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Kiedy w latach 1970. studiowaliśmy archeologię, jeden 
z nas na Uniwersytecie Warszawskim, a drugi na Uniwer-
sytecie Karola w Pradze, nawet obdarzony największą 
wyobraźnią wizjoner nie był w stanie przewidzieć, czym 
stanie się archeologia w XXI wieku. W ciągu ostatnich 
50 lat archeologia przeżyła bowiem szereg gruntownie 
ją zmieniających rewolucji technologicznych. Te rewo-
lucje dotyczyły różnych aspektów badań archeologicz-
nych: możliwości precyzyjnego datowania (datowanie 
izotopowe, termoluminescencyjne i dendrochronolo-
giczne), możliwości zrozumienia prawidłowości leżących 
u podstaw zróżnicowania masowych znalezisk archeolo-
gicznych (komputerowo wspomagane zaawansowane 
metody analizy statystycznej), dostępności do nagroma-
dzonej wiedzy naukowej (sieć Internetu z powszechnie 
dostępnymi bazami danych i publikacjami naukowymi), 
czy wreszcie metod niedestrukcyjnej teledetekcji stano-
wisk archeologicznych (archeologia lotnicza, zastosowa-
nie metod geofizycznych i wreszcie – lotnicze skanowanie 
laserowe terenów leśnych). Zgodnie z „prawem młotka”, 
sformułowanym po raz pierwszy w 1964 r. przez amery-
kańskiego filozofa nauki Abrahama Kaplana, nowe tech-
nologie, stając się dostępne dla archeologów, otwierały 
przed nimi nagle zupełnie nowe możliwości poznawcze, 
fascynując kolejne pokolenia badaczy spektakularno-
ścią rezultatów ich zastosowań i skłaniając niekiedy do 
nadmiernej koncentracji wysiłków na próbach wyko-
rzystywania tych nowych metod do wszystkich proble-
mów badawczych dyscypliny. Archeologia, początkowo 
rozumiana przede wszystkim jako pozyskiwanie metodą 
wykopaliskową informacji o materialnych wytworach 
dawnych społeczności, dzięki tym technologicznym rewo-
lucjom i wynikającym z nich przemianom paradygmatycz-
nym, osiągnęła stan epistemologicznej samoświadomości 
i metodologicznej dojrzałości, przechodząc od anty-
kwarianizmu, kolonialnych ekspedycji podejmowanych 
w poszukiwaniu spektakularnych i tajemniczych śladów 
zaginionych cywilizacji, i stymulowanego nacjonalizmem 
poszukiwania legitymizacji nowych podziałów politycz-
nych świata, do badań przeszłych procesów społeczno-
-kulturowych i ich uwarunkowań środowiskowych.

Szczególnego znaczenia, i to z kilku powodów, na-
brały we współczesnej archeologii zwłaszcza metody 

niedestrukcyjnej teledetekcji. Z jednej strony wpłynęło 
na to ostateczne sformułowanie około roku 1990 para-
dygmatu rozwoju zrównoważonego jako konsekwencji 
narastającej świadomości ekologicznej i wyrastające 
z niego przekonanie o holistycznej naturze środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, warunkującego dobrostan 
ludzkości i uznanie wytworów kulturowych poprzednich 
pokoleń – analogicznie do zasobów środowiska natural-
nego – za zasób publiczny. Z tego paradygmatu wynikło 
silne przekonanie o konieczności zachowania również za-
sobów dziedzictwa archeologicznego w jak najlepszym 
stanie i w jak najmniej zubożonej formie, postulowane 
już zresztą w latach 19701. Ważne międzynarodowe do-
kumenty prawne i paraprawne, takie jak Karta Lozańska 
z 1990 r. i Konwencja Maltańska z 1992 r. przyjęły zasadę 
priorytetu dla badań niedestrukcyjnych za aksjomat. 

Z drugiej strony, w związku z koniecznością reago-
wania na ciągły rozwój stopnia zagrożenia dziedzictwa 
archeologicznego, powstały na skutek ogólnospołeczne-
go zapotrzebowania na podwyższenie standardu życia – 
przede wszystkim pod względem mieszkalnictwa i komu-
nikacji – archeologia musi rozwijać metody heurystyczne 
oraz metody przetwarzania informacji poniekąd z mar-
szu, wykorzystując przy tym innowacyjne możliwości 
oferowane zarówno przez dziedziny techniczne, jak przez 
biologię, chemię, matematykę, geografię, informatykę, 
itp. Pod presją otoczenia zewnętrznego archeologia mu-
siała w poważny sposób zacząć się zajmować strategią ra-
towniczych badań terenowych oraz poszukiwać środków, 
do jak najefektywniejszego wykorzystywania możliwości 
czasowych i finansowych, które oferują poszczególne 
czynności budowlane. Konieczność obrania odpowiedniej 
strategii wymaga ogromnego wsparcia ze strony właśnie 
niedestrukcyjnych metod detekcji, dokumentacji i anali-
zy struktury stanowisk archeologicznych, zastosowanych 
z odpowiednim wyprzedzeniem prac inwestycyjnych.

Podczas planowania badań ratowniczych, archeologia 
wykorzystuje częściowo informacje uzyskane w perspek-
tywie długoterminowej (zwłaszcza metodą archeologii 
lotniczej i badań powierzchniowych), a częściowo dane 
uzyskane przez aktualne zastosowanie wybranych metod 

1    McGimsey 1972.
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(przede wszystkim pomiarów geofizycznych). Do podsta-
wowego i zaawansowanego opracowania (analizy) da-
nych oraz do ich dokumentacji służą archeologii rozmaite 
możliwości oferowane przede wszystkim w środowisku 
Systemu Informacji Geograficznej (GIS), komputerowych 
programów graficznych oraz baz danych.

Niedestrukcyjne metody badań archeologicznych 
(przeważnie zdalnych) są jednak obecnie istotnym kom-
ponentem nie tylko czynności ratowniczych. W ostatnich 
latach stopniowo przejmują rolę główną także w projek-
tach badawczych dotyczących wyszukiwania i gromadze-
nia źródeł ze stanowisk, którym nie zagraża zniszczenie 
wskutek ingerencji inwestycyjnej czy nielegalnej działal-
ności detektorystów. 

Na początku ostatniego dziesięciolecia XX wieku, na 
progu postkomunistycznej historii współczesnej, nie było 
w Europie wielu krajów, w których badania za pomocą 
metod archeologii niedestrukcyjnej rozwijały się w spo-
sób długotrwały i na odpowiednim poziomie. W ciągu 
ćwierć wieku, które upłynęło od tego czasu, sytuacja się 
zmieniła w sposób radykalny. Współczesny zaawansowa-
ny stan rozwoju metod niedestrukcyjnych w wielu kra-
jach europejskich odzwierciedlają co najmniej dwa fakty: 
z jednej strony jest to znaczenie, jakie przypisują tej dzie-
dzinie sami archeolodzy, z drugiej strony stale rozwijana 
intensywna współpraca międzynarodowa. 

W ciągu pierwszego dziesięciolecia XXI wieku arche-
ologia europejska stała się świadkiem pojawienia się 
i szybkiego rozwoju nowego fenomenu, który w znacz-
nym stopniu wpływa obecnie na wiedzę archeologiczną 
na temat osadnictwa człowieka w przeszłości. Na polu 
badań terenowych – identyfikacji, dokumentacji i mapo-
wania – zabytków nieruchomych coraz wyraźniej odnosi 
sukces metoda lotniczego skanowania laserowego te-
renu, znana głównie pod angielskim akronimem LiDAR 
(Light Detection and Ranging), określana też skrótem 
ALS (Airborne Laser Scanning), w języku polskim także 
LSL. Kwintesencją jej znaczenia dla archeologii jest moż-
liwość uzyskania georeferowanego zapisu pomiaru wy-
sokościowego antropogenicznych form rzeźby terenu 
na powierzchni Ziemi za pomocą urządzenia, które wy-
korzystuje energię źródła światła, skupionego w formie 
wiązek laserowych. Dzięki zastosowaniu tej metody moż-
liwe jest uzyskanie bardzo dokładnego trójwymiarowego 
numerycznego modelu terenu i/lub szczegółowej mapy 
wysokościowej. Za sprawą pojawienia się tej komplekso-
wej technologii w zasadniczy sposób zostały wzbogacone 
badania krajobrazu kulturowego (prehistorycznego i hi-
storycznego). Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że 
numeryczny model terenu, również pokrytego nawet gę-
stym lasem jawi się jako dająca się odczytać i zrozumieć 
powierzchnia naznaczona nie tylko procesami przyrodni-
czymi (np. zmianami w przebiegu koryt rzek, procesami 
erozyjnymi i akumulacyjnymi), jak też niemal nieprze-
rwaną obecnością zachowanych w rzeźbie terenu śla-
dów długotrwałej działalności człowieka, stanowiących 

prawdziwy palimpsest wszystkich możliwych świadectw 
czynności naszych poprzedników. 

Wykorzystywanie ALS staje się jednym z najbardziej 
efektywnych sposobów badań takiego środowiska, w któ-
rym na powierzchni terenu zostały zachowane relikty mi-
nionych aktywności ludzkich połączonych z osadnictwem 
i eksploatacją krajobrazu, na przykład fosy i wały osad, 
cmentarzyska kurhanowe, zanikłe wsie średniowieczne 
i nowożytne wraz z niwami, opuszczone obszary górnicze, 
stawy, drogi, mielerze, umocnienia polowe, itp. Bardzo 
istotną zaletą tej metody badań niedestrukcyjnych jest 
możliwość jej zastosowania w środowisku zalesionym, 
gdzie inne metody na polu badań zazwyczaj zawodzą. 
Rewelacyjne wyniki uzyskano dzięki zastosowaniu lotni-
czego lidaru w tak trudno dostępnych regionach świata, 
jak dżungla azjatycka (np. w Angkor w Kambodży), czy 
selwa amerykańska (np. niedawne odkrycia nieznanych 
miast Majów w Gwatemali). W wielu krajach europej-
skich archeologiczne zabytki nieruchome o własnej for-
mie terenowej zostały w większości przypadków zacho-
wane właśnie w środowisku zalesionym, o wiele rzadziej 
zaś w krajobrazie otwartym, w którym rzeźba terenu jest 
wystawiona na niszczące skutki długotrwałej orki. Jak 
jednak dowodzą aktualne wyniki lotniczego skanowania 
laserowego, w ten sposób możliwa jest również detekcja 
i dokumentacja niektórych zabytków w eksploatowanym 
rolniczo krajobrazie niezalesionym, mimo że przy zastoso-
waniu wizualnego oglądu w czasie badań powierzchnio-
wych ich ślady nie zostaną zarejestrowane. 

W porównaniu z dziedzinami nauk przyrodniczych 
wprowadzenie metody ALS do praktyki archeologicznej 
miało kilkuletnie opóźnienie. Przed początkiem XXI wie-
ku metoda ta praktycznie w ogóle nie znajdowała w niej 
zastosowania, dlatego też później o wiele bardziej syste-
matycznie zaczęła być wykorzystywana zarówno w lokal-
nych, jak i w międzynarodowych projektach, dotyczących 
nieinwazyjnych badań archeologicznych. Zarazem projek-
ty te nie ograniczały się wyłącznie do pasywnego odbioru 
archeologicznych danych przestrzennych nowego typu, 
lecz były (i nadal są) w znacznym stopniu ukierunkowa-
ne metodologicznie. W świadomości środowiska specja-
listycznego zaistniał w sposób wyraźny przede wszystkim 
program Uniwersytetu Wiedeńskiego, który od początku 
koncentrował się na ulepszaniu możliwości technicznych 
i oprogramowania pod względem przetwarzania danych 
z ALS. Europę kontynentalną zainteresowała zwłaszcza 
niedawno przedstawiona w Badenii-Wirtembergii i sys-
tematycznie stosowana technika wizualizacji lokalnego 
modelu rzeźby terenu, wypracowana w związku z ba-
daniami słynnego halsztackiego grodu Heuneburg. Po-
dobnej problematyce analizy mikroreliefów, konkretnie 
w celu detekcji zanikłych pól, poświęca się zwiększoną 
uwagę na przykład w Holandii (identyfikacja i mapowa-
nie prehistorycznych tzw. pól celtyckich), Niemczech oraz 
we Włoszech, gdzie w integracji danych ALS z wynikami 
innych metod niedestrukcyjnych w ostatnich latach przo-
duje głównie specjalistyczne laboratorium uniwersytec-
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kie w toskańskiej Sienie. Znaczące wyniki na polu wizu-
alizacji interpolowanych danych ALS osiągnęli specjaliści 
ze Słowenii, którzy przedstawili, opracowali i udostępnili 
do bezpłatnego wykorzystania w środowisku naukowym 
szereg algorytmów wizualizacyjnych. Nie sposób też po-
minąć projektów francuskich, zwłaszcza, że to właśnie we 
Francji, konkretnie w Europejskim Centrum Archeologicz-
nym Bibracte – Glux-en-Glenne, w marcu 2011 roku od-
był się pierwszy międzynarodowy warsztat koncentrujący 
się przede wszystkim na zastosowaniu ALS w archeologii. 
W Anglii w badaniach z wykorzystaniem ALS przoduje 
ośrodek naukowo-badawczy Uniwersytetu w Cambrid-
ge (Unit for Landscape Modelling), który poza specjalnie 
zmodyfikowanym samolotem dysponuje też całym sys-
temem komponentów niezbędnych do skanowania ALS 
i paralelnie wykonywanych zdjęć fotogrametrycznych 
zeskanowanych obszarów, a także instytucja ochrony 
zabytków Historic England (wcześniej znana jako English 
Heritage). Przede wszystkim praca opublikowana w koń-
cu pierwszego dziesięciolecia XXI wieku w wydawnictwie 
drugiej z wymienionych instytucji stała się pierwszym 
kompleksowym podręcznikiem na temat wykorzystania 
zdalnych pomiarów laserowych w archeologii, syntezą 
najważniejszych ustaleń osiągniętych za pomocą tej me-
tody w archeologii, a zarazem źródłem wielu istotnych 
informacji o publikacjach, stronach internetowych i ter-
minologii2. Na uwagę zasługują również projekty realizo-
wane w Irlandii, które koncentrują się wokół gromadze-
nia, przetwarzania i wizualizacji danych o bardzo wysokiej 
rozdzielczości, o dużej gęstości skanowanych punktów na 
obserwowanych obszarach (np. słynne stanowisko arche-
ologiczne Wzgórze Tara).

Poza nieustannie wzrastającym potencjałem ALS pod 
względem sprzętu i oprogramowania, jako istotna jawi 
się również stale rozszerzająca się liczba krajów europej-
skich, w których zrealizowane zostało skanowanie ogól-
nej powierzchni ich terenu i które dane ALS, opracowane 
zazwyczaj w postaci numerycznego modelu wysokościo-
wego terenu (pol. NMT, ang. DEM – Digital Elevation 
Model lub DTM – Digital Terrain Model), udostępniają 
zainteresowanym nie tylko do przeglądania, ale również 
zakupu za pośrednictwem internetu. Proces ten w zasad-
niczy sposób zwiększa efektywność identyfikacji i reje-
stracji źródeł archeologicznych oraz mapowania wysoko-
ściowego (3D) rozległych krajobrazów archeologicznych. 
Na polu badań i troski o dziedzictwo kulturowe i histo-
ryczne krajobrazu europejskiego oznacza to rewolucyjną 
zmianę w szybkości oraz kompleksowości gromadzenia 
i przetwarzania danych topograficzno-archeologicznych, 
geograficznych i środowiskowych. 

Wspomniany proces w ostatnich latach rozwinął się 
w sposób dynamiczny również w niektórych państwach 
byłego bloku socjalistycznego, a to przede wszystkim 
w Polsce i Czechach – do dyspozycji jest aktualnie NMT 
niemal całej powierzchni obu tych krajów. Jest oczywiste, 

2   Crutchley i Crow 2010.

że dostępność danych ALS w istotny sposób przyczyniła 
się do ich włączenia do praktyki archeologicznej tychże 
krajów. Ze względu na wzrastającą liczbę krajobrazo-
wych projektów badawczych, w których aktualnie czescy 
i polscy archeolodzy integrują dane ALS, oba kraje mogą 
być uznane za należące do grupy państw zaawansowa-
nych w wykorzystywaniu nowoczesnych metod niede-
strucyjnych metod teledetekcyjnych. Wydana w roku 
2013 praca zbiorowa badaczy czeskich, stała się w Eu-
ropie pierwszym kompleksowym tomem poświęconym 
zastosowaniu metody ALS w archeologii i badaniach 
historycznych krajobrazu, a zarazem prezentującym wy-
niki projektów realizowanych jak dotąd w Czechach i na 
Morawach, które opierały się wyłącznie na danych ALS, 
ich opracowaniu i kontroli terenowej3. Należy dodać, że 
tego samego roku, w tym przypadku za sprawą starań 
przedstawicieli wspomnianych zachodnich krajów rozwi-
niętych, ukazała się również praca zbiorowa, której te-
matem była topografia archeologiczna w nieco szerszym 
ujęciu, chociaż w niej również lotnicze dane laserowe 
mają pierwszorzędne znaczenie4. 

W Polsce ALS wykorzystywane jest intensywnie w In-
stytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie od początku drugiej dekady XXI 
wieku5. Zrealizowano tu kilka projektów związanych z po-
zyskiwaniem danych ALS poprzez specjalne naloty6, a tak-
że zrealizowano liczne prace dyplomowe7 wykorzystujące 
dostępne dane źródłowe i numeryczne modele terenu.

3   Gojda i John (red.) 2013.
4   Opitz i Cowley (red.) 2013.
5   Budziszewski i Wysocki 2012.
6   W latach 2011–2013 w Instytucie Archeologii UKSW zrealizowa-

no następujące projekty finansowane z priorytetu V – „Ochrona 
Zabytków Archeologicznych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w których wykorzystano wyniki specjalnie w tym 
celu zleconego lotniczego skanowania laserowego: Badania pra-
dziejowych kopalń krzemienia z użyciem LiDAR – 2011; Komplek-
sowe, niedestrukcyjne rozpoznanie zasobów archeologicznych Sta-
rego Kraju w województwie lubuskim – 2011 (zob. Kobyliński et al. 
2012); Niedestrukcyjne, kompleksowe rozpoznanie i waloryzacja 
zasobów dziedzictwa archeologicznego dorzecza rzeki Wel na 
Garbie Lubawskim – 2012; Inwentaryzacja pradziejowych kopalń 
krzemienia w różnych warunkach środowiskowych – 2013; Kom-
pleksowe niedestrukcyjne rozpoznanie archeologiczne wschodnie-
go pogranicza dawnej Pomezanii – 2013. Dane ALS pozyskano tak-
że w ramach realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I. Pomezania, 
Pogezania i Warmia, w latach 2012–2017 (por. Kobyliński, w ni-
niejszym tomie).

7   W latach 2013–2016 powstały w Instytucie Archeologii UKSW na-
stępujące prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) wykorzy-
stujące dane ALS: Paweł Bieniek – Grodziska dorzecza Dzierzgoni 
w świetle obrazowania lotniczym skanerem laserowym (promotor 
dr Janusz Budziszewski) – 2014; Dominik Ciastkowski – Geomorfo-
logia grodzisk wczesnośredniowiecznych dorzecza Nysy Kłodzkiej, 
Słupii i Parsęty w świetle danych ALS (promotor prof. dr hab. Zbi-
gniew Kobyliński) – 2015 (zob. Ciastkowski, w niniejszym tomie); 
Patryk Czajkowski – Starożytne kopce w gminie Izbica nad Wie-
przem w świetle dostępnego w domenie publicznej obrazowania 
lotniczym skanerem laserowym (promotor dr Janusz Budziszew-
ski) – 2014; Michalina Czyżnikowska – Stanowiska archeologiczne 
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Musimy sobie uświadomić, że dostępność danych 
ALS stawia przed archeologami, a zwłaszcza przed arche-
ologicznymi służbami konserwatorskimi zupełnie nowe 
wyzwania. Dotyczą one nie tylko konieczności pisania 
na nowo pewnych fragmentów historii, które obecnie 
oświetlone są zupełnie wcześniej nieznanymi źródłami8. 
Z punktu widzenia zarządzania dziedzictwem kulturowym 
ogromnym problemem jest spowodowany dostępnością 
tych danych nagły i gwałtowny przyrost znanych stano-
wisk archeologicznych o własnej formie terenowej, wy-

powiatu iławskiego w świetle analizy numerycznego modelu 
terenu (promotor dr Fabian Welc) – 2015; Mateusz Dobiegała – 
Pozostałości pól typu „Celtic-fields” z miejscowości Michałów – Re-
ginów pow. legionowski w świetle obrazowania lotniczego skano-
wania laserowego (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2016 (zob. 
Dobiegała i Jakubczak, w niniejszym tomie); Szymon Domagała – 
Archeologiczny krajobraz opuszczonych wiosek łemkowskich w Be-
skidzie Niskim (promotor prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński) – 2016 
(zob. Domagała, w niniejszym tomie); Mateusz Iwański – Kurha-
ny w Guciowie, powiat zamojski w świetle obrazowań lotniczym 
skanerem laserowym (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2016; 
Michał Jakubczak – Metodyka badań powierzchniowych w dobie 
rewolucji informatycznej (promotor: prof. dr hab. Przemysław 
Urbańczyk) – 2014; Agnieszka Jusiak – Kurhany w lesie „Namu-
le” (Białka, pow. krasnostawski) w świetle obrazowań lotniczym 
skanerem laserowym (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2014; 
Michał Leloch – Pradziejowe pole górnicze Korycizna w świetle do-
tychczasowych badań (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2015; 
Klaudia Moćko – Pozostałości mielerzy na obszarze rezerwatu 
archeologicznego „Krzemionki” w świetle obrazowań lotniczym 
skanerem laserowym (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2014; 
Katarzyna Radziszewska – Analiza topografii pradziejowego pola 
górniczego „Borownia” (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2015; 
Michał Szubski – Pradziejowe górnictwo krzemienia w zachodniej 
części Puszczy Knyszyńskiej (promotor dr Janusz Budziszewski) – 
2016; Marta Żuber – Starożytne pola orne jako stanowiska arche-
ologiczne (promotor dr Janusz Budziszewski) – 2013.

8   Por. np. Kobyliński, w niniejszym tomie.

magających jak najszybszego objęcia ich ochroną prawną, 
a następnie być może udostępnienia turystycznego w spo-
sób zapewniający ich długoterminowe przetrwanie w jak 
najlepszym stanie. Ponieważ większość tych stanowisk 
znajduje się w lasach, działania te wymagają ścisłej współ-
pracy i wzajemnego zrozumienia z administracją leśną.

Z powodu świadomości zasadniczego znaczenia meto-
dy lotniczego skanowania laserowego w praktyce arche-
ologicznej oraz ze względu na sporą liczbę niedawno za-
kończonych i wciąż trwających projektów prowadzonych 
przez archeologów na terenie Czech i Polski, w Instytucie 
Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go (IA UKSW) zdecydowaliśmy o potrzebie przybliżenia 
wyników tych czynności badawczych – a przynajmniej ich 
wyboru – szerszym kręgom archeologów polskich. Poza 
autorami polskimi, przede wszystkim właśnie wywodzą-
cymi się z IA UKSW, największą liczbę autorów zagranicz-
nych reprezentują specjaliści czescy, poza tym znajdziemy 
w niniejszej publikacji artykuły autorstwa badaczy z Fran-
cji, Wielkiej Brytanii i Słowenii. Łącznie przekłada się to 
na liczbę 22 rozdziałów, w których udało się zgromadzić 
prace 38 autorów i skomponować ją w przedstawionej 
postaci książkowej, przynoszącą dość obszerny zasób 
informacji i posiadającą ambicje do wywarcia pozytyw-
nego wpływu oraz zdynamizowania procesu włączania 
i rozsądnego wykorzystywania tej ciągle jeszcze relatyw-
nie nowej metody niedestrukcyjnych badań archeolo-
gicznych. Przykłady badań, które za sprawą tego tomu 
trafiają do rąk czytelników, w sposób zrozumiały podsu-
mowują współczesne podejścia do danych ALS: z jednej 
strony ukazują sposoby ich integrowania w projektach 
archeologii krajobrazowej i zarządzania dziedzictwem 
archeologicznym, zaś z drugiej – podkreślają aspekty me-
todologiczne ALS, przede wszystkim techniki wizualizacji 
i interpretacji danych.
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2012.  Nowe możliwości detekcji materialnych śladów historii 
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Airborne laser scanning as a research tool of archaeology

Summary

During the first decade of this century the European archaeol-
ogy witnessed the emergence and rapid spread of a new phe-
nomenon that in large scale affects the archaeological knowl-
edge of the settlement activities of the man in the past. The 
area of field research, that is the identification, documentation 
and mapping of monuments in recent years has undergone the 
increasing promotion of modern method of Laser Landscape 
Scanning (LLS), known mainly under the English acronyms 
LiDAR (Light Detection and Ranging) and ALS (Airborne Laser 
Scanning). The essence of its importance for archaeology is to 
achieve a geo-referenced altitude recording of anthropogenic 
shapes of terrain relief on the earth´s surface by means of a de-
vice using power of a light source, concentrated in the form of 
a laser beam.  Both of the above acronyms designate a branch 
of remote research that arises from specific ways (qualitatively 
different from the existing procedures) of collecting location 
and spatial data on the earth´s surface and their subsequent 
use for the creation of a (digital) model relief or for the crea-
tion of a spatial map. The emergence of this complex technol-
ogy fundamentally enriches the research of the cultural (pre-
historic and historic) landscape. This is in particular because 
land surface realistically mapped in three-dimensional manner 
is presented as a surface extensively marked by both natural 
processes (e.g., changes in location of river beds/meanders, 
erosive and accumulative processes) as well as the almost ever-
present occurrence of traces, maintained in the relief, of the 
long-term impact of human activities, as a real palimpsest of 
documents of all kinds – exclusive as well as of those on daily 
basis – of the activities of our predecessors. 

The application of LiDAR is becoming one of the most ef-
fective ways of research into the environment in which on 
the surface of the terrain are preserved relics of past human 
activities related to settlement exploitation of the landscape; 
for example ditches and walls of settlements, barrow burial-
grounds, defunct Medieval and modern era villages and their 

manor, abandoned mining complexes, ponds, roads, charcoal 
kilns, field fortifications, etc. A fundamentally important ad-
vantage of this remote sensing method is its applicability in 
forested environment, where other procedures in the area of 
remote sensing (mostly) fail.

In recent years the stated process has dynamically devel-
oped in some states of the former Soviet bloc as well, especially 
in Poland and Czechia – DEM is now available almost of the 
entire surface of both of these countries. It is evident that the 
data availability of LLS significantly kick-started their integration 
into the archaeological practice in these countries. Given the 
increasing number of landscape research projects into which 
LiDAR data is being incorporated by Czech and Polish archaeol-
ogists, both countries have gradually integrated into the group 
of archaeologically-developed states, whose importance in the 
process of archaeological utilisation of LiDAR data was referred 
to above. 

It is on the basis of the truly fundamental importance of 
this method of archaeological practice and in view of the con-
siderable number of recently-completed and the still ongoing 
projects conducted by archaeologists in the Czech lands and 
in Poland that at the Institute of Archaeology of University of 
Cardinal Stefan Wyszyński (IA UKSW) it has been decided to 
bring – at least in the selection – the results of these scientific 
activities closer to interested professionals. The compilation 
of studies by the Polish, Czech, Slovenian, French and British 
archaeologists, that is now accessible to the readers through 
this book, comprehensibly summarises the current approaches 
to air LiDAR data – that is its integration into projects of land-
scape archaeology and the management of the archaeological 
heritage on the one hand, and the emphasis on methodological 
aspects of LLS, especially on the visualisation techniques and 
interpretation of LiDAR data files on the other. 

Translated by Martin Gojda
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