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Fortyfikacje polowe, to wykonywane w krótkim czasie, 
przy pomocy ograniczonych środków technicznych urzą-
dzenia ochronne mające zapewnić osłonę i ochronę 
obrońcom danego terenu, a niekiedy także napastnikom. 
Wykonywane w warstwach powierzchniowych ziemi, są 
realizowane w formie pojedynczych zagłębień, lub ich ze-
społów (różnej wielkości), czasem zabezpieczonych także 
od góry, oraz systemu rowów (transzei) różnej głęboko-
ści i szerokości, w zależności od przeznaczenia. Te wkopy 
były zabezpieczane często szalunkami lub konstrukcjami 
drewnianymi, a w XX w. były także podejmowane próby 
użycia elementów metalowych i betonowych.

Należy zauważyć, że fortyfikacje polowe były budowa-
ne w miejscach ważnych strategicznie (czy tylko taktycz-
nie), ale zwykle na potrzeby jednej konkretnej kampanii. 
Po jej zakończeniu najczęściej traciły one znaczenie i sta-
wały się zbędne, a nawet niepożądane. Trzeba dodać, że 
zakładany cel taktyczny, czy operacyjny, w momencie bu-
dowy fortyfikacji był celem nadrzędnym przekreślającym 
dotychczasowe funkcje danego terenu, ale po zakończeniu 
kampanii właśnie te wcześniejsze funkcje stawały się na 
powrót nadrzędne i często w krótkim czasie kładły kres ist-
nieniu fortyfikacji polowych. Stawało się tak, gdy teren był 
intensywnie użytkowany w silnie wyspecjalizowany spo-
sób, warunkujący kształt jego powierzchni, a dodatkowym 
atutem mogło być uzasadnione ekonomicznie i społecznie 
przywrócenie tego sposobu użytkowania. Zatem jeśli te-
ren był przed działaniami wojennymi użytkowany rolniczo, 
natychmiast po ich zakończeniu starano się powrócić do 
tej funkcji ze względu na priorytet produkcji żywności, 
niezbędnej dla wszystkich i w każdych warunkach (ryc. 1).

Zatem, tereny rolne, które miały użytkownika, były 
„natychmiast sprzątane”, czyli starano się przywrócić 
areałom rolnym ich wcześniejszy wygląd, co przekreślało 
sens istnienia wszelkich rowów, zagłębień, innych kon-
strukcji, a także obiektów, w obrębie pola ornego. 

W tym przypadku „zanikanie”, a w zasadzie „znikanie” 
wiąże się z szybką i zdecydowaną interwencją człowieka 
i często w związku z tym czas istnienia tych obiektów był 
bardzo krótki, a ich ślady pozostają jedynie w postaci cha-
rakterystycznych przedmiotów ruchomych. 

Dlatego też, w trakcie prac badawczych bardzo trud-
no na polach ornych odnaleźć ślady tych fortyfikacji. Nie 

sprawdza się tu nawet skanowanie laserowe, a jedynie 
niekiedy różnice w zabarwieniu gruntu lub roślinności 
na powierzchni terenu widoczne są podczas  obserwacji 
lotniczych dokumentowane fotografiami.

Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku obsza-
rów, które przed ufortyfikowaniem były nieużytkami, lub 
terenami leśnymi (ryc. 2).

Nieużytek, zwykle pozostawał nieużytkiem, a zmiany, 
które zaszły w jego obrębie na skutek ufortyfikowania, 
nie miały wpływu na charakter „nieużytkowania”, a nawet 
czasem jeszcze je pogłębiały. Dlatego też najczęściej forty-
fikacje polowe na nieużytkach zachowują się i podlegają 
powolnemu procesowi „starzenia się”, czyli destrukcji na 
skutek działania sił natury: wahania temperatury, opady, 
sukcesja naturalna roślinności, działalność zwierząt ko-
piących i ryjących, czasem także w wyniku większych lub 
mniejszych ingerencji człowieka takich jak: pozyskiwanie 
drewnianych, metalowych lub betonowych elementów 
fortyfikacji, wyrzucanie śmieci, gruzu, odpadów rolniczych.

Fortyfikacje polowe podlegają także niekiedy innym 
procesom niszczenia, związanym z naturalnym użytkowa-
niem przez człowieka nieużytków jak na przykład wybie-
ranie piasku lub żwiru do celów gospodarczych. Dlatego 
też proces zaniku przebiega tu nieco wolniej i w sposób 
bardziej „naturalny”, ale jednocześnie mogą występo-
wać różne dziwne zniekształcenia pierwotnych struktur. 
Struktury te, często są gorzej widoczne z powietrza, ze 
względu na zarośnięcie zielenią niską i wysoką, są jednak 
dość dobrze czytelne na obrazach als, jak również łatwe 
do zidentyfikowania w trakcie prospekcji terenowych. 
Prawdopodobnie może także przynieść ciekawe efekty 
badawcze, analizowanie znajdujących się w ich obrębie 
artefaktów, związanych chronologicznie i funkcjonalnie 
z reliktami ziemnymi. Jednak najczęściej, na skutek dzia-
łalności „detektorystów” zajmujących się poszukiwaniem 
skarbów, dla badaczy zajmujących się historią fortyfikacji 
i wojskowości,  prawie nic już nie zostało do odkrycia. 
Należy także podkreślić, że obszary nieużytków najczę-
ściej są stosunkowo niewielkie i zwykle na ich terenie 
znajduje się tylko fragment większej całości fortyfikacji 
polowej w postaci gniazda, czy punktu oporu, wprzę-
gniętego pierwotnie w liniowy i głębiej rozbudowany 
pas umocnień.
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Ryc. 1. Zniszczony betonowy schron z I woj-
ny światowej, zachowany na dawnej linii for-
tyfikacji polowej – okolice Nataci Wielkiej, gm. 
Nidzica (fot. J. Wysocki)
Fig. 1. Eroded concrete bunker from World 
War I, retained in the former line of the field 
fortifications – vicinity of Natać Wielka, com-
munity of Nidzica (photo by J. Wysocki)

Ryc. 2. Ślad transzei na nieużytku  
(fot. J. Wysocki)
Fig. 2. A trace of a military trench in waste-
land (photo by J. Wysocki)

Te nieużytki z reliktami fortyfikacji ziemnych, często 
znajdujące się w miejscach interesujących krajobrazowo 
jako punkty widokowe, co jest strategicznie zrozumiałe, 
były zostawione w spokoju stały przez kilkadziesiąt lat XX 
w. Jednakże zmiany ustrojowe i własnościowe jakie zaszły 
w końcu XX i na początku XXI w., spowodowały pojawie-
nie się dla tych terenów nowych zagrożeń, związanych 
przede wszystkim z procesami modernizacyjnymi i urba-
nizacyjnymi realizowanymi w terenie otwartym. Te ekspo-
nowane obszary, czy też miejsca, zwykle nie są chronione 
żadnymi aktami prawnymi. Nie jest nimi zwykle zaintere-
sowany konserwator zabytków WUOZ ze względu na zbyt 
małe wartości historyczne (ustawa o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami1), nie przejawia zwykle zaintereso-
wania także konserwator przyrody (RDOŚ), ze względu na 
brak (lub brak rozpoznania) wymagających ochrony zbio-
rowisk lub obiektów przyrodniczych (ustawa o ochronie 
przyrody2, ustawa o ochronie środowiska3), także nie są 
w sferze zainteresowania ochroną ze strony gminy (usta-

1   Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397)

2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)

3   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)
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wa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4, 
ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmoc-
nieniem narzędzi ochrony krajobrazu5), traktowane raczej 
jako potencjalne tereny inwestycyjne niż jako obszary do 
ochrony i działań rewitalizacyjnych (ryc. 3).

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja obiektów fortyfikacji 
polowej (ziemnej) znajdujących się na terenach leśnych. 
Lasy zajmują zwykle duże obszary, w związku z czym w ich 
obrębie mogą się znaleźć zarówno długie odcinki, jak 
i głębokie rozwinięcia dawnych linii fortyfikacji polowych. 

Lasy ze względu na wyjątkowy status tych terenów 
(najczęściej były własnością królewską, a potem pań-
stwową – rządową), posiadają bardzo stabilne granice 
między terenami leśnymi i nieleśnymi (rolniczymi). Jest to 
tak zwana „granica polno-leśna”, ustalana w momencie 
lokacji osadnictwa na poszczególnych terenach leśnych, 
a następnie wytyczana i skrupulatnie pilnowana zarówno 
przez osadników jak i służbę leśną.

Lasy ze względu na specyfikę tej gałęzi gospodarki, nie 
podlegają zbyt wielkim i gwałtownym przekształceniom 
terenu6. Nawet jeśli w lasach zbudowano jakieś fortyfi-
kacje, wykonano prace ziemne, to po zakończeniu dzia-
łań wojennych stały się one w lesie zbędne, ale także nie 
było konieczności natychmiastowego ich usuwania, gdyż 
wiązało by się to z kolejnymi dodatkowymi ingerencjami 
w strukturę lasu. 

Pozostały te z ostatniej wojny i te sprzed stu lat i te 
z wojen XVIII i XIX w., i te starsze pamietające czasy śre-
dniowiecza – nawet wczesnego, a także starożytne sięga-
jące tysiąca lat przed naszą erą (ryc. 4).

Takie nagromadzenie na terenach leśnych reliktów 
osadnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem fortyfika-

4   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443)

5   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r., o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 
z dnia 10 czerwca 2015 r. poz. 774)

6  Jutrzenka-Trzebiatowski 1999: 84 i n.

cji, związane jest ze sposobami gospodarowania w la-
sach. Po stosunkowo nie długim okresie preferowania 
monokultur leśnych, związanych z wyrębami zupełnymi 
i następnie koniecznością przygotowania nowych upraw 
przy pomocy ciężkiego sprzętu, który niszczył wszystko, 
co znalazło się pod lemieszem pługa, powrócono do go-
spodarki bardziej zbliżonej do naturalnej, polegającej na 
wykonywaniu wyrębów selektywnych i jednoczesnym 
ciągłym dosadzaniu młodego drzewostanu. Powoduje 
to konieczność dosadzania ręcznego bez stosowania głę-
bokiej orki. Sprzyja to zachowaniu istniejących leśnych 
zbiorowisk florystycznych i faunistycznych i jednocześnie 
zachowaniu istniejących w obrębie obszaru leśnego róż-
norodnych struktur ziemnych, które nie zostają zniszczo-
ne i zniwelowane. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że 
te większe prace (wyręby, zrywki, orki pod nowe uprawy) 
odbywają się w lesie raz na kilkanaście, lub kilkadziesiąt 
lat, podczas gdy na terenach rolniczych prace związane 
z uprawą ziemi są wykonywane co najmniej dwa razy 
w ciągu jednego roku. 

Dodatkowym walorem sprzyjającym przetrwaniu 
struktur ziemnych na terenach leśnych jest sama przyro-
da. Istniejące w lesie wszystkie piętra, od mchów i poro-
stów poprzez runo, krzewinki, krzewy, aż po drzewa róż-
nych gatunków i w różnym wieku, powodują stabilizację 
i ochronę powierzchni struktur ziemnych, które dzięki 
temu w o wiele mniejszym stopniu podlegają erozji na 
skutek działania czynników naturalnych (grawitacja), at-
mosferycznych (temperatura, opady, wiatr), działalności 
organizmów żywych (wykroty, jamy, nory). Na terenach 
leśnych również ludzie spoza sfery gospodarki leśnej, 
muszą ograniczyć wszelkie formy działalności, poza tymi 
najbardziej pierwotnymi (zbieractwo, łowiectwo, re-
kreacja).  Sprzyja to  zachowaniu i przetrwaniu reliktów 
wcześniejszej działalności człowieka w postaci pozostało-
ści fortyfikacji ziemnych, nie tylko polowych w rozumie-
niu podanym wyżej, ale także starszych niż nowożytne, 
charakteryzujących się podobnymi cechami w zakresie 

Ryc. 3. Zachowany w lesie betonowy schron 
z dawnej linii fortyfikacji polowej – Siódmak, 
gm. Szczytno (fot. J. Wysocki)
Fig. 3. Siódmak, community of Szczytno – 
the concrete shelter being a part of the old 
field fortification line, which was preserved in 
the woods (photo by J. Wysocki)
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konstrukcji i struktury materiałowej. Warto także zwrócić 
uwagę na fakt, że na terenach leśnych w związku z ich 
charakterem biocenotycznym ma miejsce zjawisko cią-
głego  przyrastania humusu zwykle przeważającego nad 
procesami destrukcji i niwelacji form przestrzennych 
zarówno wypukłych jak i wklęsłych, na skutek erozji po-
wierzchniowej i kumulacji7 (ryc. 5).

Splot wszystkich wskazanych wyżej czynników, powo-
duje, że na terenach leśnych mamy do czynienia z ogrom-
ną liczbą obiektów kulturowych o własnych formach kra-
jobrazowych pochodzących z różnych okresów dziejów. 
Pominiemy tu formy terenowe związane z obrządkiem 
pogrzebowym, pozostając jedynie przy fortyfikacjach.

Właściwie wszystkie rodzaje fortyfikacji podlegają po-
dobnym procesom fizycznym, w związku z tym ich stan 
zachowania powinien być porównywalny8. 

Jednakże należy brać także pod uwagę różnice wyni-
kające ze zróżnicowania materiałowego, czyli właściwości 
skały, która posłużyła do budowy takiej struktury. Zakła-

7  Kasprzycka et al. 1999: 155–173.
8  Okęcki 1981.

damy oczywiście, że w każdym przypadku fortyfikacji 
polowej (ziemnej) użyto materiału znajdującego się na 
miejscu. Budując wał ziemny wybrano nań ziemię znaj-
dującą się wcześniej przed podstawami wału, w wyniku 
czego oprócz walu powstają zagłębienia przywałowe 
(fosy), które następnie ulegają mniej więcej w tym sa-
mym stopniu procesowi destrukcji co wał, jednakże fosy 
są zamulane (kumulacja materiału), a wał jest rozmywa-
ny (erozja powierzchniowa). Nie jest w tym przypadku 
ważne, czy jest to zagłębienie transzei z II wojny świato-
wej, czy rów przeciw konnicy z linii obrony Hindenburga 
z I wojny światowej, czy fosa późnośredniowiecznego 
gródka stożkowatego, czy zagłębienia przywałowe wcze-
snośredniowiecznego wału podłużnego, czy też system 
wałów i fos z grodziska cyplowego z wczesnej epoki żela-
za, a nawet epoki brązu.

Przy takich samych warunkach środowiskowych stan 
zachowania będzie różnicowany przez przede wszystkim 
materiał i czas.

Jeśli chodzi o materiał to o wiele szybciej nastąpi 
proces destrukcji w przypadku gdy całe działanie będzie 
miało miejsce na terenie o podłożu piaszczystym.  Może 

Ryc. 4. Zachowany fragment rowu prze-
ciwkawaleryjskiego z fortyfikacji liniowej (linia 
Hindenburga) na nieużytku w okolicach Olsz-
tynka (fot. J. Wysocki)
Fig. 4. The preserved portion of the military 
trench against cavalry, being a part of the so-
-called Hindenburg fortification line on waste-
land in the vicinity of Olsztynek (photo  
by J. Wysocki)

Ryc. 5. Transzeja z I wojny światowej wko-
pana w wał podłużny wczesnośredniowiecz-
ny – Wały, gm. Nidzica (fot. J. Wysocki)
Fig. 5. Wały, community of Nidzica; a mi-
litary trench from World War I dug into the 
longitudinal Early Medieval earthwork (photo 
by J. Wysocki)
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nawet mieć znaczenie, czy jest to piasek pochodzący 
z sandru, czy też z kemu, chociaż te aspekty jak się wyda-
je nie podlegały dotychczas procesom badawczym.

O wiele wolniej natomiast przebiegał będzie proces 
destrukcji wału zbudowanego ze skały ilastej lub glinia-
stej i to zarówno w strefie niwelacji jak i akumulacji.

Pewien wpływ szczególnie na prędkość przebiegu po-
czątkowych faz destrukcji może mieć fakt użycia do bu-
dowy umocnienia dodatkowych materiałów w postaci 
drewna lub kamieni. Konstrukcje mają oczywiście wpływ 
spowalniający proces niwelacji, ale w przypadku drewna, 
jeśli nie jest spalone, to niekiedy mogą także przyspieszać 
niwelacje na skutek butwienia (ryc. 6).

Jednakże zasadniczym czynnikiem destrukcji jest czas. 
Zwykle stan zachowania obiektu, wskazuje dość jedno-
znacznie jego chronologię. Im fortyfikacja starsza, tym jej 
forma nabiera łagodniejszych kształtów i staje się coraz 
delikatniejsza.

Na podstawie obserwacji stanu zachowania obiektów 
fortyfikacyjnych z różnych okresów, znajdujących się na 
terenach leśnych, można skonstatować, że w takim śro-
dowisku mogą przetrwać jako czytelne w terenie ślady 
fortyfikacji ziemnych mające nawet około trzech tysięcy 
lat. Są to jednak ślady tak delikatne, że detekcja następu-
je raczej w wyniku analizy zobrazowań LSL, które są wska-
zówką dla prospekcji terenowej weryfikującej obiekty. 
Jednak pełna weryfikacja następuje zwykle w trakcie ba-
dań wykopaliskowych, w trakcie których następuje szcze-
gółowe rozpoznanie charakteru fortyfikacji. Najczęściej 
w przypadku tych najstarszych, na terenach Pojezierza 
Iławskiego, okazywało się, że są one pozostałością sys-
temu rowów (fos) wykopywanych jako odcinające teren 
cyplowatego majdanu grodu od pozostałej wysoczyzny.9

  9   Obserwacje poczynione w trakcie realizacji projektu Katalog gro-
dzisk Warmii i Mazur, finansowanego przez Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki, w latach 2012–2016 pod kierunkiem prof. 

Część obiektów archeologicznych fortyfikacji ziemnej 
znajdujących się na terenach otwartych, a także niektóre 
na terenie lasów, została zaewidencjonowana przez ar-
cheologów już na przestrzeni ubiegłych dwóch stuleci. 
Prace weryfikacyjne realizowane w ciągu ostatnich pięć-
dziesięciu lat doprowadziły do znacznej redukcji liczby 
tych obiektów w ewidencji. Prawdopodobnie w części 
jest to spowodowane unicestwieniem niektórych na 
skutek niszczącej działalności człowieka10 i sił przyrody. 
Niektóre obiekty zostały jednak z pewnością źle rozpo-
znane jako archeologiczne, gdy tymczasem w trakcie ba-
dań okazały się strukturami naturalnymi. 

Jednocześnie upowszechnienie starszych (aerofoto-
grafia)  i wprowadzenie nowych (LSL)11 metod detekcji, 
doprowadza aktualnie do powiększania zasobu obiek-
tów z fortyfikacjami ziemnymi na terenie całego kraju, 
w szczególności właśnie na obszarach leśnych, gdzie 
rozpoznawane są i weryfikowane obiekty dotychczas nie 
znane, a pochodzące z różnych okresów chronologicz-
nych. Skaning laserowy nie daje możliwości datowania 
poszczególnych struktur zabytkowych. Konieczna jest 
do tego prospekcja terenowa, weryfikująca ich istnienie 
w terenie, powiązana z próbami odszukania metodami 
powierzchniowymi artefaktów datujących te struktury. 
Niekiedy przynosi to pożądane skutki, jednakże w więk-
szości przypadków do datowania tych obiektów, koniecz-
ne są sondażowe badania wykopaliskowe. Powinno stać 
się to standardowym elementem archeologicznych ba-
dań weryfikacyjnych obiektów fortyfikacyjnych,  poprze-
dzającym bezpośrednio ich wpis do rejestru zabytków 
odpowiedniego województwa. Wpis taki powinien z ko-
lei być początkiem procesu zarządzania dziedzictwem12, 

Zbigniewa Kobylińskiego przez Instytut Archeologii UKSW; Koby-
liński 2013: 225–234.

10  Szymański 1976: 106.
11  Orlicka–Jasnoch 2012: 53–79.
12  Wysocki 1999b: 145–153.

Ryc. 6. Fragment dobrze zachowanej linii 
okopów w lesie (fot. J. Wysocki)
Fig. 6. Detail of a well-preserved line of 
military trenches in the forest (photo  
by J. Wysocki)
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włączającego do opieki i zarządzania różne podmioty 
życia społecznego, od właścicieli (zarządców) obiektów 
i terenów, poprzez samorządy lokalne, organizacje poza-
rządowe i poszczególnych obywateli.

Nieco inne warunki i możliwości detekcji zabytkowych 
obiektów fortyfikacyjnych oferuje aerofotograficzna 
metoda detekcji13. W tym przypadku zwykle mamy do 
czynienia z obrazem powierzchniowego śladu po nie ist-
niejących już (zniwelowanych) fortyfikacjach, manifestu-
jącego się na powierzchni gruntu w postaci wyróżników 
roślinnych lub, rzadziej, gruntu o innej barwie. W takim 
przypadku także niezbędna jest weryfikacja terenowa, 
oraz penetracja powierzchniowa w celu odkrycia na 
powierzchni artefaktów datujących obiekt14. Jest to jed-
nak, zadanie o tyle trudniejsze, że zwykle na powierzch-

13  Kobyliński et al. 2012: 11–41.
14  Górny, Przybyszewska i Wysocki 2005: 237–240.

ni pola nie ma śladów tych fortyfikacji, zatem trudno 
także o odkrycia na powierzchni zabytków ruchomych. 
W takim przypadku, sondażowe archeologiczne badania 
weryfikacyjne są jeszcze bardziej niezbędne, niż w przy-
padku detekcji LSL. Mają one służyć nie tylko pozyskaniu 
materiału datującego, ale także ostatecznej weryfikacji 
terenowej rzeczywistego istnienia reliktów fortyfikacji 
ziemnych w postaci warstw kulturowych znajdujących się 
pod współczesną powierzchnią gruntu. Daje to rzeczy-
wiste podstawy do podejmowania przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków działań administracyjnych w celu 
objęcia ochroną bierną (wpisem do rejestru zabytków) 
takiego obiektu, oraz programowania działań w zakresie 
zarządzania dziedzictwem15, włączających do procesu 
ochronnego różne podmioty życia społecznego.

15  Wysocki 1999a: 10–24.
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Jacek Wysocki

Vanishing field fortifications

Summary

Field fortifications are protective constructions designed to 
provide cover and protection for defenders of a specific area, 
constructed in a short time with limited technical means. These 
fortifications were built in strategically important locations, but 
usually only for the needs of only one particular campaign. Af-
ter their completion, they usually lose their meaning and be-
come unnecessary and even undesirable.

Agricultural areas, which were in use, were immediately 
cleared, in order to restore their earlier appearance, which usu-
ally lead to the destruction of any ditches and other structures, 
and objects within arable land. In this case, the “vanishing”, or 
actually “disappearance” is associated with a quick and deter-
mined human intervention and often, therefore, the lifetime of 
these features was very short, and their traces remain only in 
the form of a dispersion of relevant artifacts.

Unfertile areas and, wastelands, were simply returned to 
their “primary function” and the changes that have taken place 
due to the construction of the fortification, had no impact on 
the nature of the “non-use”. Therefore, the most frequently 
the field fortifications have survived in wastelands and remain 
subject to the slow process of “aging” or destruction due to 
forces of nature, and sometimes also due to the human inter-
ference. Also sometimes they were subject to other processes 
of destruction associated with natural use of human wasteland. 
Hence, they are often less visible from the air, due to forest 
or bush canopy, but they are fairly easy to read in the ALS im-
ages, as well as easy to identify during the field reconnaissance. 
Wastelands with relics of fortifications, that are often located 
in interesting landscapes usually are not protected by any laws 
and are thus exposed to modern investment activities.

The situation is different in case of earthen field fortifications 
located in forested areas. Forests cover large areas and usually 
within them even long military ditches survive. Forests are usu-
ally not subject to great and rapid transformations of the terrain. 
In cases where fortifications were constructed or other earth-
works were made, after the end of war they became useless, but 
there was no immediate need to remove them, because it would 
require additional interference in the structure of the forest.

Dissemination of the older (aerial photography) and the 
introduction of new (ASL) detection methods, currently 
enlarges the resource of features of earthen fortifications 
throughout the country, especially just in forest areas, where 
features not yet known from different chronological periods 
have been recognized and verified,. Laser scanning does not 
allow for dating of historic structures. It is necessary there-
fore to combine it with the field prospection, in verifying 
their existence in the area, linked with attempts by means of 
systematic surface collection to find artifacts that date these 
structures. Most often the dating of these features requires 
test excavations, which should become a standard element of 
the archaeological verification tests of fortification features, 
immediately preceding the entry of the site into the register 
of protected monuments. Such an entry should in turn be 
the beginning of the process of heritage management. Other 
opportunities to detect the historic fortification is offered by 
aerial reconnaissance. In this case, we usually have to deal 
with the image of the surface trace of the no longer exist-
ing fortifications, manifested on the surface of the soil in the 
form of crop-marks, or, less frequently, the soil of a different 
colour. In this case also it is necessary to verify the feature 
in the field, and to collect the surface artefacts to discover 
finds dating the feature. In this case, the test excavations are 
even more necessary than in the case of detection by means 
of analysis of the ALS data, because they serve not only the 
acquisition of the dating material, but also the conclusive 
field verification of the actual existence of relics of the for-
tifications in the form of cultural layers beneath the modern 
ground surface, which provides firm arguments for action 
undertaken by the provincial conservation service to protect 
the site, and for the programming of heritage management 
activities, including the various stakeholders in the heritage 
management processes.

Translated by Zbigniew Kobyliński  
and Louis Daniel Nebelsick
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