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Wartość komplementarności. 
Integracja danych z badań lotniczych  

i ALS w Czechach

Martin Gojda
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Wprowadzenie

Chociaż w Czechach korzystano od ponad dwudziestu lat 
z systematycznego, długoterminowego, archeologiczne-
go zwiadu lotniczego, dopiero w ciągu ostatnich pięciu 
lat dane z lotniczego lidaru zostały włączone do zestawu 
metod stosowanych w celu archeologicznych poszuki-
wań, dokumentacji i mapowania. W niniejszym artykule 
przedstawiono wstępne obserwacje wynikające z proce-
su integracji danych pochodzących z obu metod.

Zwiad lotniczy z niskich wysokości i ALS

Jak wynika z doświadczeń w całej Europie, zarówno 
lotnicza obserwacja wyróżników wegetacyjnych (crop-
mark aerial survey – CAS), jak i lotniczy skaning laserowy 
(aerial laser scanning – ALS) mają ogromny potencjał 
w dziedzinie odkrywania, dokumentowania i rozumie-
nia szerokiego zakresu zabytków i elementów krajobra-
zowych. Szacuje się, że około 50% znanych stanowisk 
archeologicznych w nizinnej Brytanii zostało zidentyfi-
kowanych dzięki lotniczej dokumentacji fotograficznej1. 
Ten sam potencjał jest widoczny w przypadku CAS w Cze-
chach, po dziesięciu latach stosowania zwiadu lotnicze-
go2. Również ALS szybko udowadnia swoją użyteczność3, 
w szczególności dzięki innowacyjnemu projektowi prze-
prowadzonemu w Badenii-Wirtembergii w Niemczech4, 
który wykazał, jak wielkim krokiem naprzód w badaniach 
archeologicznych może być wykorzystanie tych informacji 
(58000 potencjalnych stanowisk na obszarze 2700 km2, 
w porównaniu z wcześniej znanymi 3726 stanowiskami). 
W przypadku ALS, możliwości wykrywania stanowisk są 
wyraźnie większe dzięki możliwości zastosowania różnych 
sposobów wizualizacji danych5.

Warto również zauważyć, że CAS i ALS działają na cał-
kowicie odmiennych zasadach, pierwsza z nich wykorzy-

1   British Academy 2001.
2   Zob. Gojda 2004; Gojda i Hejcman 2012.
3   Zob. artykuły w Opitz i Cowley 2013.
4   Bofinger i Hesse 2010.
5   Podsumowane ostatnio przez Doneusa 2013.

stuje różnice w wegetacji spowodowane przez różnice 
warunków glebowych, rozpoznając stanowiska arche-
ologiczne, które są ukryte pod ziemią orną, natomiast 
ALS rejestruje stanowiska, które mają formę terenową 
(np. nasypy ziemne). W niektórych przypadkach, takich 
jak duże nasypy ziemne, stanowiska o własnej formie 
terenowej mogą również być czytelne jako wyrózniki 
wegetacyjne. To sprawia, że CAS i ALS są wysoce kom-
plementarnymi metodami poszukiwań stanowisk arche-
ologicznych, zwłaszcza gdy rozległy teren zostaje podda-
ny prospekcji w celu sporządzenia ewidencji zabytków, 
gdyż w takim przypadku szeroki zakres kontekstów topo-
graficznych i zagospodarowania przestrzennego stwarza 
warunki, w których komplementarność tych metod może 
być najlepiej wykorzystana. Prawdopodobnie pierwsza 
wzmianka o owej komplementarności dotyczy stanowi-
ska rzymskiego fortu wojskowego i osady oraz neolitycz-
nego megalitu w Newton Kyme, w Anglii6.

Jednak, nawet na obszarze jednego regionu warto-
ściowe jest zastosowanie obu metod. Na przykład, nizin-
ne, płaskie, łęgowe doliny rzeczne z dobrze rozwiniętymi 
piaskowymi i żwirowymi tarasami są najbardziej odpo-
wiednim obszarem dla stosowania CAS, dlatego, że ten 
typ krajobrazu jest najbardziej odpowiedni dla upraw 
rolnych, a gleby są często dobrze odwodnione. Konse-
kwencją długotrwałej (tj. tysiącletniej) orki na takich 
obszarach, w wielu częściach Europy Środkowej, w tym 
w Czechach, jest to, że ślady działalności prehistorycznej 
są na ogół ukryte pod współczesną ziemią orną i mogą 
być wykryte dzięki różnicom w wegetacji widocznym 
w czasie zwiadu lotniczego. Na takich obszarach włącze-
nie ALS jako składnika procesu poszukiwawczego pozwala 
na rejestrowanie i mapowanie nasypów ziemnych, które 
mogły przetrwać na skrawkach terenu pokrytych starymi 
lasami, choć zdarza się to rzadko. Jednakże, w takich la-
sach różnorodne nasypy, zarówno historyczne (od czasów 
średniowiecza do wczesnonowożytnych), jak i prehisto-
ryczne, mogły przetrwać, ponieważ środowisko leśne jest 

6   Holden, Horne i Bewley 2002; numeryczny model terenu z danych 
ALS tego stanowiska został opublikowany w Crutchley 2010, ryc. 
1, chociaż pierwsza synteza zastosowania ALS w archeologii nie 
porusza kwestii komplementarności ALS i CAS.
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mniej dla nich destrukcyjne niż to ma miejsce w przypad-
ku terenów uprawnych. Ufortyfikowane stanowiska (gro-
dziska) i cmentarzyska kurhanowe są dobrym przykładem 
tego rodzaju zabytków, które mogą przetrwać. Kurhany 
mogą stwarzać problemy w identyfikacji z powodu znisz-
czeń, a więc stosowanie ALS do ich odkrywania jest bar-
dzo przydatne. Kwestie te przedstawione zostana poniżej 
na przykładach pochodzących z Czech.

Projekt w Czechach

Program zwiadu lotniczego w Czechach, prowadzony od 
początku lat 1990. przez Instytut Archeologii Czeskiej 
Akademii Nauk, miał ogromny wpływ na weryfikację 
poglądów na temat form i dynamiki osadnictwa prehi-
storycznego na badanych obszarach. W najbardziej in-
tensywnie i długotrwale zasiedlonym obszarze nizinnych 
Czech (dolina Łaby i jej dopływów), program ten pozwo-
lił na zadokumentowanie dzięki CAS tysiąca stanowisk 
z czasów od prehistorycznych do wczesnonowożytnych, 
uzupełniając istniejące bazy danych archeologicznych dla 
tego obszaru. Istnienie obszarów osadnictwa zadoku-
mentowanych jako rozległe skupiska wyróżników wegeta-
cyjnych (datowanych na okres post-mezolityczny) zosta-
ło następnie poddane weryfikacji metodą analitycznych 

poszukiwań powierzchniowych i zbierania artefaktów 
z powierzchni pól7. Po rozpoczęciu w 2010 roku pierw-
szego, czeskiego projektu ALS przez Uniwersytet Zachod-
nich Czech, odkryto znaczną liczbę nasypów ziemnych na 
terenach zalesionych, w tym w niewielkich lasach stre-
fy nizinnej. Te odkrycia dały impuls do sformułowania 
programu oceny komplementarnoiści metod CAS i ALS 
w wykrywaniu stanowisk archeologicznych. Ustalenia do-
konane w czasie realizacji tego programu przedstawione 
są niżej na przykładach różnych typów stanowisk.

Kurhany i widoczne w formie wyróżników 
wegetacyjnych rowy pierścieniowe

Obszar położony wokół góry Říp, około 40 km na pół-
noc od Pragi, był przedmiotem kompleksowych badań 
(ryc. 1)8 oraz okazją do oceny relacji pomiędzy czytelny-
mi w rzeźbie terenu pozostałościami kurhanów i rowami 
pierścieniowymi widocznymi w postaci wyróżników ro-
ślinnych. Na obszarze 80 km2 wokół wzgórza, na którym 
zaledwie kilka śladów osadnictwa znanych było uprzed-

7   Kuna 2004; Trefný i Švejcar 2011.
8   Gojda i Trefný (red.) 2011.

Ryc. 1. Mapa fizyczna Czech z oznaczeniem miejsc omawianych w artykule: rejon góry Říp (biały czworokąt), system obronny 
Litoměřice-Třeboutice (1) i grodzisko w Přerov-nad-Łabą (2) (oprac. M. Gojda)
Fig. 1. Physical map of Bohemia with sites referred to in the text: the Říp area (white quadrangle), the Litoměřice – Třeboutice 
defensive system (1) and the Přerov-nad-Labem hillfort (2) (designed by M. Gojda) 
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Ryc. 2. Szczegółowy numeryczny model 
terenu (DTM) obszaru objętego Projektem Říp 
(jasny okręg). Płaskowyż wokół góry Říp, wzno-
szący się nad doliną Łaby, jest łatwo zauważal-
ny (oprac. M. Gojda na podstawie danych ALS 
stanowiących własność Wydziału Archeologii 
Uniwersytetu zachodnich Czech w Pilznie)
Fig. 2. Detailed digital terrain model (DTM) 
of the Říp Project area (light circle). The plate-
au around the Říp, raised above the Labe/Elbe 
basin, is easily discernible (designed  
by M. Gojda on the basis of the ALS data po-
ssessed by the Department of Archaeology, 
University of West Bohemia in Plzeň) 

nio, ponad czterdzieści prehistorycznych osad (często 
tworzących skupiska) zostało zidentyfikowanych dzięki 
CAS w ciągu ostatnich dwudziestu lat (ryc. 2). Jednym 
z najczęstszych rodzajów zadokumentowanych stano-
wisk archeologicznych są niewielkie, koliste w planie 
rowy pierścieniowe, mające od 5 do 15 metrów śred-
nicy, czasem z centralnie umieszczoną jamą grobową 
i przerwą w linii rowu (ryc. 3). Czternaście takich rowów 
pierścieniowych zidentyfikowano na pięciu stanowiskach 
archeologicznych (Straškov, Račiněves, Ledčice, Ctiněves, 
Černouček), a pięć zostało zbadanych wykopaliskowo 
w latach 1999–2000 podczas kampanii ratowniczej po-
przedzającej budowę autostrady E55/D8 niedaleko Stra-
škova, powiat Litoměřice (ryc. 4). Przebadane przykłady 
datowane są wszystkie na środkową i późną epokę brązu, 
chociaż potencjnie szerszy zakres chronologiczny tej for-
my jest sugerowany przez niektóre nieprzebadane rowy 
pierścieniowe, które mogą pochodzić z wczesnej epoki 

żelaza – z późnego okresu halsztackiego, ze względu na 
ich położenie w sąsiedztwie pochówku przebadanego 
w 1997 roku, który znajdował się na obszarze otoczonym 
prostokątnym w planie rowem i został wydatowany na 
epokę żelaza na podstawie kilku artefaktów pozostawio-
nych przez rabusiów9. Podczas gdy groby otoczone ro-
wami pierścieniowymi są czasami interpretowane jako 
pozostałości kurhanów otoczonych rowem obwodowym, 
niektórzy archeolodzy twierdzą, że były to płaskie po-
chówki bez kopców nad jamą grobową – w rzeczywistości 
obie opinie mogą być poparte wynikami badań wykopa-
liskowych. Najprawdopodobniej zarówno kurhany, jak 
i groby płaskie otoczone rowami pierścieniowymi istniały 
bądź równocześnie, bądź też w różnych okresach.

W obrębie badanego obszaru, pośród intensywnie 
uprawianych ziem wokół góry Říp znajduje się tylko je-
den stary, naturalny las w pobliżu miejscowości Beřkovi-

9   Trefný i Dobeš 2008; Brnič i Sankot 2004.

Ryc. 3. Przykład jednego z rowów pierście-
niowych widocznych w wegetacji (w tym przy-
padku z centralną jamą i przerwą w linii rowu), 
zadokumentowany na obszarze wokół góry Říp. 
Widok z lotu ptaka (u góry) i z ziemi (na dole), 
z białymi strzałkami zaznaczającymi centralną 
jamę i przerwę w linii rowu (fot. M. Gojda)
Fig. 3. Example of one of the cropmarked 
ring ditches (in this case with a central pit and 
a gap in the line of the ditch) recorded in the 
Říp area. Aerial view (top) and ground view 
(bottom) with white arrows marking the posi-
tions of the entrance gap and grave pit (photo 
by M. Gojda)
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Ryc. 4. Rozmieszczenie obszarów ze śladami 
osadnictwa prehistorycznego potwierdzonymi 
podczas zwiadu lotniczego w krajobrazie wokół 
góry Říp. Wielkość prostokątów odpowiada licz-
bie obiektów na stanowisku. Kręgi wokół czar-
nych prostokątów oznaczają obszary, w których 
zostały zarejestrowane rowy pierścieniowe, 
niektóre z nich najprawdopodobniej wyznacza-
jące zniwelowane kurhany (oprac. M. Gojda)
Fig 4. Distribution of areas with traces of pre-
historic settlement evidenced during aerial 
reconnaissance in the landscape around the 
Hill of Říp. The size of the rectangles corre-
sponds to the numbers of features or of sites. 
Circles around the black rectangles mark are-
as in which ring ditches, some of them most 
probably leveled barrows, have been recorded 
(designed by M. Gojda)

Ryc. 5. Numeryczny model terenu uzyskany z danych ALS (uzyskanych w roku 2011) w południowo-wschodniej części obszaru 
wokół góry Říp: 1–7: grupy ziemnych nasypów kurhanów w północnej części lasu Beřkovice; czarna gwiazdka: lokalizacja rowu 
pierścieniowego znajdującego się najbliżej kurhanów leśnych. Różnica między wysokością płaskowyżu i doliny Łaby (w prawym 
rogu ilustracji) wynosi około 70 metrów (oprac. M. Gojda)
Fig. 5. ALS-derived DTM (from data acquired in 2011) of the south-east part of the Říp area: 1–7: groups of earthwork barrows 
in northern half of the Beřkovice Woodland; black star: position of a cropmarked ring ditch situated closest to the woodland 
barrows. The difference between the altitude of the plateau and the Labe/Elbe basin (in the right edge of the image) is about 70 
metres (designed by M. Gojda)

Ryc. 6. Numeryczny model terenu północnej 
części lasu Beřkovice z grupami kurhanów 3–7 
(oprac. M. Gojda)
Fig. 6. DTM of the northern part of the Beřko-
vice Woodland with barrow groups 3–7 (desi-
gned by M. Gojda)
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Ryc. 7. Grupy kurhanów nr 3, 5 i 6. Czarna 
strzałka wskazuje kurhan przebadany w 2010 
roku (oprac. M. Gojda)
Fig. 7. Barrow groups nos. 3, 5 and 6. The 
black arrow points to the barrow excavated in 
2010 (designed by M. Gojda)

ce. Jest on oznaczony na mapie w małej skali, datowanej 
na rok 1720, a przedstawiony bardziej szczegółowo na 
arkuszu 73 mapy Pierwszego Wojskowego Mapowania 
z około roku 1770. W latach 1960. kilka grup obiektów in-
terpretowanych jako kurhany zostało zidentyfikowanych 
i zmapowanych w lesie, a zadokumentowano je ponow-
nie w latach 1990. (ryc. 5). 

W 2010 roku część krajobrazu wokół góry Říp, w tym 
las Beřkovice, został zadokumentowany za pomocą lot-
niczego skanowania laserowego (ALS) w ramach projek-
tu realizowanego przez Uniwersytetu Zachodnich Czech 
w Pilznie. Kurhany, zadokumentowane wcześniej, są ła-
two zauważalne jako pojedyncze obiekty i/lub grupy na 
cyfrowym modelu terenu (DTM) utworzonym z danych 
z ALS. Na tej podstawie można stwierdzić, że stan zacho-
wania około połowy kurhanów jest tak słaby z powodu 
procesów destrukcyjnych, takich jak stosowanie ciężkich 
maszyn leśnych, że bez dysponowania wcześniejszą do-
kumentacją kartograficzną byłyby bardzo trudne do zlo-
kalizowania (ryc. 6). Pokazuje to ogromne zniszczenia, 
które mogą być wynikiem współczesnego solnie zme-
chanizowanego leśnictwa, (i oczywiście przez grabież), 
i uwydatnia prawdopodobieństwo, że w wielu innych 
zalesionych obszarach (nizinnych i wyżynnych), które nie 
podlegały dotąd szczegółowemu mapowaniu obiektów 
archeologicznych, możliwość identyfikacji I dokumenta-
cji stanowisk zmniejsza się szybko. Niebezpieczeństwo 
przyjmowania założenia o bezpieczeństwie dziedzictwa 
archeologicznego w lasach zostało krytycznie omówione 
przez Z. Neustupnego10. Jeden z najbardziej zniszczonych 
kurhanów w lesie Beřkovice został przebadany w 2010 
roku (ryc. 7). Jak się okazało, pochodził on prawdopodob-
nie z VI lub wczesnego VII wieku n.e. Jest to zaskakujący 
wynik, gdyż istnieje tylko jeden kurhan w Czechach, któ-
rego datowanie, również niepewne, jest identyczne. Poza 
kilkoma trudnymi do datowania fragmentami ceramiki 

10   Neustupný 2010.

brak jamy grobowej także wskazuje na takie datowanie, 
gdyż wcześni Słowianie praktykowali kremację, jak rów-
nież umieszczanie skremowanych szczątków w urnie albo 
w jamie, albo na powierzchni ziemi i przykrywanie ich 
ziemnym kopcem; ze źródeł historycznych i wykopalisk 
wiemy, że starożytni Słowianie również zwykli byli rozsy-
pywać popioły na powierzchni kurhanów.

Porównanie dwóch typów danych (rowów pierścienio-
wych widocznych w formie wyróżników roślinnych oraz 
ziemnych nasypów kurhanów), pozyskanych za pomocą 
dwóch różnych metod poszukiwań (zwiadu lotniczego 
i analizy numerycznego modelu terenu uzyskanego z da-
nych ALS) w dwóch różnych środowiskach (pola upraw-
ne i lasy) na omawianym obszarze pozwala na wyprowa-
dzenie dwóch ważnych wniosków: 1. istnienie kurhanów 
ziemnych wskazuje, że przynajmniej niektóre z rowów 
pierścieniowych pierwotnie mogły otaczać kopce ziemne, 
które później zostały rozorane; 2. kurhany w lesie Beřko-
vice i zagłębione rowy pierścieniowe występują zarówno 
w grupach jak i indywidualnie. Na podstawie badań wy-
kopaliskowych kurhanu w Beřkovicach można spodzie-
wać się, że co najmniej niektóre z rowów bez centralnej 
jamy grobowej mogą być datowane na początek okresu 
wczesnego średniowiecza.

Fortyfikacje

Kolejne dwa przykłady z Czech ilustrują znaczenie integra-
cji metod CAS i ALS, w tych przypadkach w odniesieniu do 
otwartej przestrzeni, podlegającej długoterminowej inten-
sywnej uprawie rolnej. Pierwsze stanowisko jest jednym 
z dwóch izolowanych, płasko zwieńczonych wzgórz, leżą-
cych w odległości jednego kilometra od siebie, wznoszą-
cych się na około 50 metrów nad zalewowe tereny doliny 
Łaby, w pobliżu niewielkiego miasta Přerov nad Łabą (30 
km na wschód od Pragi). Zachodnia połowa dużej, otwar-
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Ryc. 8. Numeryczny model terenu grodziska 
w Přerov-nad- Łabą. Przedstawiono zachodni 
system obronny jako pojedynczy wał ziemny 
(czarne strzałki), a system wschodni jako dwie 
równoległe linie prawie zniwelowanych wałów 
ziemnych. U góry po prawej: podwójny rów 
zachodniej fortyfikacji, widoczny w postaci wy-
różnika wegetacyjnego (fot. i oprac. M. Gojda)
Fig. 8. DTM of the hillfort at Přerov-nad- La-
bem. The western defensive system is di-
splayed here as a single earthwork rampart 
(black arrows), and the eastern system as two 
parallel lines of almost leveled earth ramparts. 
Top right: cropmarked double ditch of the we-
stern defensive system (photo and designed 
by M. Gojda)

Ryc. 9. Litoměřice-Třeboutice. Nowożytny (1860) system obronny na pionowym zdjęciu 
lotniczym z połowy 1950 roku, kiedy był jeszcze dobrze zachowany. Został on włączony do 
pól uprawnych około 50 lat temu, kiedy reduty 3 i 4 (oznaczone kółkami), a częściowo także 
reduta 2, linia wału i rów łączący poszczególne reduty, zostały zniwelowane (źródło: http://
kontaminace.cenia.cz; dostęp 05.07.2017)
Fig. 9. Litoměřice–Třeboutice. Early modern (1860s) defensive system on a vertical aerial 
photograph from mid-1950s, when the system was still well preserved. It was incorporated 
into the arable fields about 50 years ago when redoubts 3 and 4 (marked by circles) and 
partly also redoubt 2, the line of a rampart and the ditch connecting individual redoubts 
were levelled (source: http://kontaminace.cenia.cz; access 05.07.2017) 

tej, płaskiej powierzchni szczytu została ufortyfikowana 
w prehistorii wałem i dwoma rowami zarejestrowanymi 
za pomocą CAS kilkakrotnie w ciągu ostatnich dwóch 
dekad. Z ziemi, nieznaczne pozostałości ziemne systemu 
obronnego grodziska są nadal widoczne, choć w znacz-
nym stopniu zostały zniwelowane przez orkę. Przebieg 
fortyfikacji jest wyraźnie widoczny na DTM utworzonym 
na podstawie danych ALS (czarne strzałki na ryc. 8). W in-
nym miejscu na wschodniej części wzgórza ślady dwóch 

równoległych wałów (również niemal niewidocznych z po-
wierzchni ziemi) zostały zidentyfikowane na podstawie 
danych ALS (białe strzałki na ryc. 8), ale jako ślady w we-
getacji udało się je zaobserwować tylko raz, w 2006 roku.

Drugi przykład pochodzi z okresu wczesnonowożytne-
go. W pobliżu masywnego fortu Terezin-Theresienstadt 
z końca XVIII wieku (jednej z dwóch ceglano-ziemnych 
fortyfikacji wzniesionych według system Vaubana w Cze-
chach), znajduje się ufortyfikowana linia poligonalnych 
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Ryc. 10. Litoměřice-Třeboutice. Zniszczone 
reduty nr 4 (1, 3–4) i 3 (2), widoczna w postaci 
wyróżników wegetacyjnych w różnych latach 
(fot. M. Gojda)
Fig. 10. Litoměřice-Třeboutice. The destroyed 
redoubts No. 4 (1, 3–4) and No. 3 (2), visible as 
cropmarks in various years (photo by M. Gojda)

Ryc. 11. Widok współczesnej powierzchni stanowiska w Litoměřicach-Třebo-
uticach ukazuje tylko niewielkie sfałdowania powierzchni i inny kolor gleby na 
szczątkach reduty nr 4 (C). Widoczny jest zachowany szaniec reduty nr 5 – po-
kryty krzewami i drzewami (B; por. ryc. 9). Wzgórze w tle (A) było również uforty-
fikowane i wykorzystywane jako wschodni kraniec całego systemu (fot. M. Gojda)
Fig. 11. This view of the present day surface at the Litoměřice–Třeboutice site 
shows only a slight surface undulation and different soil colour at the remains 
of redoubt No. 4 (marked C). The still preserved earthwork of the redoubt No. 
5 – covered by bushes and trees (see Fig. 9) – is marked B. The hill in the back-
ground (marked A) was also fortified and used as the eastern end of the whole 
system (photo by M. Gojda)
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redut artyleryjskich. Zostały one wzniesione na drugim 
brzegu Łaby, między miastem powiatowym Litoměřice 
i wsią Třeboutice w latach 1860., jako element wspiera-
jący obronę, w odpowiedzi na zagrożenie ze strony armii 
pruskiej (ryc. 9). W latach 1960–1970 centralna część 
systemu (reduty 3 i 4) została kompletnie zniszczona, 
gdy powierzchnia gruntu została zniwelowana i włączona 
w obręb okolicznych pól. Od tego czasu miejsce to było 
wielokrotnie orane. Pomiędzy rokiem 1992 a 2014 teren 
był wielokrotnie obserwowany z powietrza i fotografowa-
ny wczesną wiosną i późną wiosną / latem. Wielokrotnie 
pozwoliło to na dokumentację obu redut w postaci wy-
różników glebowych i wegetacyjnych (ryc. 10). Wizyta na 
stanowisku w 2011 roku potwierdziła odmienny kolor zie-
mi ornej w tym miejscu i lekko poładowaną powierzchnię 
gruntu w miejscu położenia reduty 4, ale obiekty były zbyt 
rozproszone dla obserwatora naziemnego pozbawionego 
znajomości dawnych konstrukcji wojskowych, aby mógł 
odgadnąć że te cechy powierzchni są innego pochodzenia 
niż naturalnego (ryc. 11), jak było to możliwe w przypadku 
grodziska w Přerov nad Łabą. Tutaj również DTM uzyskany 
z danych ALS wykazał, że poszczególne elementy systemu 
obronnego przetrwały w rzeźbie terenu jedynie w tak ni-

skim reliefie, że ich interpretacja lub mapowanie z ziemi 
byłoby niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe (ryc. 12)11.

Wnioski

Przedstawienie powyższych trzech przykładów integracji 
tradycyjnego zwiadu lotniczego i numerycznych modeli 
terenu utworzonych na podstawie danych ALS pokazuje, 
że pomimo ich odmiennej podstawy metodycznej obie 
metody przyczyniają się do osiągniecia tego samego 
celu, jakim jest poszerzenie bazy informacji potrzebnych 
do badań archeologicznych i krajobrazowych. W rzeczy 
samej, ich różnice metodyczne zapewniają ich owocną 
komplementarność poznawczą, podważającą założenia 
dotyczące materialnego stanu zabytków w różnych śro-
dowiskach i dostarczającą uzupełniających się danych. 
Artykuł niniejszy dostarcza kolejnych argumentów na 
rzecz rutynowego stosowania ALS na obszarach upraw-
nych, wspierając wnioski płynące z badań, które analizo-
wały podobne kwestie komplementarności i integracji12.

11   Zob. Crutchley 2010: 28, gdzie obserwacje tego typu wczesnych 
pól na stanowisku w pobliżu Winterbourne Stoke, England.

12   Poirier et al. 2013.

Ryc. 12. Chociaż obszar systemu obronnego Litoměřice-Třeboutice jest zaorywany corocznie przez wiele lat, a jego szczątki są 
niemal niewidoczne na ziemi, numeryczny model terenu ukazujący cieniowaną rzeźbę terenu redut 3 i 4, utworzony na podsta-
wie danych ALS, pokazuje je wyraźnie, podobnie jak sieć dawnych dróg i rowów północno-wschodniej części systemu obronnego 
(oprac. M. Gojda)
Fig. 12. Although the area of the Litoměřice–Třeboutice defensive system has been cultivated/ploughed annually for the five de-
cades, and its remains are almost invisible on the ground, the relief shaded ALS-derived DTM of redoubts 3 and 4) shows them 
clearly, as well as a network of former roads and ditches north-east of the defensive system (designed by M. Gojda)
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The value of complementarity. Integrating the evidence  
from air survey and ALS in Bohemia

Summary

This paper offers a contribution to discussion of the value of in-
tegrating different airborne perspectives for landscape prospec-
tion. A case study in Bohemia, Czech Republic, illustrates how 
the integration of the results of a long-term programme of aer-
ial reconnaissance and recently acquired ALS (Lidar) data has 
significantly improved the methodology and knowledge divi-
dend for the study of past landscapes and settlements. Three 
types of features – barrows/ring ditches , a hillfort, and 19th 
century artilery redoubts – have been surveyed repeatedly in 
order to detect the degree to which sites known from differen-
tial cropmarking in arable crops are also evident in ALS-derived 
DTMs (Digital Terrain Model), and vice versa. It is noted that 
components of the hillfort and redoubts are clearly evident 

in the DTMs despite lying in fields that have been intensively 
cultivated for many decades at least, and are not easily recog-
nised from the ground because their outline is so smoothed. 
This study illustrates the complementarities of cropmark aerial 
survey and ALS even in heavily ploughed environments, where 
there is often an assumption that features recorded as crop-
marks have no surface expression, when in fact this often de-
pends on the scale of the features.

This contribution was produced as a part of the project 
“Archeologie z nebe – analýza a prezentace fondů dálkového 
průzkumu na Moravě a ve Slezsku” (code DG18P02OVV058) 
financially supported by the Ministry of Culture of the Czech 
Republic.
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