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ARCHIWALNE MAPY JAKO ŹRÓDŁO W BADANIACH NAD DAWNYM 
KRAJOBRAZEM KULTUROWYM. WYKORZYSTANIE NARZĘDZI 
GIS W OCENIE KARTOMETRYCZNOŚCI ŚREDNIOSKALOWYCH 

MAP TOPOGRAFICZNYCH ŚLĄSKA Z XVIII I XIX WIEKUb

Abstract: The research of past cultural landscapes is becoming increasingly popular among archaeolo-
gists. The aim of this paper is to present some examples of the possible use of archival maps of Silesia 
that were issued from the 18th to the first half of the 20th century in the study on the reconstruc-
tion of cultural landscape. The other goal is to discuss problems that are connected with working 
on such sources using GIS-based methods and techniques. The study concentrated on the issue of 
evaluating the accuracy of the presented cartographic sources. This stage of research is crucial for 
further analysis of historical maps and the information they contain.
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curacy, GIS, scale, Airborne Laser Scanning, LiDAR/ALS

1. WSTĘP

Archiwalne mapy są cennym źródłem informacji o środowisku przyrodniczym i jego 
ewolucji w wyniku działalności człowieka. Są ważnym elementem w badaniach nad 
rekonstrukcją krajobrazu kulturowego, który nie jest tylko domeną historyków kar-
tografii czy geografów historycznych, lecz cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem wśród innych dyscyplin naukowych, w tym także archeologii. Warunkiem 
niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia analiz dawnych map i informacji 
na nich zawartych jest przede wszystkim poznanie charakteru tych źródeł. Pozwala 
to dokonać oceny ich właściwości kartometrycznych i umożliwia późniejszą korektę 
(inaczej: rektyfikację lub kalibrację) za pomocą oprogramowania GIS (Geograficzne 
Systemy Informacyjne), tak by na ich podstawie możliwe było pozyskanie informacji 
o charakterze przestrzennym. To właśnie dzięki programom GIS staje się możliwe 
wykorzystanie informacji zawartych na arkuszach dawnych map, w analizach zmian 
środowiska naturalnego i kulturowego oraz porównanie ich ze współczesnymi mate-
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riałami kartograficznymi, w tym także z popularnymi obecnie danymi pomiarowymi, 
powstałymi w trakcie lotniczego skanowania laserowego (LiDAR/ALS).

Przedmiotem niniejszych rozważań są trzy rodzaje rękopiśmiennych map zdję-
cia topograficznego terenów Śląska, wykonanych w XVIII i XIX wieku. Są to mapy 
sekcyjne z atlasu Krieges-Carte von Schlesien autorstwa Christiana Friedricha von 
Wrede z lat 1747–1753, mapy Śląska Ludwika Wilhelma Reglera z lat 1764–1770 oraz 
mapy Urmesstischblätter von Preußen, wykonane w 1 poł. XIX wieku. Mapy te nie 
są powszechnie znane i wykorzystywane, zwłaszcza w badaniach archeologicznych, 
a dla terenów Śląska ich zawartość nie została do tej pory w całości poznana. W Pol-
skiej literaturze zaledwie kilka prac poświęca im uwagę (Janczak 1982; 1976, 79–87, 
Lindner 1992, Konias 2010, Eysysmontt 2013) i są to przede wszystkim opracowania 
z zakresu historii kartografii, w których prezentowane są głównie podstawowe in-
formacje o mapach i ich autorach. Wyróżniają się wśród nich niewątpliwie prace 
Andrzeja Koniasa, który w swoich badaniach nad pruską kartografią topograficzną 
podjął się ich rzetelnego przedstawienia oraz wykonał analizy kartometryczności 
tych zbiorów (Konias 1995, 2010). Wspomnieć warto także o artykule Atlas Krieges-
-Carte von Schlesien Christiana Friedricha von Wrede jako źródło do rekonstruk-
cji krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska w połowie XVIII w. Grzegorza Bosego, 
w którym przestawiona została szczegółowa charakterystyka map atlasu Wredego 
i możliwości ich wykorzystania w badaniach nad krajobrazem kulturowym (Bosy 
2015, 39–52). Natomiast na szczególną uwagę zasługują dwie publikacje: Słownik 
wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński (Adamska et al. 2014) oraz praca 
czeskich badaczy Poznáváme historické cesty: Discovering historical roads (Martínek 
2014, 39–60, 99–105), w których to badacze przedstawili możliwości praktycznego 
wykorzystania archiwalnych mapy do rekonstrukcji dawnych form osadnictwa czy 
przebiegu dróg i szlaków.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie, na wybranych przykładach, możli-
wości wykorzystania map archiwalnych w badaniach nad rekonstrukcją krajobrazu 
kulturowego oraz problemów związanych z opracowaniem tego typu źródeł, z zasto-
sowaniem metod i technik związanych z GIS. Jednocześnie podjęto kwestię karto-
metryczności tych map, przyznając tym samym rację Andrzejowi Koniasowi, który 
słusznie zauważył, że uznanie ich za wiarygodne źródło wymaga poznania stopnia 
ich dokładności (Konias 1995, 9–10).

2. MATERIAŁY I METODY

Wymienione we wstępie mapy archiwalne są unikalne pod względem technik wy-
konania, metod przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz treści na nich przed-
stawionych. Szczegółowe ich omówienie można znaleźć w pracy autorstwa Andrzeja 
Koniasa Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII 
wieku do połowy XX wieku (Konias 2010), dlatego tutaj ich opis zostanie ograniczony 
do przedstawienia najistotniejszych informacji.
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Prezentowane tu mapy dotyczą terenów Śląska, leżących w dorzeczu Bobru i Kwisy. 
Ogólnie źródła te można podzielić na dwie kategorie: mapy nieoparte na osnowie geo-
dezyjnej, czyli niekartometryczne, oraz kartometryczne, wykonane w oparciu o taką 
osnowę. Do pierwszej grupy należą mapy autorstwa Christiana Friedricha von Wrede 
(Kriges-Carte 1747–1753) i Ludwika Wilhelma Reglera (Schlesien 1764–1770). Drugą 
grupę tworzą arkusze map określanych jako Urmesstischblätter (Urmesstischblätter 
von Preußen).

W wyniku rozkazu króla Fryderyka II powierzono majorowi Christianowi Frie-
drichowi von Wrede wykonanie pierwszego zdjęcia topograficznego Śląska. Prace nad 
tym zadaniem podzielono na pięć etapów i trwały one od 1747 do 1753 r. W efekcie, 
po siedmiu latach prac inżynierów pod kierownictwem Christiana Friedricha von 
Wredego, powstało 195 arkuszy sekcyjnych map, które zostały zebrane w pięciu to-
mach rękopiśmiennych atlasów, nazywanych zamiennie Krieges-Carte von Schlesien 
lub Atlas von Schlesien. Arkusze map atlasu mają rozmiary 73 × 52 cm, natomiast 
wymiary obszaru obrazu kartograficznego wynoszą 60 × 43 cm (Lindner 1992). Ar-
kusze map Wredego stanowią cenne źródło informacji, także ze względu na zamiesz-
czony po prawej stronie każdego arkusza wykaz miejscowości i ich właścicieli, liczbę 
mieszczan, chłopów, zagrodników lub chałupników oraz liczbę koni, występujących 
na skartowanym terenie. Ważną kwestią, na którą należy zwrócić tu uwagę, jest 
skala tych map, która nie jest do końca jasna. W literaturze powszechnie powielana 
jest informacja, że skala map sekcyjnych wynosi 1:33 333, a dla map przeglądowych 
1:66 666 (Lindner 1992, Eysysmontt 2013, Konias 2010, Janczak 1976). Głównym źró-
dłem informacji na temat skali map zawartych w Krieges-Carte von Schlesien wydaje 
się notatka majora Troschela1, który w 1925 r. stworzył krótkie opisy zbiorów Pruskiej 
Biblioteki Państwowej, gdzie przedstawił obliczone skale (prawdopodobnie przez nie-
go samego), bez wskazania, jakich miar użył do tych obliczeń. Z kolei Klaus Lindner 
(pracownik Biblioteki Narodowej w Berlinie) zajął się opracowaniem zbiorów atlasu 
Krieges-Carte von Schlesien i zwrócił uwagę, że na podstawie rozmiarów podziałki 
liniowej zawartej na arkuszach map, wyznaczającej 1 milę śląską równą 2000 prętów, 
skala map sekcyjnych wynosi ok. 1:35 000 (Lindner 1992, 13)2. Problem skal wszystkich 
omawianych tu map archiwalnych zostanie przedstawiony w dalszej części pracy. Atlas 

1  Odręczne notatki gen. mjra Troschela obejmują 4 strony i znajdują się wraz z zasobem kartogra-
ficznym pod sygnaturą: SBB IIIC Kart N 15060, Band 1, Text, Seite 1–4. Generał major Troschel zamieścił 
w nich krótką historię zbioru map Wredego, skalę, ówczesną sygnaturę oraz co zawierają poszczególne 
tomy map.

2  W celu weryfikacji tych różnych wartości, pomierzone zostały przez autorkę niniejszego opraco-
wania podziałki liniowe na arkuszach map i arkuszach legend. Wymiary podziałek wyniosły około 21,5 
– 22 cm i biorąc pod uwagę, że równowartość długości 1 mili śląskiej (= 2000 prętów), obecnie przeliczana 
jest na 7532,48 m (Meyer-Stoll 2010, 253), to w wyniku otrzymujemy skalę między ok. 1: 34 872 a 1: 35 034, 
co jest bliższe wersji mianownika skali przedstawionego przez K. Lindnera (1992, 13).
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Krieges-Carte von Schlesien został utajniony i wykorzystywano go jedynie do celów 
militarnych3.

Kolejnym dziełem, które zasługuje na uwagę, są mapy autorstwa inż. majora 
Ludwika Wilhelma Reglera4, powstałe na polecenie króla Fryderyka II, który do-
strzegł w trakcie wojny siedmioletniej (1756–1763) liczne braki i niedociągnięcia map 
Wredego. Zdjęcie topograficzne, wykonane przez Ludwika Wilhelma Reglera i jego 
zespół, powstało także w ciągu siedmiu lat (1764–1770). W wyniku prac Ludwika Wil-
helma Reglera powstały 104 rękopiśmienne, kolorowe arkusze map o nieregularnych 
kształtach (około 90 – 62 cm), w skali około 1:24 000, pokrywające teren Śląska znaj-
dujący się po lewej stronie Odry5. Mapy te zdecydowanie różnią się od poprzednich 
nie tylko wymiarami i kształtem arkuszy, ale także sposobem przedstawienia treści 
mapy. Zaprezentowano na nich dużo większą liczbę szczegółów topograficznych, 
a w szczególności sieć dróg. Niestety, sporym utrudnieniem w korzystaniu z tych map 
jest brak legendy i objaśnień zastosowanych znaków umownych, których znaczenie 
na podstawie porównań z symbolami, użytymi na mapach Christiana Friedricha 
Wredego oraz na mapach Johanna Wolfganga Wielanda i Mattheusa von Schubar-
tha6, można częściowo odszyfrować. Podobnie jak w przypadku map Wredego, nie 
wiadomo nic na temat układu współrzędnych, w jakich zostały wykonane. Nieznane 
są szczegóły ówczesnych pomiarów terenowych, lecz najprawdopodobniej głównymi 
narzędziami mierniczymi, jakich używano, były busola, liniał oraz stolik mierniczy 
na trójnogu (Lindner 1992, 10).

Ostatnią grupę prezentowanych tu źródeł kartograficznych tworzą pruskie mapy 
zdjęcia stolikowego, określane jako Urmesstischblätter7, wykonane z wykorzystaniem 
stolika mierniczego (Meßtisch). Powstały one w 1. poł. XIX wieku, w skali 1:25 000 
(Konias 2010, 38–42; Krűger, Schnadt 2000). Prace geodezyjno-kartograficzne nad 
tymi mapami były prowadzone na podstawie nowego systemu kartograficznego, 
opartego na odwzorowaniu wielościennym, którego autorem był gen. von Müffling. 
W celu ujednolicenia prac pomiarowych i kartograficznych, bazowano na instrukcji 
opracowanej w 1818 r., w której zostały przedstawione zasady opracowywania map8. 

3  Dopiero w 1901 r. na XII Zjeździe Geografów Niemieckich we Wrocławiu został publicznie za-
prezentowany (Konias 2010, 83).

4  L.W. Regler współpracował z von Wrede w trakcie prac nad atlasem Krieges-Carte von Schlesien” 
(Konias 2010, 84).

5  Rękopisy map Ch.F. von Wrede przechowywane są w zbiorach kartograficznych Berlińskiej Bi-
blioteki Państwowej, w oddziale Pruskiego Dziedzictwa Kultury (Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz), pod sygn. N 15060, a mapy L.W. Reglera mają sygn. N 15140.

6  Chodzi tu o mapy księstw śląskich opublikowanych w 1752 r. jako jedna z tablic w Atlas Silesiae 
(wyd. z datą 1750) przez dziedziców Homanna w Norymbergii.

7  Rękopisy map znajdują się w zbiorach kartograficznych Berlińskiej Biblioteki Państwowej, w od-
dziale Pruskiego Dziedzictwa Kultury (Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz), 
pod sygn. N 729.

8  Instrukcja opracowania arkuszy Urmesstischblätter została wydana w 1818 r. pt.: Erläuterungen zu 
den Musterblättern für die topographischen Arbeiten des Königlich-Preußischen Generalstaabes: nebst drei 
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Mapy Urmesstischblätter stały się podstawą do stworzenia nowej wojskowej mapy 
państwa pruskiego, czyli „Messtischblattów”, nad którymi prace rozpoczęto w 1877 r. 
(Krüger, Schnadt 2000; Konias 2010).

W celu kalibracji map archiwalnych i identyfikacji elementów topograficznych 
na nich przedstawionych, a także do przeprowadzenia analiz porównawczych zostały 
wykorzystane jako warstwy referencyjne młodsze materiały kartograficzne. Do tych 
źródeł zaliczyć trzeba arkusze map Messtischblätter w skali 1:25 000, mapy Karte 
des Deutschen Reiches w skali 1:100 000, a także współczesne mapy topograficzne 
1:25 000 (wykonane w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1965), 
a także numeryczne dane wysokościowe, powstałe w trakcie lotniczego skanowania 
laserowego (LiDAR/ALS).

Przed przystąpieniem do kalibracji map archiwalnych pierwszym etapem było 
usunięcie (wycięcie) ze skanów zbędnych elementów w postaci tła i opisów pozaram-
kowych. Do tego celu wykorzystany został darmowy program FastStone Image Vie-
wer 5.3. Następnie przeprowadzono analizę kartometryczności dla kilku wybranych 
arkuszy map archiwalnych, w celu dokonania oceny stopnia ich dokładności oraz 
ustalenia skali tych opracowań. Należy w tym miejscu wspomnieć, że istnieje wiele 
metod oceny kartometryczności dawnych map9, tutaj do tego celu wykorzystano pro-
gram MapAnalyst 1.3.22, który pozwala m.in. na: obliczenie średniego błędu położenia 
obiektów przedstawionych na dawnych mapach, obliczenie skali analizowanych map, 
przedstawienie zmienności skal w formie izolinii oraz siatkę zniekształceń w wyniku 
zastosowania różnych typów transformacji, a obliczenia można wykonać w oparciu 
o skalibrowane warstwy referencyjne (Jenny, Hurni 2011). Informacje na temat arkuszy 
wykorzystanych do analiz oraz otrzymane wyniki zostały zestawione w tabelach 1–3 
oraz omówione w dalszej części pracy.

Kolejny etap prac obejmował kalibrację map archiwalnych, którą przeprowa-
dzono w oparciu o najstarsze kartometryczne mapy z terenu Śląska, czyli arkusze 
map Messtischblätter z 1. poł. XX wieku. Arkusze tych map zostały wcześniej ska-
librowane na podstawie współrzędnych podanych na ramkach map. W związku 
z tym, że mapy referencyjne Messtischblätter mają układ odwzorowania DHDN/3-
-degree Gauss-Krüger strefa 510, taki też układ został nadany mapom archiwalnym 
w trakcie procesu kalibracji, a następnie skalibrowane już mapy archiwalne zostały 
przetransformowane do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 
(PUWG 1992). Kalibracja map, które nie są kartometryczne, opiera się na wskazaniu 
punktów kontrolnych (GCP – Ground Control Points), czyli charakterystycznych 
punktów, których współrzędne mogą być jednoznacznie i precyzyjnie określone 

Musterblättern und einem Schriftmesser; eine Dokumentation des Landesvermessungsamtes Nordrhein-
-Westfalen, Bonn, Preußen. Großer Generalstab.

9  Propozycję metod analizy kartometryczności przedstawiła Ewa Krzywicka-Blum (Krzywicka-
-Blum 1994, 75–85); inne metody przedstawili Gustav Forstner und Markus Oehrli (Forstner, Oehrli 
1998, 35–43).

10  DHDN – Deutschen Hauptdreiecksnetzes.
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Tabela 1. Zestawienie obliczeń kartometryczności wybranych map Ch.F. von Wrede (1746-1753)

Nr arkusza
(tom atlasu, 

nr sekcji 
mapy)

Liczba par 
punktów 

kontrolnych

Zastosowany typ 
transformacji

Pomierzony 
średni błąd 
położenia

[± m]

Odchylenie 
standardowe

[± m]

Średni obrót 
osi X i Y 

mapy wzglę-
dem mapy 

referencyjnej                       
[°]

Średni 
mianownik 

skali

Band 4, 27 10 afiniczna (6 par.) 212 150 13,5 34000

Band 4, 26 15 afiniczna (6 par.) 267 189 13.5 34500

Band 4, 30 18 afiniczna (6 par.) 130 92 13,5 35500

Band 4, 31 13 afiniczna (6 par.) 207 146 13 34500

Band 1, 1 14 Helmerta (4 par.) 107 76 13 35500

Band 1, 10 14 afiniczna (6 par.) 179 126 13 36000

Band 4, 35 18 afiniczna (6 par.) 91 64 14 35500

Band 1, 2 22 afiniczna (6 par.) 154 109 13,5 35500

Band 1, 9 24 afiniczna (6 par.) 153 108 14 36000

Band 1, 8 27 afiniczna (6 par.) 200 141 13 35500

ŚREDNIA 17,5 170 120 13 35250

Tabela 2. Zestawienie obliczeń kartometryczności wybranych map L.W. Reglera (1764-1770)

Nr arkusza
Liczba par 
punktów 

kontrolnych

Zastosowany typ 
transformacji

Pomierzony 
średni błąd 
położenia

[± m]

Odchylenie 
standardowe

[± m]

Średni obrót 
osi X i Y 

mapy wzglę-
dem mapy 

referencyjnej                       
[°]

Średni mia-
nownik skali

1 11 afiniczna (6 par.) 159 112 11,5 25500

26 23 afiniczna (6 par.) 320 226 11 24500

27 23 afiniczna (6 par.) 195 138 12 24000

33 23 afiniczna (6 par.) 194 137 13 25000

34 17 afiniczna (6 par.) 168 119 13 24000

37 25 afiniczna (6 par.) 101 71 15 24500

38 42 afiniczna (6 par.) 145 102 14,5 25000

42 33 afiniczna (6 par.) 63 45 16 25000

43 33 afiniczna (6 par.) 162 114 15,5 24000

49 32 afiniczna (6 par.) 113 80 14 24000

ŚREDNIA 26 162 114,4 13,6 24550
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(Rumsey, Willams 2002; Affek 2012). Punktami kontrolnymi dla map Wredego były 
przede wszystkim obiekty sakralne oraz fortyfikacje, a w przypadku map Reglera 
i Urmesstischblätter były to także skrzyżowania dróg i mosty, których lokalizacja 
i współrzędne pozyskano z map Messtischblätter, posiłkując się mapami Karte des 
Deutschen Reiches (KDR-100). Istotną kwestią w trakcie kalibracji był wybór od-
powiedniego typu transformacji. Powszechnie przyjmuje się, że w przypadku map 
niekartometrycznych stosuje się transformację typu rubbersheeting11, która znie-
kształca obraz rastrowy w taki sposób, aby punkty kontrolne idealnie pokrywały 
się z punktami na warstwie referencyjnej (Podobnikar 2009; Kreßner 2009, 60–72). 
Kalibrację omawianych tu map archiwalnych przeprowadzono za pomocą programu 
ArcGIS 9.3, z zastosowaniem transformacji typu spline, a do sprawdzenia wielkości 
zniekształceń obrazu po kalibracji, wykorzystano darmową aplikację MapAnalyst 
1.3.22 (ryc. 1) (Jenny 2006; Jenny, Hurni 2011).

Ostatni etap prac obejmował digitalizację (wektoryzację) wybranych elementów 
i obiektów przedstawionych na skalibrowanych mapach archiwalnych, istotnych 
z punktu widzenia analizy krajobrazu kulturowego i jego przemian na przestrzeni 

11  W programach ArcGIS i Qgis dostępna jest transformacja typu rubbersheeting oparta na tzw. 
funkcji sklejanej, złożonej z różnych funkcji wielomianowych (spline).

Tabela 3. Zestawienie obliczeń kartometryczności wybranych map Urmesstischblätter z 1. poł. XIX wieku

Nr arkusza
Liczba par 
punktów 

kontrolnych

Zastosowany typ 
transformacji

Pomierzony 
średni błąd 
położenia

[± m]

Odchylenie 
standardowe

[± m]

Średni obrót 
osi X i Y 

mapy wzglę-
dem mapy 

referencyjnej                       
[°]

Średni 
mianownik 

skali

2188 19 afiniczna (6 par.) 94 66 0 25000

2555 16 afiniczna (6 par.) 57 41 0 24500

2626 13 afiniczna (6 par.) 90 127 0 25000

2696 9 afiniczna (6 par.) 156 110 0 25500

2758 21 afiniczna (5 par.) 56 39 0 25000

2760 15 afiniczna (6 par.) 57 40 0 25000

2818 15 afiniczna (6 par.) 198 140 0 24000

2819 21 afiniczna (6 par.) 53 38 1 25000

2882 16 afiniczna (6 par.) 56 40 0 25000

2946 22 afiniczna (6 par.) 57 49 1 25000

2947 17 afiniczna (6 par.) 83 59 1 25000

ŚREDNIA 17 87,0 68,1 0,3 24909
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wieków. Na tej podstawie została stworzona przestrzenna baza danych, która pomogła 
w badaniach porównawczych z innymi materiałami kartograficznymi. Digitalizację, 
utworzenie bazy danych oraz badania porównawcze wykonano za pomocą programu 
ArcGis 9.3 oraz SAGA GIS.

3. REZULTATY

3.1. Wyniki analizy kartometryczności
Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzono analizę kartometryczności 10 wybra-
nych arkuszy map Wredego, 10 arkuszy map Reglera oraz 11 arkuszy map Urmes-
stischblätter (ryc. 2–3). Błędy średnie położenia, odchylenie standardowe oraz skala 
obliczona została na podstawie doboru dostępnych w programie MapAnalyst (wersja 
1.3.22) typów transformacji, z których wybrano wyniki, charakteryzujące się naj-
mniejszymi wartościami błędu położenia punktów kontrolnych. Na wybór arkuszy 

Ryc. 1. Przykład dystorsji mapy Wredego (sekcja 9), powstałej po kalibracji obrazu z użyciem transfor-
macji spline (typ rubbersheeting) z nałożoną siatką geograficzną (cienkie linie) i siatką zniekształceń 
obrazu rastrowego w wyniku transformacji (grube linie). Kierunek zniekształceń i ich wielkość przed-
stawiono za pomocą wektorów (czerwone linie). Oprac. A. Łuczak
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Ryc. 2. Położenie i zasięg arkuszy map Wredego 1747-1753 (A) i Reglera 1763-1770 (B). Na czerwono 
zaznaczono numery arkuszy poddanych analizie kartometryczności. Przy numerach arkuszy map von 
Wrede w nawiasie podano numer tomu atlasu Krieges-Carte von Schlesien. Oprac. A. Łuczak

Ryc. 3. Położenie i zasięg arkuszy map Urmes-
stischblätter z 1. poł. XIX wieku. Na czerwono 
zaznaczono numery arkuszy poddanych analizie 
kartometryczności. Oprac. A. Łuczak

A B
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do analiz miały wpływ nie tylko ich dostępność, ale przede wszystkim rodzaj terenu, 
którego dotyczą. Do tego celu wybrano mapy z terenów wyżynnych, terenów zale-
sionych i terenów płaskich o różnej gęstości sieci osadniczej. Na podstawie obliczeń 
kartometryczności wybranych map Wredego, których wyniki zostały zestawione 
w tabeli 1, można zauważyć, że średni pomierzony błąd położenia (punktu referen-
cyjnego) wynosi ±170 m. Dla poszczególnych arkuszy map sekcyjnych Wredego błąd 
ten waha się między ±91, a nawet ±267 m. Spore różnice w wartościach nie są spowo-
dowane ilością punktów kontrolnych, wybranych na mapach do ich obliczenia, lecz 
przede wszystkim wynikają z rodzaju skartowanego terenu. Najmniejszy średni błąd 
położenia (±91 m) wystąpił na arkuszu 35. tomu 4. atlasu Krieges-Carte von Schlesien, 
obejmującego swym zasięgiem okolice Bolesławca. Natomiast największy błąd średni 
położenia (±267 m) wystąpił w 26. sekcji z tomu 4. atlasu, przedstawiającej okolice 
Przemkowa, gdzie znaczą część terenu pokrywały kompleksy leśne z niewielkimi, 
rzadko rozsianymi skupiskami osadnictwa. Dotyczy to również sekcji 27. z tomu 4., 
gdzie średni błąd położenia wyniósł ±212 m. Na terenach wyżynnych, czyli sekcji 8. 
(okolice Jeleniej Góry) i sekcji 9. (obszar między Lwówkiem Śląskim a Lubomierzem) 
z tomu 1. atlasu, średni błąd położenia również jest wysoki i oscyluje między ±153 
a ±200 m. Trudno ocenić, co mogło wpłynąć na te wyniki. Z kolei stopień rotacji map 
sekcyjnych względem map referencyjnych Messtichblätter wyniósł średnio 13°, czyli 
oś tych map jest nieznacznie odchylona w kierunku północno-zachodnim. Ciekawa 
jest także kwestia obliczonych skal dla wybranych do analizy map sekcyjnych, któ-
rej średnia wartość wyniosła 1:35 250, co może potwierdzać wersję Klausa Lindnera 
o tym, że skale map Wredego wynoszą około 1:35 000 (Lindner 1992). Natomiast skale 
obliczone dla poszczególnych map wahają się między 1:34 000 a 1:36 000. Trzeba mieć 
na uwadze, że mapy niekartometryczne charakteryzują się lokalną zmiennością skal 
na obszarze całej mapy, co potwierdzają wykonane izoliniowe modele zmienności 
skali (ryc. 4).

W przypadku arkuszy map autorstwa Reglera (tabela 2) średnia błędu średniego 
położenia dla wybranych do analizy map, była nieco mniejsza i wyniosła ±162 m, 
jednak wartość ta byłaby niższa, gdyby nie został uwzględniony bardzo wysoki błąd 
średni położenia z arkusza nr 26 z okolic Leszna Górnego (gmina Szprotawa, po-
wiat żagański), który jedynie w wąskim pasie doliny Bobru nie jest pokryty lasem, 
co z pewnością wpłynęło na wyniki pomiarów terenowych prowadzonych przez 
Reglera. Najmniejszy błąd średni położenia, wynoszący ± 63 m, został obliczony dla 
arkusza nr 42, obejmującego swym zasięgiem okolice Gryfowa Śląskiego i Mirska, 
a więc teren przygraniczny między Śląskiem a Górnymi Łużycami. Dla pozostałych 
arkuszy błędy te wynoszą między ± 101 a ± 195 m. Stopień rotacji map Reglera wzglę-
dem map referencyjnych Messtichblätter wyniósł średnio 13,6°, czyli oś tych map, 
podobnie jak w przypadku map Wredego, jest nieznacznie odchylona w kierunku 
północno-zachodnim. Obliczona skala średnia, uwzględnionych w analizie map 
Reglera, wyniosła 1:24 550, co jest wartością zbliżoną do skali podawanej w licznych 
opracowaniach (Konias 2010, Janczak 1976, Eysymontt 2013). Jednakże, co ciekawe, dla 
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Ryc. 4. Przykład izoliniowego modelu lokalnej zmienności skal na mapie von Wredego (arkusz 26, 
tom 4). Wysokie wartości średniego błędu położenia zaznaczono czerwonym kółkiem; na niebie-
sko - wartości mieszczące się w normie. Oprac. A. Łuczak

Ryc. 5. Przykład izoliniowego modelu lokalnej zmienności skal na mapie Reglera (arkusz 26). Wysokie 
wartości średniego błędu położenia zaznaczono czerwonym kółkiem; na niebiesko – wartości mieszczące 
się w normie. Oprac. A. Łuczak
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4 arkuszy o numerach: 27 (okolice Przemkowa), 34 (okolice Chocianowa), 43 (tereny 
między Lwówkiem Śląskim a Wleniem), 49 (okolice Jeleniej Góry i Cieplic Śląskich), 
obliczona skala wyniosła dokładnie 1:24 000. Natomiast dla trzech arkuszy: 33 (oko-
lice Bolesławca), 38 (tereny między Lwówkiem Śląskim a Bolesławcem) oraz 42 (okol. 
Gryfowa Śląskiego i Mirska) obliczono skalę, wynoszącą równo 1:25 000. Przykład 
lokalnej zmienności skal na arkuszach Reglera przedstawiono na ryc. 5.

Analiza kartometryczności Urmesstischblätter potwierdziła, że mapy te były 
dużym osiągnięciem w dziedzinie kartografii, a błędy średnie położenia są znacznie 
mniejsze niż na wyżej omawianych mapach średnioskalowych z XVIII wieku. Obli-
czona średnia wartość błędu średniego położenia wyniosła ± 87 m, a więc dokładność 
tych map jest o ponad dwa razy większa niż mapy Wredego czy Reglera. Niemniej 
jednak dla dwóch arkuszy o godłach: 2818 (Nowogrodziec) i 2696 (Kliczków) obliczona 

Ryc. 6. Przykład izoliniowego modelu lokalnej zmienności skal na mapach Urmesstischblätter (arkusz 
2818). Wysokie wartości średniego błędu położenia zaznaczono czerwonym kółkiem; na niebiesko – 
wartości mieszczące się w normie. Oprac. A. Łuczak
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wartość tego błędu wyniosła ponad 150 m (±). To właśnie przez te wyższe błędy średnie 
położenia wartość średnia błędu dla całości omawianych map wzrosła. Co ciekawe, 
na arkuszu o godle 2818, zawierającym największe błędy, widoczne są także ślady 
poprawek wykonane prawdopodobnie przez samych autorów (?) Do poważnych błę-
dów tego arkusza należy brak wrysowanego tam Nowogrodźca (!), a w miejscu, gdzie 
powinna ta miejscowość się znajdować, jest zaznaczony ołówkiem punkt z nazwą 
miasta. Ogólnie można uznać arkusz o godle 2818 za szczególnie nieudane dzieło. 
Dla pozostałych uwzględnionych tu map Urmesstischbätter wartości średnie błędu 
położenia mieszczą się w przedziale 53–94 m (±). Rotacja tych map jest bliska zeru, 
co sugeruje, że wykonane były w tym samym układzie współrzędnych, co ich póź-
niejsze wersje, czyli Messtischblätter. Obliczona skala średnia dla omawianych map 
wyniosła 1:24 909. Mimo to, dla 8 z 11 analizowanych map skala wyniosła dokładnie 
1:25 000 i tylko w przypadku 3 arkuszy (2555 – Przemków, 2818 – Nowogrodziec, 
2696 – Kliczków) uzyskano inne wartości mianownika skali. Na arkuszach Urmes-
stischbätter, podobnie jak w przypadku map XVIII-wiecznych, można zaobserwować 
lokalną zmienność skali (ryc. 6).

Podsumowując powyższe analizy, można stwierdzić, że omawiane tu średnioska-
lowe mapy XVIII-wieczne oraz XIX-wieczne na ówczesne warunki techniczne były 
(poza kilkoma wyjątkami) dość dokładne.

3.2.  Analiza przydatności map archiwalnych do badań nad krajobrazem kulturo-
wym (na wybranych przykładach)

Przedstawiane tu mapy powstawały na potrzeby militarne, dlatego głównym celem 
kartowania terenów Śląska były te wszystkie obiekty topograficzne, które mogły 
być wykorzystane pod względem ewentualnych działań wojskowych. W związku 
z tym ważną rolę odgrywało przedstawienie ukształtowania terenu, który na mapach 
XVIII-wiecznych odzwierciedlono za pomocą szrafy (kresek). Innymi istotnymi 
elementami, które ujmowano na mapach, było pokrycie terenu, a w szczególności: 
lasy, łąki, bagna, pastwiska, wody płynące i stojące (ryc. 7), osady i ich zabudowa 
(ryc. 8), sieć dróg, miejsca wydobycia surowców (ryc. 10), smolarnie, cegielnie, huty 
szkła oraz obiekty o charakterze orientacyjnym, jak: młyny, wiatraki, mosty, krzyże 
przydrożne, kaplice, kościoły, szubienice, a nawet ruiny i pozostałości po dawnych 
założeniach obronnych (zamki i grodziska – ryc. 11 i 12). Ważne mogą się okazać 
również dodatkowe informacje o charakterze opisowym zamieszczane przez auto-
rów map, jak np. informacja o pożarze lasu na mapie Wredego (ryc. 13). Z punktu 
widzenia archeologii za ciekawe należy uznać zaznaczone na mapach formy terenowe, 
które wskazują miejsca potencjalnych stanowisk archeologicznych (ryc. 12). Duży 
potencjał informacyjny mają również nazwy własne miejscowości (szczególnie te 
z końcówką -seiffen/płuczka, świadczące o wydobyciu kruszców), folwarków, cieków 
(np. z dodatkiem -seiffen-) czy wzgórz (np. Galgen Berg – wzgórze szubieniczne czy 
Burg Berg – wzgórze grodowe/zamkowe) przedstawione na tych mapach. Wszystkie 
te elementy z punktu widzenia badań na krajobrazem kulturowym są istotne i wiele 
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Ryc. 7. Przykład przedstawienia na mapach archiwalnych stawów hodowlanych i ich 
stopniowego zanikania, w gminie Bolków; mapy: A – Wrede, B – Regler, C – Urmes-
stischblatt, D – Messtischblatt. Oprac. A. Łuczak

Ryc. 8. Przykład przedstawienia na mapach archiwalnych zanikających struktur 
osadniczych (tutaj: folwark Klette) na terenach w okolicy Krosna Odrzańskiego; 
mapy: A – Regler, B – Urmesstischblatt, C – Messtischblatt, D – terenu na podstawie 
pomiarów LiDAR. Oprac. A. Łuczak
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Ryc. 9. Przykład przedstawienia na mapach archiwalnych szubienicy i jej różnych 
lokalizacji, oraz ruin dworu w Lipie, gm. Bolków; mapy: A – Wrede, B – Regler, C – 
Urmesstischblatt, D – Messtischblatt. Oprac. A. Łuczak

Ryc. 10. Przykład przedstawienia na mapach archiwalnych starego kamieniołomu 
w Łaziskach, gmina Bolesławiec; mapy: A – Wrede, B – Regler, C – Urmesstischblatt, 
D – Messtischblatt. Oprac. A. Łuczak
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Ryc. 11. Przykład przedstawienia na mapach archiwalnych grodziska w Dębowym Gaju, gmina Lwówek 
Śląski; mapy: A – Wrede, B – Regler, C – Urmesstischblatt, D – Messtischblatt, E – rzeźba terenu na 
podstawie pomiarów LiDAR/ALS. Oprac. A. Łuczak

z nich nie zachowało się do dziś często też próżno ich szukać na mapach współcze-
snych. Oczywiście należy mieć na uwadze, że nie wszystkie przedstawione na mapach 
obiekty, a zwłaszcza szubienice i wzgórza szubieniczne, w tym miejscu występowały 
(ryc. 9), czy jak w przypadku odnotowanych na arkuszach Urmesstischblätter wzgórz 
zamkowych (Burg Berg czy Schloss Berg), pełniły tę właśnie funkcję. Większość tych 
informacji wymaga weryfikacji w terenie bądź wykorzystania do tego celu numerycz-
nych danych wysokościowych LiDAR/ALS (ryc. 8, 11 i 12). W przypadku omawianych 
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Ryc. 12. Przykład przedstawienia na mapach archiwalnych konstrukcji obronnych; 
mapy: A – Wrede, B – Regler, C – Urmesstischblatt, D – Messtischblatt, E – rzeźba 
terenu na podstawie pomiarów LiDAR/ALS. Oprac. A. Łuczak

Ryc. 13. Informacja o pożarze lasu na mapie Wre-
dego (arkusz 27, tom IV) – świadectwo aktualności 
map Wredego
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tu dzieł kartograficznych wiele szczegółów topograficznych przydatnych we współ-
czesnych studiach osadniczych zawierają jedynie mapy Reglera i Urmesstischblätter. 
Wykorzystanie informacji zawartych na tych mapach ułatwiają nie tylko mniejsze 
błędy średnie położenia (przedstawione wcześniej), ale także rzetelnie przedstawio-
na m.in. zabudowa osiedli i sieć drożna, w której uwzględnione zostały także drogi 
piesze czy drogi prowadzące na pola.

4. WNIOSKI

Rezultaty przeprowadzonych analiz pozwalają na sformułowanie kilku wniosków:
 1. Omawiane w niniejszej pracy mapy Wredego, Reglera oraz Urmesstischblätter 
są bardzo wartościowymi źródłami informacji o historii Śląska z okresu przedindu-
strialnego i choć obecnie są dostępne publicznie, to wciąż ich zawartość nie została 
w pełni poznana.
 2. Wszystkie prezentowane mapy archiwalne, wykonane w formie barwnych rękopi-
sów, stanowią dowód kunsztu artystycznego ich twórców, a także prezentują rozwój 
myśli kartograficznej w okresie XVIII i XIX wieku.
 3. Cennym źródłem historycznym są opisy zamieszczone w ramkach i legendach 
map, czego doskonałym przykładem są mapy Wredego, gdzie po prawej stronie 
arkusza zamieszczony został wykaz nazw miejscowości występujących na arkuszu 
i ich właścicieli, liczba mieszczan bądź chłopów, zagrodników lub chałupników oraz 
liczba koni.
 4. W celu przeprowadzenia rzetelnych badań opartych na źródłach kartograficznych 
niezbędne jest poznanie historii ich powstania, wykorzystanych metod pomiarów 
terenów skartowanych, a przede wszystkim poznania stopnia ich dokładności i skali. 
W oparciu o wykonane tu analizy kartometryczności, na przykładzie wybranych map, 
można zaobserwować znaczne różnice między dokładnościami pomiarów terenowych 
na mapach z XVIII a XIX wieku. Może było to efektem wprowadzenia udoskonalonych 
technik pomiarowych, czyli zakładania sieci triangulacyjnych wyznaczonych trygo-
nometrycznie. Ponadto z obliczeń wynika, że wpływ na jakość pomiarów miała nie 
tylko rzeźba terenu, ale także gęstość sieci osadniczej i szata roślinna. Z tych właśnie 
względów na arkuszach map Wredego i Reglera, które obejmują swym zasięgiem 
Bory Dolnośląskie, wystąpiły wysokie wartości błędu średniego położenia, liczące 
od około 190 do 320 m (±).
 5. Wykorzystanie metod i programów związanych z Geograficznymi Systemami In-
formacyjnymi (GIS) pozwala nie tylko dokonać oceny właściwości kartometrycznych 
map, ale przede wszystkim umożliwia wykonanie korekty (kalibracji), tak by na ich 
podstawie możliwe było pozyskanie danych o charakterze przestrzennym. Pozyska-
ne z map archiwalnych informacje w oprogramowaniu GIS mają charakter wtórny, 
co oznacza, że dane te z założenia nie są i nie mogą być lepsze niż dane źródłowe.
 6. Kalibracja map archiwalnych powinna być procesem przemyślanym, począwszy 
od wyboru warstwy referencyjnej, doboru lokalizacji i ilości punktów kontrolnych 
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(referencyjnych), na typie transformacji obrazu rastrowego skończywszy. W wyniku 
przeprowadzonej kalibracji nie powinien powstać obraz identyczny jak warstwa re-
ferencyjna, ponieważ nie można wtedy przeprowadzić analiz porównawczych.
 7. W trakcie analiz treści archiwalnych map warto porównać je z innymi kartome-
trycznymi materiałami kartograficznymi, w celu weryfikacji położenia lub zasięgu 
badanych zjawisk. Porównania takie mogą okazać się pomocne przy określaniu czasu 
powstania czy też zaniku badanych elementów krajobrazu kulturowego i naturalnego.
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