s¹siedztwie. Du¿e zmiany w
ukszta³towaniu powierzchni terenu obserwuje siê w przypadku form niewielkich, o regular-
nym zarysie zbli¿onym do okrêgu. W przypadku grodzisk o znacznej powierzchni i zró¿nico-
wanym zarysie podstawy, lokalizacja by³a wybierana w sposób umo¿liwiaj¹cy w³¹czenie
naturalnych przeszkód terenowych w system obronny obiektu, przez co rze�ba terenu w
otoczeniu zachowa³a cechy pierwotne.
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Abstract

In the paper, results of detailed analysis of morphometric parameters of selected gords (medieval
Slavonic fortified settlements) and surrounding areas in Chelmno-Dobrzyn Region were presented.
The purpose of the study was to indicate relationships between natural and anthropogenic elements of
landform and the degree of change of  natural relief in the gords localization. For the study, detailed
digital terrain models of the gords and surrounding areas were used as well as remote sensing data
and geological and geomorphological materials.
The studied gords are located in two tested areas � borderland Che³mno-Dobrzyñ Region and Sasin
Region in the east and Lower Vistula Valley in the west. The detailed studies covered six different places
� five gords in the eastern area (Chojno, Gr¹¿awy, Ksiête, Nielbark, Pokrzydowo) and one in the
western area (Ka³dus). The studied objects were analyzed on the basis of selected morphometric
parameters comparatively describing their geometry (area, length and breadth, volume, compactness
ratio, elongation, equivalent radius of the circle, the average height).
The  analysis of the gords studied showed that objects of small area are characterized by compact
geometry and regularly shaped base usually close to a circle. Their geometrical shape is independent
of local land relief. Gords of a larger area have low compactness ratio and irregular outline base;
their spatial forms depend on the shape of the surface at the location. Morphometric features of the
gods depend on their importance in the past � those with administrative functions depended to a
greater degree on land relief than small gords serving as watch-towers.
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