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Wstęp

Celtic fields to starożytne pola datowane pomiędzy póź-
ną epoką brązu a okresem wpływów rzymskich. Spoty-
kane są w wielu krajach Europy północno-zachodniej, 
w szczególności na terenach Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Niemiec, Danii i Szwecji. Nazwa Celtic fields może być my-
ląca, gdyż pola te nie mają nic wspólnego z Celtami1. Kie-
dy nazwę tą wprowadzano w 1923 roku, pola takie były 
utożsamiane z tą grupą etniczną. Po latach okazało się 
to nieprawdą, ale nazwa w nomenklaturze pozostała do 
dziś. Na systemy Celtic fields składa się wiele małych pól 
o kształcie zbliżonym do kwadratu o boku od 20 do 40 
m. Granica pomiędzy poszczególnymi polami zazwyczaj 
jest zaznaczona niskim garbem ziemnym albo nasypem 
kamiennym. Kompleksy pól zajmować mogą od zaled-
wie kilku do nawet 100 hektarów powierzchni. Z racji na 
sposób ukształtowania granic mogą one być stosunkowo 
dobrze zauważane w terenie. Celtic fields są dzielone na 
dwie grupy. Pierwszą stanowią pola oddzielane od siebie 
nasypami kamiennymi, które występują przede wszyst-
kim na terenie Wysp Brytyjskich, Norwegii i Szwecji. Do 
drugiej zaliczane są pola ograniczane miedzami ziemny-
mi. Dominują one na terenach Danii, Holandii i Niemiec2. 
Każdego roku tylko część kompleksu była użytkowana. 
Jedno pole o wymiarach średnio 30 x 30 m zdaje się re-
prezentować powierzchnię, którą rolnik mógł zaorać lub 
zebrać z niej plony w jeden dzień. Z każdym następnym 
rokiem nowe pola były uprawiane, a stare leżały odło-
giem i „odpoczywały”, odtwarzając potrzebne do uprawy 
składniki mineralne. 

Najefektywniejszym sposobem detekcji Celtic fields 
była przez dziesięciolecia fotografia lotnicza. W ostat-
nich latach zaczyna ona ustępować miejsca lotniczemu 
skanowaniu laserowemu (ALS). Przykład zastosowania tej 
metody na terenie Holandii zaprezentowali M.J. Kooistra 
i G.J. Maas w artykule z 2008 roku3. Z terenów Holandii 
znanych jest wiele pól typu Celtic fields. Z racji na stosun-

1   Spek et al. 2003: 142.
2   Spek et al. 2003: 143.
3   Kooistra i Maas 2008: 2319.

kowo wysokie nasypy oddzielające poszczególne pola, są 
one w tym kraju zaliczane razem z kurhanami i mega-
litami do najłatwiej identyfikowalnych stanowisk arche-
ologicznych. Jednak dotychczas były one znane głównie 
z północnej i południowej części Holandii, podczas gdy jej 
centralna część pozbawiona była śladów po tego typu po-
lach uprawnych. Przy zastosowaniu skaningu laserowego 
udało się odkryć także w centralnej części Holandii ponad 
1000 ha tego typu pól. Co więcej, wspomniani wyżej au-
torzy wysunęli przypuszczenie, że jest to zaledwie część 
większego kompleksu, który mógłby sięgać nawet 4500 
ha. Według obliczeń pozwoliłoby to na wyżywienie około 
10000 osób4. Pola w tym regionie przeważnie występują 
na słabych, piaszczystych glebach. Pokazuje to, że rolni-
cy pradziejowi często wybierali gleby, które dzisiaj nie są 
uważane za nadające się pod uprawę.

W 2015 roku została opublikowana ważna praca, któ-
rej autorzy zastosowali lotnicze skanowanie laserowe do 
przebadania znanych już wcześniej Celtic fields na terenie 
północnej Belgii5. Analizy numerycznego modelu terenu 
przeprowadzone dla obszaru kilku kompleksów pradzie-
jowych pól ukazały także nowe obiekty, wcześniej arche-
ologom nieznane. Ustalono, że znane już wcześniej tysią-
ce hektarów pól stanowiły część dużo większej sieci Celtic 
fields, które były rozpowszechnione w całej północnej 
Belgii. Wydaje się, że stosowana na nich metoda uprawy 
ziemi jest związana z występowaniem nieco żyźniejszych, 
choć piaszczystych, gleb.6

Metoda badań

W polskiej archeologii nie istniała nigdy tradycja studiów 
nad pradziejowymi systemami pól. Jedynie w literaturze 
zagranicznej pojawiały się wzmianki o prawdopodobnym 
występowaniu Celtic fields także w naszym regionie7. Do-
piero zastosowanie lotniczego skanowania laserowego 

4   Kooistra i Maas 2008: 2327.
5   Meylemans et al. 2015
6   Meylemans et al. 2015: 210.
7   Kooistra i Maas 2008: 2319.
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Ryc. 1. Okolica kompleksu Celtic fields z Michałowa-Reginowa, pow. legionowski, w udostępnianej w domenie publicznej wizu-
alizacji numerycznego modelu terenu będącego wynikiem skanowań przeprowadzonych w ramach projektu ISOK (źródło: www.
geoportal.gov.pl)
Fig. 1. Surroundings of the “Celtic fields” complex at Michałów-Reginów, Legionowo district, in the public domain digital visuali-
zation model of the area, resulting from scanning conducted within the ISOK government project (source: www.geoportal.gov.pl)

zwróciło uwagę na stanowiska agrarne o różnej formie 
i chronologii istniejące na terenie Polski8. Możliwości ich 
detekcji zwiększyło udostępnienie w domenie publicznej 
cieniowanego numerycznego modelu terenu niemal całej 
Polski będącego wynikiem skanowań przeprowadzonych 
w ramach projektu ISOK (Informatyczny System Osłony 
Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami)9. Właśnie 
w trakcie przeglądania tych danych, podczas przygoto-
wań do badań powierzchniowych prowadzonych przez 
Instytut Archeologii UKSW w Warszawie w 2016 roku, 
J. Budziszewski zidentyfikował kompleks Celtic fields na 
terenie wsi Michałów-Reginów, pow. legionowski (ryc. 1).

Dane wykorzystane do prezentowanego opracowania 
stanowiska zostały pozyskane w ramach projektu ISOK. 
Teren stanowiska pokryty został nalotami w dwóch stan-
dardach: północna część w standardzie I, część południo-
wa w standardzie II. W przypadku pierwszego mamy do 
czynienia z gęstością chmury punktów na poziomie mini-
mum 4 pkt/m2, przy standardzie II gęstość wyniosła po-
wyżej 12 pkt/m2. W tym drugim przypadku były to dwa 

8   Budziszewski i Wysocki 2012: 122–123, ryc. 6; Kobyliński et al. 
2012: 29.

9   Maślanka i Wężyk 2015.

niezależne prostopadłe naloty o gęstości powyżej 6 pkt/
m2. Pozostałe parametry skanowania były takie same 
przy obu standardach. Kąt poprzeczny skanowania wy-
nosił 25 stopni, a średnica plamki promienia laserowego 
na powierzchni terenu wyniosła maksymalnie 50 cm10.

Na potrzeby analiz wygenerowany został numerycz-
ny model terenu o strukturze TIN (Triangulated Irregu-
lar Network) złożony z siatki nieregularnych trójkątów. 
Metoda ta pozwala na dokładniejsze przedstawienie 
szczegółowej rzeźby terenu, co jest niezwykle cenne 
w archeologii. Jakość numerycznego modelu terenu na 
obszarze badań jest bardzo dobra. Co ciekawe, większa 
gęstość chmury punktów na południowej części obszaru 
nie zwiększyła znacząco jakości NMT oraz nie miała więk-
szego wpływu na detekcję obiektów archeologicznych. 
Powodem tego był fakt, że przy bardzo dobrej penetracji 
pokrywy roślinnej, ograniczeniem rozdzielczości NMT jest 
nie liczba odbić z jednego metra kwadratowego, a średni-
ca plamki lasera na powierzchni gruntu. W związku z tym 
rozdzielczość modelu możemy szacować na 50 cm.

Poprzez analizę cieniowanego numerycznego modelu 
terenu w programie Global Mapper udało się wyznaczyć 

10   Kurczyński, Stojek i Cisło-Lesicka 2015.
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Ryc. 2. Michałów-Reginów, 
pow. legionowski. Wykonana 
w programie Global Mapper 
wizualizacja numerycznego mo-
delu terenu wraz z zaznaczonym 
obszarem, na którym występują 
pola Celtic fields (oprac.  
M. Jakubczak i M. Dobiegała)
Fig. 2. Michałów-Reginów, Le-
gionowo district. Visualisation of 
the digital terrain model obtained 
in the Global Mapper programme, 
with area of the “Celtic fields” 
marked (designed by  
M. Jakubczak and M. Dobiegała)

zasięg pól typu Celtic fields (ryc. 2). Jednak wydzielenie 
pojedynczych pól przy zastosowaniu tylko tej wizualizacji 
jest bardzo trudne, ponieważ granice pomiędzy niektó-
rymi z nich zostały zatarte przez czas i człowieka. Najlep-
sze efekty uzyskane zostały przy oświetleniu z azymutu 
315o oraz nachyleniu źródła światła do powierzchni ziemi 
pod kątem 35o. Żeby osiągnąć lepszy efekt można przy 
wydzielaniu pól zastosować inne techniki obrazowania 
badanego obszaru. Najefektywniejsze w omawianym 
przypadku było zastosowanie Openness–Positive w pro-
gramie Relief Visualization Toolbox11. Algorytm Openness 
sprawdza obszar otaczający każdy piksel w określonym 
promieniu i ocenia czy istnieją punkty utrudniające 
oświetlenie z tego kierunku12. Ponieważ jest to techni-
ka niezależna od cieni i kierunków światła oraz usuwa 
wszystkie duże formy topograficzne, jest dobra do przed-
stawiania stanowisk archeologicznych o subtelnej rzeźbie 
powierzchni. Dzięki wspomnianym technikom udało się 
uzyskać wyraźny obraz badanego kompleksu pól (ryc. 3). 
Po jego obróbce w programie QGIS udało się obrysować 
zarysy poszczególnych pól badanego kompleksu Celtic 
fields (ryc. 4) oraz zauważyć ślady innych pól, z okresu 
zdecydowanie późniejszego, których pozostałości przeci-
nają pola Celtic fields od południa w kierunku północno-
-zachodnim (ryc. 5).

11   Kokalj, Zakšek i Oštir 2011.
12   Doneus 2013.

Celtic fields z miejscowości Michałów- 
Reginów, pow. legionowski

Obszar analizowanych Celtic fields z Michałowa-Regino-
wa porasta dziś gęsty sosnowy młodnik. Powoduje on, 
że w terenie zarysy pól nie są widoczne gołym okiem. 
Jedynym sposobem ich wstępnych badań pozostaje anali-
za numerycznego modelu terenu stworzonego w oparciu 
o dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego.

Łączny obszar pól Celtic fields, który został oznaczony 
na rycinie 2, wynosi 13,36 ha. Jak ławo zauważyć, obszar 
pól jest rozdzielony małym ciekiem wodnym i podzielo-
ny na dwa mniejsze kompleksy o powierzchniach 2,13 
ha i 11,23 ha. Składają się one odpowiednio z 5 i 17 do-
brze zachowanych pasów pól o szerokości średnio 22 m. 
Liczba pojedynczych pól w każdym pasie jest bardzo 
zróżnicowana: od 2 do nawet 11. Na mniejszym z tych 
obszarów można wyróżnić 17 pól zachowanych w całości 
o wymiarach około 21 x 24 m (ryc. 4). Można zauważyć, 
że są one mniejsze, niż pola zachowane na drugim, więk-
szym obszarze, a ich średnia powierzchnia wynosi około 
512 m2. Pola znajdujące się na zachodzie tego obszaru 
oraz w jego centralnej części są większe. Możliwe, że 
wynika to z faktu, że były zakładane jako pierwsze, a te 
dodawane później z powodu ograniczenia od wschodu 
ciekiem wodnym, były mniejsze. Na większym obszarze 
można wyróżnić 88 pól zachowanych w całości śred-
nio o wymiarach 23 x 30m i średniej powierzchni około 
682 m2 (ryc. 4). W tym kompleksie większe pola znajdują 
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Ryc. 3. Kompleks Celtic fields 
z Michałowa-Reginowa, pow. 
legionowski. Numeryczny model 
terenu po obróbce w progra-
mie Relief Visualization Toolbox 
(oprac. M. Jakubczak) 
Ryc. 3. The “Celtic fields” 
complex at Michałów-Reginów, 
Legionowo district. Digital Terrain 
Model after processing in the 
Relief Visualization Toolbox (de-
signed by M. Jakubczak)

Ryc. 4. Kompleks Celtic fields 
z Michałowa-Reginowa, pow. 
legionowski. Obrysowane miedze 
pomiędzy polami w programie 
QGIS (oprac. M. Dobiegała) 
Fig. 4. The “Celtic fields” 
complex at Michałów-Reginów, 
Legionowo district. Bounds be-
tween fields marked in the QGIS 
programme (designed by  
M. Dobiegała)
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się na wschodzie, północy oraz centralnej części obszaru, 
a mniejsze pojawiają się im bardziej na zachód, w stro-
nę cieku wodnego. Może to tylko potwierdzać teorię, że 
pola bliżej strumienia powstały nieco później.

Ten stosunkowo niewielki obszar13 prawdopodbnie był 
pierwotnie większy. Mogą o tym świadczyć miedze pól, 
które urywają się jakby w połowie praktycznie ze wszyst-
kich stron. Jedyny wyjątek stanowią pola graniczące z cie-
kiem wodnym; te wydają się być zachowanymi w całości 
polami granicznymi obszaru. Od północy i północnego 
zachodu pola są zniszczone przez współczesną zabudo-
wę domami jednorodzinnymi. Zaskakująca wydaje się być 
granica południowa, która jest współcześnie istniejącą 
drogą leśną. Pola Celtic fields, które dochodzą do niej od 
jej północnej strony urywają się w połowie, natomiast 
po jej południowej stronie nie istnieją już żadne ślady po 
dawnej działalności człowieka.

Na obszarze większego kompleksu Celtic fields widać 
również słabo zaznaczone miedze pól zdecydowanie 
młodszych (ryc. 5). Ich pasy zorientowane są inaczej – 
z południowego wschodu na północny zachód. Mogą 
one świadczyć o nieudanej, krótkotrwałej próbie założe-
nia w tym miejscu pól uprawnych w czasach nowożyt-
nych. Ponadto północny kompleks pól przecinają jeszcze 
nieregularne struktury liniowe będące prawdopodobnie 
pozostałościami polnych dróg (ryc. 5). 

Wieś Michałów-Reginów, a szczególnie teren, na któ-
rym znajdują sie omawiane pola Celtic fields, leży na ob-

13   W porównaniu do pól opisywanych w zachodniej literaturze: 
Kooistra i Maas 2008: 2322.

szarze piasków eolicznych, kompleksu wydm częściowo 
rozwianych. Wydmy te powstały w trakcie plejstocenu 
podczas ostatniego (północnopolskiego) zlodowacenia. 
Innym istotnym elementem budowy geologicznej są 
mady lekkie terasu nadzalewowego, które wykształciły 
się w trakcie holocenu. Dominują one w dolinach po-
bliskich rzek. Mady takie występują także bezpośrednio 
pomiędzy dwoma wydzielonymi obszarami pól i razem 
z torfami stanowią granicę pomiędzy nimi, która może 
odgrywać kluczową rolę przy badaniu tego obszaru.

Największym problemem, na jaki napotykają badacze 
pól uprawnych jest próba wydatowania badanych obiek-
tów. Pola uprawne są o tyle specyficzne, że nie znajduje 
się w ich obszarze wielu zabytków ruchomych, takich jak 
ceramika, czy zabytki metalowe, które pozwoliłyby wyda-
tować stanowisko. W takich wypadkach należy sięgać po 
pomoc do innych dziedzin nauki. W Europie Zachodniej 
do określania wieku Celtic fields próbuje stosować się da-
towanie radiowęglowe oraz metodę termoluminescecyj-
ną. Jedną z najnowszych prób datowania pól typu Celtic 
fields jest określenie zawartości pyłków zbóż na miedzach 
rozdzielających pojedyncze pola14. Oczywiście można też 
próbować powiązać obszar pól z najbliżej znajdującymi 
się stanowiskami archeologicznymi, zwłaszcza tymi okre-
ślonymi jako osady. Najbliższe opisywanym kompleksom 
pól z Michałowa-Reginowa są stanowiska osadnicze Sta-
nisławów, st. 2 (AZP 53-66/97) oraz Stanisławów 2, st. 1 
(AZP 53-66/91), które są związane z kulturą trzciniecką. 
Jednak ze względu na dość słabe przebadanie okolicy, 

14   Groenman-van Waateringe 2013: 153.

Ryc. 5. Kompleks Celtic fields 
z Michałowa-Reginowa, pow. 
legionowski. Obrysowane miedze 
pól kompleksu Celtic fields (kolor 
czerwony), pól młodszych (kolor 
niebieski) oraz pozostałości po-
lnych dróg (kolor zielony) przygo-
towane w programie QGIS (oprac. 
M. Dobiegała) 
Fig. 5. The “Celtic fields” com-
plex at Michałów-Reginów, Legio-
nowo district. Bounds between 
fields marked in the QGIS pro-
gramme. Red – older fields; blue – 
younger fields; green – field roads 
(designed by M. Dobiegała)
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znaczne zniszczenie wynikające z wielu współczesnych 
inwestycji oraz duże połacie lasu, które nigdy nie zostały 
przebadane nawet powierzchniowo, oceny takie są nie-
zbyt wiarygodne.

Kompleks pól Celtic fields z Michałowa-Reginowa 
jest w warunkach polskich stanowiskiem wyjątkowym. 
Jednak dzięki zastosowaniu technologii ALS udało się 
w ostatnich latach zlokalizować kilka innych, podobnych 
pod względem struktury zespołów pól. Wszystkie one 
wydają się występować w analogicznych, niekorzystnych 
z dzisiejszego punktu widzenia, warunkach geologiczno 
glebowych, co pola Celtic fields omawiane w tej pracy. 
Wydaje się, że nie jest to przypadek i wymaga podjęcia 
solidnych badań paleobotanicznych.

Postulaty badawcze i konserwatorskie

Opisane wyżej stanowisko wymaga dalszych badań. Klu-
czowe dla wydatowania pól typu Celtic fields omawianych 
w tej pracy będzie wykonanie profilu palinologicznego 

z sedymentów w dolinie cieku wodnego, który rozdziela 
dwa kompleksy pól. Przez lata ich funkcjonowania z każ-
dym deszczem pewna część pyłków spływała i osadzała 
się na dnie doliny. Analiza palinologiczna powinna pozwo-
lić nie tylko na wydatowanie omawianych pól ale także 
ustalenie co było na nich uprawiane. To ostatnie pozwoli-
łoby nam zrozumieć, czemu pradziejowi rolnicy wybierali 
do zakładania pól uprawnych tak słabe gleby.

Należy zagwarantować, aby stanowiska takie, jak oma-
wiane pola typu Celtic fields, były w Polsce chronione. 
Mimo nieefektownej formy są one cennymi zabytkami, 
które mogą w przyszłości, jeśli zostaną lepiej przebadane, 
dać odpowiedzi na pytania zadawane przez archeologów 
od lat. Dlatego postulujemy objęcie ochroną konserwa-
torską obszaru oznaczonego na rycinie 2. Nie można do-
puścić do zniszczenia tego obszaru15.

15   Artykuł niniejszy powstał na podstawie pracy licencjackiej pod 
takim samym tytułem, przygotowanej przez M. Dobiegałę w In-
stytucie Archeologii UKSW w Warszawie pod opieką dr. Janusza 
Budziszewskiego w 2017 roku.
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Mateusz Dobiegała and Michał Jakubczak

Remains of the “Celtic fields” from Michałów-Reginów, Legionowo district,  
in the light of visualisations of the results of the airborne laser scanning

Summary

Remains of the “Celtic fields” are relatively numerous in West-
ern Europe where they are studied especially in Belgium, Neth-
erlands or Great Britain. Results of these studies allow to sug-
gest that there should be similar structures also in Poland. They 
are, however, relatively difficult to identify. Helpful in this mat-
ter is application of new technologies. At Michałów-Reginów, 
Legionowo district, in the Central Poland, airborne laser scan-
ning (ALS) was applied in order to identify “Celtic fields” com-
plex. Digital analysis of the cloud of points allowed to confirm 

presence of such fields in this area. Rare occurrence of such 
structures in Poland makes them exceptionally valuable for the 
Polish archaeology. European researchers for many years have 
been facing the problem of dating such structures. The pres-
ence of a seasonal stream nearby the discussed field complex 
potentially allows for precise dating. Therefore, it is urgent to 
legally protect this area.

Translated by Mateusz Dobiegała 
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