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Bogdan Wolak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Próba oceny obrazu rzeźby terenu na mapie Schroettera 
w skali 1:152 000 (1802–1810)

1. Wprowadzenie

Zagadnienia związane z przedstawieniem rzeźby terenu należą do najstarszych 
i najtrudniejszych problemów kartografi i. Na mapie topografi cznej trudność 
w prezentacji warstwy wysokościowej polega na przetworzeniu trójwymiarowej 
rzeczywistości na dwuwymiarowy obraz mapy. Forma prezentacji powinna być 
tak dobrana, aby umożliwiała dokonywanie pomiarów podstawowych elemen-
tów rzeźby, takich jak nachylenie stoku, powierzchnia i kształt form, wysokości 
bezwzględne i względne, czy objętość.

Początkowe rzeźbę terenu przedstawiano za pomocą perspektywicznych 
rysunków gór, wzgórz i pagórków. Często na mapach przedstawiano perspek-
tywicznie kierunki grzbietów górskich i najwyższe szczyty. W XVIII wieku 
rozpoczęła się era pomiarów topografi cznych, a ich wyniki wprowadzano do 
opracowań kartografi cznych. Ważnym osiągnięciem było opracowanie przez 
Johana Georga Lehmanna w 1799 roku zasad systematycznego stosowania 
metody kreskowej do przedstawiania rzeźby terenu. Lehmann przyjął zasadę 
pionowego oświetlenia powierzchni Ziemi oraz zauważył, że powierzchnia ta 
otrzymuje tym mniej światła, im większy jest kąt jej nachylenia do poziomu. 
Rozróżniając grubość kresek zgodnie z kątem nachylenia stoku, można poka-
zać wielkość spadku terenu. Metoda kreskowa była stosowana przez całe stu-
lecie i doczekała się licznych modyfi kacji (A. Robinson, R. Sale, J. Morrison 
1988). 

Dzięki rozwojowi litografi i w XIX wieku stało się możliwe uzyskanie cią-
głych zmian tonu lub jasności, co szybko znalazło swój wyraz w przedstawia-
niu rzeźby terenu na mapach geografi cznych także metodą cieniowania. W 
XX wieku stosowano już wszystkie podstawowe metody prezentacji rzeźby 
terenu (kreski, cieniowanie, poziomice, metodę hipsometryczną, blokdiagram), 
a współczesna technika pozwala na łączenie kilku metod.
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2. Założenia i metodyka badań

Analiza map dokonywana jest w celu ustalenia stopnia ich przydatności do roz-
wiązywania konkretnych zagadnień. Przy ocenie map uwzględnia się szereg 
czynników, które decydują o jakości mapy, np. treść, skalę, elementy podsta-
wy matematycznej, dokładność, aktualność i szatę grafi czną (K.A. Saliszczew 
1998). Ocena konieczna jest przy wykorzystywaniu map jako narzędzia badań 
i do realizacji określonych zadań praktycznych. 

Obraz rzeźby terenu na mapie powinien: 
wiernie oddawać jej charakter, tj. główne i drugorzędne formy terenu, ich  –

orientację, rozmiary, wysokość względną i rozczłonkowanie,
charakteryzować nachylenie stoków, –
umożliwiać określenie (w przybliżeniu) bezwzględnych wysokości punk- –

tów terenowych.
Aby określić zgodność mapy z rzeczywistością, należy w pierwszej kolej-

ności tę rzeczywistość zidentyfi kować oraz odpowiednio zrozumieć regionalną 
specyfi kę przedstawionych zjawisk. Kolejnym etapem jest porównanie analizo-
wanej mapy ze źródłami w celu przeprowadzenia wszechstronnej oceny genera-
lizacji. Przy ocenie należy zwrócić uwagę na:

przedstawienie na mapie typowych rysów i charakterystycznych właściwo- –
ści terenu ważnych z punktu widzenia przeznaczenia mapy,

prawidłowe zastosowanie różnych metod prezentacji treści,  –
pominięcie drugorzędnych szczegółów terenowych, –
wybranie odpowiednich norm do prawidłowego przedstawienia gęstości  –

obiektów,
wzajemną zgodność przedstawienia różnych zjawisk, np. zgodność rzeźby  –

terenu z siecią wodną.
Analiza zgodności mapy z rzeczywistością nie obejmuje całej mapy, a ograni-

cza się do wybranych jej fragmentów oraz do najbardziej typowych i charakte-
rystycznych form terenowych.

3. Mapa Schroettera

Autor dokonał oceny rzeźby terenu na fragmentach Karte von Ost-Preussen 
nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict, arkusz 
s17+23 (Wartenburg), która została sporządzona w skali 1:50 000 pod protek-
toratem F.L. von Schroettera w latach 1796–1802, a następnie wydrukowana 
w zmniejszeniu do skali 1:152 000 w latach 1802–1810. Jako mapę wzorcową 
przyjęto dwa arkusze mapy topografi cznej w skali 1:50 000 wykonanej w ukła-
dzie 1965 o godłach 223.1 (Biskupiec) i 223.3 (Barczewo), wydane w latach 1971 
i 1972. Fragment mapy Schroettera został pokazany na rycinie 1, a rycina 2 przed-
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Ryc. 1. Fragment mapy Schroettera, arkusz s17+23 

Ryc. 2. Fragment mapy topografi cznej 1:50 000, arkusz 223.3 Barczewo

stawia fragment mapy wzorcowej. Na rycinie 3 zaprezentowano wzajemne usy-
tuowanie analizowanych arkuszy. 

Treść mapy Schroettera jest bardzo bogata. Znaki kartografi czne zostały sta-
rannie dobrane, co sprawia, że mapa jest dokładna, przejrzysta i czytelna. Rzeź-
ba terenu przedstawiona jest za pomocą kresek, przy czym brak jest punktów 
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Ryc. 3. Sposób rozmieszczenie analizowanych arkuszy

wysokościowych. Należy zwrócić uwagę, że rysunek kresek jest tu jedynie zna-
kiem umownym, nie można zatem na jego podstawie określać zróżnicowania 
spadków terenu. Ze względu na skalę opracowania (1:152 000) na mapie nie 
przedstawiono drugorzędnych form ukształtowania terenu, np. małych skarp, 

Ryc. 4. Przykłady prezentacji rzeźby terenu na mapie Schroettera

 

urwisk, wałów, grobli, dołów lub wąwozów. Aby lepiej oddać specyfi kę terenu, 
na mapie Schroettera zastosowano technikę nakładania się znaków kartografi cz-
nych na siebie, np. skarpy nachodzą na drogi, obszary zabudowane, łąki i lasy. 
Powyższe uwagi ilustruje rycina 4.

4. Wybór obszaru badań

Do oceny wybrano tereny położone na wschód od Olsztyna leżące w strefi e moren 
czołowych ostatniego zlodowacenia. Obszar leży na Pojezierzu Olsztyńskim, któ-
re wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Mazurskiego (J. Kondracki 1972). 
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Na wybranym terenie dominuje krajobraz pagórkowaty o zróżnicowanej rzeź-
bie. Prawie cały obszar leży powyżej 100 m n.p.m., ale nie przekracza 200 m 
n.p.m. Wysokość względna wzgórz i pagórków wynosi ok. 20–50 m. Występują 
liczne jeziora, często o wydłużonym kształcie (jeziora rynnowe), a także niere-
gularne zagłębienia i obniżenia terenu, którymi płyną rzeki. Jest to najbardziej 
typowy rodzaj krajobrazu dla terenów pojeziernych (A. Richling, K. Ostaszew-
ska 2006).

5. Przebieg badań

Jednym ze sposobów oceny wielkości błędów materiałów kartografi cznych po-
chodzących z różnych okresów jest wykonanie kalibracji map. W celu dostoso-
wania map do jednego układu współrzędnych, na mapie topografi cznej oraz ma-
pie Schroettera zidentyfi kowano punkty łączne. Jako punkty do kalibracji map 
wybrano kościoły w Barczewie, Biskupcu, Dźwierzutach, Lamkowie i Ramso-
wie. Rycina 5 pokazuje obiekty, które wybrano jako punkty łączne do kalibracji, 
a jej wyniki zaprezentowano na rycinie 6. Rezultaty kalibracji map potwierdziły 
wysokie walory mapy Schroettera, którą słusznie uważa się za wybitne osią-
gnięcie ówczesnej kartografi i.

Ryc. 5. Obiekty wybrane do kalibracji map

Lp Arkusz Mx [m] My [m] Mt [m] Mt [mm]
(w skali mapy)

1 223.1 24.50 20.42 31.90 0.6

2 223.3 14.11 12.77 19.03 0.4

3 s.17 +23 207.25 141.95 251.20 1.7

Ryc. 6. Wyniki kalibracji map

 

Barczewo 

Biskupiec 

Lamkowo 
Ramsowo 

Dzwierzuty 
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Po przeprowadzeniu prac związanych z dostosowaniem map do jednego ukła-
du współrzędnych pozyskano informacje o rzeźbie terenu, zawarte na mapach 
włączonych do badań. Z mapy Schroettera pozyskano jeziora, rzeki i skarpy, 
a z mapy topografi cznej również jeziora i rzeki, a także główne formy ukształ-
towania terenu (poziomice i punkty wysokościowe). Na rycinach 7 i 8 pokazano 
proces pozyskiwania informacji odpowiednio z mapy Schroettera i mapy topo-

Ryc. 7. Pozyskiwanie informacji z mapy Schroettera

Ryc. 8. Pozyskiwanie informacji z mapy topografi cznej
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Ryc. 9. Zestawienie treści mapy Schroettera i mapy topografi cznej

Ryc. 10. Zestawienie treści mapy Schroettera i mapy topografi cznej

grafi cznej, które zostaną wykorzystane w dalszych analizach. Pozyskane dane, 
po przetworzeniu, umożliwiły ocenę numeryczną i prezentację grafi czną rzeź-
by terenu na mapie Schroettera. Ryciny 9 i 10 pokazują fragmenty dwóch po-
krywających się obszarów, na których zaprezentowano pozyskane informacje. 
Na obu rycinach przedstawiono punkty wysokościowe, jeziora i rzeki z mapy 
topografi cznej oraz elementy rzeźby terenu z mapy Schroettera. Z porówna-
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nia obu rycin widać, że mapa Schoettera wiernie oddaje charakter krajobrazu, 
orientację, kształt i rozmiary form terenowych występujących na analizowa-
nym obszarze.

6. Wnioski

Podsumowując wyniki badań można zestawić uwagi i wnioski dotyczące oceny 
rzeźby terenu na mapie Schroettera:

1. Przeprowadzone badania potwierdziły wysokie walory Karte von Ost-
Preussen nebst Preussich Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict 
(1802–1810), która uchodzi za jedno z wybitniejszych opracowań kartografi cz-
nych przełomu XVIII i XIX wieku. O dokładności mapy Schroettera świadczyć 
mogą również odchyłki wyznaczone na punktach, które posłużyły do kalibracji. 

2. Mapa Schroettera przedstawia tylko najważniejsze formy ukształtowania 
terenu, oddaje główne kierunki i orientację form, natomiast nie pozwala na 
określanie wysokości bezwzględnych punktów terenowych

3. Ze względu na skalę mapy, generalizację szczegółów oraz sposób prezenta-
cji, ocenę rzeźby terenu należy rozpatrywać lokalnie. 

4. Przy wybieraniu materiałów źródłowych należy zwracać uwagę na wła-
ściwy dobór map wzorcowych. Mapy te powinny być sporządzone w zbliżonej 
skali oraz mieć podobną treść.

Słowa kluczowe: mapa Schroettera, rzeźba terenu, analiza i ocena map, mapa 
topografi czna, Prusy
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Analysis of the presentation of relief on the Schroetter’s map, 
scale 1:152,000 (1802–1810)

S u m m a r y 

This paper attempts to evaluate the relief in selected parts of the map Karte 
von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem 
Netzdistrict. The map was drawn up between the years 1796–1802, under the 
patronage of F. L. von Schroetter, based on a survey conducted under the di-
rection of J. Ch. von Textor in the manuscript version at the scale of 1:50,000 
and in the printed version in 1802–1810 at the scale of 1:152,000. The paper uses 
the sheet s17+23 Wartenburg of Schroetter’s map and the sheets 223.1 (Bisku-
piec) and 223.3 (Barczewo) of the topographic map drawn up in the 1965 coordi-
nate system at the scale of 1:50,000 with the designations. Areas situated east of 
Olsztyn in a range of end moraines from the last glaciation period were selected 
for the evaluation. The relative elevation of the hills and hillocks is ca. 20–50 m 
and the relief varies widely. Irregular hollows and depressions and many lakes 
and wetlands occur in the selected area. 

The analysis of the content of Schroetter’s map showed whether the map faith-
fully refl ected reality and whether it correctly rendered the typical land features 
and the characteristic land properties important for the map’s purpose.

Key words: Schroetter’s map, relief, map analysis and evaluation, topographic 
map, Prussia


