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Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu ak-
tualnego stanu praktyki w zakresie wykorzystania lotni-
czego skaningu laserowego (Airborne Laser Scanning  – 
ALS) czy – inaczej mówiąc – LiDARu, w archeologii, ze 
szczególną uwagą poświęconą aktualnym obszarom 
badań i pytaniom wciąż pozostającym bez odpowiedzi. 
Szczęśliwie, stosowanie lotniczego skaningu laserowego 
jako metody osiągnęło obecnie stan względnej dojrza-
łości. Jest ono powszechnie akceptowane jako podsta-
wowe źródło szczegółowych danych topograficznych do-
tyczących rozległych obszarów1 i jest szeroko stosowane 
w celu promowania zintegrowanego badania dawnego 
i obecnego użytkowania gruntów oraz zmian krajobrazu 
w archeologii. 

Ogólnie rzecz ujmując, cykl pracy z ALS obejmuje po-
zyskiwanie danych, ich klasyfikację (filtrowanie), tworze-
nie modeli powierzchni terenu i pokrycia terenu, wizu-
alizację i interpretację. Różne projekty i wdrożenia mogą 
wprowadzać wariacje w niektórych lub wszystkich z tych 
kroków w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb, ale 
ogólny schemat przepływu informacji pozostaje taki sam. 
Obecne metody klasyfikacji stosowane w ALS dają rezul-
taty, które można wykorzystać w badaniach archeologicz-
nych. Opublikowano liczne artykuły, zawierające porów-
nania różnych metod wizualizacji oraz zalecenia w kwestii 
ich wykorzystania w różnych sytuacjach archeologicznych 
i różnych warunkach pokrycia terenu2. Zostały stworzone 
pakiety oprogramowania zawierające najczęściej stoso-
wane metody wizualizacji numerycznych modeli terenu 
(DTM), skierowane do środowiska archeologów, i są one 
dostępne poprzez sieć ArchaeoLandscapes Europe3 lub 
bezpośrednio od indywidualnych lub instytucjonalnych 
twórców4. Podsumowując, prace ściśle metodyczne w tej 
dziedzinie przeszły od rozpatrywania kwestii ogólnych do 
analizy konkretnych okoliczności, w których potrzebne 

1   Opitz i Cowley (red.) 2012.
2   Štular et al. 2012; Bennett, Welham i Ford 2012.
3   http://www.arcland.eu/outreach/software-tools.
4   RVT – http://iaps.zrc-sazu.si/en/rvt#v i LiVT – http://sourceforge.

net/projects/livt/.

jest zaawansowane przetwarzanie danych lub wizualiza-
cje dostosowane do szczególnych potrzeb.

Jeśli poszerzymy obszar zainteresowań na procedury 
prac terenowych, interpretację obrazów i czytanie map, 
widzimy szybko ewoluującą metodologię, dyskutowaną 
szeroko w rosnącej społeczności archeologicznej zainte-
resowanej użyciem ALS. Na tym drugim poziomie rozwo-
ju metodologicznego nie chodzi o postęp techniczny, któ-
ry interesuje specjalistów, ale raczej o wykorzystywanie 
danych uzyskiwanych dzięki tej technologii przez szerszą 
społeczność archeologów. W tym sensie, praktyka pracy 
z ALS w archeologii przeniosła się od biurka w teren, a jej 
integracja z działalnością terenową jest ważnym obsza-
rem innowacji. Demokratyzacja korzystania z ALS w ar-
cheologii, które ze specjalistycznego narzędzia staje się 
integralnym elementem wielu projektów, podobnie jak 
zdjęcia lotnicze i mapy, jest obecnie najsilniejszym mo-
torem postępu metodologicznego.

Dostępność danych ALS dla rosnącej grupy naukow-
ców i wynikające z tego ponowne zainteresowanie to-
pografią jako źródłem informacji archeologicznych, na-
kazuje postawić wiele interesujących pytań dotyczących 
konkretnych kategorii obiektów oraz skutków współ-
czesnego użytkowania gruntów5. Korzystanie z ALS jest 
motorem interesującego rozwoju praktyki interpretacji 
obrazów, ponieważ wizualizacje modelu terenu są na tyle 
niejasne, że wymuszają uważne czytanie obrazów, będąc 
jednocześnie wystarczająco jasne, aby zachęcić wielu ar-
cheologów do podjęcia własnej pracy interpretacyjnej. 

Ustalone metody i prkatyki  
archeologicznego ALS

Pozyskiwanie danych

Pozyskiwanie danych ALS, chociaż generalnie nie jest 
dokonywane przez samych archeologów, wymaga aby 
angażowali się oni w kwestie specyfikacji parametrów 
pomiarowych, lub – w przypadku wcześniej istniejących 
zestawów danych – aby byli świadomi ograniczeń nało-

5   Opitz i Limp 2015.
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żonych przez parametry pomiarów wybrane przez kogoś 
innego. Muszą być określone takie parametry, jak pożą-
dana rozdzielczość przestrzenna produktu końcowego, 
liczba zwrotów na impuls, kompromis między wielkością 
mierzonego obszaru a rozdzielczością (w zasadzie spro-
wadzający się do wyboru między helikopterem a samo-
lotem, mającego wpływ na koszty i wielkość obszaru 
badania), kąt skanowania, a czasami wybór instrument 
pomiarowego. Dla większości zastosowań archeologicz-
nych rozdzielczość planimetryczna 8 pkt/m2 jest uważana 
za minimalną dla prac archeologicznych, a 16 pkt/m2 lub 
większa – za pożądaną. Mniejsze zakresy kątowe skano-
wania, minimalizujące straty spowodowane roślinnością, 
są również uważane za pożądane, z wyjątkiem górskich 
krajobrazów lub obszarów stromych dolin i kanionów, 
gdzie większy kąt skanowania może pomóc w uniknię-
ciu obszarów niewidocznych. Liczba zwrotów na impuls 
może być mniej istotna, ponieważ nowoczesne instru-
mentarium zazwyczaj wspiera minimum cztery zwroty na 
impuls, zalecane w przypadku pomiarów archeologicz-
nych. Ogólne wytyczne dotyczące pozyskiwania danych 
można znaleźć w publikacji Opitz i Cowleya6 i zalecenia te 
pozostają w dużej mierze niezmienione.

Procedury klasyfikacji

Metoda klasyfikacji danych z chmury punktów ALS w celu 
usunięcia roślinności i ujawnienia “gołej ziemi” oraz śla-
dów topografii istotnej archeologicznie dobrze funk-
cjonuje w większości przypadków (ryc. 1), a sytuacje, 
w których mogą powstawać problemy, są znane. Obszary 
pokryte niskimi zaroślami, niskie zarośla pod wielopiętro-
wymi koronami drzew i gęste plantacje drzew iglastych 
pozostają problematyczne, podobnie jak obszary z dużą 
ilością gruzu na powierzchni np. pola głazów. Istnieją dwa 
podejścia podjęte w celu poprawy klasyfikacji w tych 
przypadkach. Pierwsze z nich to zbiór pełnych danych fa-
lowych (waveform data). Liczba projektów z wykorzysta-
niem pełnych danych tego typu jest stosunkowo niewiel-
ka. Tam, gdzie są zastosowane, szerokość echa każdego 
piku w sygnale jest używana do rozróżnienia pomiędzy 
odbiciami od niskich zarośli, zboczy i powierzchni tere-
nu7. Ulepszona klasyfikacja, uzyskana za pomocą stoso-
wania szerokości echa, jest postrzegana jako główna zale-
ta pełnofalowych danych (waveform data) w stosunku do 
danych dotyczących odbić dyskretnych (discrete return 
data). Innym rozwiązaniem są alternatywne procedury 
klasyfikacji, które są zwykle bardziej kosztowne oblicze-
niowo, ale mogą być skuteczne w badaniu niewielkich 
obszarów8. Te alternatywne podejścia do klasyfikacji są 
omówione poniżej, w podrozdziale Szczególne przypadki 
w klasyfikacji.

6   Opitz i Cowley (red.) 2012: rozdz. 2.
7   Chauve et al. 2007.
8   Brodu i Lague  2012; Opitz i Nuninger 2014.

Poza tymi środowiskami, algorytmy zastosowane 
w standardowych komercyjnych pakietach oprogramo-
wania, takich jak Terrascan9 i LAStools10, jak również 
w oprogramowaniu open source, takim jak  MCC-Lidar11 
dadzą w wyniku modele terenu o wystarczającej jakości, 
aby mogły stanowić podstawę interpretacji archeolo-
gicznych i projektów badań terenowych. Projekty korzy-
stające z poddanych klasyfikacji danych, pochodzących 
od większych dostawców komercyjnych, prawdopodob-
nie zetkną się z wynikami zmodyfikowanego algorytmu 
Axelssona12, zastosowanego w oprogramowaniu Terra-
scan, które jest dominującym pakietem oprogramowa-
nia dla firm działajacych w branży pozyskiwania danych 
ALS. Gdy  wzrosła popularność oprogramowania LAStools 
w społeczności archeologicznej, z powodu jego niższych 
kosztów w porównaniu do Terrascan i (zdaniem autorki) 
większej łatwości w obsłudze, jego procedura klasyfika-
cji jest coraz częściej stosowana przez osoby tworzące 
własne klasyfikacje z surowej chmury punktów lub prze-
klasyfikujących podzbiory swoich danych, w nadziei na 
uzyskanie lepszych wyników.

Wizualizacje

Większość dyskusji metodologicznych związanych z ALS 
w ostatnich latach koncentrowała się na dostępnym wa-
chlarzu metod wizualizacji i sposobu wyboru najbardziej 
odpowiednich z nich dla danego rodzaju krajobrazu lub 
obiektu. Archeologiczne wizualizacje numerycznych mo-
deli terenu (DTM) powstałych na podstawie danych ALS 
są zdominowane przez proste mapy cieniowania (hill-
shades), lokalne modele rzeźby terenu (i ich warianty)13, 
stopień odsłonięcia horyzontu (sky view factor) (i jego 
warianty)14 oraz stopnie nachylenia stoków (elevation 
ramps). Ogólnie, cieniowanie jest korzystne, gdyż pod-
kreśla rzeźbę terenu symulując światło padające rów-
nolegle do powierzchni (raking light) z jednego kierun-
ku w poprzek powierzchni terenu. Stopień odsłonięcia 
horyzontu  jest przydatny do identyfikacji niewielkich 
jam i zagłębień lub wąskich obszarów reliefu terenu, 
gdyż podkreśla różnicę między szczelnie zamkniętymi 
przestrzeniami (w których istnieją niewielkie możliwości 
obserwacji nieba) i topograficznie wybitnymi obszarami 
(z dobrym widokiem we wszystkich kierunkach). Stopnie 
nachylenia stoków (elevation ramps), chociaż ukazują 
dobrze anomalie tylko w wyjątkowo płaskim terenie lub 
przez rozciąganie dostępnych wartości w celu dostosowa-
nia do zakresu wysokości występującego w ograniczonym 
obszarze,  są użyteczne w zapewnieniu całkowitego po-

  9    www.terrasolid.com.
10   http://rapidlasso.com/lastools/.
11   http://sourceforge.net/projects/mcclidar/.
12   Axelsson 1999.
13   Hesse 2010.
14   Kokalj, Zaksek i Ostir 2011.
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Ryc. 1. Profil sklasyfikowanej chmury punk-
tów. Odbicia z  terenu przedstawiono na po-
marańczowo, a odbicia z roślinności na zielono 
(oprac. R. Opitz)
Fig. 1. Profile view of a classified ALS point 
cloud. Terrain returns are shown in orange 
and vegetation returns in green (designed by 
R. Opitz)

Ryc. 2. Tarasy i systemy pól na wyspie Gozo są wizualizowane za pomocą kombinacji 
współczynnika widoczności horyzontu (16 kierunków patrzenia, promień 10 m) oraz stopnia 
elewacji. Warstwy te oddają zmiany wysokości absolutnej, jednocześnie podkreślając kra-
wędzie tarasów i mury graniczne. Dane udostępnione dzięki uprzejmości zespołu FRAGSUS 
z Uniwersytetu Malty. Numeryczny model terenu pochodzi z danych LiDAR udostępnionych 
w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Malty i Urzędem  Środowiska i Planowania 
Malty w 2013 (źródło: ERDF LIDAR data, 2012, ERDF156 Developing National Environmental 
Monitoring Infrastructure and Capacity, Malta Environment and Planning Authority)
Fig. 2. Terraces and field systems on the island of Gozo are visualised using a combination 
of Sky View Factor (16 look directions, 10 m radius) and an elevation ramp.  These layers 
provide a sense of absolute elevation change while highlighting terrace edges and boun-
dary walls. Data provided with kind permission of the University of Malta FRAGSUS team. 
The Digital Terrain Model used in the process of model building was derived from the 
LiDAR data made available through an agreement signed between the University of Mal-
ta and the Malta Environment and Planning Authority in 2013 (source: ERDF LIDAR data, 
2012, ERDF156 Developing National Environmental Monitoring Infrastructure and Capacity, 
Malta Environment and Planning Authority)
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czucia wielkości anomalii. Te wizualizacje są zwykle łą-
czone w warstwach i różne ich kombinacje są stosowane 
w zależności od okoliczności (ryc. 2).

Zasadniczy problem z wizualizacjami polega na tym, że 
chociaż stworzenie 16 różnych renderingów każdej części 
krajobrazu jest stosunkowo proste i może być zautoma-
tyzowane, przejrzenie szesnastu różnych wizualizacji dla 
każdego fragmentu krajobrazu jest niemożliwe w przy-
padku większości projektów. W swej istocie problem 
z wizualizacjami jest taki, iż produkcja 16 różnych ren-
derów każdej części krajobrazu jest stosunkowo prosta 
i może być zautomatyzowana, zaś przejrzenie szesnastu 
różnych wizualizacji dla każdego fragmentu krajobrazu 
nie jest wykonalne dla większości projektów. W jakiś spo-
sób, w przypadku każdego projektu osoba interpretująca 
lub zespół musi wybrać podstawowy podzbiór z wszyst-
kich możliwych wizualizacji, z którymi będzie pracować. 
W zespołach obejmujących wielu interpretatorów, praw-
dopodobieństwo osiągnięcia pewnego poziomu spójno-
ści zwiększa się, jeśli każdy z nich pracuje z tym samym 
zestawem wizualizacji. Najlepszą praktyką okazało się 
wybieranie około trzech wizualizacji używanych łącznie. 
Stanowi to kompromis między technikami, które dobrze 
radzą sobie z niską rzeźbą terenu, technikami, które od-
różniają otwarte i zamknięte przestrzenie, i technikami 
niezależnymi od oświetlenia, bez potrzeby zajmowania 
się przez osoby interpretujące zbyt dużą liczbą kombina-
cji wizualizacji15. 

Pierwszy poziom rozwoju metodyki

Szczególne przypadki w klasyfikacji:  
niskie zarośla

Niska, gęsta roślinność, maskująca zarówno szczegóły 
topografii powierzchni, jak i wszelkie niskie stojące kon-
strukcje, murki graniczne, jest od dawna problemem 
w stosowaniu danych ALS w archeologicznych bada-
niach krajobrazowych. Dwa problemy współwystępują 
w sytuacji, gdy okrywa gruntu jest zdominowana przez 
niskie zarośla. Po pierwsze, w momencie zbierania da-
nych niewiele odbić dotrze do powierzchni ziemi i wróci 
do czujnika, ponieważ energia jest rozpraszana przez zło-
żoną baldachimową strukturę tej roślinności. Po drugie, 
algorytmy klasyfikacyjne zależne od zmian nachylenia 
lub zakrzywienia pomiędzy sąsiednimi punktami boryka-
ją się z koniecznością odróżnienia odbić z niskich zarośli 
od tych, które pochodzą od drobnych różnic topografii. 
W rezultacie istnieje cała klasa gruntów użytkowych, dla 
których obserwowalność obiektów archeologicznych jest 

15   Kwestia ta została omówiona szczegółowo w: Štular et al. 2012 
oraz Bennett, Welham i Ford 2012; w tych artykułach przedsta-
wione są sugestie dotyczące dobrych kombinacji wizualizacji dla 
pewnych warunków okrywy i rodzajów obiektów archeologicz-
nych.

niezwykle słaba, choć w obszarach pokrytych od wielu 
lat zaroślami stan zachowania takich obiektów może być 
lepszy niż przeciętnie. Chociaż przeprowadzono niewiele 
badań eksperymentalnych, niższy pułap lotu, mniejsze 
średnice impulse laserowego, inne długości fali spoza za-
kresu bliskiego podczerwieni, na który silnie wpływa ro-
ślinność, oraz mniejszy zakres kąta skanowania, są możli-
wymi metodami zwiększenia liczby odbić od powierzchni 
ziemi na obszarach pokrytych tego rodzaju roślinnością.

W tym miejscu możemy krótko wspomnieć o gwał-
townie rozwijającym się zestawie bezzałogowych statków 
powietrznych (platform UAV, dronów) używanych do po-
zyskiwania danych ALS. Te platformy w znacznej mierze 
mogą poprawić jakość zbierania danych na obszarach 
pokrytych zaroślami, ponieważ ułatwiają stosowanie 
niższych pułapów lotu i mniejszych średnic impulse lase-
rowego.16 Zastosowanie platform UAV (dronów) najpraw-
dopodobniej spowoduje pojawienie się w ALS strategii 
przetwarzania danych podobnych bardziej do tych uży-
wanych w przypadku mobilnego lidaru czy w skaningu 
naziemnym (Terrestrial Laserscanning Survey – TLS). 
W szczególności, biorąc pod uwagę dokładną rozdziel-
czość danych w odniesieniu do dokładności dostępnej 
z połączonych platform DGPS/IMU (differential global 
positioning system /inertial measurement unit) umiesz-
czanych na dronach, ścisłe wyrównanie pasów lotu może 
stanowić wyzwanie.17 Podobnie jak w przypadku pomia-
rów TLS, jakość dopasowania poszczególnych skanów 
często jest więcej niż wystarczająca dla wiarygodnej in-
terpretacji obiektów archeologicznych, ale większe zesta-
wy skanów / pasów lotu mogą spowodować nałożenie 
się błędów do tego stopnia, że zakłócenia w wizualnym 
ich dopasowaniu mogą przeszkadzać w identyfikacji 
obiektów.

Jeśli chodzi o fundamentalne zmiany w strategiach 
pozyskiwania danych, poprawiona klasyfikacja chmury 
punktów naśladująca metody używane do klasyfikacji 
scen TLS18 została zastosowana przez autorkę19. Strategie 
klasyfikacji, które zależą raczej od zmian w lokalnej gęsto-
ści, chropowatości i 3D, niż od profilu krzywizny (profile 
curvature), mierzone na wielu skalach, udowodniły – 
w ograniczonych testach – możliwość uzyskania lepszych 
wyników w złożonych scenach z niskimi zaroślami i stoją-
cymi pozostałościami lub mikrotopografią powierzchni.

Szczególne przypadki w klasyfikacji:  
powierzchnie kamieniste

Ściśle związane z sytuacjami, w których krajobraz jest 
zdominowany przez niskie zarośla, które maskują topo-

16   Patrz Nex i Remondino 2014, gdzie znajduje się przegląd 
zastosowań i przyszłych kierunków badań.

17   Watts, Ambrosia i Hinkley 2012.
18   Brodu i Lague 2012.
19   Opitz i Nuninger 2014.
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grafię archeologiczną i stojące pozostałości zabytków, są 
krajobrazy „zaśmiecone”, w których licznie występują 
„zanieczyszczenia” powierzchni w postaci głazów i du-
żych kamieni. Mamy w takich przypadkach do czynienia 
z kilkoma komplikacjami. Po pierwsze, same kamienie 
czasem tworzą część świadectwa archeologicznego, jesli 
zostały celowo nagromadzone np. w celu wyznaczenia 
granic pól uprawnych, wzniesienia niewielkich kopców, 
czy innych obiektów. Po drugie, kamienie powodują ze-
rową penetrację powierzchni ziemi, zaś usunięcie od-
bić od  kamieni będzie skutkować wizualnie rażącymi 
lukami w modelu terenu. Dlatego celem tego rodzaju 
filtrowania powierzchni kamienistych nie jest usunięcie 
kamieni z modelu cyfrowego, ale podkreślenie ich lub 
zasłonięcie, aby pomóc w wizualnej interpretacji topo-
grafii i obiektów powierzchniowych. Ponadto, można 
próbować oddzielić pojedyncze głazy lub małe skupiska 
kamieni od większych skupisk lub układów, zmierzając 
do klasyfikacji zorientowanej na obiekty (object orien-
ted classification approach). Oprogramowanie, takie jak 
eCognition20, umożliwia tego rodzaju procedury klasyfika-
cyjne.  W przypadku podejścia zorientowanego na formy 
obiektów (formally object oriented approach), obszary 
te mogą być oznaczone jako koncentracje większych 
zmienności lokalnej krzywizny lub szorstkości – metryk 
odpowiadających tym, które  stosowane są usuwania ro-
ślinności ze scen pokrytych niskimi zaroślami.

Podobnie jak w przypadku klasyfikacji niskich zarośli, 
przyjęty rozmiar jądra ma zasadnicze znaczenie dla sku-
tecznego rozdzielenia różnych klas obiektów. Wielkość 
jądra musi być skalibrowana do skali, w której kamienie 
na powierzchni  wykazują wysoki stopień różnorodności, 
podczas gdy topografia tła nie. Podobnie jak w przypadku 
procedur klasyfikacji roślinności, wyniki tego rodzaju kla-
syfikacji nie będą w całkowicie dokładne i 80% dokładno-
ści w rozdzieleniu rozproszonych na powierzchni kamieni 
oraz tła terenu możnaby uznać za dobry wynik.

Szczególne przypadki wizualizacji:  
bezpośredni ogląd chmury punktów

Większość archeologów pracujących z danymi ALS traktu-
je Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokry-
cia Terenu (Digital Terrain Model i Digital Surface Model, 
odpowiednio DTM i DSM) jako punkty wyjścia i buduje 
dodatkowe wizualizacje na podstawie tych modeli. DTM 
i DSM same w sobie są oczywiście abstrakcjami danych 
w formie chmury punktów (będącej z kolei abstrakcją 
danych falowych), które są podstawowym formatem re-
zultatów ALS. W wielu przypadkach wizualizacje oparte 
na DTM i DSM stanowią najlepszy wybór dla celów inter-
pretacyjnych, ponieważ obiekty pojawiające się w nich 
wyglądają znajomo dla osób posiadających doświadcze-
nie w czytaniu zdjęć lotniczych, czy map topograficznych. 

20   www.ecognition.com.

Jednakże, w pewnych okolicznościach warto zapoznać 
się bezpośrednio z danymi dotyczącymi chmury punk-
tów. Jest tak na przykład w sytuacji, gdy staramy się zro-
zumieć budowle stojące w obszarach zarośniętych, np. 
ruiny zamku lub gospodarstwa, zwłaszcza, gdy struktury 
te złożone są z licznych części, czy w sytuacje, w których 
część analizowanego obiektu tworzy zdecydowane wer-
tykalne cięcia.

Chociaż wizualizacje skuteczne do czytania DTM i DSM 
są w dużej mierze uzgodnione, podobnie jak efekty róż-
nych parametrów, np. kierunku źródła światła, wysoko-
ści cieniowania, czy  liczby segmentów w obliczeniach 
stopnia odsłonięcia horyzontu (sky view factor), to do 
tej pory w niewielkim stopniu rozpoznany został wpływ 
źródła światła, kąta widzenia, rozmiaru ikon (icon size), 
przycinania widoku (view clipping) i schematów kolo-
rystycznych w wizualizacjach chmur punktów. Rozwój 
metodyki reprezentacji stojących pozostałości archeolo-
gicznych i topografii powierzchni w chmurach punktów 
stanowi niezbędny następny krok, gdyż archeolodzy uży-
wają ich do badania coraz bardziej złożonych pozostałości 
i obszarów krajobrazowych.

Drugi poziom rozwoju metodyki

Integracja z obserwacjami terenowymi

Być może najważniejszym elementem rozwoju w zakresie 
korzystania z ALS w archeologii w ostatnich latach jest 
zwiększenie wykorzystania wizualizacji rastrowych w ba-
daniach terenowych (ryc. 3). Zarówno organizacje odpo-
wiedzialne za zarządzanie dziedzictwem, np. Historic En-
gland (dawniej English Heritage) w Wielkiej Brytanii, jak 
i poszczególne projekty badawcze, takie jak np. realizo-
wany przez amerykański Brown University z Providence 
w stanie Rhode Island projekt The Survey and Landscape 
Archaeology on Montserrat (SLAM) na wyspie Montser-
rat w archipelagu Małych Antyli na Morzu Karaibskim, 
używają wizualizacji ALS do  wspomagania prac tereno-
wych. W przypadku projektów Historic England, takich 
jak badania krajobrazu górniczo-rolniczego w północnej 
części Gór Pennińskich21, archeolodzy brali ze sobą wizu-
alizacje ALS w pole, na tabletach lub papierze, wykorzy-
stując te dane przy interpretacji elementów krajobrazu 
wyżyn tego dawnego regionu przemysłowego. W przy-
padku projektu SLAM22 wizualizacje ALS przede wszyst-
kim pomagały w planowaniu badań, wskazując  obszary, 
które powinny być rozpoznane w terenie. Podobnie jak 
w przypadku Gór Pennińskich, wizualizacje ALS zostały 
zabrane w teren i wspomagały identyfikację bardziej sub-
telnych obiektów w krajobrazie.

21   Ainsworth, Oswald i Went 2012; Schinding i Gibbes 2014.
22   Cherry, Ryzewski I Leppard  2012; Ryzewski i Cherry 2015; Opitz 

et al. 2015.
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Te dwa projekty mogą być przykładami całkiem od-
miennego wykorzystywania terenowego danych ALS. 
W przypadku Gór Pennińskich, archeolodzy terenowi 
używający wizualizacji ALS, byli już obeznani z badanym 
terytorium, w którym spędzili wcześniej sporo czasu. Tu-
taj więc mamy do czynienia z sytuacją, gdy wizualizacje 
ALS są „nowymi oczami”,  pomagającymi archeologom 
terenowym zobaczyć stosunkowo dobrze znany krajobraz 
w nowy sposób. Nowy wygląd wizualizacji danych ALS 
staje się korzystny pod wieloma względami, wymusza-
jąc koncentrację wzroku na obszarach, które w innym 
przypadku mogłyby być niezauważone. Co więcej, „prze-
glądowy” charakter wizualizacji ALS może pomóc arche-
ologom w polu w rozpoznawaniu rozległych obiektów 
o niskiej rzeźbie terenu, szczególnie w terenach otwar-
tych, co jest jedną z głównych zalet tej technologii dla 
projektów takich, jak ten, który realizowany był w Górach 
Pennińskich23.

W przypadku projektu SLAM archeolodzy stanęli w te-
renie w obliczu zupełnie innej sytuacji. Ze względu na 
bardzo trudne warunki terenu, zdominowanego przez 
stosunkowo młody las tropikalny, pofałdowany i stromo 
pochyły grunt, pola głazów i niezwykłe formacje geolo-
giczne, powstałe w wyniku niedawnej aktywności wulka-
nicznej, wizualizacje ALS przede wszystkim były używane 
do wskazywania celów obserwacji powierzchniowych. Ar-
cheolodzy uczestniczący w tym projekcie nie mogli skorzy-
stać z długich okresów obserwacji krajobrazu ze względu 
na jego niedostępność. Co więcej, podczas gdy istnieje 
ugruntowany wizualny i mentalny szablon wyglądu obiek-
tów, które mogą być dostrzeżone w krajobrazach angiel-

23   Ainsworth, Oswald i Went 2012.

skich i ich odzworowania na zdjęciach lotniczych, to nie 
ma takiego szablonu dla kolonialnego krajobrazu wyspy 
Montserrat. W przypadku tego projektu, podejmowanego 
w kraju nie posiadającym znaczącej historii badania krajo-
brazu czy interpretacji zdjęć lotniczych, punkt wyjścia do 
czytania danych ALS w krajobrazie musiał być zupełnie 
inny. Wizualny “nieład” powstający podczas pracy w te-
renie, obejmujący złożone wzorce światła i cienia, gęstą 
roślinność i rozrzut głazów na powierzchni, łatwo może 
utrudnić rozpoznanie bardziej subtelnych obiektów o mi-
kro-topografii. W związku z tym rodzaje obiektów zidenty-
fikowanych z wykorzystaniem wizualizacji ALS były inne24.

Projekty te są reprezentatywne dla wykorzystywania 
ALS w bardzo różnych okolicznościach. Ilustrują one ogól-
ną tendencję do korzystania z wizualizacji ALS w terenie, 
kontynuując zacieranie granic między tym, co kiedyś było 
wyraźnie odrębnym światem pracy przy biurku i światem 
badań terenowych, oraz interpretacji zdjęć lotniczych 
z jednej strony i interpretacji topografii w terenie z drugiej.

Problemy komunikacyjne: interpretacja zdjęć 
lotniczych, dynamiczne wizualizacje i odwrót 
od kreskowanego planu rzeźby terenu 

Archeologia o nastawieniu naukowym, tak jak jest ona 
praktykowana obecnie, ceni sobie publikowanie danych 
i wyraźnie przedstawianie ciągu wyjaśniającego szczegó-
łowo, w jaki sposób badacz doszedł do takiej – a nie in-
nej – interpretacji tych danych. Interpretacja danych ALS 

24   Opitz et al. 2015.

Ryc. 3. Badania terenowe na wyspie Montserrat (z lewej) oraz w Chailluz we Francji (po prawej) objęły wykorzystanie wizualiza-
cji danych ALS w terenie. Praktyka ta pozwala na bezpośrednie wizualne porównanie obiektów obserwowanych na ziemi z tymi, 
które rozpoznane zostały w danych ALS (Cherry & Ryzewski – SLAM Project and Daval – LIEPPEC)
Fig. 3. Fieldwork in Montserrat (left) and Chailluz (right) involves bringing visualizations of the ALS data into the field. This prac-
tice allows direct visual comparison between features seen on the ground and those recognized in the data (source: Cherry & 
Ryzewski – SLAM Project and Daval – LIEPPEC)
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znajduje się pod tym względem w nieco dyskomfortowej 
sytuacji, gdyż chociaż dokładne i szczegółowe modele 
metryczne mają cechę naukowości, a publikacja danych 
jest stosunkowo często stosowaną praktyką, to jednak 
interpretacja jest czysto wizualna i indywidualna. Podob-
nie jak w przypadku identyfikacji fragment ceramiki czy 
narzędzia kamiennego przez eksperta, zdjęcia i rysunki 
mogą zostać opublikowane, ale interpretacja i określenie 
typu przedmiotu pozostaje z nimi tylko luźno powiąza-
na. Ale podczas gdy potrzeba specjalistycznej wiedzy jest 
powszechnie uznawana w odniesieniu do identyfikacji 
zabytków ceramicznych czy krzemiennych, to czytanie 
zdjęć lotniczych jest często traktowane jako oczywiste 
(w pewnej mierze wskutek pojawienia się Google Maps 
I podobnych serwisów internetowych, dostarczających 
zdjęć lotniczych ogółowi społeczeństwa). Kreskowany 
plan, stanowiący powszechnie stosowany w archeologii 
brytyjskiej sposób prezentacji danych topograficznych 
przed epoką lidaru, podobnie jak rysunek artefaktu krze-
miennego czy fragment ceramiki, zawierał już w sobie 
interpretację, i ten urzeczowiony przekaz formy nie był 
zasadniczo kwestionowany. W końcu, trzeba byłoby 
udać się samemu na to miejsce i wykonywać szczegóło-
we pomiary – co byłoby pracochłonnym zadaniem – aby 
stworzyć nowy plan, na podstawie którego można byłoby 
zakwestionować ten istniejący. Mnogość technik wyko-
rzystywanych do wizualizacji modeli terenu tworzonych 
na podstawie danych ALS i otwarta dyskusja w ramach 
społeczności praktyków na temat względnych zalet róż-
nych wizualizacji i trudności z obiektami, które „pojawiają 
się” i „znikają” w różnych wizualizacjach, doprowadziły 
do sytuacji, w której interpretacja wizualna zawsze pod-
lega dyskusji. Oczywista łatwość, z jaką manipulować 
można wizualnym wyglądem różnych kształtów oznacza, 
że interpretacja eksperta może być łatwo zakwestiono-
wana. Kształt obiektu terenowego, tak jak widać go na 
modelu terenu powstałym na podstawie danych ALS, 
zacienionym w pewien konkretny sposób, niekoniecznie 
jest jego prawdziwym kształtem. Co więcej, nie możemy 
po prostu wycofać się i zaprezentować „surowy” model 
terenu, gdyż jest oczywiste, że wiele istniejących rzeczy-
wiście obiektów jest rozpoznawalnych tylko na pewnych 
konkretnych wizualizacjach. Cóż więc można zrobić, gdy 
uwięzieni jesteśmy pomiędzy dobrem i złem różnych 
odwzorowań danych i wizualizacji? Czasem są one jedy-
nym sposobem, dzięki któremu objawiają się rzeczywiste 
obiekty archeologiczne, ale są one również głównym źró-
dłem sztucznych tworów wizualnych i iluzji. Odpowiedź 
sprowadza nas z powrotem do wiedzy i umiejętności bie-
głego interpretatora dokonywania wyboru odpowiedniej 
techniki wizualizacji i odróżniania prawdziwych obiektów 
od tych iluzorycznych.

W praktyce, większość ekspertów interpretatorów 
używa równolegle wielu wizualizacji modelu terenu 
w swoich interpretacjach. Pojawienie się lub brak obiek-
tu w danej wizualizacji dostarcza dodatkowych informa-
cji. Jest to zbiór wrażeń wizualnych, które prowadzą do 

ostatecznej identyfikacji i interpretacji. Podsumowując, 
pomimo w wysokim stopniu metrycznego i precyzyjnego 
charakteru danych ALS i modeli na nich opartych, nie-
rozsądne jest oczekiwanie przedstawienia ciągu dowodo-
wego prowadzącego od danych do interpretacji, w stylu 
ściśle naukowym, ponieważ dynamiczne postrzeganie 
i wrażenia wizualne tkwią w samym środku tego procesu. 
Ale jeśli opuścimy urzeczowiony język topograficzny pla-
nu kreskowanego, na rzecz dynamicznego pakietu wizu-
alizacji terenu, na pierwszy plan wysuwa się nieodłączny 
problem interpretacji na podstawie postaci wizualnej – 
problem nie ograniczający się zresztą tylko do ALS.

POZA METODOLOGIĄ

Topografia jako informacja archeologiczna: 
odczytywanie skutków współczesnego spo-
sobu użytkowania gruntów

Każdy obiekt archeologiczny rozpoznany w danych ALS 
jest postrzegany w kontekście współczesnego krajobra-
zu, a skutki obecnego lub niedawnego użytkowania grun-
tów na tę postrzegalność są często wyraźnie oczywiste. 
Kurhany są widoczne lub niewidoczne na zaoranych po-
lach a piece wapiennicze są wiodczne lub niewidoczne 
w lasach. Mechanizacja rolnictwa, zwłaszcza głęboka 
orka praktykowana obecnie w większości krajów Euro-
py, chociaż wynosi ceramikę i materiał budowlany na 
powierzchnię ziemi i ustanawia dzięki temu złoty wiek 
dla archeologicznych badań powierzchniowych, rów-
nocześnie powoduje oczywiste zniszczenie obiektów 
archeologicznych o własnej formie terenowej25. Jest to 
najbardziej widoczne, gdy obiekty archeologiczne znaj-
dują się na pograniczu różnych stref zagospodarowania 
przestrzennego, ponieważ wtedy można dokonać bezpo-
średniego porównania stanu ich zachowania. Nawet tam, 
gdzie bezpośrednie porównanie nie jest możliwe, ogólny 
wygląd danej klasy obiektów, której wiele rozsianych jest 
w krajobrazie i które prawdopodobnie pochodzą z tego 
samego okresu, pozwala na określenie stopnia oddziały-
wania sposobu użytkowania gruntów na ich stan zacho-
wania. Otwiera to możliwość dokładniejszego zbadania 
wpływu sposobu zarządzania terenem na pozostałości 
obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej 
różnych typów.

Zalesianie terenów będących pod uprawą do pierw-
szej połowy XX wieku, a następnie porzuconych wskutek 
spadku liczby ludności lub migracji, przynosi odwrotny 
skutek, tworząc obszary wyjątkowo dobrze zachowanych 
pozostałości XVIII- i XIX-wiecznych (choć niektóre praktyki 
gospodarki leśnej są równie destrukcyjne dla topografii 
archeologicznej jak orka26). Daje to możliwość zaangażo-
wania się w badanie archeologii krajobrazu niedawnej 

25   Darvill 1987.
26   Crow i Moffatt 2005.
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przeszłości. Zjawisko to już się rozpoczęło, przede wszyst-
kim dzięki archeologom zajmującym się krajobrazami 
I i II wojny światowej27, których fortyfikacje polowe, pola 
bitewne i opuszczone osiedla można znaleźć w dobrze 
zachowanym stanie w obrębie dzisiejszych lasów. Choć 
prace te pierwotnie były prowadzone głównie w strefie 
europejskiej, to potencjał nowych badań w dziedzinie 
archeologii niedawnej przeszłości, wykorzystujących do-
skonały stan zachowania  i obserwowalność zapewnianą 
przez dane ALS z terenów zalesionych, występuje w nie-
mal wszystkich regionach, w których dane te są obecnie 
pozyskiwane.

Topografia jako informacja archeologiczna: 
interpretacja „draśnięć” krajobrazu

W kontekście europejskim, w którym badania topogra-
ficzne mają najdłuższą historię, możemy podzielić trady-
cyjne zainteresowanie topografią archeologiczną na trzy 
obszary: monumentalne obiekty ziemne, np. kopce, kur-
hany, czy grodziska pierścieniowe; rozległe obiekty struk-
turalne, np. granice pól, oraz stojące zabytki murowane, 
np. ruiny miast czy posiadłości28. W Europie Północnej 
zainteresowanie monumentalnymi nasypami ziemny-
mi jest szczególnie dominujące, zwłaszcza w dyskursie 
na temat prehistorycznych krajobrazów i osadnictwa, 
podczas gdy archeologia klasyczna w regionie śródziem-
nomorskim rozwinęła silną tradycję badań zabytków 
stojących w kontekstach miejskich. Wzrost dostępności 
danych ALS zachęcił archeologów do wyjścia poza te tra-
dycyjne obszary zainteresowań i zwrócenia uwagi na to-
pograficzne wskaźniki znacznie szerszej gamy obiektów. 
Obiekty te mają na ogół mniejsze rozmiary, a związane 
są z gospodarką i wykorzystywaniem samych lasów lub 
innymi aspektami gospodarki wiejskiej. Mamy zatem 
do czynienia z rozpowszechnieniem badań obejmują-
cych, lub opierających się w znacznym stopniu na kar-
towaniu i opisie wapienników, mielerzy, kamieniołomów 
powierzchniowych, dołów do odłowu zwierząt, kopców 
powstałych w wyniku oczyszczania powierzchni pól z za-
rośli I kamieni, czy rowów odwadniających,  z których 
możemy budować obraz krajobrazu wiejskiego (ryc. 4). 
Dobrym przykładem przedsięwzięcia rozpoznania za po-
mocą ALS regionalnych zasobów dziedzictwa przez insty-
tucję odpowiedzialną za ochronę zabytków jest odkrycie 
ogromnej liczby małych obiektów o własnej formie te-
renowej, zwłaszcza mielerzy, w południowo-wschodnich 
Niemczech29.

Przesunięcie zainteresowania z pojedynczego zabytku 
lub zorganizowanego układu obiektów w kierunku gęste-
go palimpsestu małych obiektów, odzwierciedla zarówno 
charakter danych ALS, jak i zbieżność jego rozwoju rów-

27   Hesse 2014; Gheyle et al. 2014.
28   W celu zapoznania się z przykładami, patrz Collis 2013.
29   Raab et al. 2015: 111–122.

nolegle z rozwojem archeologii krajobrazu jako podejścia 
teoretycznego. W podobny sposób, Mlekuž opublikował 
kilka artykułów na tematy od zmieniającego się przebie-
gu dróg i ścieżek, po zespoły pieców, mielerzy oraz na-
turalnych zagłębień krasowych, tworzących złożone zbio-
rowiska krajobrazowe30. Mlekuž m.in. kładzie nacisk na 
zastosowanie lidaru w celu nie tyle identyfikacji poszcze-
gólnych obiektów czy ich zespołów, ale aby powiązać ści-
slej obiekty z krajobrazem, w którym się znajdują. Używa 
on w stosunku do pozostałości różnych aktywności okre-
ślenia „draśnięć” (scrapes) krajobrazu. Poszerzenie zainte-
resowania na wszystkie działania, wszystkie „draśnięcia” 
krajobrazu, zapewnia możliwość śledzenia zmian natęże-
nia aktywności ludzkiej na danym obszarze w czasie.

O ile można wypowiadać się szeroko na temat tren-
dów w intensywności aktywności na podstawie szero-
kiego spojrzenia na wszystkie występujące w krajobrazie 
obiekty związane z daną czynnością lub czynnościami, 
to jeśli zajmujemy się wieloma „draśnięciami” gęsto za-
pisanego krajobrazu archeologicznego, pojawia się od-
wieczny problem ustanowienia chociażby względnej ich 
chronologii. Prace Mlekuža nad holwegami (głęboczni-
cami) ilustrują ciągłe zagłębianie i odnawianie tych dróg, 
pozornie sezonowo lub sporadycznie, powodujące two-
rzenie się widocznych w krajobrazie obiektów archeolo-
gicznych. Ten rodzaj sekwencji podkreśla oczywisty być 
może fakt, że stosunkowo duża liczba archeologicznie 
obserwowalnych zdarzeń niekoniecznie odpowiada dłu-
giemu okresowi czasu ich trwania, jak również trudności, 
które mogą wystąpić przy próbie odczytania sekwencji 
zdarzeń z danych topograficznych.

Topografia jako informacja archeologiczna: 
rozproszona urbanizacja w neotropicznych 
lasach deszczowych

Pojawienie się projektów archeologicznych wykorzystu-
jących ALS w badaniach zjawiska urbanizacji w obecnie 
silnie zalesionych regionach Ameryki Środkowej i Połu-
dniowej oraz Azji Południowo-Wschodniej, spowodowało 
znacznie lepsze zrozumienie struktury tamtejszych miast. 
W szczególności, wyniki badań wskazują, że „rozproszo-
ne” obszary miejskie są bardziej rozległe niż wcześniej 
sądzono. W niektórych przypadkach, podmiejskie i po-
za-miejskie otoczenie gęsto zurbanizowanego rdzenia 
rozciąga się niemal do granic poza-miejskiej strefy wokół 
innego miasta. Skala obszarów zurbanizowanych była 
bardzo trudna do uchwycenia bez wykorzystania lidaru, 
z powodu słabej obserwowalności i trudności dostępu 
w środowisku gęstej dżungli. Oprócz zmiany w rozpozna-
niu skali zjawiska urbanizacji, szczegóły wzorców osad-
nictwa poza gęstymi rdzeniami tych miast ujawniają się 
dzięki systematycznym analizom modeli topograficznych, 
w połączeniu z ukierunkowanymi pracami badawczymi 

30   Mlekuž 2012, 2013.
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w terenie. Szczególnie godne uwagi projekty dotyczące 
tych zagadnień to Cambodia Archaeological Lidar Initiati-
ve31, którego obszar badań obejmuje Ankor Wat, Sambor 
Prei Kuk, Koh Ker i Phnom Kulen32, badania Caracol w Be-
lize, prowadzone przez Chase i Chase33, oraz prace Fishe-
ra w Angamuco w Meksyku34. Autorzy tych badań zauwa-
żają, że dane lidarowe „dogłębnie zmieniają powszechnie 
dotąd przyjmowane interpretacje rozwoju społeczne-
go”, gdyż „bardziej kompletne dane lidarowe wykazują, 
że niektóre starożytne mezoamerykańskie stanowiska 
są znacznie bardziej rozległe i złożone niż uważano, że 
było to możliwe, opierając się na popularnych modelach 
społeczno-politycznych”35. W przypadku problemów do-
tyczących rozproszonej urbanizacji, duża skala, w jakiej 
dane ALS pozwalają archeologom obserwować szczegóły 
wzorców osadnictwa, ma kluczowe znaczenie. Ponieważ 
badania w tych regionach szybko się rozwijają, wpływ jaki 
ma dostępność ALS jako narzędzia do szybkiego mapo-
wania terenów, które obejmuje szybko rozprzestrzenia-
jąca się zabudowa, będzie coraz większy36. 

Podsumowanie

W ciągu ostatniej dekady ALS stał się ważną techniką 
badań archeologicznych, stosowaną w różnorodnych 

31   http://angkorlidar.org.
32   Evans et al. 2013.
33   Chase et al. 2011.
34    Fisher i Leisz 2013.
35   Chase et al. 2012.
36   Efektywność tej techniki nie tylko dla badań miejskich, ale także 

dla badań podmiejskich i wiejskich wzorców osadnictwa, została 
uwidoczniona w publikacji SAA Advances in Archaeological Prac-
tice w 2016, która została w całości poświęcona lidarowi: Chase 
i Weishampel 2016.

projektach badawczych w skali regionalnej oraz w za-
rządzaniu dziedzictwem. Metody stosowane do analizy 
i interpretacji danych ALS są dojrzała, a podejście ogól-
ne jest obecnie powszechnie uzgodnione. Archeologia 
jest świadkiem gwałtownej demokratyzacji wykorzysta-
nia tych danych, a rozwój metod traktowania trudnych 
krajobrazów i klas obiektów następuje w miarę rozpo-
wszechniania się wykorzystywania ALS. Poza przypadka-
mi, w których nadal potrzebne jest wypracowanie pod-
staw metodycznych w celu poprawy obserwowalności 
obiektów archeologicznych, zwłaszcza w obszarach zdo-
minowanych przez niskie zarośla lub mnogość obiektów 
na powierzchni, główny rozwój metodyczny obecnie 
koncentruje się na połączeniu LiDARu i badań tereno-
wych w celu poprawy interpretacji szerokich obszarów 
krajobrazu i przyspieszenia badań krajobrazowych i re-
gionalnych.

Większość archeologicznych projektów badawczych 
i przedsięwzięć z zakresu zarządzania dziedzictwem, 
stosujących ALS, nadal koncentruje się w północnej i za-
chodniej Europie, co nie jest zaskakujące, gdyż większość 
wczesnych prac nad wykorzystaniem ALS w archeologii 
przeprowadzono właśnie w tych regionach. Jednakże, 
sukces ALS w wyjaśnieniu planów miast w regionach 
lasów tropikalnych, takich jak El Caracol w Belize i inne 
stanowiska mezoamerykańskie, oraz zwiększenie dostęp-
ności i rosnące zainteresowanie publicznie dostępnymi 
danymi USGS LiDAR w Stanach Zjednoczonych37, zachę-
cają do korzystania z ALS w tych regionach. Chociaż me-
toda rozprzestrzeniła się od swoich korzeni w Europie na 
teren obu Ameryk i Azji Południowo-Wschodniej, jej sto-
sowanie do badań archeologicznych w Afryce, gdzie las 
zajmuje znaczne połacie krajobrazu, jak również w znacz-
nej części Azji, gdzie pokrycie terenu również zasłania 

37   Pluckhahn i Thompson 2012; Randall 2014.

Ryc. 4. Mielerze oraz inne dowody działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich, widocz-
ne w danych ALS z prospekcji w Besançon we 
Francji. Dane uzyskane dzięki uprzejmości 
LIEPPEC Project, Université de Franche-Comté
Fig. 4. Charcoal burning platforms and other 
evidence of rural economic activity, seen in 
the lidar data from the Besançon lidar survey. 
Data kindly provided by the LIEPPEC Project, 
Université de Franche-Comté
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w dużej mierze krajobraz archeologiczny, jeszcze się nie 
rozpoczęło. Dostosowanie metod archeologicznego ALS 
do warunków terenowych i pytań badawczych istotnych 
w tych miejscach jest obszarem o dużym potencjale na 
przyszłość.

Biorąc pod uwagę ponad dekadę rosnącej aktywno-
ści badawczej, największy wpływ ALS polega na tym, że 
umożliwiając archeologom skuteczniejsze badanie ob-
szernych regionów zasłoniętych lasami lub niskimi zaro-
ślami, ALS ponownie włączyło te obszary w badania opar-
te na danych z lustracji regionalnych, a dzięki otwarciu 

lasów do systematycznych badań, ponownie zainspirował 
badania skupione wyraźnie na archeologii w lasach. 

Jeszcze bardziej ekscytujące jest to, że wyniki tych 
badań zaczynają wspierać badania nad szerszymi wzor-
cami regionalnymi, pozwalając na nowe podejścia do 
podstawowych pytań dotyczących użytkowania gruntów 
rolniczych I gospodarki wiejskiej, rozproszonej urbanizacji 
i innych zjawisk czekających na zbadanie.
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Airborne laserscanning in archaeology. 
Maturing methods and expanding applications

Summary

Archaeologists have been using airborne laserscanning (ALS) for 
over a decade in projects ranging from heritage management 
schemes for post-industrial uplands in the UK or state-managed 
forests in Germany to research on cities now obscured by tropi-
cal jungle canopy in Central Mexico. The basic methods for the 
analysis and interpretation of this data have matured consider-
ably and data is increasing available. Building on this increasing 

accessibility and an established basic methodology, archaeolo-
gists are addressing a growing variety of ground conditions and 
research and heritage management objectives through this 
technology. With this diversification comes the need to adapt 
the basic methods used to new landscapes and types of ar-
chaeological remains, and to integrate the practice of working 
with ALS with diverse fieldwork and research practices. 
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