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Wstęp

Wykorzystanie technologii lotniczego skanowania lasero-
wego (Airborne Laser Scanning – ALS) w celu poszukiwań, 
identyfikacji i dokumentacji reliktów przeszłej kultywacji 
ziemi nie jest nowe, a prawdopodobnie pierwszy projekt 
którego założeniem była rejestracja takich śladów z wy-
korzystaniem wspomnianej technologii został przeprowa-
dzony w Rastatt w Niemczech w latach 1999–20051. Za-
dokumentowano wtedy ślady uprawy z wykorzystaniem 
techniki ridge and furrow. Sam projekt skupiał się jednak 
bardziej na samej technologii niż na dokumentowanych 
strukturach2. Od tego czasu wykorzystanie ALS w celu 
dokumentacji znanych już prehistorycznych i historycz-
nych struktur agrarnych oraz do poszukiwań nieznanych 
jeszcze stanowisk o takiej funkcji zdecydowanie wzrosło. 
Jest to zwłaszcza zauważalne w krajach Europy Zachod-
niej, a w szczególności w Wielkiej Brytanii, gdzie struktury 
typu ridge and furrow zaczęto dokumentować za pomocą 
zdjęć lotniczych od schyłku lat 50. XX wieku3. W Polsce 
technologię ALS w prospekcji archeologicznej zaczęto wy-
korzystywać na niewielką skalę około 2008 roku4, a pierw-
sze publikacje na ten temat pojawiły się w roku 20125. 
Obecnie, dzięki ogólnodostępnym wynikom skanowania 
w ramach projektu ISOK przeprowadzonym dla obszaru 
niemal całej Polski6, archeolodzy wykorzystują ją w zasa-
dzie przy większości badań terenowych. Dotychczas jed-
nak jej zastosowanie do identyfikacji struktur agrarnych 
jest rzadkością. Przykładem może być artykuł Andrzeja 
Affeka opisująca między innymi przykłady późnośrednio-

1   Informacja o projekcie na stronie: www.irb.fraunhofer.de/
bauforschung/baufolit/projekt/Schutz-der-Kulturlandsc-
haf t-am-Beispiel -der-Kar tierung-und-Er forschung-von-
W%C3%B6lb%C3%A4ckern-bei-Rastatt/ 20030172?local=en 
(dostęp: 06.I.2018).

2   Sittler 2004: 258–261.
3   Informacja z archiwum zdjęć Uniwersytetu w Cambridge: www.

cambridgeairphotos.com/search/?lonLat= &search=ridge+an-
d+furrow (dostęp: 06.I.2018). Zdjęcia także w Beresford i St. Jo-
seph 1979.

4   Banaszek 2014: 207–208.
5   Budziszewski i Wysocki 2012; Kobyliński et al. 2012; Orlicka-Ja-

snoch 2012.
6   Kurczyński, Stojek i Cisło-Lesicka 2015: 22–45, 54–58.

wiecznych pól typu ridge and furrow w nieistniejącej już 
wsi Bogusławka (pow. przemyski)7, lub praca Mateusza 
Dobiegały i Michała Jakubczaka o polach typu Celtic fields 
z miejscowości Michałów-Reginów, pow. legionowski8.

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wyko-
rzystania danych pozyskanych dzięki ALS do analizy relik-
tów dawnych struktur agrarnych. Ma także wskazać po-
tencjalne negatywne czynniki mogące wpływać na wyniki 
poszukiwań kolejnych tego typu struktur z wykorzysta-
niem ogólnodostępnego źródła danych, jakim w Polsce 
jest serwis geoportal.gov.pl. Omawianym przykładem 
będą ślady uprawy ziemi odkryte w pobliżu miejscowości 
Miłomłyn, pow. ostródzki.

Metoda

Obszar będący tematem opracowania położony jest na 
południowy-wschód od miejscowości Miłomłyn (ryc. 1A). 
Dostępne są dwie archiwalne mapy prezentujące ten 
fragment w relatywnie szczegółowo. Pierwsza to To-
pographische Karte (Meßtischblatt), arkusz Osterode 
i Ostpr. w skali 1:25000 z około 1925 roku (pierwsza edy-
cja z 1913 roku), a druga to mapa Генеральный Штаб 
Красной Армии, arkusz N-34-76-Г, Остероде w skali 
1:50000 z około 1941 (ale bazująca na starszych mapach 
pruskich). Obu mapom nadano georeferencje z wyko-
rzystaniem narzędzia Georeferencer w programie QGIS 
i zaznaczono granicę lasu (ryc. 1B i 1C). W obu przypad-
kach granice prawie dokładnie się pokrywały i w dalszych 
analizach wykorzystano już tylko granicę ze starszej mapy 
niemieckiej.

Omawiany obszar wokół Miłomłyna został zadoku-
mentowany cyfrowo za pomocą skanera impulsowego 
w tzw. Standardzie I ISOK9, w którym gęstość chmury 
punktów wynosi ≥ 4 pkt. na 1 m2. Po jej przetworzeniu 
otrzymany został Numeryczny Model Terenu9. Na potrze-
by przeprowadzanej analizy został on wypełniony siatką 
TIN.

7   Affek 2016: 419–421.
8   Dobiegała i Jakubczak 2018, w niniejszym tomie.
9   Źródło danych CODGiK.
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Tak przygotowany Numeryczny Model Terenu został 
poddany analizie z wykorzystaniem oprogramowania 
GlobalMapper. W ten sposób przygotowano serię map 
z opcją cieniowania Atlas Shader z różnymi parametrami 
położenia źródła światła (ryc. 2), dzięki czemu możliwe 
było czytelniejsze przedstawienie nierówności terenu, 
które z ustawieniami zaproponowanymi w warstwie 
WMS „ISOK Cieniowanie” w serwisie geoportal.gov.pl 
nie zawsze są dobrze widoczne. Wykonano także mapę 
z opcją cieniowania Slope Shader, który pozwala nadać 
kontrast nachylonym powierzchniom, dzięki czemu czy-
telniejsze są niewielkie, lokalne nierówności, nawet na 
lekko nachylonym obszarze (ryc. 3). Wykonanie cięć pro-
filowych w poprzek pól pozwoliło z kolei na zmierzenie 
szerokości grzbietów ornych i ich wysokości (ryc. 4). Na 
przygotowanym podkładzie wykonano analizę struktur 
przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania GIS.

Rezultaty

W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano 87 
wydzielonych pól (ryc. 5A). Na podstawie ich zachowanej 
formy terenowej uchwyconej za pomocą zobrazowanych 
danych ze skanowania ALS możliwe było podzielenie ich 
na trzy kategorie: A) otwarte, generalnie duże pola, któ-
rych obecna forma terenowa nawiązuje do pól typu ridge 
and furrow (łącznie sześć pól o numerach 1–6; ryc. 5B), 
B) pola o nie zawsze czytelnym typie uprawy, ale o gra-
nicach dających się określić dzięki zachowanym wałom 
granicznym (łącznie 16 pól o numerach 7–22; ryc. 5C), 

C) pola o widocznym w terenie kierunku orki i o graniach 
dających się zrekonstruować na podstawie zachowanych 
miedz (łącznie 65 pól o numerach 23–87; ryc. 5D). Z wy-
korzystaniem oprogramowania GIS obliczono pola po-
wierzchni wszystkich wydzielonych pól i wykonano zesta-
wienie z podziałem na wydzielone kategorie pól (ryc. 6). 
Z zestawienia tego wynika, że z czasem powierzchnia 
pojedynczych, wydzielonych pól stawała się coraz mniej-
sza. Jest to w zasadzie truizm, a prawidłowość ta wyni-
ka z faktu, że na przestrzeni lat ten sam obszar, będący 
wynikiem pierwotnego nadania, musiał być rozparcelo-
wany pomiędzy coraz większą liczbę ludności. Niestety 
w przypadku pól odkrytych w okolicy Miłomłyna nie jest 
możliwe zrekonstruowanie początkowych powierzchni 
pól zakwalifikowanych do kategorii A i C. W kategorii B 
podanie powierzchni było możliwe, gdyż zachowały się 
relikty wałów wydzielających obszary upraw. Dzięki temu 
obliczono przybliżoną powierzchnię dla 13 z 16 pól – trzy 
były częściowo zniszczone przez młodsze obiekty. Skraj-
ne wartości powierzchni pól wynoszą odpowiednio 1,4 
i 4,3 ha, a średnia powierzchnia to 2,7 ha.

Na podstawie jedynie analizy formy terenowej odkry-
tych struktur agrarnych nie jest możliwe precyzyjne usta-
lenie chronologii odkrytych śladów upraw. Dla wszystkich 
upraw na danym obszarze możliwe jest wskazanie sza-
cunkowego przedziału czasu, kiedy mogły one powstać 
i funkcjonować. Miejscowość Miłomłyn została lokowana 
na prawie chełmińskim w 1335 roku10. W okresie tym za-
sadźcami była najczęściej ludność pochodzenia niemiec-

10   Kurczyński, Stojek i Cisło-Lesicka 2015: 30–34.

Ryc. 1. Obszar badań znajdujący się na południowy-wschód od Miłomłyna: A) na współczesnej ortofotomapie (źródło: geo-
portal.gov.pl); B) na mapie z 1925 roku (Topographische Karte Meßtischblatt, karta Osterode i Ostpr.); C) na mapie z 1941 roku 
(Генеральный Штаб Красной Армии, karta N-34-76-Г, Остероде) (oprac. R. Solecki)
Fig. 1. The prospection area to the south-east of Miłomłyn: A) on the current orthophotomap (source: geoportal.gov.pl), 
B) on the map from the 1925 (Topographische Karte Meßtischblatt, card Osterode and Ostpr.), C) on the map from the 1941 
(Генеральный Штаб Красной Армии, card N-34-76-Г, Остероде) (designed by R. Solecki)
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kiego, ale urodzona już w Prusach, a obok niej ludność 
pruska i polska11, ale Tadeusz Oracki podaje, że osadnika-
mi była ludność niemiecka głównie z Turyngii i Saksonii12. 
Stanisław Achremczyk podaje, że w momencie lokacji Mi-
łomłyn otrzymał 20 włók ziemi oraz 13 lat wolnizny, co 
może sugerować, że był fundowany na surowym korze-
niu13. Jako dolną granicę powstania omawianego systemu 
pól można więc przyjąć lata 30. XIV wieku. Górną granicę 
może wyznaczyć wspomniana już mapa radziecka z 1941 
roku, na której obszar, na którym znajdują się ślady po 
dawnych polach, jest jeszcze odlesiony (ryc. 1C). Bardziej 

11   Martuszewski i Oracki 1976: 73; Biskup 1986: 288, 318; obie pu-
blikacje prawdopodobnie za Voigt 1830: 541.

12   Biskup 1986: 288.
13   Oracki 1976: 145.

precyzyjną chronologię dla kategorii A i B wydzielonych 
pól można szacować na podstawie analogii do podob-
nych typów upraw znanych z Europy Zachodniej. Takie 
datowanie może być jednak obarczone dużym błędem.

Termin ridge and furrow14 można przetłumaczyć jako 
„grzbiet i bruzda”. W terminologii polskiej taka forma te-
renowa powstaje w wyniku tak zwanej „orki w składy” 
lub „orki w zgon”15. Generalnie jest to sposób kultywacji 
ziemi polegający na jej oraniu z wykorzystaniem pługa 
odwracającego skiby na jedną stronę (tzw. zagonowe-
go). Gdy pracujący w ten sposób pług prowadzony jest 
po liniach równoległych względem siebie, tam i z powro-
tem wzdłuż pola, za każdym przejściem oddalając się od 

14 Achremczyk 2010 : 132–133.
15   W terminologii niemieckiej jest to Wölbacker.

Ryc. 2. Wybrany fragment NMT badanego obszaru cieniowany opcją Atlas Shader przedstawiony z czterema różnymi po-
łożeniami źródła światła (A–D). Kierunek, w którym pada światło ukazuje wierzchołek żółtego trójkąta przy krawędzi każdego 
z przedstawień, a wysokość światła ponad horyzontem prezentuje w stopniach wartość umieszczona wewnątrz trójkąta (oprac. 
R. Solecki)
Fig. 2. Selected fragment of DTM of the prospected area shaded by the Atlas Shader option and presented with four different 
positions of the light source (A–D). The direction in which the light falls is shown by the yellow triangle at the edge of each fra-
me, and the height of light above the horizon is the value (in degrees) placed inside the triangle (designed by R. Solecki)
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Ryc. 3. Wybrany fragment NMT badanego obszaru cieniowany opcją Slope Shader (oprac. R. Solecki)
Fig. 3. Selected fragment of DTM of the prospected area shaded by the Slope Shader option (designed by R. Solecki)

Ryc. 4. U góry wybrany fragment NMT badanego obszaru z widocznymi reliktami pola uprawianego metodą „orki w składy” 
z zaznaczonym cięciem profilowym AB. U dołu cięcie profilowe w poprzek pola z zaznaczonymi pionowymi kreskami bruzdami 
(furrow) oddzielającymi kolejne garby (ridge) (oprac. R. Solecki)
Fig. 4. Top: selected fragment of DTM of the prospected area with visible relics of the “ridge and furrow” field and with sec-
tion AB of this field. Bottom: cross section of the field with vertical marks which shows furrows between ridges (designed by  
R. Solecki)
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Ryc. 5. A) obszar badań z zaznaczonymi, wydzielonymi polami: kolorem żółtym zaznaczono pola zakwa-
lifikowane do kategorii A, na pomarańczowo do kategorii B, na czerwono do kategorii C, obszar wypełniony 
szrafurą skośnych czerwonych linii to pola zniszczone w wyniku współczesnych nasadzeń, a zielone linie 
to zachowane wały wydzielające pola; B) zbliżenie na pole zakwalifikowane do kategorii A; C) zbliżenie na 
pole zakwalifikowane do kategorii B; D) zbliżenie na pole zakwalifikowane do kategorii C (oprac. R. Solecki)
Fig. 5. A) prospection area with marked, separated fields: yellow polygons shows category A fields, 
orange shows category B, red shows category C, polygon filled with a skewed red lines is the area distur-
bed by the contemporary forest plowing and green lines represents the preserved headland ridges; B) 
zoom of the field classified to category A; C) zoom of the field classified to category B; D) zoom of the field 
classified to category C (designed by R. Solecki)
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pierwszego zagonu raz w lewo a raz w prawo, zaczyna 
on kumulować ziemię wzdłuż linii pierwszego przejścia. 
W wyniku takiej uprawy przez dłuższy czas, możliwe było 
wytworzenie się charakterystycznych grzbietów (ridge) 
szerokości do nawet 17 m i wysokości do 1,2 m16. Sąsia-
dujące ze sobą grzbiety rozdzielone były bruzdami (fur-
row) powstałymi w wyniku przesunięć skib ziemi. Relikty 
kultywacji odkryte w rejonie Miłomłyna są zdecydowanie 
mniejszych rozmiarów: szerokość grzbietów zamyka się 

16   Świętochowski et al. 1996: 139–140.

w przedziale 5,7–10,5 m, a średnio wynosi około 8 m, 
a ich wysokość dochodzi do 0,25 m (ryc. 4). Te wartości 
są zbliżone na przykład do tych znanych z okolic Ham-
burga w Niemczech17. W Polsce do około połowy XIII 
w. stosowano radło, które nie pozwalało na odkładanie 
skiby, a jedynie wzruszało ziemię. Dopiero w drugiej po-
łowie XIII w. notuje się wykorzystywanie orki przy pomo-

17   Tej wielkości struktury typu ridge and furrow znane są z rejonu 
Altmark w północno-wschodnich Niemczech; patrz  Linke 1979: 
435.

Ryc. 6. Z lewej strony tabela z powierzchnią wydzielonych pól (w ha) i z informacją na temat kategorii danego pola. Z prawej 
trzy wykresy skrzynkowe przedstawiające powierzchnię pól w każdej z wydzielonych kategorii (oprac. R. Solecki)
Fig. 6. On the left: table with the area (in hectares) of separated fields and information about its category. On the right: three 
box plots with the area of each field category (designed by R. Solecki)
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cy pługa zaopatrzonego w lemiesz z odkładnicą, który 
pozwalał odciąć skibę i ją odwrócić18. W północnej Italii 
stosowanie podobnego urządzenia znane jest od około 
VII w., ale według źródeł nadawało się ono jedynie dla 
lekkich, lekko związanych gleb. W Europie Zachodniej 
technologię tę zaadaptowano około XI w.19 Jako jedna 
z form kultywacji ziemi, taka technika orki utrzymuje 
się lokalnie do XX w.20 Pola zidentyfikowane w okolicach 
Miłomłyna i zakwalifikowane do kategorii A (nr 1–6), 
są więc prawdopodobnie najstarszymi formami pól na 
tym obszarze. Na podstawie chronologii względnej moż-
na stwierdzić, że są starsze niż pola kategorii B, gdyż 
pole nr 16 (kat. B) niszczy ślady orki pola nr 1 (kat. A), 
pole nr 19 (kat. B) niszczy ślady orki pola nr 2 (kat. A), 
a pola nr 20 i 21 (kat. B) niszczą ślady orki pól nr 3 i 4 
(kat. A). Największa powierzchnia pól tej kategorii wy-
stępuje na obszarze, który na mapie z 1925 r. pokryty był 
lasem. Musiały więc pola te powstać najpóźniej w XIX 
w. W Anglii otwarte pola uprawiane techniką ridge and 
furrow są najczęściej datowane na około XIII–XIV w.21 
W Miłomłynie ślady te można prawdopodobnie łączyć 
z kultywacją obszarów po wycięciu lasu w okresie po 
lokacji miasta i datować prawdopodobnie na XIV–XV w.

Innymi, wspomnianymi już obiektami o własnej formie 
terenowej, nie będącymi śladami orki, ale świadczącymi 
o istnieniu upraw, są relikty dawnych wydzieleń pól (jeże-
li powstały intencjonalnie) lub tak zwane wały krawędzio-
we22 (jeżeli powstały w wyniku właściwej uprawy ziemi). 
Mają one formę wąskich i niskich nasypów, które okalały 
pola uprawne (nr 7–22). Taki sposób wydzieleń znany jest 
między innymi z obszaru Niemiec, z górnego odcinka doli-
ny Renu23. W Anglii zamykanie i wydzielanie starszych pól 
otwartych zaczyna obowiązywać od około XVI w.24 Wały 
zidentyfikowane na omawianym obszarze w okolicach 
Miłomłyna są źle zachowane. Na zobrazowaniu wyników 
ALS widoczne są ślady młodszych prac ziemnych, które 
niszczyły te nasypy: orka rolna i leśna, melioracje, a także 
różnego typu ciągi komunikacyjne. Z tego względu w za-
sadzie pełny obrys udało się odczytać tylko dla jednego 
pola. Dla pozostałych są to dłuższe lub krótsze odcinki 
poszczególnych boków. Średnie wymiary przykładowe-
go wału to szerokość około 10 m i wysokość do 0,3 m.

Doprecyzowanie chronologii pól zakwalifikowanych 
do kategorii C można przeprowadzić na podstawie źró-
deł historycznych. Częściowo dzikie, a częściowo celowe 
zalesienie tego obszaru nastąpiło po II wojnie światowej, 
w wyniku której Miłomłyn został zniszczony w około 90%, 
a liczba ludności spadła z 2434 przed wojną do około 

18   Dzingel 2013: 7.
19   Jezierski i Leszczyńska 1999: 23–26.
20   Andersen, Jensen i Skovsgaard 2013: 6–7.
21   Eyre 1955: 80–81.
22   McOmish 2011: 5–7.
23   W języku angielskim można spotkać termin headland ridge, 

a w niemieckim Ackerberge.
24   Sittler, Riedinger i Spatz 2015: 183–184.

43025. W ten sposób zachowany został podział pól z okre-
su, gdy użytkowane one jeszcze były przez ludność po-
chodzenia niemieckiego. Można także założyć, że obszar 
upraw zwiększał się stopniowo. Te pola, które położone 
były bliżej właściwego miasta można na tej podstawie 
uznać za użytkowane dłużej, a co za tym idzie za starsze, 
a te dalej za młodsze. W 1860 r. wybudowano przecho-
dzący przez Miłomłyn Kanał Ostródzko-Elbląski, a w 1892 
r. połączono Miłomłyn z Ostródą i Elblągiem linią kolejo-
wą. W drugiej połowie XIX w. powstał w Miłomłynie także 
tartak parowy, a samo miasto stało się ważnym ośrod-
kiem handlu drewnem26. Można więc sądzić, że w okresie 
tym powierzchnia ziemi dostępnej pod uprawę zwiększyła 
się w wyniku planowej wycinki. Prawdopodobnie na ten 
okres można datować małe, regularnie prostokątne pola 
(nr 23–87). W ich obrębie możliwe jest wydzielenie wie-
lu mniejszych poletek. Może to świadczyć, że w obrębie 
większego nadziału uprawiano tam różne gatunki roślin, 
albo że podział taki był wynikiem parcelacji ziemi na coraz 
mniejsze działki z powodu zbyt dużego wzrostu demogra-
ficznego. Świadczy o tym spis z liczbą ludności Miłomłyna 
w XIX w.: w 1843 r. było 1289 mieszkańców, 1867 r. było 
ich już 2089, a w 1910 r. – 2374. W ciągu niespełna 70 
lat liczba mieszkańców Miłomłyna wzrosła więc o prawie 
80%27. Z faktem tym koresponduje informacja z czaso-
pisma „Mazur” z 1906 r., że „W naszej okolicy sprzedają 
teraz liczni chałupnicy i mniejsi gospodarze swe grunta 
i budynki i wyprawiają się na robotę do Westfalii”28.

Dyskusja

Przeprowadzona analiza dotyczy jedynie danych ALS oraz 
źródeł archiwalnych. Na omawianym obszarze nie były 
podejmowane żadne archeologiczne badania inwazyj-
ne, takie jak np. badania wykopaliskowe lub wiercenia 
świdrem geologicznym. Badania inwazyjne mogłyby 
pozwolić na wnioskowanie dotyczące formy kultywacji 
ziemi na poszczególnych typach pól oraz – w przypadku 
przeprowadzenia analiz pyłkowych – dostarczyć infor-
macji odnośnie uprawianych gatunków roślin. To z kolei 
mogłoby pozwolić zweryfikować, czy poszczególne formy 
kultywacji ziemi są wynikiem rozwoju technologii, czy też 
może wynikiem uprawy konkretnych roślin o szczegól-
nych wymogach, zwłaszcza w kontekście, że na obszarze 
tym występują ziemie mało urodzajne: piaszczyste gleby 
wytworzone na piaskach zwałowych i wodnolodowco-
wych oraz lekkie i średnie gliny zwałowe, należące do IV 
i V klasy bonitacyjnej29.

Trzeba podkreślić, że zidentyfikowane na zobrazowa-
niu danych ALS ślady uprawy ziemi techniką „orki w skła-

25   English Heritage 2013: 12.
26   Oracki 1976: 150.
27   Oracki 1976: 149–150.
28   Oracki 1976: 150.
29   Oracki 1976: 149.
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dy” są słabo czytelne. W warstwie WMS „ISOK Cienio-
wanie” oferowanej przez serwis geoportal.gov.pl takie 
formy terenowe są często niewidoczne. Związane jest to 
z faktem, że zachowane relikty są zazwyczaj silnie zerodo-
wane i ich wysokość nie przekracza 0,5 m, przy szerokości 
grzbietu wynoszącej około 7–10 m. Przy wysoko ustawio-
nym źródle światła lub/i w przypadku ustawienia promie-
ni padającego światła równolegle do linii grzbietów, ślady 
te mogą być na takim obrazowaniu niewidoczne. Dlatego 
dla obszarów, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystę-
powania tego typu śladów, konieczna jest analiza NMT 
z różnymi ustawieniami źródła światła lub/i z wykorzysta-
niem funkcji dających efekt zbliżony do narzędzia Slope 
Shader w programie GlobalMapper30.

Przy poszukiwaniach śladów dawnych struktur agrar-
nych i pozostałości kultywacji ziemi istotne jest weryfiko-
wanie odkryć: w terenie, z pomocą archiwalnych planów 
lub/i kontaktując się z danym nadleśnictwem. Wynika to 
z faktu, że dawne ślady uprawy ziemi mogą dawać na 

30   Sempioł 1976: 32.

obrazowaniu danych ALS odczyt analogiczny do niektó-
rych form współczesnych zabiegów stosowanych przy 
odnawianiu lasu31.

Nawet pobieżny przegląd piśmiennictwa na temat 
badań pozostałości dawnych upraw na obszarze Polski 
wskazuje, że publikacji tego typu nie ma wiele. Moż-
na wręcz odnieść wrażenie, że zagadnienie to bardziej 
interesuje geografów niż archeologów. W Europie Za-
chodniej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, historia badań 
dawnych struktur agrarnych ma już długą historię i do-
czekała się wielu publikacji. Można sądzić, że wynika to 
z lepszego stanu zachowanych reliktów tamtejszych pól, 
które przed pojawieniem się technologii ALS były doku-
mentowane z wykorzystaniem zdjęć lotniczych. Obecnie 
jednak, gdy obrazowania danych ALS dla obszaru niemal 
całej Polski są dostępne online, możliwe jest rozpoczęcie 
poszukiwań śladów tego typu struktur także w Polsce, co 
pozwala uzupełnić zestaw źródeł do badań nad prahisto-
rią i historią gospodarczą Polski.

31   W przypadku, gdy korzysta się z oprogramowania innego pro-
ducenta.
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The Airborne Laser Scanning (ALS) prospection of the former agrarian cultivation areas:  
the example of the relics from Miłomłyn (Ostróda county, Poland)

Summary

This paper presents the results of the prospection with the 
Airborne Laser Scanning technology (ALS) in the area of the 
town of Miłomłyn (Ostróda county, Poland). The aim of the 
prospection was to recognise the range of occurrence of a for-
mer arable fields, the method of their separation and cultiva-
tion. This issue has not been very often studied in Poland. So 
the first step was the overview of the projects conducted so far 
in Western Europe, to see what information about the agrar-

ian structures it is possible to acquire from ALS data. This was 
the base for discussion about the possibilities offered by ALS 
technology, when it is a part of a broader analysis with the use 
of archival maps and the GIS environment, and what potential 
possibilities such combination offers.
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