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Konstrukcje megalityczne w dorzeczu środkowej Regi. 
Badania nieinwazyjne w latach 2015–2017
Megaliths located in the central River Rega basin.  

Non-invasive research in 2015–2017

Abstract: The article describes results of the research on megalithic tombs located in the 
central River Rega basin, conducted in 2015–2017. 
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Wprowadzenie

Megality1 – monumentalne budowle wznoszone przez społeczności neoli-
tyczne – do dziś są ważnymi elementami krajobrazu kulturowego. W niektórych 
krajach Europy dość wcześnie, bo już w XVII wieku, zostały objęte ochroną 
prawną, co jednak w wielu przypadkach nie uchroniło ich przed zniszczeniem. 
W XIX stuleciu, w okresie postępu w budownictwie murowanym i drogowym, 
kamień stał się cennym surowcem, a neolityczne megality jego łatwo dostęp-
nym źródłem. Przykład Rugii dowodzi, w jak szybkim tempie następowała ich 
dewastacja. Z 236 megalitów zaewidencjonowanych w 1829 roku na tej wyspie 
po 130 latach pozostało tylko 54 (Kruk 2006, 9–10). Podobnie przebiegało 
niszczenie grobowców na terenie Polski – pozbawione kamiennych obstaw 
łatwo ulegały procesom erozyjnym. Podobny los mógł spotkać konstrukcje 
kamienne nad środkową Regą. Taką informację podał w swojej pracy Walde-
mar Chmielewski, który odnosząc się do ustaleń Emila Waltera (1889), napisał, 
że „praca jego jest cenną dla poznania grobowców kujawskich, z których do 
dziś nie pozostało ani śladu” (Chmielewski 1952, 7). To stwierdzenie miało 

1 Wznoszone przy użyciu różnych surowców i technik monumentalne budowle z okresu 
4900–2000 BC, wiązane z kulturami pucharów lejkowatych i amfor kulistych (Rzepecki 
2011, 11–12). 
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szczególne znaczenie dla rozwoju badań nad neolitem ziem polskich, bowiem 
rejon nad Regą nie został objęty w późniejszym czasie żadnym programem ba-
dawczym. Ugruntowało się przekonanie o braku grobowców megalitycznych 
w tym regionie, co potwierdzały także prospekcje terenowe przeprowadzane  
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). Prawdziwym przełomem 
okazały się moje odkrycia, a następnie powołanej w 2015 roku Łobeskiej Fun-
dacji Archeologicznej. Przeprowadzone przez tę organizację nieinwazyjne ba-
dania archeologiczne (w latach 2015–2017) zaowocowały nieoczekiwanymi 
wynikami, które pozwoliły na nowo ocenić problem obecności megalitów  
w dorzeczu środkowej Regi2. 

Obszar ten obejmuje centralną część województwa zachodniopomorskiego. 
Administracyjnie należy w całości do powiatu łobeskiego (ryc. 1). Rozciąga 
się pomiędzy rzekami Mołstową, Regą i Łoźnicą od wschodu, Ukleją od stro-
ny zachodniej, Regą, Rekową i Pniewą od północy, a na południu opiera się  
o wododział Regi i Drawy. Powierzchnia tak zarysowanego dorzecza środkowej 
Regi wynosi ok. 700 km2. Obszar ten charakteryzuje się różnorodnym ukształ-
towaniem terenu i zróżnicowaną budową geologiczną. Uformowany został  
w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego, fazy pomorskiej zlodo-
wacenia Wisły. Od północy lekko sfałdowany krajobraz moreny dennej me-
zoregionów Równiny Gryfickiej i Równiny Nowogardzkiej rozpościera się na 
obszarze piaszczystej pradoliny. Porastają go bory sosnowe przedzielane łąkami, 
pastwiskami i polami uprawnymi. Cały ten rejon charakteryzuje się występowa-
niem niewielkich ułożonych południkowo zabagnionych obniżeń terenowych 
oraz małą liczbą jezior. W okolicach Reska jego powierzchnia wznosi się do 
wysokości ok. 80 m n.p.m. Część centralną zajmuje Wysoczyzna Łobeska, kraina 
geograficzna o urozmaiconym krajobrazie, z rozmaitymi jeziorami i ciekami 
wodnymi płynącymi głębokimi rynnami. Południową część obszaru dorzecza 
środkowej Regi zajmuje Pojezierze Ińskie położone w pasie moren czołowych,  
z wysokimi wzniesieniami. Na południowym wschodzie, na przedłużeniu mo-
ren Pojezierza Ińskiego niewielki obszar z wieloma jeziorami zajmuje Pojezierze 
Drawskie (Kondracki 1994, 18–19, 32–33) (ryc. 2).

Wody powierzchniowe płynące i stojące zajmują ok. 3% ogólnej powierzchni 
tego obszaru. Do największych jezior należą: Mielno, Przytoń, Brzeźnickie, 
Żabice, Węgorzyno, Karwowskie i Głębokie. Główną rzeką jest silnie mean-
drująca Rega, jej długość wynosi 172 km. Swój początek bierze na Wysoczyźnie 
Łobeskiej w okolicach jeziora Resko Górne, na wysokości ok. 177 m n.p.m. 
(Miluch 2008, 58, 66). W górnym biegu płynie wąskimi polodowcowymi 
rynnami, kierując się początkowo na południowy zachód, duży spadek dna  

2 Rezultaty badań, które są tematem tego artykułu, opracowałem na podstawie pracy licencjac-
kiej powstałej w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego (Przybyła 2019).



39

powoduje bystry nurt. Na odcinku od miejscowości Sława do ujścia Reskiej 
Węgorzy nieco łagodnieje, nadal jednak miejscami przypomina górską rzekę.  
Za Łobzem, w swym środkowym biegu, zmienia kierunek na północny, ma-
leje też spadek jej dna. W dalszym dolnym biegu, aż do ujścia do Bałtyku  
w Mrzeżynie, Rega staje się bardziej leniwa, a nurt spowalnia. W wyniku dzia-
łań melioracyjnych oraz budowy siłowni wodnych rzeka zatraciła częściowo 
swój pierwotnie dziki charakter. Wszystkie wody płynące na obszarze objętym 
badaniami należą do zlewni Regi. Największymi przepływami charakteryzują 
się: Mołstowa, Ukleja, Rekowa i Reska Węgorza.

Współczesne gleby obszaru dorzecza środkowej Regi to przede wszystkim 
bielice w średniej klasie bonitacyjnej (III–V), nadmiernie zakwaszone. Na 
terenie północno-zachodnim wykształciły się na utworach zwałowych mo-
reny dennej, a na południu i wschodzie moreny czołowej w postaci piasków, 
piasków naglinowych i glin zwałowych z domieszką głazów narzutowych  
i żwirów; ich miąższość dochodzi do 200 m (Kownas 1971, 12–13). Należy 
zauważyć, że produktywność gleb była czynnikiem determinującym rozwój 
osadnictwa w interesującym nas horyzoncie czasowym. Ich jakość podlegała 
ciągłym i dynamicznym procesom glebotwórczym, a wynik uzależniony był 
od wielu zmieniających się w czasie czynników. Właściwości gleb są funkcją 
organizmów żywych, klimatu, rzeźby terenu, skały macierzystej, warunków 
wodnych, czasu i działalności człowieka. Podstawowe znaczenie w tym pro-
cesie mają organizmy żywe, a przede wszystkim zespoły roślinne wpływające  
w sposób bezpośredni na typ tworzonych gleb, np. lasy iglaste – gleby bielico-
we i bielice, lasy liściaste – gleby brunatne, roślinność stepowa – czarnoziemy  
(Bednarek, Skiba, 2004, 68–83).

Dla potrzeb badań palinologicznych, pozwalających określić zmiany zacho-
dzące w szacie roślinnej w pradziejach, teren Pomorza został podzielony na 
cztery obszary paleoekologiczne: Pu, Pt, Ps, Pv (Tobolski, Milecka 2006, 181).  
Do każdego z nich przypisano wzorcowe stanowiska oznaczone literą P  
(ryc. 3). Teren dorzecza środkowej Regi położony jest na dwóch takich obsza-
rach, Pt i Ps, różniących się w przeszłości warunkami klimatycznymi, z granicą 
przebiegającą wzdłuż wzgórz moreny czołowej wyznaczającej pozycję pomorską 
etapu zlodowacenia Wisły. Dla północnej części tego obszaru stanowiskami 
wzorcowymi są P32 (Żurawiec) i P18 (Darżlubie), natomiast dla południowe-
go P17 (Gacno Wielkie w Borach Tucholskich). Cenny materiał dla poznania 
przemian środowiskowych zachodzących na tym obszarze dały również badania  
w miejscowości Rusinowo (Małkiewicz 2017, 33–41). Szczegółowe badania 
rdzeni osadów biogenicznych z obszarów Pt i Ps dowodzą, że szata roślinna 
obszaru Pomorza nie była w przeszłości jednolita. Ta różnorodność daje się  
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zauważyć szczególnie w okresie wczesnego holocenu. Na północnych obrzeżach  
Pomorza nastąpiło chwilowe cofnięcie linii lasu i ponowny rozwój tundry wy-
wołany krótkotrwałą, chłodną oscylacją związaną z oddziaływaniem w okresie 
preborealnym zalegającego w bliskim sąsiedztwie lądolodu (Tobolski 1983, 
61–76). Te różnice klimatyczne widoczne są również w czasach współcze-
snych. Średnia roczna temperatura terenów położonych na północ od gra-
nicy wyznaczonej przez wzgórza moreny czołowej jest o ok. 1° C niższa od 
obszarów południowych, przy jednocześnie krótszym okresie wegetacyjnym  
(Kownas 1971, 12).

Przedmiotem badań przeprowadzonych w latach 2015–2017 przez Łobeską 
Fundację Archeologiczną było rozpoznanie obszaru dorzecza środkowej Regi 
pod kątem występowania budowli megalitycznych. Badania miały charakter 
rozpoznawczy. Z pewnością nie wyczerpują zagadnienia obecności megalitów 
na omawianym obszarze, ale w pewnym stopniu już weryfikują dotychczasową 
wiedzę na ten temat. Wykorzystane zostały nieinwazyjne metody badawcze, 
nienaruszające wewnętrznych struktur badanych obiektów, które polegały na 
aktywnej teledetekcji, analizie archiwalnych materiałów kartograficznych oraz 
prospekcji terenowej. Wyniki zostały przetworzone, opracowane i przedstawio-
ne przy wykorzystaniu systemów informacji geograficznej (GIS).

Wybór dorzecza środkowej Regi jako obszaru badań uwarunkowany był 
kilkoma względami. Teren ten – jak już wspomnianio – administracyjnie mieści 
się w granicach powiatu łobeskiego, do którego zgodnie ze statutem ograniczona 
została działalność Łobeskiej Fundacji Archeologicznej. Na wschodzie sięga do 
linii rzeki Mołstowa, która zdaniem Dobrochny Jankowskiej stanowiła wschod-
nią granicę zasięgu dolnoodrzańskiej grupy kultury pucharów lejkowatych  
(ryc. 4) (Jankowska 1983). Później jednak badaczka uznała ten pogląd za zbyt 
daleko idący; doszła do przekonania, że raczej należy tu mówić o zachodnio-
pomorskiej (dolnoodrzańskiej) odmianie grupy wschodniej kultury pucharów 
lejkowatych (Jankowska 1990, 246). Można jednak założyć, że obszar badań 
do rzeki Mołstowej na wschodzie jest spójny pod względem kulturowym.  
O potrzebie badań nad epoką kamienia na Pomorzu Zachodnim pisało wielu 
autorów (Wiślański 1983, 41–59, Jankowska 1996, 11–25), ale teren dorzecza 
Regi był w nich zupełnie pomijany. Pierwszą po wielu latach próbą szerszego 
spojrzenia na problem megalityzmu zachodniopomorskiego był projekt rekon-
strukcji sieci cmentarzysk megalitycznych podjęty przez pracowników Zakładu 
Archeo logii Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2011–2012. Przeprowadzona 
w jego ramach prospekcja terenowa objęła swym zasięgiem ziemię pyrzycką, 
rejony Myśliborza i Kamienia Pomorskiego, nie objęła natomiast dorzecza 
środkowej Regi (Matuszewska, Szydłowski 2012, Matuszewska 2013, 625–629).  
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Nadal istniała potrzeba rozpoznania tego terenu. Bezpośrednim impulsem do 
powołania Łobeskiej Fundacji Archeologicznej i podjęcia nieinwazyjnych badań  
nad Regą były jednak odkrycia, których dokonałem wiosną 2014 roku (Przybyła 
2014, 9). Zlokalizowane wówczas przeze mnie w okolicy Czachowa, Karnic, 
Brzeźniaka, Wołkowa i Skowyrowic obiekty znajdowały się w stanie daleko 
posuniętej destrukcji, miały natomiast wyraźne cechy budowli megalitycznych, 
co uzasadniało podjęcie badań na tym terenie.

Historia badań megalitów na obszarze dorzecza środkowej Regi  
w zarysie

Pierwsze wzmianki dotyczące budowli megalitycznych na Pomorzu pojawiły 
się w XVI-wiecznych tekstach pomorskich kronikarzy. Pisał o nich Tomasz 
Kantzow (1505–1542) i Joahim von Wedel (1552–1609). Wiele uwagi poświęcił 
im również w XVIII-wiecznych księgach krajoznawczych Jochann Ch. Beck-
mann oraz w wydanym w 1784 roku geograficzno-statystycznym opracowaniu 
ziem pomorskich Ludwig W. Brüggemann (Kowalski 2018).

Początki rozwoju systematycznych badań nad megalitami Pomorza Zachod-
niego należy jednak wiązać z powstaniem w 1824 roku w Szczecinie Towarzy-
stwa Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und 
Altertumskunde) i podjętymi przez tę organizację badaniami nad pradziejami 
Pomorza, w ramach projektu dokumentowania stanowisk archeologicznych 
(Archäologische Landesaufnahme). Jego realizacja w pierwszych latach działalności 
Towarzystwa pozwoliła na zgromadzenie kilkusetstronicowej dokumentacji, 
zawierającej dane o zabytkach manifestujących się w terenie własną formą 
krajobrazową, w tym wielu konstrukcji megalitycznych. Zebrane materiały 
stanowiły jedno z podstawowych źródeł wiedzy o lokalizacji i formach me-
galitów z obszaru Pomorza. Także w dorzeczu środkowej Regi odkryto wów-
czas duże grobowce kamienne, choćby w Łabuniu Małym i Skowyrowicach  
(Jahresbericht… 1826, 13; Jahresbericht…1929, 16). Dokumentacja ta była bazą 
do późniejszych publikacji, w tym podstawowego źródła wiedzy na temat mega-
litów w dorzeczu środkowej Regi, jakim jest wydana w 1889 roku w Szczecinie 
praca Emila Waltera Praehistorische Funde in Pommern zwischen Oder und Rega. 
Autor wymienia pięć miejscowości z badanego obszaru, w okolicy których  
w przeszłości znajdowały się grobowce megalityczne (ryc. 5):

1. Łabuń Mały (Labbuhn), gmina Resko – na południe od jeziora gro-
bowce megalityczne o długości od 6,3 m do 9,4 m z wysokimi kamie-
niami od strony wschodniej. Szerokie między 2,2 m a 2,5 m i zwężają-
ce się ku zachodowi.
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2. Skowyrowice (Schowanz), gmina Resko – nieokreślona liczba grobow-
ców o cechach zbliżonych do znanych z Łabunia Małego. Położone 
równolegle obok siebie na południe od wsi, w okolicy rzeki Mołstowa.

3. Bełczna (Neukirchen), gmina Łobez – grobowiec megalityczny  
w kształcie trójkąta, zorientowany na osi E-W, z dużym kamieniem  
od strony wschodniej o długości 18,8 m i szerokości 5,6 m.

4. Bonin (Bonin), gmina Łobez – grobowce megalityczne na wschód od 
wsi, brak dodatkowych danych.

5. Runowo (Runow), gmina Węgorzyno – nieokreślona liczba nieokreś-
lonych bliżej grobowców megalitycznych.

Te bardzo lakoniczne informacje, pozbawione szkiców sytuacyjnych, nie po-
zwalają na lokalizację grobowców w terenie. Z ich treści wynika, że w dorzeczu 
środkowej Regi odkryto małe trójkątne grobowce kamienne, których cechą cha-
rakterystyczną są duże głazy umieszczone we wschodniej części. W 1921 roku 
w Krakowie Leon Kozłowski opublikował pracę Groby megalityczne na wschód 
od Odry, w której za E. Walterem, wymienił miejscowości: Łabuń, Bełczna  
i Skowyrowice, jako miejsca lokalizacji megalitów (Kozłowski 1921, 43).

W 1952 roku ukazała się, wspomniana już wcześniej, praca Waldemara 
Chmielewskiego Zagadnienia grobowców kujawskich w świetle ostatnich badań. 
Badacz, pisząc o grobowcach z obszaru między Odrą a Regą, stwierdził, że 
wszystkie megality z tego terenu uległy zniszczeniu i nie ma po nich śladu 
(Chmielewski 1952, 10). Wzmianki na temat grobowców megalitycznych  
w tej strefie Pomorza pojawiły się również w późniejszych publikacjach 
archeo logicznych (Sprockhoff 1967, 93), ale bazują one na opracowaniu  
E. Waltera i nie wnoszą nowych informacji. Niezwykle interesujące okazały 
się natomiast wyniki badań toponomastycznych Macieja Czarneckiego (Czar-
necki 1969, 25–40). Badacz ten, analizując lokalne nazwy ludowe jako źró-
dła pomocnicze do badań prahistorycznych, ustalił prawdopodobną lokaliza-
cję budowli megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego i Środkowego  
(Czarnecki 1969, 27). Wśród wytypowanych w ten sposób miejsc znalazło 
się stanowisko w Komorowie, gmina Resko, znajdujące się na interesującym 
nas obszarze. Należy także wymienić publikację Ryszarda Kiersnowskiego  
z 1955 roku (Kiersnowski 1955, 127–128), w której autor, opierając się na 
informacjach zawartych w źródłach pisanych z XII–XIV wieku, próbował lo-
kalizować domniemane grobowce pogańskie. W oparciu o opisy form można 
przypuszczać, że część z nich miała cechy budowli megalitycznych. W artykule 
wymieniony został obiekt położony w południowej części dorzecza środkowej 
Regi, zwany „Górą Kamienną”, który mógł być grobem z kamiennym nasypem, 
megalitem albo naturalnym obiektem topograficznym. Jest to jednak ważna 
wskazówka, dająca podstawy do lokalizacji i weryfikacji funkcji tego miejsca.
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Dorzecze środkowej Regi w okresie neolitu  
w świetle Archeologicznego Zdjęcia Polski i archiwaliów

W ramach programu AZP na terenie dorzecza środkowej Regi zaewidencjo-
nowane zostały 62 stanowiska archeologiczne z okresu neolitu (ryc. 6). Analiza 
ich rozkładu na tle sieci rzecznej wskazuje na bezpośredni związek natężenia 
osadnictwa neolitycznego z ciekami i zbiornikami wodnymi. Szczególnie duże 
zagęszczenie stanowisk obserwujemy w sąsiedztwie Regi. W obrębie trzech 
arkuszy AZP (26-15, 25-15 i 24-15) znajduje się ich aż 28, co stanowi 45% 
ogólnej liczby stanowisk, na powierzchni stanowiącej zaledwie 16% badane-
go terenu. Zastanawia natomiast brak kontynuacji neolitycznego osadnictwa 
wzdłuż koryta Regi, począwszy od północno-zachodniej części arkusza 25-15 
AZP i dalej 24-15 i 23-14, tym bardziej, że na tym terenie panowały podobne 
warunki środowiskowe. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z pustką osad-
niczą w okresie neolitu? Trzeba mieć na uwadze, że efekty badań AZP prowa-
dzonych przez różne zespoły w dużym stopniu uzależnione są od dostępności 
terenu, fazy wegetacji roślinności (Banaszek 2015, 139–141), dlatego dane mogą 
być niepełne. Analizując rozkład stanowisk archeologicznych na mapach AZP, 
na terenie dorzecza środkowej Regi można zauważyć ogromną dysproporcję 
pomiędzy dużą liczbą stanowisk archeologicznych występujących na obszarach 
rolnych w stosunku do nielicznych na terenach leśnych (ryc. 7). Z taką sytu-
acją mamy do czynienia na obszarach AZP 25-15 (część północno-zachodnia), 
24-14 i 23-14, gdzie wzdłuż koryta Regi rozciąga się gęsty las. Brak stanowisk 
archeologicznych nie musi świadczyć o pustce osadniczej. W rezultacie powstał 
bowiem obraz osadnictwa o wyspowym charakterze, z obszarami o dużej kon-
centracji śladów i punktów osadniczych, poprzedzielany terenami leśnymi, na 
których badania powierzchniowe nie były prowadzone lub z powodu trudności 
terenowych dały negatywny wynik.

W ramach projektu AZP (podczas prospekcji terenowej) zweryfikowano 
ponadto dane zawarte w literaturze oraz w teczkach archiwalnych Muzeum 
Narodowego w Szczecinie (teczki nr 821 i 917). We wszystkich przypadkach 
wynik był negatywny.

Nieinwazyjne badania archeologiczne w latach 2015–2017

Informacja W. Chmielewskiego o braku konstrukcji megalitycznych nad 
dolną Regą w publikacji z 1952 roku wzbudza wątpliwości. Jest to obszar 
zalesiony, trudno dostępny do prospekcji archeologicznych, jednakże nowo-
czesne metody badawcze, w tym skaning laserowy, otwierają nowe możliwości  
badawcze i interpretacyjne.
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W latach 2011–2012 pracownicy Zakładu Archeologii Uniwersytetu Szcze-
cińskiego realizowali program badań nad grobowcami megalitycznymi na Po-
morzu Zachodnim, które nie obejmowały jednak swoim zasięgiem obszaru 
dorzecza środkowej Regi (Matuszewska, Szydłowski 2012, 19–21, Matuszewska 
2013, 625–629). Zaistniała zatem potrzeba poszerzenia zakresu terytorialnego  
i wykorzystania nowoczesnych metod badawczych, w tym skaningu laserowego. 
Badania rozpocząłem pod koniec 2013 roku, a pierwszych obiecujących okryć 
domniemanych grobowców megalitycznych dokonałem wiosną 2014 roku3.  
W tej sytuacji w 2015 roku została powołana Łobeska Fundacja Archeologiczna 
(Przybyła 2016, 105–107), której głównym celem jest kontynuacja rozpoczę-
tych przeze mnie badań nad grobowcami megalitycznymi na terenie dorzecza 
środkowej Regi.

Metodyka i zakres badań

Jesienią 2015 roku Łobeska Fundacja Archeologiczna rozpoczęła swoją 
(finansowaną ze środków własnych) działalność polegającą na prospekcji tere-
nowej i wdrożeniu nowoczesnych metod badawczych. W pracach terenowych 
uczestniczyli członkowie rady i sympatycy fundacji, część gabinetową zreali-
zował autor niniejszej pracy.

Na podstawie informacji w literaturze przedmiotu i archiwaliach najpierw 
wytypowano obszary, na których należało się spodziewać obecności megalitów. 
Następnie przeprowadzano analizę ukształtowania terenu pod kątem obecności 
antropogenicznych form krajobrazowych kojarzonych z grobowcami megali-
tycznymi. W tym celu wykorzystywano dane przestrzenne z lotniczego skaningu 
laserowego (dostępne na stronie internetowej Geoportal 2) oraz archiwalne 
materiały kartograficzne. Pozytywne wyniki tych obserwacji podlegały następnie 
weryfikacji terenowej. W przypadku potwierdzenia przypuszczeń dla danego ob-
szaru sporządzano numeryczny model terenu o większej rozdzielczości, dający 
szersze możliwości analityczne. Do tego celu wykorzystywano chmury punktów 
w formacie LAS, uzyskane w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej (dalej jako CODGiK), i oprogramowania SAGA GIS i QGIS. 
Istotnym źródłem informacji okazały się wywiady przeprowadzane wśród 
mieszkańców, głównie pracowników leśnych i myśliwych, a także weryfikacja  

3 O moich odkryciach zostali powiadomieni naukowcy zajmujący się tematem grobowców 
megalitycznych na Pomorzu Zachodnim. W latach 2014–2015 dr Agnieszka Matuszewska 
z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. Seweryn Rzepecki z Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzili weryfikację odkrycia w terenie.  
W czerwcu 2014 r. „Tygodnik Łobeski” zamieścił na swoich łamach artykuł „Ziemia łobeska, 
jakiej nie znamy. Megality” (Przybyła 2014, 9). 
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charakterystycznych form terenowych. W efekcie odkryto stanowiska arche-
ologiczne wyróżniające się własną formą krajobrazową, w tym neolityczne 
konstrukcje wielkokamienne.

Megality w źródłach kartograficznych

Omawiany tutaj teren nad Regą w przeszłości był objęty kilkoma projektami 
kartografii pruskiej przeznaczonej na potrzeby wojskowe. Wykonywane w dużej 
skali zdjęcia topograficzne pozwalały na skartowanie w szczegółach elementów 
rzeźby terenu, co ma duże znaczenie w badaniach naukowych nad przeszłymi 
krajobrazami. Poza dokładnym odwzorowaniem rzeźby terenu zdjęcia topogra-
ficzne mają wiele dodatkowych warstw informacyjnych ważnych dla badacza 
przeszłości, takich jak ludowe nazwy miejscowe czy pomniki dziejowe. Cechuje 
je również duża wiarygodność i dokładność (Konias 2010, 8). Wśród istotnych 
opracowań kartograficznych, przydatnych w badaniach krajobrazu kulturowe-
go, należy wskazać mapę prowincji pruskich, która powstała w 1778 roku pod 
kierownictwem F.W.C. von Schmettaua. Wykonana w skali ok. 1:50 000 była 
pierwszym dziełem kartograficznym charakteryzującym się dość dużą dokładno-
ścią. Przy mianowniku skali 718895 km błąd odległości wynosił już tylko 2,5 km  
(Konias 2010, 173). Jej podstawowe zalety to duża liczba ludowych nazw 
miejscowych, pomocnych przy badaniach toponomastycznych oraz szczególna 
dbałość o odwzorowanie wszelkich, nawet niewielkich wyniosłości terenu, co 
jest szczególnie istotne przy poszukiwaniu obiektów odznaczających się własną 
formą krajobrazową.

Od 1. połowy XIX wieku w armii pruskiej zaczęto sporządzać tzw. mapy sto-
likowe oparte na instrukcji gen. F.K.F. v Müfflinga z 1821 roku w skali 1:25 000, 
nazywane Urmesstischblätter dla odróżnienia od w pełni nowoczesnych, później-
szych map Messtischblatt, opracowywanych od 2. połowy XIX stulecia. Nowość 
tych drugich polegała m.in. na wprowadzeniu poziomicowego odwzorowania 
ukształtowania terenu opartego na interpolacji punktów wysokościowych. 
Charakteryzowały się one dużą dokładnością. Błąd odległości przy mianowniku 
skali 337610 km wynosił tylko 0,41 km (Konias 2010, 174). Wprowadzono także 
oznaczanie pomników kulturowych, w tym megalitów. Na marginesach wielu 
arkuszy Messtischblatt umieszczano w legendzie oznaczenie Hünengrab (ryc. 8), 
co mogłoby sugerować, że obiekty nimi oznaczone to grobowce megalityczne. 
Trzeba jednakże zaznaczyć, że tym określeniem posługiwano się w sposób 
bardzo dowolny. Autorzy map sygnowali w ten sposób niewielkie wzniesienia 
niedające się przedstawić przy pomocy warstwic z zachowaniem skali, ale także 
inne obiekty, w tym antropogeniczne, niekoniecznie megality.
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W wyniku analizy na Messtischblatt 2259, arkusz Rützenhagen z 1928 roku, 
w odległości ok. 2,6 km na południowy zachód od miejscowości Przemysław, 
gmina Resko, dostrzeżono zgrupowanie czterech obiektów, które zgodnie  
z legendą zamieszczoną na marginesie mapy mogły być grobowcami megalitycz-
nymi (ryc. 9). Weryfikacja tych punktów w oparciu o lotniczy skaning laserowy 
na stronie internetowej Geoportal 2 wykazała, że trzy z nich mają formę kur-
hanów, natomiast jeden, oddalony ok. 400 m na południe, przypomina typowy 
grobowiec kujawski z czołem zorientowanym na południowy wschód. Wizja 
lokalna w terenie potwierdziła te przypuszczenia.

Na archiwalnej mapie Messtischblatt 2460, obszar Dramburg, wydanej  
w 1929 roku, zaobserwowano dwa kolejne obiekty, których oznaczenia wska-
zywały na grobowce megalityczne (ryc. 10). Przeprowadzone w 2017 roku 
sondażowe badania archeologiczne wykazały, że obydwa są elementami jed-
nego założenia – gródka stożkowatego (obiekt nr 1 stanowił jego wał przedni,  
zaś nr 2 zniszczony nasyp).

Na podstawie archiwalnej mapy F.W.C. von Schmettaua z 1778 roku, z roz-
budowaną warstwą ludowych nazw miejscowych, do weryfikacji terenowej 
wytypowano cztery punkty:

1. Hünen-Berg w okolicach Czachowa, gm. Radowo – obiekt został 
odkryty w maju 2014 roku przez autora niniejszej pracy w trakcie 
weryfikacji terenowej. W 2016 roku stwierdzono obecność dużej kon-
strukcji z obstawą kamienną o kształcie łodziowatym i orientacji N-S. 
W centralnej części budowli znajduje się bruk kamienny w kształcie 
czworoboku o wymiarach 1,7 × 4,5 m, dłuższą krawędzią zoriento-
wany na linii E-W.

2. Hünen-Berg w okolicach Bonina, gm. Łobez – wysokie wzniesienie 
górujące nad okolicą, mocno przekształcone w trakcie budowy do-
strzegalni przeciwpożarowej i drogi dojazdowej. Teren jest gęsto zale-
siony młodnikiem, trudny do weryfikacji. Nie stwierdzono obecności 
obiektów antropogenicznych.

3. Hüner-Berg w okolicach Suliszewic, gm. Łobez – niewielkie wzgórze  
z płaskim wierzchołkiem, jak się wydaje, pochodzenia antropogeniczne-
go. Nie stwierdzono konstrukcji kamiennych ani kamienno-ziemnych.

4. Steinbring w okolicach wsi Podlipce, gm. Węgorzyno – prawdopodob-
ne pochówki przykryte kolistymi brukami o średnicy ok. 1,5 m.

Jak wynika z przytoczonych przykładów, ludowe nazwy miejscowe są istotną 
wskazówką w lokalizowaniu stanowisk archeologicznych, wymienione powyżej 
obiekty trudno jednak wiązać z grobowcami megalitycznymi. M. Czarnecki 
uważa, że nazwy z członem Hüne oraz Stein mogą w wielu przypadkach od-
nosić się do innych znalezisk prehistorycznych, mających charakter religijny,  
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lub do zwykłych eratyków, niekoniecznie do megalitów (Czarnecki 1969, 
25–40). Należy jednak mieć na uwadze, że pomimo wielu zalet źródeł karto-
graficznych informacje w nich zawarte wymagają zawsze bardzo krytycznego 
podejścia, szczególnie przy interpretacji oznaczeń stanowisk archeologicznych 
o własnej formie terenowej.

Lotniczy skaning laserowy i prospekcja terenowa

Pierwsze próby wykonania lidarowych pomiarów topografii z pokładu sa-
molotów miały miejsce w USA już w latach siedemdziesiątych XX wieku 
(Banaszek 2015, 42). W polskiej archeologii technologia ta pojawiła się szerzej 
dopiero w 2014 roku, kiedy zobrazowania terenu oparte na wynikach lotni-
czego skanowania laserowego zostały udostępnione na Geoportalu 2, a dane 
pomiarowe w CODGiK, w wyniku realizacji programu pod nazwą Informa-
tyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), 
sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach tak zwanej Dyrektywy 
Powodziowej. Upowszechnienie tego skutecznego i taniego w użytkowaniu 
narzędzia badawczego skutkuje istną „lawiną” odkryć stanowisk archeologicz-
nych odznaczających się własną formą krajobrazową, niedostępnych dotąd 
dla archeologów, jak obszary leśne, trzcinowiska i inne tereny pokryte bujną 
roślinnością. Korzystając z gotowych zobrazowań publikowanych na różnych 
stronach internetowych, musimy się jednak liczyć z utratą pewnej części in-
formacji lub ich błędną interpretacją (por. Kiarszys, Banaszek 2017, 233–270). 
Jako przykład można wskazać okolice Winnik, gmina Węgorzyno. Ze strony 
Geoportal 2 pobrano pochodne danych NMT w postaci analizy cieniowania, 
na której rysuje się cmentarzysko kurhanowe (ryc. 11). Na ortofotomapie 
widać jednak wyraźnie, że jest to niska roślinność, która na etapie klasyfikacji 
chmury punktów została błędnie zakwalifikowana jako poziom gruntu (ryc. 12),  
co potwierdziła również przeprowadzona lustracja terenowa.

W przypadku weryfikacji pozytywnej, korzystając z dostępnych w COD-
GiK danych w formacie LAS, sporządzano z zastosowaniem oprogramowa-
nia SAGA GIS numeryczny model terenu dla danego obszaru. Używając do 
przetwarzania danych komputerów o małej mocy obliczeniowej, po procesie 
klasyfikacji chmury punktów zmuszeni byliśmy do dokonywania cięcia pliku 
na „mniejsze obszary”. Takie działanie znacznie skracało czas pracy i ułatwiało 
przeglądanie ich zobrazowania na monitorze komputera. Numeryczne modele 
terenu uzyskane w ten sposób miały znacznie lepsze parametry niż ogólnodo-
stępne na stronach internetowych. Pozwalały na bardziej szczegółową analizę 
i przyczyniły się do odkrycia obiektów, które nie zostałyby zauważone przy  
wykorzystaniu innych metod.
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Taki sposób działania przyczynił się do odkrycia grobowca Przemysław 2 
(ryc. 13). Obiekt ten ze względu na swoją znacznie wypłaszczoną formę i sto-
sunkowo niewielkie wymiary był zupełnie niewidoczny na zobrazowaniach 
pochodzących z Geoportalu 2, nie został również rozpoznany w trakcie lustracji 
terenowej. 

Lotniczy skaning laserowy okazał się bardzo przydatny w lokalizowaniu 
na obszarach leśnych budowli megalitycznych o dużych rozmiarach. Takim 
przykładem może być grobowiec z Łabunia Małego, odkryty w trakcie badań 
Łobeskiej Fundacji Archeologicznej jesienią 2017 roku, położony na obszarze 
leśnym o bardzo urozmaiconym drzewostanie (ryc. 14). Jego część wierz-
chołkowa znajduje się poza strefą lasu, przywierzchołkowa – w drzewostanie 
iglastym, partia środkowa – w strefie roślinności niskiej, dalsza część czołowa 
– w lesie świerkowym, a czoło – w młodej uprawie. Ta leśna „szachownica” 
sprawia, że w terenie grobowiec jest praktycznie niewidoczny; na zobrazowaniu 
danych z lotniczego skanowania laserowego staje się natomiast bardzo czytelny 
(ryc. 15). Paradoksalnie większy obiekt położony na obszarze leśnym trudniej 
rozpoznać w trakcie prospekcji terenowej niż niewielki. Być może tym należy 
tłumaczyć fakt, że duże megality odkrywane są dopiero teraz, głównie dzięki 
nowoczesnym narzędziom diagnostycznym.

Istotnym etapem w prowadzonych badaniach były prospekcje terenowe,  
w trakcie których weryfikowano i interpretowano wszystkie informacje po - 
zys kane od mieszkańców, wyniki analizy materiałów kartograficznych oraz dane 
z lotniczego skanowania laserowego. Pozwalały one również na ujawnianie 
antropogenicznych form terenowych, które ze względu na swój rozmiar lub 
odmienną konstrukcję w zobrazowaniach w ogóle nie były widoczne. Takim 
obiektem był grobowiec ze Starogardu (ryc. 16). Forma tego obiektu na zobra-
zowaniach danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego odbiega 
od charakterystycznego kształtu megalitów, co jest wynikiem nietypowej pod 
względem konstrukcji obstawy bocznej. Wszystkie nowo odkryte stanowiska 
przedstawiono w katalogu stanowisk.

KATALOG STANOWISK
Grobowce megalityczne
1. Łabuń Mały, gm. Resko (ryc. 17)
Lokalizacja: układ współrzędnych CS 1992: 266164, 664727
Położenie: obszar moreny dennej na północnym obrzeżu Wysoczyzny Łobeskiej, przy 
granicy z Równiną Nowogardzką, górna krawędź zbocza doliny o ekspozycji północnej, 
w odległości ok. 700 m na S od jeziora Łabuń i 300 m na E od zabudowań wsi Łabuń 
Mały, gm. Resko. Teren eksponowany, zalesiony (ryc. 18).
Opis stanowiska: obiekt nie był weryfikowany archeologicznie, dł. ok. 128 m, szer. czoła 
9,5 m. Obiekt ma typowe cechy grobowców kujawskich – kształt trójkąta i boki w części 
czołowej charakterystycznie zapadnięte do wewnątrz. Kamienie w obstawach bocznych 
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w partii czołowej ustawione są płaską stroną na zewnątrz grobowca. Orientacja E-W  
z 10-stopniowym odchyleniem na N-S. Czoło od strony W ustawione pod kątem ok. 70°  
w stosunku do osi symetrii obiektu, położone na górnej krawędzi zbocza doliny o eks-
pozycji W (ryc. 19 i 20). Nie ma śladów ingerencji w struktury wewnętrzne. Obstawa 
boczna czytelna tylko w partii czołowej. W części wierzchołkowej, w pobliżu nieczynnej 
już linii kolejowej widoczne luźne kamienie.

2. Starogard, gm. Resko, AZP 24-15/56 (ryc. 21)
Lokalizacja: układ współrzędnych CS 1992: 271562, 658235
Położenie: obszar terasy nadzalewowej na prawym brzegu Regi, w odległości ok. 2,2 km  
na południe od wsi Starogard, gm. Resko, Wysoczyzna Łobeska. Teren o szer. ok. 200 m,  
umiarkowanie pochylony w stronę rzeki, położony między brzegiem meandrującej Regi 
na SW a stromym zboczem doliny na NE. Teren zalesiony (ryc. 22).
Opis stanowiska: obiekt zweryfikowany archeologicznie, ma kształt ostrego trapezu  
o wymiarach 33 m dł. i 8 m szer. Czoło zorientowane na SE (oś grobowca odchylona 
o 30° od osi E-W) (ryc. 23, 24). Na powierzchni nasypu widoczne wierzchołki ka-
miennych elementów obstaw bocznych, natomiast czoło zostało uszkodzone w trakcie 
przebudowy leśnej drogi. Eratyki obstawy czołowej o wys. 1,1 m spoczywają obok 
grobowca. Wysokość nasypu osiąga 1,3 m. Teren od strony E zniwelowany.

Konstrukcja megalitu różni się od tego typu budowli z terenów położonych na 
obszarze dzisiejszej Polski. Kamienie obstawy na żadnym odcinku nie tworzą zwartej 
linii z ustawionych ciasno obok siebie eratyków, lecz rozmieszczone są w regularnych 
odstępach (ryc. 25). Ich rozmiary – zarówno przy czole, jak i w części wierzchołkowej  
– nie wykazują większych różnic i wahają się od 60 do 80 cm wys., wyjątkiem są kamie-
nie pochodzące z uszkodzonego czoła o wys. 1,1 m. Odsłonięty odcinek obstawy bocz-
nej (A-B) uwidacznia jej konstrukcję (ryc. 26). Wybudowana została z dużych kamieni 
o wys. 60–80 cm, rozmieszczonych ok. 1 m od siebie. W powstałych lukach układano 
trzy mniejsze (o średn. 20–30 cm) kamienie. Eratyki stabilizowano czterema małymi 
otoczakami. Ten nietypowy dla terenów położonych na E od Odry sposób konstrukcji 
obstawy został potwierdzony również w czasie – prowadzonych w późniejszym okresie 
– sondażowych badań archeologicznych. Analogiczne rozwiązania znane są natomiast  
z obszarów położonych na W od Odry. Pewnych podobieństw można doszukiwać się 
w budowlach megalitycznych z grupy północnej z południowego zgrupowania obszaru 
Everstorfer Forst, grobowiec 4 (Schuldt 1968).

3. Cmentarzysko Przemysław, gm. Resko
Lokalizacja: układ współrzędnych CS 1992: 272585, 655232
Położenie: obszar terasy nadzalewowej na prawym brzegu Regi, w odległości ok. 2,6 km  
na SW od wsi (ryc. 27).
Opis stanowiska: cmentarzysko tworzą dwa oddalone od siebie o 60 m grobowce 
megalityczne (Przemysław 1, Przemysław 2), różniące się formą, orientacją względem 
stron świata oraz konstrukcją. Lokalizacja stanowiska nie była wcześniej znana, nato-
miast obszar położonej ok. 2,6 km na E wsi Bełczna był wymieniany w literaturze jako 
miejsce występowania kamiennych grobowców megalitycznych, z których największy 
miał 18,8 m dł. i 5,6 m szer. (Walter 1889, 7; Kozłowski 1921, 43; Sprockhoff 1967, 93). 
Ich istnienia nie potwierdziły badania w ramach AZP.
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Przemysław 1, AZP 24-15/57 (ryc. 28)
Lokalizacja: układ współrzędnych CS 1992: 271563, 658233.
Położenie: obszar terasy nadzalewowej, górna krawędź stoku o umiarkowanym nachy-
leniu, ekspozycja SW. Teren eksponowany, zalesiony.
Opis stanowiska: obiekt był weryfikowany archeologicznie, ma kształt trójkąta, dł. ok. 
80 m, szer. zorientowanego na SE czoła wynosi ok. 9 m (ryc. 29 i 30). Obstawa widocz-
na w partii czołowej oraz w miejscu skrzyżowania z przebiegającą pod kątem prostym 
drogą gruntową. Grobowiec jest bardzo dobrze zachowany, brak śladów ingerencji  
w wewnętrzne struktury. Jego lokalizacja nie była wcześniej znana, brak informacji  
w literaturze. Forma terenowa skartowana: Messtischblatt 2259, arkusz Rützenhagen.

Przemysław 2, AZP 24-15/58 (ryc. 31)
Lokalizacja: układ współrzędnych CS 1992: 272563, 655263
Położenie: obszar moreny nadzalewowej, górna krawędź stoku o umiarkowanym 
nachyleniu, ekspozycja N. Teren eksponowany, zalesiony.
Opis stanowiska: weryfikowane archeologicznie, kształt trapezowaty, prawdopodobna 
dł. ok. 22 m, czoło o szer. ok. 7,5 m położone na górnej krawędzi stoku o stromym 
nachyleniu, ekspozycja SW (ryc. 32 i 33). Nasyp grobowca pokryty płaszczem kamien-
nym. W części czołowej wyraźny wkop niewiadomego pochodzenia. Lokalizacja tego 
megalitu nie była wcześniej znana.

Domniemane grobowce megalityczne

1. Brzeźnica 1, AZP 29-16/40 (ryc. 34)
Lokalizacja: układ współrzędnych CS 1992: 282278, 632856
Położenie: górna krawędź stromo opadającego zbocza doliny o ekspozycji SW, prawy 
brzeg rzeki Brzeźnicka Węgorza, teren moreny czołowej, Pojezierze Drawskie, 700 m 
na SW od zabudowań wsi Brzeźnica, gm. Węgorzyno. Teren eksponowany, zalesiony 
(ryc. 35).
Opis stanowiska: weryfikowane archeologicznie, nieustalona chronolo gia i przynależ-
ność kulturowa. Nietypowe proporcje: dł. ok. 40 m, szer. zorien towanego na NW czoła 
wynosi ok. 20 m, wys. wykonanego z mieszaniny ziemi i otoczaków nasypu (mierzona do 
poziomu gruntu od strony W) wynosi 2,9 m (ryc. 36 i 37). Czytelny rów dokolny o głęb. 
dochodzącej do 40 cm. Nie zarejestrowano obstawy kamiennej. Występują liczne wkopy  
niewiadomego pochodzenia.

2. Brzeźnica 2 (ryc. 38)
Lokalizacja: układ współrzędnych CS 1992: 280616, 632960
Położenie: krawędź wysoczyzny na lewym brzegu rzeki Brzeźnicka Węgorza, obszar 
moreny czołowej, Pojezierze Drawskie, 1,1 km na W od zabudowań wsi Brzeżnica, 
gmina Węgorzyno. Teren eksponowany, zalesiony (ryc. 39).
Opis stanowiska: obiekt nie był weryfikowany archeologicznie, nieustalona chrono-
logia i przynależność kulturowa, kształt sierpowaty, dł. ok. 35 m, szer. zorientowanego 
na SW czoła wynosi ok. 9 m, wys. wykonanego z mieszaniny ziemi i dużej liczby oto-
czaków nasypu osiąga 2,5 m (ryc. 40 i 41). Obstawa kamienna niewidoczna lub jej brak. 
Prawdopodobnie kształt obiektu uległ deformacji w trakcie przebudowy przebiegającej 
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po jego stronie W leśnej drogi. W odległości ok. 5 m na N oraz 30 m na NE znajdują 
się dwa kurhany z kamiennym jądrem. Północny jest mniejszy, jego średnica wynosi 
ok. 4 m, drugi, położony na NW, dużo większy – średnica 12 m.

Niesklasyfikowane formy antropogeniczne

Część odkrytych budowli stanowiły obiekty antropogeniczne o monumentalnych 
rozmiarach, których przynależności kulturowej i funkcji nie udało się określić. Najczę-
ściej mają kształt wydłużonego owalu, co może być wynikiem erozji, pierwotnie mogły 
być wybudowane na planie czworokąta, trapezu lub prostokąta. W części przypadków 
położenie jest typowe dla budowli megalitycznych – na terasach nadzalewowych lub 
krawędziach dolin. Obiekty te charakteryzują się zróżnicowanym stopniem erozji. 
Część z nich jest mocno wypłaszczona. Jako przykład można podać stanowisko zloka-
lizowane w pobliżu Karnic (ryc. 42).
Lokalizacja: układ współrzędnych CS 1992: 651856, 269294
Położenie: górna krawędź zbocza doliny, ekspozycja SW, w odległości 800 m na N 
od jeziora Głębokie, 1,3 km na S od wsi Karnice, gm. Radowo Małe, Wysoczyzna 
Łobeska (ryc. 43).
Opis stanowiska: nieweryfikowany archeologicznie, kształt owalny, dł. 52 m, szer. 20 m,  
wys. 3 m, brak widocznych konstrukcji kamiennych. Nasyp ma dużą domieszkę gliny. 

Większość niesklasyfikowanych obiektów jest znacznie bardziej rozmyta i wypłasz-
czona. Duże zgrupowanie zostało zlokalizowane na S od wsi Wołkowo, gm. Radowo 
Małe, na N od Karnic, w rejonie Łagiewnik, gm. Resko. Szczególnie dużym problemem 
w prowadzonych badaniach była interpretacja obiektów o własnych formach krajo-
brazowych zlokalizowanych na terenach mocno przekształconych. Takim przykładem 
są zlokalizowane we wsi Radowo Wielkie, na E od zabudowań, dwa obiekty: jeden  
o dł. 85 m, drugi 100 m. Na ich powierzchniach nie zaobserwowano żadnych typowych 
konstrukcji kamiennych (występowanie konstrukcji kamiennych lub ich brak nie może 
być warunkiem koniecznym do sklasyfikowania monumentu jako megalitu) (Rzepecki 
2011, 12). W XIX w. w odległości ok. 200 m na S trwała budowa wąskotorowej linii 
kolejowej, nie można wykluczyć, że te duże pryzmy ziemi są wynikiem prowadzonych 
wówczas prac niwelacyjnych.

Podsumowanie
Grobowce megalityczne odkryte przez Łobeską Fundację Archeologiczną nie 

tworzą skupisk. Wyjątkiem są dwa blisko siebie położone megality w Przemy-
sławiu. Wszystkie położone są w pobliżu cieków wodnych i jezior, na terasach 
nadzalewowych i zboczach dolin. Różnią się wielkością i budową. Cztery są 
trójkątne: Łabuń Mały (największy do tej pory odkryty na Pomorzu grobowiec 
o długości 128 m o typowych cechach grobowca kujawskiego), Przemysław 1, 
Brzeźnica 1 i Brzeźnica 2. Do budowli trapezowatych należy zaliczyć grobowiec 
znajdujący się w okolicy Starogardu, o nietypowej konstrukcji obstawy bocznej, 
analogicznej do konstrukcji megalitycznych grupy północnej, nierozpoznanej do 
tej pory na obszarze położonym na wschód od Odry. We wszystkich przypadkach  
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grobowce wybudowane zostały poprzecznie do kierunku spadku terenu, na 
górnej krawędzi zbocza. Czoło natomiast najczęściej (z wyjątkiem grobowca 
Stargard i Brzeźnica 2) ulokowane jest na krawędzi opadającego stoku (ryc. 44). 
Wyniki obecnych badań bardzo dobrze korespondują z poglądami na temat 
przebiegu i sposobu kolonizacji obszaru Pomorza przez grupy ludności kultury 
pucharów lejkowatych. Jak zauważa Dobrochna Jankowska, „[w]spomniana 
kolonizacja pucharowa Pomorza była jak się wydaje procesem ciągłym odbywa-
jącym się wzdłuż nie zmieniających się zasadniczo szlaków komunikacyjnych, 
przy powtarzającej się okupacji tych samych terenów” (Jankowska 1983, 149). 
Rozmaitość tych budowli wynika prawdopodobnie z kolonizowania obszaru 
dorzecza środkowej Regi przez grupy kultury pucharów lejkowatych pochodzą-
ce z różnych kierunków. Ta różnorodność ma odbicie w cechach wznoszonych 
budowli megalitycznych.
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań. Oprac. B. Przybyła
Fig. 1. Location of the research. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 2. Obszar badań na tle krain geograficznych i sieci rzecznej. Wg: Solon et al. 2018. Oprac.  
B. Przybyła
Fig. 2. Map of the geographical regions and waterway network. After: Solon et al. 2018. Prepared 
by B. Przybyła
Legenda/Legend: 313.33 – Równina Gryficka; 313.32 – Równina Nowogardzka; 314.44 – Wyso-
czyzna Łobeska; 314.43 – Pojezierze Ińskie; 314.45 – Pojezierze Drawskie
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Ryc. 3. Teren badań na tle wzorcowych obszarów paleoekologicznych. Wg: Ralska-Jasiewiczowa, 
Latałowa 1996, 407. Oprac. B. Przybyła
Fig. 3. Map of the model palaeoecological areas. After: Ralska-Jasiewiczowa, Latałowa 1996, 407. 
Prepared by B. Przybyła
Legenda/Legend: 1 – Rusinowo; 2 – Równina Gryficka; 3 – Równina Nowogardzka; 4 – Wyso-
czyzna Łobeska; 5 – Pojezierze Drawskie; 6 – Pojezierze Ińskie

Ryc. 4. Obszar badań na tle dolnoodrzańskiej grupy kultury pucharów lejkowatych. Wg: Jankow-
ska 1983, 148. Oprac. B. Przybyła
Fig. 4. Map of the Lower Odra group of the Funnelbeaker culture. After: Jankowska 1983, 148. 
Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 5. Lokalizacja grobowców megalitycznych na obszarze środkowej Regi. Wg: Walter 1889, 
7–9; Czarnecki 1969, 31. Oprac. B. Przybyła
Fig. 5. Location of the megalithic tombs in the area of the central River Rega. After: Walter 1889, 
7–9; Czarnecki 1969, 31. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 6. Rozkład stanowisk archeologicznych z okresu neolitu na tle sieci rzecznej dorzecza środ-
kowej Regi. Oprac. B. Przybyła 
Fig. 6. Map of the Neolithic sites and the central River Rega waterway network. Prepared by  
B. Przybyła
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Ryc. 7. Rozkład stanowisk archeologicznych z okresu neolitu na tle lasów obszaru dorzecza 
środkowej Regi. Oprac. B. Przybyła
Fig. 7. Map of the Neolithic sites and forests in the central River Rega basin. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 8. Legenda mapy Messtischblatt 2358, arkusz Gr. Borckenhagen, rok wydania 1936, z ozna-
czeniem megalitu. Oprac. B. Przybyła
Fig. 8. Legend of Messtischblatt 2358 map, Gr. Borckenhagen sheet, published in 1936, with the 
megalith marked. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 9. Lokalizacja grobowca Przemysław 1 na mapie topograficznej Messtischblatt 2259, arkusz 
Rützenhagen, rok wydania 1936, oryginalna skala 1:25 000. Oprac. B. Przybyła
Fig. 9. Location of Przemysław 1 megalithic tomb on Messtischblatt 2259 topographic map,  
Rützenhagen sheet, published in 1936, original scale 1:25,000. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 10. Wycinek mapy Messtischblatt 2460, arkusz Dramburg. Oprac. B. Przybyła
Fig. 10. Fragment of Messtischblatt 2460 map, Dramburg sheet. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 11. Analiza cieniowania NMT, obszar Winniki, gm. Węgorzyno. Błąd interpretacji na po-
ziomie klasyfikacji chmury punktów (© geoportal). Oprac. B. Przybyła
Fig. 11. The Digital Elevation Model (DEM) shading analysis, Winniki area, Węgorzyno com-
mune. Interpretation error at the level of point cloud classification (© geoportal). Prepared by 
B. Przybyła



60

Ryc. 12. Ortofotomapa, Winniki, gm. Węgorzyno (© geoportal). Oprac. B. Przybyła
Fig. 12. Orthophotomap, Winniki, Węgorzyno commune (© geoportal). Prepared by B. Przybyła

Ryc. 13. Grobowce Przemysław 1 i Przemysław 2. Wizualizacja numerycznego modelu terenu 
wykonanego na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Kompozycja numerycz-
nego modelu terenu i analizy cieniowania. Oprac. B. Przybyła
Fig. 13. Megalithic tombs: Przemysław 1 and Przemysław 2. Visualization of the Digital Ele-
vation Model based on data from the Airborne Laser Scanning. Combination of the Digital 
Elevation Model and shading analysis. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 14. Grobowiec z Łabunia Małego na tle zalesienia (© geoportal). Oprac. B. Przybyła
Fig. 14. The tomb from Łabuń Mały and the forestation (© geoportal). Prepared by B. Przybyła

Ryc. 15. Grobowiec z Łabunia Małego. Numeryczny model terenu ISOK (© geoportal). Oprac. 
B. Przybyła
Fig. 15. The tomb from Łabuń Mały. Digital Elevation Model ISOK (Computer System of 
Country Protection) (© geoportal). Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 16. Analiza cieniowania NMT. Grobowiec w Starogardzie (© geoportal). Oprac. B. Przybyła
Fig. 16. Digital Elevation Model (DEM) shading analysis. The tomb from Starogard (© geoportal). 
Prepared by B. Przybyła

Ryc. 17. Grobowiec w Łabuniu Małym. Wizualizacja numerycznego modelu terenu wykona-
nego na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Kompozycja numerycznego 
modelu terenu i analizy cieniowania. Oprac. B. Przybyła
Fig. 17. The tomb from Łabuń Mały. Visualization of the Digital Elevation Model based on 
data from the Airborne Laser Scanning. Combination of a Digital Elevation Model and shading 
analysis. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 18. Lokalizacja grobowca z Łabunia Małego. Oprac. B. Przybyła
Fig. 18. Location of the megalithic tomb from Łabuń Mały. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 19. Plan wysokościowy stanowiska archeologicznego Łabuń Mały, cięcie warstwicowe 1 m. 
Oprac. B. Przybyła
Fig. 19. Topographic plan of the site at Łabuń Mały, contour interval: 1 m. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 20. Grobowiec z Łabunia Małego: a – profil wzdłużny; b – profil poprzeczny. Oprac.  
B. Przybyła
Fig. 20. Megalithic tomb from Łabuń Mały: a – longitudinal section; b – cross-section. Prepared 
by B. Przybyła

Ryc. 21. Grobowiec Starogard. Fot. B. Przybyła
Fig. 21. Starogard megalithic tomb. Photograph by B. Przybyła
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Ryc. 22. Lokalizacja grobowca w Starogardzie. Oprac. B. Przybyła
Fig. 22. Location of the megalithic tomb at Starogard. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 23. Plan wysokościowy stanowiska archeologicznego Starogard, cięcie warstwicowe 0,5 m. 
Oprac. B. Przybyła
Fig. 23. Topographic plan of the site at Starogard, contour interval: 0.5 m. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 25. Plan warstwicowy stanowiska archeologicznego Starogard. Oprac. B. Przybyła
Fig. 25. Contour plan of the site at Starogard. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 24. Grobowiec w Starogardzie: a – profil wzdłużny; b – profil poprzeczny. Oprac. B. Przybyła
Fig. 24. Megalithic tomb from Starogard: a – longitudinal section; b – cross-section. Prepared 
by B. Przybyła

a

b
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Ryc. 26. Szkic konstrukcji obstawy bocznej grobowca Starogard. Oprac. B. Przybyła
Fig. 26. Sketch of the Starogard tomb sidestones. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 27. Lokalizacja cmentarzyska megalitycznego Przemysław. Oprac. B. Przybyła
Fig. 27. Location of the Przemysław megalithic cemetery. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 28. Grobowiec Przemysław 1, wizualizacja numerycznego modelu terenu wykonanego na 
podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Kompozycja 3D numerycznego modelu 
terenu i analizy cieniowania. Oprac. B. Przybyła
Fig. 28. Przemysław 1 tomb. Visualization of the Digital Elevation Model based on data from 
the Airborne Laser Scanning. Cobination of a Digital Elevation Model and shading analysis. 
Prepared by B. Przybyła

Ryc. 29. Plan wysokościowy stanowiska archeologicznego Przemysław 1, cięcie warstw 0,5 m. 
Oprac. B. Przybyła 
Fig. 29. Topographic plan of Przemysław 1 site, contour interval: 0.5 m Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 31. Grobowiec Przemysław 2. Wizualizacja numerycznego modelu terenu wykonanego na 
podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Kompozycja 3D numerycznego modelu 
terenu i analizy cieniowania. Oprac. B. Przybyła
Fig. 31. Przemysław 2 tomb. Visualization of the Digital Elevation Model based on data from 
the Airborne Laser Scanning. Combination of a Digital Elevation Model and shading analysis. 
Prepared by B. Przybyła

Ryc. 30. Grobowiec Przemysław 1: a – profil wzdłużny; b – profil poprzeczny. Oprac. B. Przybyła
Fig. 30. Przemysław 1 tomb: a – longitudinal section; b – cross-section. Prepared by B. Przybyła

a

b
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Ryc. 32. Plan wysokościowy stanowiska archeologicznego Przemysław 2, cięcie warstw 0,5 m. 
Oprac. B. Przybyła
Fig. 32. Topographic plan of Przemysław 2 site, contour interval: 0.5 m. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 33. Grobowiec Przemysław 2: a – profil wzdłużny; b – profil poprzeczny. Oprac. B. Przybyła
Fig. 33. Przemysław 2 tomb: a – longitudinal section; b – cross-section. Prepared by B. Przybyła

a

b
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Ryc. 34. Domniemany grobowiec megalityczny Brzeźnica 1. Wizualizacja numerycznego mo-
delu terenu wykonanego na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Kompozy-
cja 3D numerycznego modelu terenu i analizy cieniowania. Oprac. B. Przybyła
Fig. 34. Supposed Brzeźnica 1 megalithic tomb. Visualization of the Digital Elevation Model 
based on data from the Airborne Laser Scanning. Combination of the Digital Elevation Model 
and shading analysis. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 35. Lokalizacja domniemanego grobowca megalitycznego Brzeźnica 1. Oprac. B. Przybyła
Fig. 35. Location of supposed Brzeźnica 1 megalithic tomb. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 36. Plan wysokościowy stanowiska Brzeźnica 1, cięcie warstwicowe 0,5 m. Oprac. B. Przybyła
Fig. 36. Topographic plan of Brzeźnica 1 site, contour interval: 0.5 m Prepared by B. Przybyła

Ryc. 37. Domniemany grobowiec Brzeźnica 1: a – profil wzdłużny; b – profil. Oprac. B. Przybyła
Fig. 37. Supposed Brzeźnica 1 megalithic tomb: a – longitudinal section; b – cross-section. Prepa-
red by B. Przybyła

a

b
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Ryc. 38. Domniemany grobowiec megalityczny Brzeźnica 2. Wizualizacja numerycznego mo-
delu terenu wykonanego na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Kompozy-
cja numerycznego modelu terenu i analizy cieniowania. Oprac. B. Przybyła
Fig. 38. Supposed Brzeźnica 2 megalithic tomb. Visualization of the Digital Elevation Model 
based on data from the Airborne Laser Scanning. Combination of a Digital Elevation Model and 
shading analysis. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 39. Lokalizacja domniemanego grobowca megalitycznego Brzeźnica 2. Oprac. B. Przybyła
Fig. 39. Location of supposed Brzeźnica 2 megalithic tomb. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 40. Plan wysokościowy stanowiska Brzeźnica 2, cięcie warstwicowe 0,5 m. Oprac. B. Przybyła
Fig. 40. Topographic plan of Brzeźnica 2 site, contour interval: 0.5 m. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 41. Domniemany grobowiec megalityczny Brzeźnica 2: a – profil wzdłużny; b – profil 
poprzeczny 2. Oprac. B. Przybyła
Fig. 41. Supposed Brzeźnica 2 megalithic tomb: a – longitudinal section; b – cross-section.  
Prepared by B. Przybyła

a

b
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Ryc. 42. Niesklasyfikowany obiekt antropogeniczny Karnice. Wizualizacja numerycznego mo-
delu terenu wykonanego na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Kompozy-
cja numerycznego modelu terenu i analizy cieniowania. Oprac. B. Przybyła
Fig. 42. Unclassified anthropogenic feature at Karnice. Visualization of the Digital Elevation 
Model based on data from the Airborne Laser Scanning. Combination of the Digital Elevation 
Model and shading analysis. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 43. Lokalizacja niesklasyfikowanego obiektu antropogenicznego Karnice. Oprac. B. Przybyła
Fig. 43. Location of the unclassified anthropogenic feature at Karnice. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 44. Lokalizacja stanowisk archeologicznych odkrytych w trakcie badań. Oprac. B. Przybyła
Fig. 44. Location of sites discovered during the research. Prepared by B. Przybyła
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Megaliths located in the central River Rega basin. 
Non-invasive research in 2015–2017

Summary
The central River Rega basin located in the central part of Western Pomerania 
has been mentioned many times in the literature as the area where megalithic 
tombs appear. The primary, and as it seems, the only source of knowledge on 
this subject was the 19th-century Praehistorische Funde in Pommern zwischen Oder 
und Rega. Mit einer Fundkarte by Emil Walter. The author lists a number of places 
where small triangular tombs 6–18 m long were located in the past. It has been 
long believed in the literature on the subject that the megalithic tombs between 
the Rivers Oder and Rega were destroyed and there were no remains of them, 
hence this area has not been included in any research program. The recent studies 
based on cartographic data, environmental analysis, laser scanning, verification 
in the field, and small test pits have resulted in the discovery of previously 
unknown monumental megalithic structures. The tomb from Łabuń Mały with 
typical features of the Kuyavian long barrows stands out from them. Trapezoidal 
tombs were also discovered with a stone frame unusual in the area east of the 
Oder. In terms of their construction some analogies with the tombs from the 
northern group (Everstorfer Forst) can be found. The new discoveries show the 
problem of megalithism in the River Rega basin in a completely different light.
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