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STEPHEN DAVIS 
Remote sensing in Ireland: past, present and future 
 
The following presentation offers a review of remote sensing in Ireland from its 
earliest applications to future trends in both airborne (including space-borne) and 
terrestrial techniques. While conventional aerial photography has been utilised in 
an Irish context since the early 20th Century, most notably by St Joseph and the 
Cambridge University Committee for Air Photography (CUCAP), it is hampered by 
the prevalence of pastoral agriculture over arable, coupled with frequently wet 
summers. An alternative approach in recent years has been the use of lidar/ALS 
data. In contrast to the case for aerial photography, Ireland’s numerous 
earthwork monuments, often in long-standing pastoral landscapes are ideally 
suited to this technique. Early examples include survey at the Loughcrew passage 
tomb cemetery and its environs (CUCAP, 2002), the Brú na Bóinne World Heritage 
Site (Meath County Council 2007) and exceptionally high resolution surveys 
undertaken on behalf of the Discovery Programme. These successful applications 
have highlighted the value of such data to the Irish archaeological community to 
the point where they are no longer considered as novel but are firmly within the 
mainstream. Examples of recent ALS-based research will be discussed as will the 
increasing application of such methods within both the academic and private 
sectors. 
 The application of geophysical methods in Ireland will also be compared 
and contrasted, from the first surveys in the early 1990s through to large-area 
geophysical surveys associated with ‘Celtic Tiger’ era infrastructural schemes. 
While ALS has gained widespread acceptance within all sectors of Irish 
archaeology, large-scale rig-based geophysical surveys are still very much in their 
infancy within Ireland; however, key examples are presented where multiple 
methods have been used to good advantage, primarily within a research context 
(e.g. Tara; Rathcroghan), and the trajectory of these developments will be 
discussed. 
 Finally, the paper will end by looking to the future for remote sensing in 
Ireland. The past year has seen an explosion in drone-based Structure from 
Motion approaches, mostly working with AgiSoft Photoscan. This and the often 
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exceptional quality of freely available satellite imagery is increasingly 
democratising remote sensing, with increasing numbers of websites and 
Facebook groups devoted to such images and models. How will such methods 
impact archaeological research and private sector archaeology? What is the role 
of the specialist in this democratised environment? 
 
 

URSZULA BUGAJ, DANIEL BORAWSKI, MAŁGORZATA CHWIEJ, MACIEJ 
TRZECIECKI 
Materialność, obraz, narracja. Platforma GIS w projekcie „Cultural 
landscape of Malesija, Montenegro” 
 
Celem projektu, realizowanego od 2011 roku w Czarnogórze, jest wypracowanie 
nowych rozwiązań metodycznych w oparciu o badania terenowe. Punktem 
wyjścia jest dla nas koncepcja zintegrowanych badań krajobrazu kulturowego 
realizowanych przez archeologów, etnologów i socjologów. „Krajobraz kulturowy” 
pełni tu przede wszystkim rolę płaszczyzny komunikacji na poziomie 
koncepcyjnym. Logiczną konsekwencją takiego założenia jest konieczność 
wypracowania analogicznej płaszczyzny na poziomie „terenowym” – stworzenia 
praktycznego i prostego w zastosowaniu systemu przyjmującego zróżnicowane 
zbiory danych pozyskiwanych przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny  
i posługujących się różnymi narzędziami badawczymi, zapewniającej możliwość 
analizowania relacji pomiędzy nimi. Narzędzia do budowy takiej platformy 
zapewniają systemy informacji przestrzennej, obecne od niedawna w 
doświadczeniu archeologii, dla innych dyscyplin humanistyki stanowiące wciąż 
jeszcze „ziemię nieznaną”. 
 Podporządkowanie działań terenowych systemowi opartemu na 
georeferencjach wymusza na zaangażowanych w badania wyjście poza własną 
metodykę i własne strategie badawcze. Jednocześnie konieczność pogodzenia 
standardowych procedur i schematów wypracowanych na gruncie nauk ścisłych z 
odmiennym doświadczeniem i specyficznym językiem humanistyki otwiera 
możliwość realnego dialogu.  
 Chcemy zaprezentować doświadczenia będące efektem wspólnej pracy nad 
koncepcją i zastosowaniem georeferencyjnej bazy danych dla realizowanego przez 
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nas projektu. Doświadczenia dotyczące nie tyle konkretnych rozwiązań, a raczej 
zmian naszych własnych perspektyw metodologicznych. 
 
 

MIKOŁAJ KOSTYRKO 
Biografia krajobrazu w perspektywie danych teledetekcyjnych 
 
Istnieje wiele technik teledetekcyjnych umożliwiających pozyskiwanie informacji 
na temat teraźniejszego krajobrazu. Jednak bez ich odpowiedniej interpretacji 
niemożliwe będzie opisanie z ich perspektywy przeszłości. W swoim referacie 
zaprezentuję koncepcję biografii krajobrazu, jako punktu wyjściowego do 
interpretacji danych teledetekcyjnych. W ramach tej perspektywy ontologicznej 
krajobraz jest postrzegany jako kształtujący poczynania człowieka w takim samym 
stopniu, w jakim krajobraz kształtuje powierzchnię ziemi, którą człowiek 
zamieszkuje. Założenie o sprawczości krajobrazu jest kluczowe, jednak przy 
zauważeniu możliwości interpretacyjnych własnego otoczenia społeczności 
minionych. Tego typu perspektywa badawcza stawia wyzwanie dla metod 
teledetekcyjnych. Dane pozyskane przy ich pomocy, muszą – w możliwie 
kompletny sposób – rejestrować przemiany, jakich dokonywał człowiek na 
przestrzeni wieków. Zastosowanie takiej perspektywy interpretacyjnej zostanie 
przeze mnie przedstawione na przykładzie danych teledetekcyjnych pozyskanych 
dla grodziska wczesnośredniowiecznego znajdującego się na Górze Chełmo  
w powiecie radomskim. 
 
 

KAMIL NIEDZIÓŁKA 
Wybrane zagadnienia i praktyczne problemy związane z implementacją 
GIS do badań osadniczych na przykładzie Pomorza Wschodniego 
przełomu epoki brązu i żelaza 
 
Oprogramowanie oparte na Systemie Informacji Geograficznej (GIS) staje się 
obecnie nieodłącznym elementem w archeologicznych badaniach osadniczych na 
całym świecie. Również polscy archeolodzy coraz chętniej sięgają po to narzędzie. 
Jest ono szczególnie przydatne dla obszarów, na których znaczna ilość stanowisk 
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znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia wykonywanie analogowych map 
mających jakąkolwiek przydatność naukową. Do takich obszarów zaliczyć można 
Pomorze Wschodnie w okresie schyłkowych faz epoki brązu oraz początków epoki 
żelaza. Czas ten, związany z transformacją lokalnych ugrupowań kultury łużyckiej 
w kulturę pomorską, łączy się z intensywnymi przemianami osadniczo-
kulturowymi, które w swoim następstwie rzutowały na pozostały obszar ziem 
polskich. Niestety, wykonane do tej pory analizy osadnicze dla tego obszaru 
należy uznać w większości za nieaktualne lub błędne. Z tych powodów 
zastosowanie aplikacji GIS wydaje się wyjątkowo wskazane. Nie tylko  
w celu stworzenia aktualnych skartowań, lecz także dla przeprowadzenia szeregu 
analiz, które jeszcze nie tak dawno były nieosiągalne. 
 
 

JANUSZ BUDZISZEWSKI, MICHAŁ JAKUBCZAK, MICHAŁ SZUBSKI 
Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w realiach polskiej archeologii. 
Szanse i zagrożenia 
 
Choć pierwsze doniesienie o możliwości wykorzystywania technologii ALS w 
badaniach archeologicznych opublikowano w Polsce w 2002 roku, to publikacja ta 
pozostała bez echa. Warsztatowe zręby metody powstawały w następnych latach 
poza polskim środowiskiem naukowym.  
 W Europie rozwijana jest ona głównie przez specjalistów od teledetekcji, 
koncentrujących się na doskonaleniu możliwości technicznych – różnych typów 
wizualizacji ujawniających subtelności rzeźby terenu. 
 Do polskiej archeologii technika ALS wkroczyła w 2011 roku wraz z 
pojawieniem się pierwszej rodzimej firmy dysponującej wysokiej klasy sprzętem. 
W ciągu następnych 3 lat zrealizowano kilkanaście projektów wykorzystujących w 
różnym stopniu możliwości metody, z których w zasadzie żaden nie skończył się 
jeszcze wartościową, pełną publikacją wyników, a znamy je jedynie z krótkich 
prezentacji na konferencjach naukowych. Specyfiką polskich badań jest to, że 
zajmują się nią archeolodzy zainteresowani zastosowaniem metody w celu 
rozwiązania konkretnych problemów prahistorycznych lub konserwatorskich. 
 Zanim środowisko przyswoiło możliwości i ograniczenia metody, większość 
kraju została zeskanowana z dokładnością wymaganą w archeologii w ramach 
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projektu ISOK i w roku bieżącym rastrowy obraz zgeneralizowanego 
Numerycznego Modelu Terenu udostępniony został w domenie publicznej. 
Sytuacja ta niesie nie tylko szanse, ale i spore zagrożenia. Zostaną one 
szczegółowo zdefiniowane w prezentacji. Przedstawione zostaną także propozycje 
kodyfikacji zasad wykorzystywania i publikowania wyników lotniczego skanowania 
laserowego. 
 
 

ŁUKASZ POSPIESZNY, MATEUSZ STRÓŻYK, JANUSZ CZEBRESZUK, MATEUSZ 
JAEGER, MATEUSZ CWALIŃSKI, JAKUB NIEBIESZCZAŃSKI 
Ukryte w gęstwinie – praktyka kompleksowych badań archeologicznych 
obszarów zalesionych 
 
Od 2007 roku, na obszarze Dąbrów Krotoszyńskich w południowej Wielkopolsce 
realizowanych jest szereg projektów badawczych, których nadrzędnym celem jest 
rozpoznanie reliktów krajobrazu kulturowego z epoki brązu, chronionego przez 
starodrzew dębowy o ponad 150-letniej metryce. Fragment kompleksu leśnego – 
Las Krotoszyn – został poddany lotniczemu skaningowi laserowemu (ALS/LiDAR), a 
wybrane, mniejsze fragmenty przebadano z użyciem metod geofizycznych 
(magnetometria, GPR) i wykopaliskowych. 
 Zamierzeniem autorów referatu jest przedstawienie doświadczeń  
w zakresie wykorzystania współczesnych technik prospekcji i dokumentacji 
stanowisk archeologicznych o własnej formie krajobrazowej, zlokalizowanych na 
obszarach leśnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwości i 
ograniczenia poszczególnych metod badawczych oraz problematykę 
przetwarzania, analizy, interpretacji i udostępniania danych w środowisku 
sieciowym. 
 W wystąpieniu zaprezentowane zostaną ponadto założenia nowego 
programu badawczego, mającego na celu głębszą analizę pozyskanych dotąd 
danych, z użyciem Systemów Informacji Przestrzennej, odwiertów glebowych, 
analiz geochemicznych i datowań radiowęglowych. 
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GRZEGORZ MĄCZKA 
Wykorzystanie technologii LIDAR w detekcji nieruchomych zabytków 
archeologicznych na terenie w województwa lubelskiego 
 
Lotniczy laserowy skaning, tzw. LiDAR, stanowi obecnie jedną z 
najnowocześniejszych metod pozyskiwania informacji na temat ukształtowania 
terenu. Technologia ta znalazła swoje zastosowanie również w archeologii. Dzięki 
unikalnej właściwości skaningu lotniczego metoda ta stanowi idealne rozwiązanie 
dla poszukiwań i rejestrowania zabytków archeologicznych posiadających własną 
formę terenową (grodziska, fortyfikacje, wały, kurhany itd.), występujących na 
obszarach słabo przebadanych metodą AZP lub niedostępnych. Dotyczy to 
głównie lasów i terenów podmokłych. 
 Tematem referatu będzie podsumowanie dotychczas przeprowadzonych 
poszukiwań z użyciem danych lidarowych na terenie województwa lubelskiego. 
Badania takie prowadzono na wybranych fragmentach Doliny Środkowej Wisły, 
Kotliny Chodelskiej oraz wzdłuż biegu rzeki Wieprz. W wyniku poszukiwań udało 
się odkryć blisko 200 nieodnotowanych w archiwaliach i w literaturze 
archeologicznej obiektów zabytkowych, w zdecydowanej przewadze kopców 
ziemnych, rozpoznanych jako kurhany. Obserwacje terenowe potwierdziły 
odkrycie 16 nieznanych dotychczas cmentarzysk kurhanowych, wśród których 
jedno zaliczyć można do największych na Lubelszczyźnie. W grupie nowo 
odkrytych obiektów znalazły się również relikty fortyfikacji dworów, wały oraz 
pozostałości zabytkowych mielerzy. 
 
 

MARIA LEGUT-PINTAL, ŁUKASZ PINTAL 
Automatyzacja detekcji obiektów archeologicznych na podstawie danych 
z lotniczego skanowania laserowego. Przegląd tendencji i metod 
 
Wśród projektów związanych z wykorzystaniem ALS w badaniach 
archeologicznych prezentowanych na tegorocznej konferencji CAA International 
dominują projekty wdrażające zautomatyzowane metody wykrywania obiektów 
archeologicznych na numerycznych modelach terenu. Stosowane algorytmy, ze 
względu na wysoką powtarzalność i niewrażliwość na czynniki losowe, są coraz 
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lepszym uzupełnieniem dla metod manualnych. Skuteczność omawianych metod 
zależy w znacznym stopniu od precyzyjnego określenia charakterystyki 
wykrywanych obiektów, dlatego koncentrują się zazwyczaj na pojedynczych 
grupach obiektów uwidaczniających się w terenie w postaci nasypów, zagłębień o 
określonych kształtach lub obiektów liniowych. Celem naszego wystąpienia jest 
zebranie i usystematyzowanie stosowanych metod oraz próba oceny ich 
przydatności w warunkach polskich. 
 
 

ROMAN BREJCHA 
Geodetic-topographical survey of the High Medieval and Early Modern 
outland in the forested upland in Western Bohemia with the use of 
LiDAR data 
 
This paper reports about one part of the Czech pilot project called „ The potential 
of archaeological landscape survey in the Czech Republic using 3D airborne laser 
scanning (LIDAR)” which was undertaken at the Department of Archaeology of the 
University of West Bohemia in Pilsen during the years 2010 – 2011. One of the 
areas covered in the project was the polygon called “Březina” in Western 
Bohemia. This area of 13 km2 is characterized by the rugged terrain morphology, 
nearly uninterrupted forest cover and low level of archaeological knowledge. In 
opposite of the poor archaeological record are the rich presence of raw materials, 
such as iron ores and vitriol slates, and the frequent written sources dealing with 
the use of these natural resources in surrounding settlements during the past. The 
aim of the author's research was to evaluate the archaeological potential in this 
forested and not so well accessible terrain in the way of geodetic-topographical 
survey with the use of airborne laser scanning. A DTM was calculated and 
visualized by various methods using open source programs QGIS and GRASS GIS. 
Ground-thruthing and spatial analyses were than carried out. As a result it 
appeared that this outland has represented specific resource area for raw 
materials and goods since the Middle Ages. 
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KATARZYNA OSIŃSKA-SKOTAK, RAFAŁ ZAPŁATA 
Zobrazowania satelitarne w detekcji i inwentaryzacji dziedzictwa 
kulturowego 
 
Celem wystąpienia jest omówienie zasadniczych zagadnień z zakresu możliwości 
oraz zastosowania zobrazowań satelitarnych w archeologii. Referat, pokazujący 
ogromne możliwości i szanse dokumentacyjne obrazów satelitarnych dla potrzeb 
archeologii, jest swego rodzaju twierdzącą i pozytywną odpowiedzią na pytanie 
organizatorów konferencji – szansa czy pułapka? Bez wątpienia wysoka jakość 
zobrazowań satelitarnych wprowadza do badań nad dziedzictwem 
archeologicznym nowe podejścia, które umożliwiają detekcję oraz inwentaryzację 
zabytków archeologicznych. 
 Częścią wystąpienia będzie omówienie wybranych przykładów  
z zastosowaniem zobrazowań satelitarnych. 
 Prezentowany referat jest efektem prac w ramach projektu naukowego pt. 
„Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i 
inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych 
metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i 
archeologicznego", realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, w ramach 
Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki”. 
 
 

RAFAŁ KOLIŃSKI 
Zastosowanie zobrazowań satelitarnych w badaniach powierzchniowych 
na terenie irackiego Kurdystanu 
 
Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych terenu stało się w ostatnich latach 
standardową praktyką w programach prospekcji terenu prowadzonych na terenie 
Bliskiego Wschodu, a w szczególności w Mezopotamii. Analiza zdjęć z programu 
CORONA i – w mniejszym stopniu – LANDSAT, ASTER i QuickBird jest etapem 
wstępnym prac terenowych, a w niektórych wypadkach jedynym materiałem 



 
 

 
NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII – SZANSA CZY 

PUŁAPKA? 

10 
 

źródłowym do analiz historii osadnictwa, szczególnie na praktycznie 
niedostępnym terenie Iraku. 
 Badania powierzchniowe, prowadzone przez Instytut Prahistorii UAM na 
terenie irackiego Kurdystanu od 2012 roku, również wykorzystują zobrazowania 
CORONA i QuickBird. Jednak codzienna praktyka pokazała, że ich skuteczność w 
identyfikacji stanowisk archeologicznych zależy od szeregu czynników i – 
szczególnie na terenie pagórkowatym – jest stosunkowo niska. Autor zamierza 
przedyskutować przyczyny takiego stanu rzeczy i zaproponować praktyki 
pozwalające na skuteczne posługiwanie się zobrazowaniami satelitarnymi na 
terenie o niesprzyjającej morfologii lub budowie geologicznej. 
 
 

GRZEGORZ KIARSZYS 
Teledetekcja krajobrazów archeologicznych. Problem integracji  
i interpretacji rezultatów różnych metod prospekcji terenowej 
 
Jedną z podstawowych trudności w archeologicznych studiach krajobrazowych 
jest wysiłek intelektualny zmierzający do integracji wyników uzyskiwanych za 
pomocą różnych metod. Bowiem często są one do siebie nieprzystające. Wynika 
to z faktu, że są ukierunkowane na rejestrowanie różnych jakościowo 
fenomenów. 
 Zatem archeolog staje przed problemem zestawienia uzyskanych wyników 
w taki sposób, by zebrane informacje uzupełniały się, a w określonych 
okolicznościach umożliwiały wzajemną weryfikację. Umiejętność ta wiąże się nie 
tylko z mechanicznym porównaniem danych, lecz wymaga przede wszystkim 
krytycznej perspektywy – znajomości potencjału i ograniczeń zastosowanych 
technik. Zasygnalizowana kwestia stanowi złożone zagadnienie, bowiem wiele ze 
współczesnych metod teledetekcyjnych nie doczekało się jeszcze wypracowania 
na gruncie archeologii schematów interpretacyjnych, przez co ich potencjał 
poznawczy nie jest w pełni doceniany. O tym potencjale decyduje nie tylko 
doskonałość techniczna i precyzja wykorzystywanych metod, ale przede 
wszystkim umiejętność interpretowania dostarczanych przez nie wyników.  
  Jako podstawy źródłowe zaproponowanego referatu posłużą współczesne i 
archiwalne zdjęcia lotnicze, źródła kartograficzne, wyniki badań 
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powierzchniowych, rezultaty lotniczego skaningu laserowego oraz wyniki badań 
geomagnetycznych. Każda z wymienionych metod rejestruje inny zakres 
fenomenów. Głównym źródłem informacji w badaniach powierzchniowych są 
zabytki ruchome, które w wyniku określonych procesów znalazły się na 
powierzchni ziemi. W przypadku fotografii lotniczej są to fototony i różnice 
kolorystyczne (np. wyróżniki roślinne, glebowe, mrozowe etc.), poprzez które 
manifestują się obiekty archeologiczne. Metoda geomagnetyczna opiera się na 
rejestracji anomalii magnetycznych, natomiast lotniczy skaning laserowy 
dostarcza pomiarów, które muszą zostać przetworzone i odpowiednio 
zwizualizowane, by stały się użyteczne dla potrzeb archeologicznych.  
  Zasygnalizowany problem zostanie omówiony na przykładzie wybranych 
grodzisk średniowiecznych z Dolnego Śląska, badań krajobrazowych 
przeprowadzonych w południowo-zachodniej części Wyspy Wolin oraz 
nieistniejącego już miasta Miedzianka (Dolny Śląsk), które w średniowieczu i w 
okresie nowożytnym było miejscem wydobycia miedzi, a w czasach zimnej wojny 
funkcjonowała tam kopalnia uranu.  
 
 

MICHAŁ GILEWSKI 
Nowe techniki obrazowania, doświadczenia z RTI i Slow Motion  
w archeologii 
 
Techniki obrazowania cyfrowego znalazły powszechne zastosowanie w 
dokumentacji archeologicznej. Czasami są to wyspecjalizowane techniki, których 
stosowanie pozwala uzyskać efekty odbiegające od tradycyjnej fotografii cyfrowej. 
W prezentacji autor omówi swoje doświadczenia związane ze stosowaniem 
techniki RTI (Reflective Transformation Imaging lub Polynomial Texture Mapping), 
która ma niezwykle znaczenie dla dokumentacji zabytków rzeźbionych  
i rytych. RTI za pomocą odpowiednio wykonanej serii zdjęć zabytku pozwala na 
opracowanie modeli powierzchni zabytków. Dzięki temu uzyskujemy obrazy 
komputerowe, na których możliwe jest dowolne ustawienie konta padania 
światła, a nawet zmiana poziomu odbijania/pochłaniania światła przez 
powierzchnię zabytku. Dzięki temu możliwe jest najdokładniejsze 
zadokumentowanie i zbadanie szczegółów rzeźbiarskich. 
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 Innym przykładem zastosowania możliwości serii obrazów w archeologii 
jest wykorzystanie techniki slow-motion w dokumentacji eksperymentów 
archeologicznych. Technika slow-motion okazała się przydatna w analizie zjawisk 
towarzyszącym procesom rekonstrukcji zabytków archeologicznych, ponieważ 
umożliwia zadokumentowanie dynamicznych zjawisk, trudno uchwytnych dla oka 
obserwatora. 

 
 

BOGUMIŁ PILARSKI, PIOTR SZCZEPANIK, WIESŁAW KOSZKUL, JAROSŁAW 
ŹRAŁKA 
Nowoczesne metody dokumentacji w badaniach nad kulturą Majów 
 
 

DOROTA ZAWIESKA, JAKUB MARKIEWICZ 

Skaning naziemny czy obrazy cyfrowe w inwentaryzacji obiektów 
dziedzictwa kultury? 
 
Generowanie precyzyjnej, a zarazem wysokorozdzielczej dokumentacji 
architektonicznej, pozyskiwanej na podstawie danych z naziemnego skaningu 
laserowego bądź gęstych chmur punktów z obrazów cyfrowych jest ciągle 
zagadnieniem otwartym, zawierającym wiele wyzwań. Mimo rozwoju algorytmów 
przetwarzania danych pod kątem generowania wysokorozdzielczych ortoobrazów 
bądź dokładnych rysunków wektorowych, problemem cały czas pozostają 
ograniczenia związane z wykorzystywanymi sensorami pomiarowymi. 
 W przypadku opracowywania danych z naziemnego skaningu laserowego 
problematyczne wydaje się odwzorowywanie obiektów związanych z szeroko 
pojętym dziedzictwem kulturowym. Podczas opracowywania tego typu obiektów 
można napotkać na wiele problemów. Jednym z nich jest brak możliwości pełnego 
zobrazowania całego obiektu przy pomocy jednego źródła danych (jednego 
sensora pomiarowego). Ograniczenia mogą być spowodowane brakiem dostępu 
bądź inwazyjnego działania systemu pomiarowego. Innym problemem związanym 
z pomiarem obiektów zabytkowych jest ich skomplikowana geometria oraz 
struktura i tekstura badanych powierzchni. Alternatywą dla tych ograniczeń 
wydaje się być wykorzystanie wielu sensorów, a głównie naziemnego skaningu 
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laserowego oraz cyfrowych obrazów. Systemy te niejednokrotnie uzupełniają się, 
szczególnie przy pomiarach skomplikowanych powierzchni zabytkowych. 
 
 

DOROTA ZAWIESKA, MICHAŁ KOWALCZYK, JAKUB MARKIEWICZ, RAFAŁ 
ZAPŁATA 

Skanowanie naziemne oraz produkty fotogrametryczne w badaniach 
archeologiczno-architektonicznych na przykładzie ruin zamku biskupów 
krakowskich w Iłży 
 
Prezentacja odnosi się do interdyscyplinarnych działań prowadzonych w ramach 
projektu naukowego pt. „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w 
ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie 
nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów 
dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego", realizowanego przez 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk 
Historycznych i Społecznych, w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”. 
 Wystąpienie skupia się przede wszystkim na zagadnieniach pomiarów i 
dokumentacji obiektów zabytkowych i ma charakter dyskusyjny w zakresie 
pojawiających się szans, a zarazem istniejących zagrożeń związanych z 
zastosowaniem nowoczesnych technik dokumentacyjnych. Zaprezentowane 
zostaną doświadczenia autorów z wykonania pomiarów terenowych ruin zamku 
biskupów krakowskich za pomocą skanera naziemnego i aparatu cyfrowego. 
 Metody nieinwazyjne w badaniach archeologiczno-architektonicznych oraz 
w pracach konserwatorskich zyskują w ostatnich latach kolejne narzędzia, które 
wprowadzają wysokiej jakości pomiary obiektów zabytkowych oraz modernizują 
warsztat działań terenowych. Nieinwazyjność, jako cecha wiodąca dzisiejszej 
polityki konserwatorskiej, wspierana jest m.in. poprzez stosowanie szerokiego 
wachlarza metod teledetekcyjnych w ochronie i badaniu dziedzictwa 
kulturowego. Nieniszczące badanie aparaturowe zasila obecnie m.in. naziemne 
skanowanie oraz fotogrametria bliskiego zasięgu, które umożliwiają wykonywanie 
pomiarów wysokiej jakości, a także rejestrują właściwości teledetekcyjne 
obiektów wraz z zachodzącymi zmianami na ich powierzchni. 
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ROMAN ŁOPACIUK  
Zasady i korzyści pozycjonowania geodezyjnego w naziemnej  
i lotniczej dokumentacji fotogrametrycznej 
 
Problem braku pełnego wykorzystania możliwości geodezji w badaniach 
archeologicznych nie znalazł, jak dotychczas, systemowego rozwiązania. 
Zagrożenie przekłamania pomiarowego wzrosło wraz z rozwojem i 
rozpowszechnieniem technik fotogrametrycznych. Wydaje sie nawet, że 
spektakularny wygląd tak wykonanej dokumentacji przysłonił archeologom 
obowiązek utrzymywania należytej precyzji.  
 W dotychczasowej literaturze przedmiotu, a także w znanych mi 
programach edukacyjnych uczelni kształcących studentów archeologii, brak jest 
jasno określonej roli, warunków i zasad dokonywania pomiaru. Te niewątpliwe 
braki wydają się zagrażać dalszemu rozwojowi nowych technik 
dokumentacyjnych. Bez właściwie wykonanej geodezji stają się one bowiem 
jedynie zbiorem ilustracji. Wiedza geodezyjna to nie tylko umiejętność włączenia 
tachimetru i pionowego ustawienia pryzmatu. To nauka dająca podstawę do 
właściwego pozyskiwania zdjęć w odniesieniu do specyfiki dokumentowanego 
obiektu. To wiele innych zabiegów, których efekty wykonywanej dokumentacji 
zamykają w sprawdzalnych ramach geodezyjnych współrzędnych. Jasne określenie 
metod pomiarowych, niezbędnych przy wykonywaniu badań archeologicznych, 
przekłada się na właściwe oznaczenie szczegółów, które z kolei pozwalają na 
precyzyjne pozycjonowanie materiału wyjściowego, zarówno areofotografii, jak i 
zdjęć naziemnych. Wpływa na właściwy dobór sposobów obróbki cyfrowego 
obrazu i ukazuje możliwości dalszego wykorzystania zapisów fotogrametrycznych 
w dziele tworzenia modeli przestrzennych, wpisanych w globalny układ 
odwzorowań. 
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KRZYSZTOF BAKUŁA, WOJCIECH OSTROWSKI, RAFAŁ ZAPŁATA 

Lotnicze skanowanie laserowe oraz ISOK w badaniu i inwentaryzacji 
dziedzictwa archeologicznego 
 
Prezentacja skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z lotniczym 
skanowaniem laserowym oraz danych ISOK, które będą omawiane w kontekście 
ogromnych szans detekcji i dokumentacji dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza 
archeologicznego. 
 Lotnicze skanowanie laserowe stanowi nieocenione narzędzie  
w zakresie rozpoznawania zasobów dziedzictwa kulturowego, zyskując  
w ostatnich latach coraz większe uznanie w środowiskach naukowo-badawczych i 
konserwatorskich. Literatura przedmiotu oraz dotychczasowe wyniki 
zastosowania ALS, a także danych ISOK, potwierdzają użyteczność  
i skuteczność tej metody nieinwazyjnego rozpoznawania i inwentaryzowania 
zabytków na obszarach leśnych. Dane pozyskiwane w ramach ISOK stanowią 
nieoceniony potencjał badawczy, który umożliwia przeprowadzenie prospekcji 
terenowej na terenach, które dotychczas nie doczekały się szerszych badań, poza 
nielicznymi wyjątkami. 
 Wystąpienie ma również na celu zaprezentowanie opracowanej 
automatycznej detekcji obiektów zabytkowych, jakie znajdują się przede 
wszystkim na terenach leśnych, co zostanie zilustrowane przykładem z 
prowadzonych badań. Pośrednim celem prezentacji jest zabranie głosu w dyskusji 
nad jakością i poziomem wykonywania pomiarów ALS oraz ich przetwarzaniem dla 
potrzeb archeologicznych. 
 Prezentowany referat jest efektem prac w ramach projektu naukowego pt. 
„Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i 
inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych 
metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i 
archeologicznego", realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, w ramach 
Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki”. 
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PATRYK MUNTOWSKI, WALDEMAR GLIŃSKI 
Badania na zamku w Chęcinach – efektywne wykorzystanie technik 
fotogrametrycznych w dokumentacji archeologicznej 
 
W wystąpieniu, poza krótką prezentacją wyników ratowniczych badań 
archeologicznych prowadzonych na zamku w Chęcinach w 2013  
i 2014 roku, zaprezentowana zostanie problematyka związana z wykorzystaniem 
technik fotogrametrycznych na potrzeby wykonywania polowej dokumentacji 
archeologicznej. Omówione zostaną podstawowe założenia metodyczne  
i techniczne zastosowanych metod dokumentacji oraz kryteria ich doboru w 
odniesieniu do zakresu i przedmiotu badań. W trakcie prezentacji, na wybranych 
przykładach przedstawione zostaną główne zalety i wady rozwiązań tego typu ze 
szczególnym naciskiem na wzajemne relacje pomiędzy przyjętą metodyką 
terenowych prac wykopaliskowych a zastosowanymi metodami 
dokumentacyjnymi. 
 
 

ŁUKASZ MISZK, ALEKSANDRA REJOWICZ 
Nowe techniki dokumentacyjne zastosowane podczas badań na 
stanowiskach śródziemnomorskich Paphos Agora (Cypr) oraz Cortes 
(Portugalia) 
 
Celem wystąpienia będzie przedstawienie wyników prac zespołu badawczego 
związanego z projektem Paphos Agora Project realizowanego przez Zakład 
Archeologii Klasycznej na Cyprze w zakresie zastosowania nowych technik 
dokumentacyjnych podczas wykopalisk na stanowiskach śródziemnomorskich. 
Pierwsze etapy prac wykonano na dwóch stanowiskach: Paphos Agora – głównym 
placu starożytnej stolicy Cypru oraz Cortes – willi rzymskiej na płaskowyżu 
Barrocal w portugalskim regionie Algarve. 
 Podstawowym założeniem wykonanych prac było stworzenie 
trójwymiarowych modeli stanowiska za pomocą pomiarów wykonanych 
tachimetrem i w oparciu o stworzony w ten sposób numeryczny model terenu 
oraz uzupełnienie go o fotogrametryczną dokumentację odsłoniętych struktur. 
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Stworzony w ten sposób plan stanowiska ma być podstawą dla skonstruowania 
bazy danych w oparciu o systemy informacji geograficznej (GIS). 
 W wystąpieniu chcielibyśmy również przedstawić obserwacje poczynione 
podczas realizacji prac dokumentacyjnych i trudności, na jakie napotkaliśmy oraz 
zaprezentować rozwiązania majce na celu ulepszenie ich realizacji. 
 
 

MARCIN KRZEPKOWSKI, MARCIN MOEGLICH 

Widziane z lotu ptaka. Zapomniane miasto Zwanow wojewody 
poznańskiego Dobrogosta. Późnośredniowieczny i nowożytny zespół 
osadniczy w Niedźwiedzinach (przysiółek Dzwonowo), woj. wielkopolskie 
 
Podczas wystąpienia przedstawiona zostanie wstępna interpretacja ortofotomapy 
zamieszczonej w serwisie www.geoportal.gov.pl. Na polach uprawnych przysiółka 
Dzwonowo (sołectwo Niedźwiedziny), pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, 
zaobserwowano wyznaczniki wegetacyjne, które zinterpretowano jako relikty 
zespołu osadniczego: wsi owalnicowej, miasta lokacyjnego oraz 
średniowiecznego(?) i nowożytnego dworu. Podczas prospekcji terenowej, 
przeprowadzonej zimą 2014 roku, zlokalizowano również teren dawnego 
cmentarza związanego z nieistniejącym obecnie kościołem. Na podstawie 
kwerendy źródłowej ustalono, że Dzwonowo (Swanow/Zwanowo) stanowiło w 
średniowieczu ośrodek klucza dóbr należących do wojewody poznańskiego 
Dobrogosta, później zaś do jego potomków. Miasto, które lokowano u schyłku XIII 
lub na początku XIV wieku, ucierpiało prawdopodobnie w wyniku wojny domowej 
toczącej się w Wielkopolsce po śmierci Ludwika Węgierskiego. Ostateczny upadek 
miasta nastąpił przed początkiem XVI wieku, najpewniej na skutek konkurencji 
później lokowanych, lecz dynamiczniej rozwijających się prywatnych ośrodków 
miejskich (Gośliny Kościelnej, Kiszkowa i Skoków), oraz zmiany lokalnych szlaków 
handlowo-komunikacyjnych. 
 Przedstawione tezy wymagają dalszych wnikliwych studiów. W celu 
uzyskania jak najpełniejszego obrazu tego unikatowego zespołu osadniczego 
konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych badań interdyscyplinarnych. 
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JACEK KARMOWSKI, JAN ROMANISZYN 
Ocena zmian zagospodarowania i zagrożeń dla 
wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu i jego 
okolicach 
 
Celem prezentacji jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób na przestrzeni 
lat zmienił się sposób zagospodarowania przestrzennego w okolicach 
wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu oraz jakie możliwe 
zagrożenia można dostrzec na podstawie analizy dostępnych informacji. 
Przedstawiając zagadnienie autorzy oprą się o różnego rodzaju zasoby danych 
teledetekcyjnych. Szeroki wachlarz nieinwazyjnych metod pozwalających zbadać i 
zrozumieć przeszłość naszych terenów jest coraz powszechniej stosowany na 
terenie całego kraju.  
 W ramach omawianego problemu zostaną zaprezentowane i 
przeanalizowane dane takie jak: wyniki badań powierzchniowych prowadzonych 
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, fotografie lotnicze, dane przestrzenne 
(zobrazowania satelitarne, ortofotomapa, mapa topograficzna), mapy historyczne 
oraz informacje pozyskane ze Studium Zagospodarowania Przestrzennego gminy, 
na której terenie znajduje się giecki kompleks osadniczy. Wszystkie z wyżej 
wymienionych zasobów zostały zintegrowane w ramach oprogramowania typu 
GIS. 
 W referacie autorzy wskażą potrzebę integracji danych w ramach ochrony 
dziedzictwa narodowego oraz będą starali się podkreślić konieczność 
powszechnego dostępu do informacji i oprogramowania ułatwiającego analizę 
zintegrowanych zasobów danych pozyskanych przy pomocy różnych metod 
nieinwazyjnych. Autorzy przedstawią analizę rozwoju zabudowy wokół 
wczesnośredniowiecznego grodziska w oparciu o dane pochodzące z różnych lat 
oraz omówią, w jaki sposób integracja różnych rodzajów informacji w środowisku 
GIS może ułatwić ocenę rozwoju infrastruktury i budownictwa na danym 
obszarze. Zostanie również zaprezentowany szereg zagrożeń wynikających m.in. z 
procesu urbanizacyjnego, a także zostanie zwrócona uwaga na czynniki 
bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo i stan zachowania reliktów 
archeologicznych. 
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GRZEGORZ SZALAST  
Archeologia lotnicza a cmentarzyska kurhanowe – potencjał 
informacyjny danych z lotniczego skaningu laserowego 
 
Lotniczy skaning laserowy (ALS – Airborne Laser Scanning) jest jedną z 
najmłodszych metod nieinwazyjnych stosowanych w polskiej archeologii. 
Odpowiednie opracowanie danych pomiarowych (tzw. chmury punktów), 
pozyskanych przy wykorzystaniu tej metody, pozwala szczegółowo rejestrować 
obiekty archeologiczne posiadające własną formę morfologiczną. 
 Celem wystąpienia będzie ukazanie potencjału informacyjnego lotniczego 
skaningu laserowego w badaniu cmentarzysk kurhanowych na przykładach z 
obszaru województwa zachodniopomorskiego. Pierwszym z nich będzie – 
położona w terenie otwartym – wczesnośredniowieczna nekropola na Wzgórzu 
Wisielców (gm. Wolin). Drugim – nieznane dotychczas cmentarzysko, położone na 
obszarze zalesionym, w pobliżu miejscowości Strumiany (na granicy gmin Stargard 
i Goleniów), które zostało zidentyfikowane przy użyciu danych ALS. W obu 
przypadkach zaprezentowany zostanie szereg specjalistycznych wizualizacji 
archeologicznych, które umożliwiają rozpoznanie obiektów w zasadzie 
niewidocznych z poziomu gruntu. Dodatkowo w opracowaniu wykorzystane 
zostaną archiwalne i współczesne materiały fotolotnicze oraz mapy topograficzne. 
 
 

RADOMIR BAŁAZY, KRZYSZTOF STEREŃCZAK, MACIEJ SZTAMPKE, RAFAŁ 
ZAPŁATA 
Laserowi odkrywcy – nieinwazyjne i społecznościowe badanie zasobów 
archeologicznych 
 
Prezentacja związana jest z projektem naukowym „Laserowi odkrywcy – 
nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i 
historycznych woj. świętokrzyskiego” realizowanym w ramach przedsięwzięcia 
„Ścieżki Kopernika” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Za badania odpowiada Konsorcjum Laserowych Odkrywców, czyli 
Instytut Badawczy Leśnictwa i fundacja Centrum GeoHistorii.  
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 Celem wystąpienia jest omówienie potencjalnych możliwości, a więc szans 
wynikających z włączenia do badań naukowych społeczeństwa w oparciu o 
sieciowe rozwiązania teleinformatyczne. Idea społecznościowa – nauki 
obywatelskie, zyskała ogromne uznanie w oczach wielu przedsięwzięć naukowo-
badawczych w kraju i na świecie, co też stało się podstawą do ukierunkowania 
badań archeologicznych w stronę współpracy ze społeczeństwem. 
 W badaniach archeologicznych, w tym archeologii lotniczej, obecnie 
związanej również z technologią skanowania laserowego, nieodłącznym 
elementem jest interpretacja pozyskiwanych danych. Ponieważ proces naukowy 
związany z rozpoznawaniem obiektów zabytkowych bazuje m.in. na 
wygenerowanych obrazach z danych lotniczego skanowania laserowego (danych 
ISOK – „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami”), a dalej na ich interpretacji, autorzy projektu – realizując 
postawiony cel, czyli detekcję i dokumentację dziedzictwa archeologicznego  
i historycznego – sięgają po rozwiązanie, które pozwala włączyć do procesu 
naukowego dodatkowy element w postaci interpretacji obrazów wykonywanej 
przez osoby zainteresowane udziałem, a w szczególności osoby spoza kręgu 
specjalistów, które charakteryzuje m.in. umiejętność dostrzegania form 
przestrzennych w obrazach powstałych na bazie ALS. 
 Pośrednim celem wystąpienia jest również omówienie zasobów ISOK i 
możliwość ich wykorzystania do badań archeologicznych, w tym do badania 
obszarów w Polsce środkowo-wschodniej. Ta część prezentacji skupia się na 
problemach metodycznych związanych z badaniami nieinwazyjnymi w archeologii. 
Potencjał badawczy będzie zilustrowany przykładami wybranych rezultatów 
badań. 
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MAGDALENA BRYK 
Bezpłatne aplikacje mobilne GIS dla systemu Android – cenna pomoc czy 
zbędny gadżet w nieinwazyjnej prospekcji terenowej? 
 
Urządzenia mobilne, tj. smartfony i tablety, dzięki rozwojowi technologicznemu – 
wzrostowi wydajności stosowanych komponentów przy jednoczesnej ich 
miniaturyzacji – obecnie dają nam możliwość korzystania z mocy komputera w 
niewielkim urządzeniu. Wraz z zastosowaniem przez producentów odbiorników 
GPS możliwe stało się wykorzystanie tych urządzeń do zbierania, gromadzenia i 
zarządzania danymi przestrzennymi. Opcje wskazania na mapie aktualnej 
lokalizacji użytkownika, zapis współrzędnych pozycji wzbogacony o dodatkowe 
informacje tekstowe i graficzne, czy praca na wcześniej zdefiniowanych danych są 
wykorzystywane w coraz liczniejszych, powszechnie dostępnych aplikacjach. Nie 
wszystkie jednak są na tyle praktyczne, aby wzbudzić zainteresowanie 
archeologów i stać się jednym z narzędzi używanych podczas nieinwazyjnych 
badań. 
 Poster przedstawi porównanie wybranych, bezpłatnych aplikacji GIS dla 
systemu Android, które mogą zostać z powodzeniem wykorzystane jako pomoc 
podczas archeologicznej prospekcji terenowej. Określone zostaną kryteria 
wyboru, a zatem również charakterystyka funkcjonalności, niezbędnej oraz 
opcjonalnej dla celów badawczych. Uwzględnione zostaną aspekty praktycznego 
użycia wybranych produktów, zarówno na tablecie, jak i smartfonie, podczas 
pracy w warunkach polowych, przy kontroli dokładności pomiaru za pomocą 
osobnego odbiornika GPS. Zaprezentowany zostanie również krótki opis korzyści i 
ograniczeń wynikających z zastosowania urządzeń mobilnych do wskazanych prac 
badawczych. Zebrane wyniki zachęcają do używania rozwiązań mobilnych i 
wskazują konkretne aplikacje pomagające uzupełnić niskim kosztem warsztat 
nowoczesnego archeologa. 
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MARTA BURA, JANUSZ JANOWSKI  
Pracownia skanerów 3D w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego 
 
 
MACIEJ WRONA 

Optoelektroniczne narzędzia mapowania przestrzeni w oparciu  
o metodę skanowania optycznego w widmowym zakresie bliskiej 
podczerwieni – alternatywa dla klasycznych metod precyzyjnej 
inwentaryzacji geometrycznej stanowisk archeologicznych 
 
Wojskowa Akademia Techniczna, w ramach prowadzonej działalności badawczo-
rozwojowej, realizuje prace z zakresu geomatyki, teledetekcji i fotogrametrii. 
Znaczna część rezultatów tych prac – oprócz zastosowań typowo militarnych – ma 
dużą szansę wdrożenia nie tylko w przemyśle, ale również w archeologii. 
 Rozwijany obecnie projekt – związany z optoelektronicznymi narzędziami 
mapowania przestrzeni w oparciu o metodę skanowania optycznego w 
widmowym zakresie bliskiej podczerwieni – może stanowić bardzo interesującą 
alternatywę dla klasycznych metod precyzyjnej inwentaryzacji geometrycznej 
stanowisk archeologicznych. 
 Poster przedstawia wyniki dotychczasowych prac z wykorzystaniem 
ręcznego skanera 3d F5-MVP, zaprojektowanego na zamówienie armii izraelskiej. 
Opisano również możliwości implementacji narzędzi opartych o tę technologię w 
pracach archeologicznych. Badania mają charakter pionierski w skali Polski i 
Europy. 
 
 

MICHAŁ JAKUBCZAK, KLAUDIA MOĆKO 
Pozostałości mielerzy na obszarze rezerwatu archeologicznego 
„Krzemionki” w świetle obrazowań lotniczym skanerem laserowym (ALS) 
 
Lotniczy skaning laserowy (ALS) pozwala na bardzo efektywną, nieinwazyjną 
prospekcję terenów zalesionych. Tereny takie stanowią aktualnie nieomal jedną 
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trzecią terytorium Polski. Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego powoduje 
ogromny przyrost ilości zidentyfikowanych obiektów archeologicznych. 
 Doświadczenia archeologów z Badenii-Wittenbergii i Norwegii pokazują, że 
największą liczbę odkryć stanowią mielerze. Nie inaczej jest w Polsce, a 
szczególnie na obszarze Zagłębia Staropolskiego, gdzie ten typ zabytków 
występuje bardzo licznie. Tylko na małym fragmencie rezerwatu „Krzemionki” – w 
Lesie Baczyńskiego obejmującym 1,2 km

2
 – przy użyciu różnych wizualizacji 

Numerycznego Modelu Terenu zidentyfikowano pozostałości ponad 220 mielerzy. 
 Do pełnej inwentaryzacji obiektów tego typu niezbędne jest wykorzystanie 
analiz bardziej złożonych niż standardowe wizualizacje „hillshading”. Na terenie 
Lasu Baczyńskiego procedury takie pozwoliły zwiększyć ilość identyfikowanych 
pozostałości mielerzy o 50 procent. 
 Identyfikacja tak wielkiego zbioru obiektów generuje wspólne dla całej 
Europy problemy. Dotyczą one zarówno skutecznych metod analizy i datowania 
mielerzy, jak i zasad zarządzania tak dużym zbiorem zabytków. W tym drugim 
zakresie nieodzowne są analizy GIS. Konieczne jest także wypracowanie 
wspólnych zasad zarządzania dziedzictwem archeologicznym tego rodzaju. 
 
 

MICHAŁ JAKUBCZAK, MICHAŁ SZUBSKI, JANUSZ BUDZISZEWSKI  
Grodziska w świetle obrazowań lotniczym skaningiem laserowym (ALS) 
 
Oczywistym jest, że jednym z najistotniejszych zastosowań lotniczego skanowania 
laserowego (ALS) w archeologii będą analizy pozostałości konstrukcji obronnych 
pradziejowych i wczesnośredniowiecznych grodzisk. 
 W celu sprawdzenia skuteczności metody i wypracowania kanonu zasad 
postępowania w takich pracach, przeanalizowano obrazowania trzech grodzisk: 
Trzcinicy (pow. jasielski), Guciowa (pow. zamojski) i Chełmca Polskiego (pow. 
nowosądecki). Dobrano je tak, aby były to obiekty o złożonych założeniach obronnych, 
aby były dziś porośnięte lasem, były badane archeologicznie na sporą skalę i posiadały 
wykonane w trakcie tych badań plany geodezyjne. Analizie poddano rastrowe obrazy 
zgeneralizowanych Numerycznych Modeli Terenu udostępnione na Geoportalu oraz 
precyzyjne Numeryczne Modele Terenu opracowane w oparciu o zakupione w CODGiK 
chmury punktów. 
Przeprowadzone prace prowadzą do wniosku, że: 



 
 

 
NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII – SZANSA CZY 

PUŁAPKA? 

24 
 

• wygenerowane dzięki technologii ALS Numeryczne Modele Terenu zawsze 
wnoszą nowe dane do wiedzy o aranżacji grodów; 
• pełne wykorzystanie możliwości metody wymaga analiz bardziej złożonych niż 
standardowe wizualizacje „hillshading”; 
• wyniki analiz ALS powinny być zweryfikowane w terenie. 

 
 

JANUSZ BUDZISZEWSKI, MICHAŁ JAKUBCZAK, MICHAŁ SZUBSKI  
Badania górnictwa krzemienia przy pomocy lotniczego skanowania 
laserowego (ALS) 
 
Stanowiska związane z pozyskiwaniem surowców krzemieniarskich z oczywistych 
względów posiadać powinny specyficzną, antropogenną rzeźbę. Refleksja nad 
charakterem i złożonością tej rzeźby była przez lata ograniczona, bowiem na 
terenach wykorzystywanych rolniczo rzeźba była zazwyczaj zupełnie zniszczona, 
zaś na obszarach leśnych – gdzie zachowywała się lepszym stanie – trudna była do 
zadokumentowania. Unikalną próbą analizy rzeźby nakopalnianej było 
opracowanie przez Wojciecha Borkowskiego w 1995 roku neolitycznego pola 
górniczego „Krzemionki”. 
 Zupełnie nowe możliwości w tym względzie stworzył rozwój technologii 
lotniczego skanowania laserowego (ALS). Jednak, aby móc ją efektywnie 
wykorzystywać konieczne jest ustalenie: 
-  w jakich warunkach możliwe jest identyfikowanie wychodni skał 
krzemionkowych? 
-  jaką rzeźbę generują różne rodzaje aktywności górniczej? 
-  jak zmienia się ona w zależności od warunków geologicznych? 
-  jakie naturalne fenomeny generują rzeźbę podobną do stanowisk 
 pragórniczych? 
-  w jaki sposób antropogenna rzeźba nakopalniana przekształcana  jest i 
niszczona przez działalność rolną? 
 Instytut Archeologii UKSW w Warszawie realizuje od trzech lat projekty 
zmierzające do wypracowania algorytmu badań stanowisk pragórniczych w 
oparciu o lotnicze skanowanie laserowe (ALS). Zgromadzono dane związane z 
eksploatacją krzemieni z pierwotnych wychodni związanych z twardymi 
wapieniami wieku jurajskiego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór 
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Świętokrzyskich oraz z czwartorzędowych moren polodowcowych w ółnocno-
wschodniej Polsce. Obecnie trwają prace nad pozostałościami górnictwa skał 
krzemionkowych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na Pagórach Chełmskich 
oraz w Karpatach. 
 

JERZY SIKORA, JERZY TYSZKIEWICZ 
Rejestracja stratygrafii archeologicznej w urządzeniach opartych  
o system Android 
 
Poster zaprezentuje doświadczenia wynikające z wykorzystywania sprzętu (tablet, 
smartfon) opartego o platformę Android, jako narzędzia dokumentacji 
archeologicznej. Nacisk położony zostanie na rejestrowanie w tablecie opisu 
stratygrafii za pomocą arkusza kalkulacyjnego, wyposażonego w szereg opcji 
ułatwiających pracę dokumentalisty, m.in. kontrolę unikalności nazwy jednostki 
stratygraficznej oraz wykrywanie niezamierzonego zapętlenia układu 
stratyfikacyjnego. Dane z arkusza mogą być w prosty sposób eksportowane do 
popularnego programu Stratify 1.5, który ułatwia zarządzanie danymi oraz 
generuje automatycznie diagram Harrisa. System działa off-line i nie wymaga 
połączenia z siecią w trakcie pracy terenowej, dzięki czemu użytkownik nie ponosi 
dodatkowych kosztów i nie jest uzależniony od zasięgu sieci GSM. 
 
 

Kasper Hanus, Emilia Smagur 
Zastosowanie zdjęć LAAP i SfM na przykładzie badań pre- i 
protohistorycznego stanowiska Lovea, prowincja Siem Reap 
 
 

MAŁGORZATA WOROSZKIEWICZ 
Wykorzystanie współczesnych technik fotogrametrycznych do nie-
inwazyjnej dokumentacji archeologicznej wczesnośredniowiecznego 
grodziska w Warszawie 
 
Współczesne techniki fotogrametryczne pozwalają spojrzeć na obiekty 
archeologiczne z nieznanej do tej pory perspektywy. Skaning laserowy, jako 
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nowoczesna technika bezinwazyjnej prospekcji terenowej, stwarza nowe 
możliwości obserwacji oraz analizy powierzchni i pokrycia terenu. Dane pozyskane 
w wyniku skanowania znajdują szerokie zastosowanie w badaniach 
archeologicznych i są wykorzystywane głównie do inwentaryzacji i monitorowania 
stanowisk archeologicznych, dokumentowania przebiegu prac, a także tworzenia 
szczegółowych modeli 3D obiektów archeologicznych. 
 Zakres przeprowadzonych prac obejmował fotogrametryczną rekonstrukcję 
badanego obiektu archeologicznego, jakim są pozostałości po grodzisku 
znajdujące się na terenie dzisiejszego Lasku Bródnowskiego w Warszawie. Gród, o 
wymiarach 50 × 50 m, będący symbolem średniowiecznego osadnictwa na 
obszarze Warszawy, datowany jest na X-XI wiek. Prace terenowe związane były z 
zaplanowaniem oraz realizacją pomiarów mających na celu pozyskanie dla 
badanego obiektu danych w postaci chmury punktów za pomocą fazowego 
naziemnego skanera laserowego, uzupełnionych o satelitarne pomiary GPS. Dane 
z naziemnego skanowania laserowego poddano integracji z danymi pochodzącymi 
z systemu lotniczego skanowania laserowego pozyskanymi w ramach programu 
ISOK. W pracach wykorzystano zarówno archiwalne, jak i aktualne zdjęcia lotnicze 
analizowanego obszaru, na podstawie których wygenerowano numeryczne 
modele badanego obiektu. Otrzymane wyniki poddano szczegółowej analizie i 
interpretacji. 
 

 
 


