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1. Metodyka pomiarów 
Pomiary wykonano metodą magnetyczną przy użyciu 
gradientometru transduktorowego (luxgate) Geoscan 
Research FM 256. Gęstość próbkowania wynosiła 8 po-
miarów na metr kwadratowy (co 0,25 m wzdłuż linii od-
ległych od siebie o 0,5 m). Pomiary brane były w trybie 
zygzak, w obrębie kwadratów o boku 20 m. Każdorazo-
wo po zakończeniu pomiarów w obrębie kwadratu, po-
zycja sond była adjustowana w punkcie referencyjnym.

Szczegółowa siatka pomiarowa (tzn. kwadraty o boku 
20 m) na każdym z badanych stanowisk wytyczana była 
w oparciu o punkty wyznaczone przez kierownika pro-
jektu – prof. dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego. Ich lokali-
zację w stosunku do obszaru objętego pomiarami przed-
stawiono na rycinach 2, 3, 6 i 7.

2. Opracowanie i sposób prezentacji wyniku
Wyniki opracowane zostały przy użyciu programu Geo-
plot 3.0. Pomiary poddane zostały korekcji błędu po-
wstałej w wyniku przenoszenia instrumentu podczas 
pomiarów w dwóch przeciwnych sobie kierunkach 
(funkcja destagger) oraz ujednoliceniu wyniku na pod-
stawie średnich wartości pomiarów na poszczególnych 
liniach pomiarowych (funkcja zero mean traverse). Po-
miary zostały interpolowane do siatki o boku 0,25 m 
oraz poddane funkcji low pass ilter uśredniającej wynik 
w obrębie macierzy o boku 2. Końcowe przygotowania 
map (i ich druk) wykonane zostało przy użyciu programu 
Surfer 8.0.

Wyniki przedstawione zostały jako mapy zmian wek-
tora pionowego natężenia pola magnetycznego (dale 
zwane mapami magnetycznymi), na których wartościom 
skrajnym odpowiada biel (wartości najniższe) i czerń 
(wartości najwyższe); wartości pośrednie oddane są 
w odcieniach szarości. Mapy przedstawiono w różnych 
przedziałach wartości. Mapy z danymi pomiarowymi 
w większych przedziałach wartości (mapa górna na ryc. 
4; ryc. 8; lewa mapa na ryc. 11) służą do uwydatnienia 
anomalii o dużej amplitudzie wartości. Mapy prezen-
tujące dane w węższych przedziałach wartości (mapa 
dolna na ryc. 4; ryc. 9; prawa mapa na ryc. 12) służą 
do oddania kształtu struktur wywołujących niewielkie 
zmiany w natężeniu pola magnetycznego. Na wymienio-

nych powyżej rycinach osie X i Y oznaczone są zgodnie 
ze szkicami lokalizacji kołków dostarczonymi przez kie-
rownika projektu.

Na mapach wynikowych (ryc. 5, 10, 13) będących 
podstawą do omawiania wyniku pomiarów, osie xy opi-
sane zostały cyframi (na osi x) i literami (na osi y), dla 
ułatwienia lokalizacji opisywanych struktur. 

3. Wyniki pomiarów
Pomiary przeprowadzono na trzech stanowiskach, na 
obszarze o łącznej powierzchni 1,6 ha. Orientacyjną 
lokalizację stanowisk na zdjęciu satelitarnym (Google 
Earth) przedstawiono na ryc. 1. Szczegółowa lokalizacja 
obszarów badań w Urowie i Mozgowie przedstawiona 
została na zdjęciach pobranych z geoportal.gov.pl. Lo-
kalizację badań w Wieprzu przedstawiono w odniesieniu 
do osnowy geodezyjnej stanowiska.

3.1. Mozgowo (ryc. 2-5)
Obraz magnetyczny zdominowany jest szeregiem punk-
towych anomalii dipolowych o dużej amplitudzie, któ-
rych zagęszczenie widoczne jest B3 i C3 oraz wschod-
nich częściach B2 i C2. Anomalie te widoczne są także 
w północnym i zachodnim skraju obszaru badań. W kwa-
dracie C3, przy południowym skraju obszaru objętego 
badaniami, widoczna jest anomalia o podwyższonych 
wartościach natężenia pola magnetycznego, o kształcie 
dwóch linii stykających się pod kątem prostym. Północ-
no-wschodni odcinek anomalii leży na linii będącej prze-
dłużeniem północno-wschodniej ściany wieży odkrytej 
podczas wykopalisk rozpoczętych przed pomiarami 
geoizycznymi stanowiska. Północno-zachodni odcinek 
anomalii odpowiada najprawdopodobniej północno-za-
chodniej ścianie wieży. 

Wobec faktu odkrycia wieży wydaje się, że część 
z opisanych anomalii dipolowych, leżąca w jej pobliżu, 
jest odbiciem przedmiotów żelaznych pochodzących 
z czasów użytkowania wieży – tylko to tłumaczyłoby 
ich szczególne nagromadzenie w jej sąsiedztwie. Ano-
malie leżące w dalszej odległości od wieży, a także przy 
wschodniej i północnej granicach obszaru badań, odpo-
wiadałyby płytko zalegającym przedmiotom żelaznym 
o dacie najprawdopodobniej współczesnej.

Tomasz Herbich 

Wyniki badań metodą magnetyczną 
 wybranych stanowisk archeologicznych 

w rejonie Iławy w 2012 roku
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Punktowe anomalie o dużej amplitudzie (w B1 i na 
granicy pomiędzy A2 i A3), odpowiadają płytko leżącym 
przedmiotom żelaznym (prawdopodobnie współcze-
snym).
3.3. Wieprz - Wyspa Bukowiec (ryc. 11-13)
Na mapach magnetycznych obszaru objętego badaniami 
brak jest jakichkolwiek anomalii, które można by wiązać 
ze strukturami archeologicznymi. Anomalie dipolowe 
o dużej amplitudzie wartości odpowiadają najprawdo-
podobniej współczesnym obiektom metalowym.

4. Wnioski 
Wyniki badań potwierdziły przydatność metody w lo-
kalizowaniu takich pozostałości osadniczych jak pa-
leniska. Niestety – przydatność metody w przypadku 
omówionych powyżej badań ograniczona została do 
rejestracji wyłącznie tego typu znalezisk. W przypadku 
badań w Mozgowie, metoda okazała się przydatna do 
rejestracji fundamentu wieży; badania objęły jedynie ich 
fragment, z racji rozpoczętych wcześniej prac wykopa-
liskowych. 

3.2. Urowo (ryc. 6-10)
Badania przeprowadzono w obrębie dwóch obszarów, 
po północnej i południowej stronie grodziska. 

Na obszarze położonym po północnej stronie, bada-
nia pozwoliły zlokalizować szereg struktur o niewielkich 
rozmiarach, których odbiciem są anomalie o owalnym 
kształcie, średnicy od 1 do 2 m i przewadze wartości do-
datnich. Struktury takie zarejestrowano głównie w kwa-
dracie C1 i C2, widoczne są także w południowej części 
obszaru. Anomalię zarejestrowaną w południowym 
narożniku C1, o charakterystyce typowej dla palenisk 
z dużą ilością przepalonej ziemi (gliny), poddano wery-
ikacji w postaci sondażu przy użyciu laski glebowej. Na 
głębokości od 40 do 60 cm od powierzchni w pobranym 
materiale widoczne były węgle i drobiny wypalonej gli-
ny. Anomalia, która odpowiada palenisku (potwierdził 
to późniejszy sondaż wykopaliskowy) leży na zachodnim 
skraju strefy.

Pas zaburzeń widoczny pomiędzy zachodnim narożni-
kiem B1 i północnym narożnikiem A3 odpowiada połu-
dniowej granicy obniżenia terenu. 

Tomasz Herbich 

The results of magnetometer surveys at selected archaeological sites 
 in the Iława region in 2012

Summary

Magnetic survey was conducted on three archaeological 
sites: at Mozgowo, Urowo and on Bukowiec Island near Wie-
prz, covering a total surface of ca 1.6 ha. Measurements were 
made using the luxgate gradiometer Geoscan Research FM256, 
in sampling grid of 8 measurements on 1 m2 (0.25 x 0.50 m) in 
a zigzag mode. The results were processed with a use of the 
Geoplot sotware, applying destagger, zero mean traverse and 
low pass ilters. On the magneic plan of the Mozgowo site the 
outline of a tower is visible, parts of which were found during 
the excavaions that preceeded geophysical measurements. 

Numerous dipole anomalies of large amplitude which were 
noiced in the immediate vicinity of the tower are caused by 
metal objects, their locaions make it likely that at least some 
of them may be associated with the period of the tower’s occu-
paion. At Urowo a variety of anomalies were located of char-
acterisics typical for furnaces. The archaeological veriicaion 
of one of the anomalies conirmed that it was the furnace. The 
only anomalies that are visible on the magneic map of an area 
surveyed on the Bukowiec Island are those caused by metal 
objects which are most probably of a contemporary date. 
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk badanych geoizycznie w 2012 roku na zdjęciu satelitarnym (źródło: Google Earth)

Fig. 1. The location of sites geophysically examined in 2012, on the satellite photo (source: Google Earth)

Ryc. 2. Mozgowo. Lokalizacja terenu badań metodą magnetyczną na zdjęciu satelitarnym (źródło: geoportal.gov.pl)

Fig. 2. Mozgowo. The location of the research area with the magnetic method on the satellite photo (source: geoportal.gov.pl)

Ryc. 3. Mozgowo. Mapa magnetyczna na zdjęciu satelitarnym (źródło: geoportal.gov.pl)

Fig. 3. Mozgowo. Magnetic map on the satellite photo (source: geoportal.gov.pl)
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Ryc. 4. Mozgowo. Mapy magnetyczne. Gradientometr transduktorowy Geoscan Research FM256. Gęstość próbkowania 0,5 x 0,25 interpo-

lowana do 0,25 x 0,25. Mapa górna – wartości w przedziale -m 20/+20 nT/0,5 m; mapa dolna – wartości w przedziale  -6/+6 nT/0,5 m

Fig. 4. Mozgowo. Magnetic maps. Fluxgate gradiometer Geoscan Research FM256. The sampling grid 0,5 x 0,25 interpolated to 0,25 x 0,25. 

Upper map  – values within the range of -20/+20 nT/0,5 m; lower map – values within the range of -6/+6 nT/0,5 m
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Ryc. 5. Mozgowo. Mapa magnetyczna. Gradientometr transduktorowy Geoscan Research FM256. Gęstość próbkowania 0,5 x 0,25 interpo-

lowana do 0,25 x 0,25. Wartości w przedziale -8/+8 nT/0,5 m

Fig. 5. Mozgowo. Magnetic map. Fluxgate gradiometer Geoscan Research FM256. The sampling grid 0,5 x 0,25 interpolated to 0,25 x 0,25. 

Values within the range of -8/+8 nT/0,5 m

Ryc. 6. Urowo. Lokalizacja terenu badań metodą magnetyczną na zdjęciu satelitarnym (źródło: geoportal.gov.pl)

Fig. 6. Urowo. The location of the research area with the magnetic method on the satellite photo (source: geoportal.gov.pl)
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Ryc. 7. Urowo. Mapa magnetyczna na zdjęciu satelitarnym (źródło: geoportal.gov.pl)

Fig. 7. Urowo. Magnetic map on the satellite photo (source: geoportal.gov.pl)

Ryc. 8. Urowo. Mapa magnetyczna. Gradientometr transduktorowy Geoscan Research FM256. Gęstość próbkowania 0,5 x 0,25 interpolowa-

na do 0,25 x 0,25. Wartości w przedziale -10/+10 nT/0,5 m

Fig. 8. Urowo. Magnetic map. Fluxgate gradiometer Geoscan Research FM256. The sampling grid 0,5 x 0,25 interpolated to 0,25 x 0,25. 

Values within the range of -10/+10 nT/0,5 m
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Ryc. 9. Urowo. Mapa magnetyczna.  Gradientometr transduktorowy Geoscan Research FM256. Gęstość próbkowania 0,5 x 0,25 interpolo-

wana do 0,25 x 0,25. Wartości w przedziale -4 /+4 nT/0,5 

Fig. 9. Urowo. Magnetic map. Fluxgate gradiometer Geoscan Research FM256. The sampling grid 0,5 x 0,25 interpolated to 0,25 x 0,25. 

Values within the range of -4 /+4 nT/0,5 

Ryc. 10. Urowo. Mapa magnetyczna.  Gradientometr transduktorowy Geoscan Research FM256. Gęstość próbkowania 0,5 x 0,25 interpolo-

wana do 0,25 x 0,25. Wartości w przedziale -4 /+4 nT/0,5 

Fig. 10. Urowo. Magnetic map. Fluxgate gradiometer Geoscan Research FM256. The sampling grid 0,5 x 0,25 interpolated to 0,25 x 0,25. 

Values within the range of -4 /+4 nT/0,5
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Rys. 11. Wieprz (Wyspa Bukowiec). Lokalizacja badań magnetycznych względem osnowy geodezyjnej stanowiska. Obszar w kolorze szarym 

– obszar objęty pomiarami magnetycznymi

Fig. 11. Wieprz (Bukowiec Island). The location of magnetic examinations against geodetic grid of the site. The grey colour indicates the area 

covered with magnetic examinations

Ryc. 12. Wieprz (Wyspa Bukowiec). Mapy magnetyczne. Gradientometr transduktorowy Geoscan Research FM256. Gęstość próbkowania 

0,5 x 0,25 interpolowana do 0,25 x 0,25.  Mapa lewa – wartości w przedziale -20/+20 nT/0,5 m;   mapa dolna – wartości w przedziale 

-8/+8 nT/0,5 m

Fig. 12. Wieprz (Bukowiec Island). Magnetic maps. Fluxgate gradiometer Geoscan Research FM256. The sampling grid 0,5 x 0,25 interpolated 

to 0,25 x 0,25. The left map - values within the range of -20/+20 nT/0,5 m, the lower map – values within the range of -8/+8 nT/0,5 m
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Ryc. 13. Wieprz (Wyspa Bukowiec). Mapa magnetyczna. Gradientometr transduktorowy Geoscan Research FM256. Gęstość próbkowania 

0,5 x 0,25 interpolowana do 0,25 x 0,25. Wartości w przedziale -8 /+8 nT/0,5 m

Fig. 13. Wieprz (Bukowiec Island). Magnetic map. Fluxgate gradiometer Geoscan Research FM256. The sampling grid 0,5 x 0,25 interpolated 

to 0,25 x 0,25. Values within the range of -8/+8 nT/0,5 m
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