
Aleksandra Surlej-Farys
Instytut Archeologii

Czy powinniśmy kopać? Perspektywy badań 
nieinwazyjnych na przykładzie metody magnetycznej

Abstract: The main purpose of this article is to present the possibilities of using non-invasive methods with 
special emphasis placed on the magnetic method as a solution to a crisis which has arisen in Polish archae-
ology. The growing numbers of artefacts in museum storage has increasingly raised a question about the 
legitimacy of research excavations. Widespread non-invasive prospecting may be a solution to the problem 
as it will allow to evaluate the state of preservation, the size and range of the positions and, as a result, 
to decide if excavations are necessary and desired. This is of extreme importance due to the limited re-
search perspectives for some types of sites.
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Od kilku lat w środowisku archeologicznym coraz częściej pojawiają się głosy, 
by ‒ poza przypadkami, gdy jest to konieczne ze względu na zagrożenie zniszczenia stano-
wiska ‒ zaniechać otwierania nowych wykopalisk. Wynika to z kilku faktów. W magazy-
nach zaczyna brakować miejsca na nowo pozyskane zabytki, a ilość nieopracowanego ma-
teriału wzrasta z roku na rok. W wielu muzeach zalegają artefakty pozyskane w trakcie 
badań terenowych sprzed dekad. Opracowanie ich wymagać będzie pracy wielu osób przez 
długie lata.

Pojawia się więc pytanie: czy zaniechać badań wykopaliskowych? Czy praca archeolo-
gów powinna skupić się tylko i wyłącznie na opracowywaniu zalegających w magazynach 
materiałów? Czy porzucić badania powierzchniowe, ujawniające nieznane wcześniej sta-
nowiska? Odpowiedź jest jednoznaczna: nie. Jednak, zdaniem autorki niniejszego artyku-
łu, konieczne jest przeanalizowanie, czy każde stanowisko powinno być eksplorowane 
właśnie teraz. W przypadku konkretnych typów stanowisk od lat nie powstały nowe me-
tody badawcze, co sprowadza się do tego, że nie potrafimy zadać nowych pytań, na które 
wykopaliska mogłyby odpowiedzieć. Równocześnie kompleksowo przebadane zostały już 
dziesiątki tego typu stanowisk. Czy lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie ich „sa-
mym sobie”? Pytanie to skonstruowane zostało błędnie. Oczywiście nie chodzi o to, by 
zupełnie zaniechać badań wykopaliskowych. Jednak ograniczenie ich, w opinii autorki, jest 
kwestią, nad którą powinno pochylić się całe środowisko. Aby nie dopuścić się zaniedbań 
i równocześnie nie zaprzestać lokalizowania nowych stanowisk, korzystać możemy z me-
tod nieinwazyjnych, które pozwolą zlokalizować stanowiska i ocenić, czy współczesna 
działalność ludzka na pewno stanowi dla nich zagrożenie. Przykładem metody badań nie-
inwazyjnych, która omówiona zostanie poniżej, jest metoda magnetyczna, coraz częściej 
i z większymi sukcesami stosowana w rodzimej archeologii.

Metoda magnetyczna, jak i pozostałe metody geofizyczne stosowane współcześnie 
w archeologii, odpowiada na potrzeby geologii. Opiera się ona na rejestrowaniu relacji 
pomiędzy warstwami strefy przypowierzchniowej i jest metodą pasywną, oznacza to, że 

Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture
Vol. 9/2020 p. 95-99



Aleksandra Surlej-Farys96

nie wprowadzamy żadnego dodatkowego czynnika, a jedynie obserwujemy zachodzące 
naturalnie zjawiska (Misiewicz 1998: 12). Przyjmuje się, że jej pierwsze użycie związane 
było z poszukiwaniami złóż żelaza w Szkocji w XVI wieku (Misiewicz 2006: 74). W trakcie 
II wojny światowej skonstruowane zostały pierwsze magnetometry o wysokiej czułości 
(Misiewicz 1998: 11). W latach 40. XX wieku miały miejsce pierwsze próby zastosowania 
jej w badaniach archeologicznych. Na przełomie lat 50. i 60. zaprojektowane zostały pierw-
sze magnetometry protonowe, które umożliwiały lokalizację nie tylko przedmiotów żela-
znych (jak miało to miejsce do tej pory), ale także pozostałości fortyfikacji i ceglanych 
konstrukcji oraz skupisk ceramiki (Misiewicz 2006: 79). W 1961 roku w wyniku badań na 
polskim stanowisku Nowa Słupia 4, przeprowadzonych przez naukowców z Akademii 
Górniczo-Hutniczej i Muzeum Archeologicznego w Krakowie, opracowana została „[m]
a gnetyczna metoda geofizyczna dla lokalizacji obiektów archeologicznych ‒ piecowisk po 
wytopie żelaza” (Kowalczuk, Stopka 1961). Celem prac było skonfrontowanie wyników 
prospekcji magnetycznej z przeprowadzonymi później badaniami wykopaliskowymi (Ko-
walczuk, Stopka 1962: 321-322). Prace te były pierwszym zastosowaniem metody magne-
tycznej w Polsce. Choć wyniki potwierdziły skuteczność prospekcji nieinwazyjnej z wyko-
rzystaniem wag magnetycznych, upowszechnienie metody miało miejsce pod koniec 
XX wieku. 

Zasadą działania metody magnetycznej jest rejestracja średniego natężania magnetycz-
nego, polegająca na wskazaniu anomalii między wartością w konkretnym punkcie a natę-
żeniem pola magnetycznego Ziemi (Misiewicz 2006: 77). Wspomniane anomalie powodo-
wane są przez kilka rodzajów zjawisk (Ławecka 2003: 66):

– występowanie skupisk ferromagnetyków ‒ co związane jest z obecnością żelaza, 
– pozostałość magnetyczną, inaczej szczątkową magnetyzację termiczną ‒ po wypale-

niu utrwala się przebieg linii pola magnetycznego różniący się od współczesnego,
– różną podatność magnetyczną warstw gleby ‒ warstwy zalegające niżej mają niższą 

podatność magnetyczną. 
Dzięki obecności ferromagnetyków możliwe jest lokalizowanie przedmiotów żelaznych 

i piecowisk (Kowalczuk, Stopka 1962). Rodzaj i wielkość anomalii zależne są od wielu 
czynników (Misiewicz, 1998, s. 43): 

–  wymiaru obiektu i jego kształtu, 
– magnetycznej podatności obiektu zaburzającego, 
– poziomu szczątkowej magnetyzacji, 
– głębokości zalegania, 
– kierunku pola magnetycznego. 
Wykrycie obecności metali kolorowych i kamieni zazwyczaj nie jest możliwe ze wzglę-

du na brak wywoływanych przez nie anomalii (Bukowski 1969).
Rzecz jasna pamiętać należy także o ograniczeniach metody. Wpływ na pomiary ma 

występowanie niektórych czynników zewnętrznych, takich jak sieci energetyczne, metalo-
we ogrodzenia, ruch samochodów i pociągów (nawet do 300-500 m od badanego miejsca), 
występowanie dużych ilości magnetytu, hematytu i maghemitu oraz aktywność słoneczna 
(Misiewicz 1998: 45-46). Z kolei żadnego wpływu nie mają na pomiary zmiany warunków 
atmosferycznych (Ławecka 2003: 67).

Podstawą do zdefiniowania miejsc występowania oraz głębokości obiektów jest inter-
pretacja zarejestrowanych anomalii magnetycznych. Dzięki zastosowaniu komputerowej 
symulacji określić można przypuszczalny kształt oraz wielkość obiektów zakłócających na-
turalne pole magnetyczne. Na mapach rozkładu podatności magnetycznej możliwe jest 
przedstawienie zakłóceń w obrębie stanowiska archeologicznego, ale także większego ob-
szaru. Tego typu mapowanie zastosowano między innymi w przypadku obrazowania za-
sięgu osadnictwa w okresie wpływów rzymskich w Europie (Misiewicz 1998, 78).
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Współcześnie zobrazowanie wyników zarejestrowanych w trakcie prospekcji magne-
tycznej umożliwiają dedykowane do tego celu programy komputerowe. W efekcie obróbki 
dane przedstawiane są w postaci zobrazowań w odcieniach szarości lub kolorowych. 
W związku z rozwojem technologicznym aktualnie możliwe jest przebadanie w trakcie 
jednego dnia obszaru sięgającego nawet 1 ha (Wroniecki 2015).

Badaniami, które doskonale obrazują możliwości metody magnetycznej, są te prowa-
dzone w latach 2012-2016 w ramach projektu „Kultura Lateńska na Śląsku. Chronologia, 
znaczenie i kontakty interregionalne”. Od 2017 roku prace kontynuowane są w związku 
z kolejnym projektem. Ostatnim stanowiskiem poddanym analizie są Samborowice 13 zlo-
kalizowane w południowo-wschodniej części wsi o tej samej nazwie w powiecie racibor-
skim, w województwie śląskim. Prowadzone tam w latach 2012-2016 badania realizowane 
były pod hasłem „Celtyckie kresy? Studia nad osadnictwem kultury lateńskiej na Śląsku”. 
Na stanowisku w latach 2012-2015 prowadzono prospekcję nieinwazyjną (lotniczą i ma-
gnetyczną), która objęła łącznie 68 000 m2 (Dulęba, Soida, Wroniecki 2015). Jako że zespół 
badawczy poszukiwał śladów osadnictwa lateńskiego, wyniki badań nieinwazyjnych mia-
ły dla nich ogromne znaczenie. Analizując pozyskane magnetogramy, starali się wytypo-
wać miejsca pod wykopy, w których znajdować się będą jedynie obiekty datowane na okres 
lateński (Dulęba, Soida, Wroniecki 2016). Charakterystyczne dla badanego osadnictwa są 
obiekty mieszkalne w typie półziemianek o kształcie zbliżonym do prostokąta. Z każdym 
rokiem rosnące doświadczenie zespołu badawczego w analizowaniu wyników badań nie-
inwazyjnych przynosiło odkrycie większej ilości obiektów zawierających inwentarz lateń-
ski (Dulęba, Soida, Wroniecki 2016). Nadal jednak pojawiały się obiekty neolityczne i dato-
wane na epokę brązu. Wynikało to z ich podobnego ukształtowania. Co niezwykle istotne 
wszystkie obiekty odkryte w wyniku zastosowania metody magnetycznej pokryły się 
w całości z wynikami badań wykopaliskowych. 

Kolejne stanowisko, które dobrze obrazuje możliwości omawianej metody, to Pielgrzy-
mowice 5 w powiecie namysłowskim. W latach 2013-2014 przeprowadzono tam badania 
w związku z interdyscyplinarnym projektem niemieckiego centrum naukowego Topoi. Ce-
lem projektu było rozpoznanie wielkości oraz zasięgu produkcji metalurgicznej na terenie 
mikroregionu zlewni Widawy (Thelemann, Lenhardt, Bebermeier, Meyer 2016). Podobnie 
jak w przypadku stanowiska omówionego powyżej i w Pielgrzymowicach przeprowadzo-
na została prospekcja magnetyczna. Objęła ona 50 000 m2 i stanowiła podstawę do wytypo-
wania miejsc otwarcia 5 wykopów. W efekcie odkryte zostało ponad 180 kg żużla żelazne-
go, 7 pieców, liczne fragmenty ceramiki oraz fragmenty surowca (Thelemann, Lenhardt, 
Bebermeier, Meyer 2016). Po raz kolejny zasięg stanowiska oraz rozmieszczenie na jego 
terenie obiektów archeologicznych w stu procentach pokryły się z wynikami zobrazowań. 

Podobne wyniki otrzymano także w trakcie badań na trzecim, wybranym przez autor-
kę, stanowisku, jakim jest Byotmin 6 w powiecie głogowskim. Prace rozpoczęto w związku 
z planowaną inwestycją KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2009 (Błażejewski, Diakowski, 
Markiewicz 2012). W roku 2010 na obszarze 9200 m2 przeprowadzona została prospekcja 
magnetyczna zrealizowana przez zespół Uniwersytetu Wrocławskiego (Markiewicz, Bła-
żejewski 2016). Analizie poddano zobrazowania wytypowanych pod wykopy miejsc, które 
badane były w latach 2010-2012 w ramach praktyk studenckich. W trakcie wszystkich sezo-
nów badawczych zlokalizowanych zostało 21 obiektów różnej chronologii. Najstarsze 
z nich łączone są z kulturą pucharów lejkowatych, najmłodszy z XII wiekiem. Każdy obiekt 
odkryty w trakcie badań inwazyjnych pokrył się w pełni (także w przypadku jego wielko-
ści i kształtu) z obrazem zarejestrowanym na magnetogramie. 

Przytoczone przykłady, zdaniem autorki, stanowią doskonały obraz możliwości płyną-
cych ze stosowania w archeologii metody magnetycznej. W przypadku badań prowadzo-
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nych na 3 opisanych stanowiskach ich zasięg oraz miejsca występowania obiektów pokryły 
się w stu procentach z przewidywaniami i zobrazowaniami. Dotychczas metoda nieinwa-
zyjna stosowana była głównie jako metoda wspomagająca w trakcie procesu typowania 
miejsc pod wykopy. Autorka uważa jednak, że ich zastosowanie może pomóc także zmie-
rzyć się z kryzysem, w obliczu którego stoi współczesna archeologia. Przeprowadzając pro-
spekcję nieinwazyjną na terenach, na których prawdopodobne jest występowanie obiek-
tów archeologicznych, ustalić można zasięg ewentualnego stanowiska, a także określić, czy 
jest ono zagrożone zniszczeniem w wyniku działalności człowieka. Na zobrazowaniach 
widoczne są nie tylko obiekty archeologiczne, ale także ślady intensywnej orki. Ponadto 
analiza magnetogramów pozwala ustalić przybliżoną głębokość zalegania obiektów. Po-
zwoli to na określenie poziomu zagrożenia stanowiska. W efekcie ułatwi to podjęcie decy-
zji, czy badania destrukcyjne (nie zapominajmy, że właśnie taki charakter mają badania 
wykopaliskowe) są niezbędne. 

Rzecz jasna założeniem autorki nie jest całkowite zaprzestanie prowadzenia badań in-
wazyjnych, jedynie ograniczenie ich do stanowisk, dla których wciąż istnieją szerokie per-
spektywy badawcze lub tych, którym grozi zniszczenie. W pozostałych przypadkach dal-
sze pozyskiwanie materiału i eksplorowanie obiektów bez stawiania sobie nowych pytań 
dotyczących ich przeszłości staje się bezcelowe. Znacznie bardziej przydatne dla poznania 
ludzkiej przeszłości jest przeprowadzenie kompleksowej analizy materiału zalegającego 
w magazynach w całym kraju. Dokładne przebadanie artefaktów pozyskanych w poprzed-
nich latach może dostarczyć informacji, które w przyszłości zaowocują nowymi pytaniami. 
Pytaniami, które sprawią, że realizacja powtórnych badań na stanowiskach prowadzić bę-
dzie do rozszerzania wiedzy, jaką dysponujemy.

Równocześnie tak szerokie zastosowanie badań nieinwazyjnych wymagać będzie bar-
dzo dużych nakładów finansowych. Poza metodą magnetyczną istnieją inne możliwości, 
takie jak zobrazowania satelitarne, prospekcja lotnicza, metoda elektrooporowa, sejsmicz-
na itp. Odpowiednio dostosowując metodę do konkretnego terenu, jego wielkości oraz do-
stępności, przewidywane koszty mogą ulec zmniejszeniu. Ponadto pamiętać należy, że na 
prospekcję przeznaczona może zostać rezerwa finansowa powstała w wyniku zaniechania 
części prac wykopaliskowych, które zawsze wiążą się z dużymi nakładami. 
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