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Wojciech Mielewczyk
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, Szreniawa

Środowisko geografi czne na XIX-wiecznych mapach wsi 
na przykładzie zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa 

i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

1. Zbiór map

Kolekcja wielkoskalowych map wsi pochodzących z XIX i początków XX w. 
zgromadzona w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie koło Poznania liczy blisko dwieście obiektów. Najciekawszą 
grupę map z tego zbioru tworzą obiekty pochodzące z terenów wschodniej Wiel-
kopolski i Ziemi Sieradzkiej1.

Głównym celem, dla którego je sporządzono, było udokumentowanie sto-
sunków własnościowych na wsi. Dlatego pokazują one przede wszystkim roz-
mieszczenie gruntów należących do chłopów i właścicieli ziemskich. W dużej 
części powstawały w związku z uwłaszczeniem włościan w drugiej połowie 
XIX wieku. Zaznaczona jest na nich przede wszystkim przestrzeń społeczno-
ekonomiczna wsi stanowiąca część przestrzeni geografi cznej, w której człowiek 
żyje i prowadzi swoją działalność społeczną i ekonomiczną. Z reguły obrazu-
ją one rolnicze wykorzystanie ziemi (pola uprawne, łąki, pastwiska), stosunki 
własnościowe gruntów (własność chłopska, folwarczna, kościelna oraz grunty 
wspólne), rozplanowanie obejść oraz stan zabudowy wsi2. Elementy te składają 
się na środowisko kulturowe, którego przedstawienie było głównym zadaniem 
geometrów opracowujących te mapy. Tematyka ta przedstawiana jest na mapach 
w zasadzie na dwa sposoby: zróżnicowaną barwą odnośnych obszarów oraz od-
powiednimi adnotacjami. Grunty należące do poszczególnych właścicieli (zie-
mian, chłopów, proboszczów) oznaczane są odpowiednimi kolorami: różowym 

1  Zbiór ten został omówiony m.in. na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografi i, która odbyła 
się w dniach 15–17 września 2011 r. w Poznaniu; zob.: W. Mielewczyk, Wykorzystanie map do badania zmian 
przestrzeni społeczno-ekonomicznej wsi na przykładzie zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, w: Dawne mapy jako źródła historyczne, „Biblioteka Polskiego Przeglądu 
Kartografi cznego”, t. 3, Warszawa 2012, s. 104–112.

2  W. Mielewczyk, Wykorzystanie map do badania zmian przestrzeni społeczno-ekonomicznej wsi…, s. 109.
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(czerwonym3), żółtym (wyjątkowo białym z żółtą obwódką), ciemnoszarym 
oraz różnymi odcieniami zieleni.

2. Ukształtowanie powierzchni

Chociaż przedstawianie środowiska geografi cznego na tych mapach nie było 
głównym celem pracujących przy nich kartografów, niemniej jednak jego ele-
menty również można na nich znaleźć. Na większości map ukształtowanie po-
wierzchni nie jest oznaczane – brak jest poziomic, a teren sprawia wrażenie 

płaskiego, chociaż w większości przypadków tak nie jest. Wzgórza zaznaczo-
no tylko na najstarszych mapach, rysowanych w pierwszej połowie XIX wie-
ku. Metodą szrafowania przedstawione zostały wzniesienia położone między 
wsiami Glinno a Mikołajewice4 na mapie z 1819 r.5 (ryc. 1) oraz pagórki we wsi 

3  Kolory na omawianych mapach przez okres stu kilkudziesięciu lat uległy wyblaknięciu i przybrudzeniu, 
trudno więc dziś o precyzyjne określenie ich stanu pierwotnego.

4  Obie wsie leżą obecnie w gminie Warta, w powiecie sieradzkim, województwie łódzkim.
5  Mappa Jeometryczna w Sprawie Graniczney Kontrowersyją po między Wsiami Mikołajewice z iedney a Glin-

no z drugiey w delineacyi swey okazuiąca..., opracowana przez Teodora Krzyckiego w skali 1:5000. Sygn. 
mapy: AN 3259. (Jeżeli nie podano innej skali, dalsze mapy mają również skalę 1:5000).

Ryc. 1. Fragment mapy przebiegu granicy między wsiami Glinno a Mikołajewice 
w powiecie sieradzkim z 1819 r. w skali 1:5000. Oznaczone wzniesienia (wydmy?) 
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Ryc. 2. Fragment mapy wsi Wilczków w powiecie sieradzkim z 1837 r. w skali 1:5000 
(mapa Tomasza Borzęckiego). Oznaczone wzniesienie „Łysa Góra” 

Ryc. 3. Fragment mapy wsi Wilczków w powiecie sieradzkim z 1837 r. w skali 1:5000 
(mapa Antoniego Smorowskiego). Oznaczone wzniesienie „Łysa Góra” 
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Zbylczyce Grodziskie6 uwidocznione na mapie z roku 18237. Wzniesienia wid-
nieją także na mapach wsi Wilczków8 z roku 1837. Na pierwszej mapie9 Łysą 
Górę zobrazowano szrafowaniem (ryc. 2), natomiast na następnej, będącej kopią 
poprzedniej, szrafowanie uzupełniono cieniowaniem10 (ryc. 3). Kolejna mapa tej 
wsi pochodząca z roku 1870 nie przedstawia już ukształtowania terenu – widnie-
je na niej jedynie nazwa topografi czna Łysa Góra11.

3. Wody – rzeki i jeziora

Jeziora znaczone są kolorem niebieskim, często w postaci coraz jaśniejszych 
pasków równoległych do linii brzegowej w odcieniach błękitu. Paski te mają 
różną szerokość – najszersze są w miejscach, gdzie powierzchnia akwenu jest 
największa, a zwężają się, gdy zbiornik się zmniejsza. Ich celem jest wywoła-
nie pewnego efektu plastycznego. Przykładem takiego opracowania jest staw 
w miejscowości Wrąbczyn12 naniesiony na mapę z 1893 roku13 (ryc. 4). Nieco 
inaczej przedstawiono Jezioro Mostkowskie we wsi Mostki14 na mapie z 1885 r. 
– paski są tu szersze, a stopniowanie kolorów od ciemnego błękitu do jasno-
niebieskiego postępuje tylko od brzegów zachodniego i północnego; pozostała 
część akwenu jest jasnoniebieska15 (ryc. 5). Z kolei Jezioro Koziegłowskie16, któ-
rego południowo-wschodni fragment zaznaczony jest na mapie wsi Przytuki17 
z roku 1868, ma odwrotnie malowane paski: od najjaśniejszych odcieni przy brze-
gu do ciemniejszych w głębi akwenu. Sprawiają one wrażenie izobat, którymi 
w istocie nie są18 (ryc. 6).

  6  Obecnie Zbylczyce, gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki, woj. łódzkie.
  7  Mappa Dobr Zbylczyc Grodzisk[ich] i innych przyległości leżących w Powiecie Wartskim Woiewodztwie 

Kaliskim, opracowana przez Tomasza Borzęckiego. Sygn. mapy: AN 4441.
  8  Wilczków, gmina Goszczanów, powiat sieradzki, woj. łódzkie. Przy wszystkich miejscowościach podana 

została obecna przynależność administracyjna.  
  9  Mappa wsi Wilczkowa na Żądanie W-go Dziedzica tychże Dóbr W. Pstrokońskiego odrysowana z rozmiaru 

jeometrycznego, oprac. przez Tomasza Borzęckiego. Sygn. mapy: AN 3265.
10  Mappa dóbr Wilczkowa Dziedzicznych W-go A. Kokielego, kopiowana przez Antoniego Smorowskiego. 

Sygn. mapy: AN 4022.
11  Plan dóbr Wilczkowa po wniesieniu na takowy gruntów włościan uwłaszczonych, rysowana przez Henryka 

Muklanowicza. Celem opracowania tej mapy było przedstawienie gruntów chłopów uwłaszczonych, które 
zostały oddzielone od gruntów dworskich. Sygn. mapy: AN 3276.

12  Wrąbczyn, gmina Zagórów, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
13  Płan ziemiel postupiwszich w sobstwiennost kriestjan sielenija Wrombczin kaliszskoj gubiernii słupieckago 

ujezda gminy Olesnica, opracowany w języku rosyjskim przez Mikołaja Jodko. Sygn. mapy: AN 489/8.
14  Mostki, gmina Babiak, powiat kolski, woj. wielkopolskie. Sygn. mapy: AN 914.
15  Odrys domiaru dóbr Mostki w guberni kaliskiej, powiecie kolskim położonych, wykonany przez Bronisława 

Bukowińskiego. Jest to kopia mapy z 1874 r. opracowanej przez J. Miłkowskiego.
16  Akwen ten położony jest w całości na terenie gminy Ostrowite, w powiecie słupeckim, woj. wielkopolskim.
17  Przytuki, gmina Kleczew, powiat koniński, woj. wielkopolskie.
18  Kopia Planu Folwarku Przytuki w Guberni Kaliskiej w Powiecie Słupeckim położonego, wykonana przez 

J. Drożdżeńskiego na podstawie mapy z roku 1865 opracowanej przez F. Bortkiewicza. Sygn. mapy: AN 1357.
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Ryc. 4. Fragment mapy wsi Wrąbczyn w powiecie słupeckim z 1893 r. w skali 1:5000. 
Onaczone zbiorniki wodne i bagna

Ryc. 5. Fragment mapy wsi Mostki w powiecie kolskim z 1885 r. w skali 1:5000. 
Oznaczone Jezioro Mostkowskie
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Ryc. 6. Fragment mapy wsi Przytuki w powiecie konińskim z 1868 r. w skali 1:5000. 

Oznaczony fragment Jeziora Koziegłowskiego

Ryc. 7. Fragment mapy wsi Sławsk w powiecie konińskim z drugiej połowy XIX w. 
w skali 1:5000. Oznaczona rzeka Warta i jej starorzecza
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Ryc. 8. Fragment mapy wsi Lisewo w powiecie wrzesińskim z 1867 r. w skali 1:5000. 
Oznaczona rzeka Prosna i jej starorzecza

Podobnie rysowane są fragmenty większych rzek – Warty i Prosny, jeżeli dana 
miejscowość położona jest nad ich brzegami. Na mapie wsi Sławsk19 z drugiej po-
łowy XIX w. koryto Warty „cieniowane” jest paskami koloru niebieskiego od naj-
ciemniejszego przy brzegu północnym (prawym) do najjaśniejszego przy brzegu 
południowym (lewym). Natomiast w przypadku starorzeczy odcień najciemniejszy 
widnieje przy brzegach północnym i zachodnim20 (ryc. 7). Inaczej pocieniowano ko-
ryto rzeki Prosny i jej starorzeczy na mapie wsi Lisewo21 z 1867 r. tu najciemniejszy 
odcień znalazł się przy obu brzegach22 (ryc. 8). Na wcześniejszych mapach rzeki malo-
wano jednolitym kolorem, oznaczając ciemniejszym odcieniem jeden z jej brzegów, 
np. północny, jak w przypadku Warty w okolicach wsi Glinno i Mikołajewice23.

4. Lasy

W XIX w. lasy położone przy wsiach wykorzystywane były przez chłopów. Stano-
wiły nie tylko jako rezerwuar budulca i opału, ale były również miejscem wypasu 
bydła, jako serwituty leśne. Dlatego na niektórych mapach obszary oznaczone sy-

19  Sławsk, gmina Rzgów, powiat koniński, woj. wielkopolskie.
20  [Mapa gruntów folwarków Sławsk i Ostrów], autor nieznany, sygn. mapy: AN 489/3.
21  Lisewo, gmina Pyzdry, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
22  Płan kriestjanskich ziemiel dieriewni Lissewo warszawskij gubiernii koninskago ujezda kaliszskij kommisii, 

nazwisko autora nieczytelne. Sygn. mapy: AN 935.
23  Sygn. mapy: 3259.
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gnaturami lasów noszą nazwy pastwisk. Niemniej jednak lasy te w dużym stopniu 
zachowały naturalny charakter, zwłaszcza jeśli chodzi o skład drzewostanu.

Tereny leśne na mapach z pierwszej połowy XIX w. oznaczone są specjal-
nymi sygnaturami z wyobrażeniem sylwetki drzewa liściastego, bez względu 
na rodzaj drzewostanu. Na mapie wsi Brzezówka24 z roku 1802 sygnatura lasu 
przedstawia zielone sylwetki drzew liściastych na białym tle25 (ryc. 9). Natomiast 
sygnaturą przypominającą raczej drzewa iglaste oznaczone zostały olsy rosnące 
nad Wartą na prezentowanej mapie granicy między wsiami Glinno a Mikołaje-
wice26. Innym rodzajem sygnatury oznaczony został lasek „Brzezina” na przed-
stawionej wcześniej mapie wsi Lisewo27 (ryc. 10). Sygnatura ze schematycznie 
ujętymi zadrzewieniami widnieje jeszcze na mapie wsi Grodna z 1878 roku28. 
O leśnym charakterze tego obszaru (który faktycznie wykorzystywany był jako 
pastwisko) świadczy nazwa lokalna: „Dużybór”29.

24  Obecnie miejscowość nazywa się Brzozówka, leży w gminie Uniejów, powiecie poddębickim, woj. łódzkim.
25  Plan wsi Brzezówki w Dystrykcie Wartskim, rys. Pieniążek. Sygn. mapy: AN 4437.
26  Sygn. mapy: AN 3259.
27  Sygn. mapy: AN 935.
28  Grodna, gmina Grzegorzew, powiat kolski, woj. wielkopolskie.
29  Kopja pierworysu pomiaru dóbr prywatnych Grodna składających się z folwarku Grodna położonych 

w Guberni Kaliskiej Powiecie Kolskim w Gminie Krzykosy. Mapę wyrysował Henryk Maklarowicz, kopiując 
mapę opracowaną przez Lewickiego w roku 1823. Sygn. mapy: AN 916.

Ryc. 9. Fragment mapy wsi Brzozówka w powiecie poddębickim z 1802 r. 
w skali 1:5000. Oznaczone tereny leśne
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Ryc. 10. Fragment mapy wsi Lisewo w powiecie wrzesińskim z 1867 r. w skali 1:5000. 
Oznaczony obszar leśny

Ryc. 11. Fragment mapy wsi Wilczków w powiecie sieradzkim z 1837 r. w skali 1:5000 
(mapa Tomasza Borzęckiego). Oznaczone tereny leśne wykorzystywane jako pastwiska
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Ryc. 12. Fragment mapy wsi Grabienice w powiecie konińskim z 1873 r. w skali 1:5000. 
Oznaczone tereny leśne (kolor szary) i pastwiska (kolor szarozielony)

Ryc. 13. Fragment mapy wsi Umień w powiecie kolskim z 1845 r. w skali 1:5000. 
Oznaczone tereny leśne (kolor szary) i łąki (kolor żółty)
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Zmiany w oznaczaniu terenów leśnych w tej samej miejscowości można prze-
śledzić na trzech mapach wspomnianej wsi Wilczków. Na mapach z roku 1837 
widnieją dwie różne sygnatury przedstawiające wyższe i niższe zielone sylwetki 
drzew liściastych na białym tle; napis informuje, że jednym z zalesionych ob-
szarów jest „Pastwisko olszyną zarosłe” zwane „Zagaj”30 (ryc. 11). Natomiast 
na mapie tej wsi z 1870 r. lasek olszynowy oznaczony jest sygnaturą w postaci 
rzadko rozmieszczonych symboli zarośli na szarozielonym tle31. Sygnatura lasów 
podobna to tej z wcześniejszych map Wilczkowa widnieje na mapie wsi Sędowa32 
z 1839 roku33. Jednak na wielu mapach obszary leśne są po prostu zaznaczane nie 
sygnaturami, lecz jednolitym kolorem, najczęściej szarym lub ciemnoszarym, np. 
na mapie wsi Grabienice z 1873 roku34 (ryc. 12), Umień z 1845 roku35 (ryc. 13), czy 
Zbylczyce Grodziskie z 1823 roku36.

Rodzaj drzewostanu, a także wiek drzew (zagajnik, młodnik) z reguły nie 
były oznaczane grafi cznie, a jedynie opisowo (np. na mapie wsi Umień, gdzie 
widnieją bór mieszany, bór sosnowy i zagajniki)37.

5. Łąki i pastwiska

Grunty o innym wykorzystaniu rolniczym, takie jak łąki i pastwiska zachowy-
wały naturalny charakter, gdyż w połowie XIX w. jeszcze nie przeprowadzano 
na nich zabiegów agrotechnicznych, takich jak nawożenie czy kultywacja. Łąki 
koszono zwykle 2–3 razy w roku, na pastwiska wypędzano bydło rogate i owce, 
chociaż nie było to regułą; na łąkach również czasami wypasano zwierzęta, 
a z pastwisk niekiedy także pozyskiwano siano. Dlatego obszary te trudno cza-
sami formalnie rozróżnić, a z powodu braku większych ingerencji w ich ekosys-
tem można je również traktować jako elementy środowiska geografi cznego.

Na mapie terenów położonych między wsiami Glinno a Mikołajewice łąki 
oznaczone zostały kolorem jasnozielonym; w jednym tylko miejscu na tym tle 
narysowano poziome niebieskie kreski. Taka sygnatura zdaje się wskazywać na 

30  Sygn. map: AN 3265 i AN 4022.
31  Sygn. mapy: AN 3276.
32  Sędów, gmina Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie.
33  Mappa wsi Sędowa Dziedziczney W-go Marcellego Suchorskiego Położoney w Powiecie Wartskim Obwodzie 

Kaliskim z rozmiaru jeometrycznego wraz z dopełnieniem uregulowania teyże odrysowana i ułożona w roku 
1839 przez Tomasza Borzęckiego. Sygn. mapy: AN 3261.

34  Plan zbiorowy dóbr Grabienice w gubernii kaliskiej powiecie konińskim położonych, rysowany przez Leona 
Szymańskiego, w skali 1:20 000. Jest to kopia mapy z 1865 opracowanej przez Gotzkejna. Sygn. mapy: AN 
489/17. Grabienice położone są w gminie Rzgów, powiecie konińskim, woj. wielkopolskim.

35  Mappa Dóbr Prywatnych Umjenja z Przyległościami Położonych w Powiecie i Okręgu Łęczyckim Guberni 
Warszawskiej, opracowana przez Fr. Frosewitte. Sygn. mapy: AN 1355. Wieś Umień leży obecnie w gminie 
Olszówka, powiecie kolskim, woj. wielkopolskim.

36  Sygn. mapy: AN 4441.
37  Sygn. mapy: AN 1355.
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łąkę podmokłą (mapa nie ma legendy). Natomiast niektórych pastwisk na tej ma-
pie nie wyróżniono barwnie, a jedno oznaczono sygnaturą w postaci poziomych 
kresek koloru żółtego i niebieskiego (na białym tle)38. Na mapach wsi Wilczków 
łąki i pastwiska w ogóle nie mają odrębnego koloru – obszary te wyróżniają 

38  Sygn. mapy: AN 3259.

Ryc. 14. Fragment mapy wsi Okoleniec w powiecie kolskim z 1871 r. w skali 1:5000. 
Oznaczone pastwiska i łąki (kolor niebieski)
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jedynie napisy. W tej miejscowości jako pastwiska wykorzystywane były także 
lasy, które oznaczono własną sygnaturą (omówioną wyżej)39. Własnej sygnatury 
nie mają także łąki i pastwiska na mapie Zbylczyc40. Z kolei na mapie wsi Wilcz-
ków z roku 1870 pastwisko ma kolor szarozielony41, na mapie Grabienic z 1873 r. 
pastwisko oznaczone zostało kolorem ciemnozielonym42, na mapie wsi Umień 
z 1845 r. – jasnoniebieskim43, a na mapie wsi Okoleniec44 z 1871 r. – niebieskim45 
(ryc. 14). Odrębne sygnatury łąk i pastwisk oraz ich objaśnienia w legendzie zna-
lazły się na mapie wsi Wrąbczyn z roku 1893. Wyróżniono tu pastwisko suche 

39  Sygn. map: AN 3265 i AN 4022.
40  Sygn. mapy: AN 4441.
41  Sygn. mapy: AN 3276.
42  Sygn. mapy: AN 489/17.
43  Sygn. mapy: AN 1355.
44  Okoleniec, gmina Kłodawa, powiat kolski, woj. wielkopolskie.
45  Plan Wsi Okoleńca w Guberni Kaliskiej Powiecie Kolskim położonej, rysowana przez Kwiryna Pileckiego. 

Sygn. mapy: AN 912.

Ryc. 15. Fragment mapy przebiegu granicy między wsiami Glinno a Mikołajewice 
w powiecie sieradzkim z 1819 r. w skali 1:5000. Oznaczone lasy, łąki i pastwiska, 

rzeka Warta i jej starorzecza oraz piaski
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oznaczone kolorem jasnozielonym, pastwisko mokre – kolorem jasnozielonym 
z poziomymi niebieskimi kreskami oraz łąki – kolorem jasnoniebieskim46.

Z reguły na powierzchni łąk i pastwisk umieszczano jeszcze toponimy lub 
inne określenia, np.: „Łąka Bernardynka”, „Łąka Pańska Mikołajewska Zmyślo-
ną zwana”, „Łąki chłopskie Mikołajewskie”, „pastwisko włościan”, „pastwisko 
wspólne”47.

6. Inne obszary (bagna i piaski)

Tereny bagienne przedstawiane są na tych mapach stosunkowo rzadko. Ozna-
czono je na mapie wsi Wrąbczyn (z 1893 r.) za pomocą poziomych niebieskich 
kresek i białych plamek na seledynowym tle48.

Natomiast piaski nadrzeczne widnieją na mapie wsi Glinna i Mikołajewice 
(z 1819 r.) oznaczone sygnaturą w postaci czarnych i czerwonych kropek na kre-
mowym tle49 (ryc. 15) oraz na mapie wsi Wrąbczyn oznaczone kolorem jasno-
fi oletowym50.

7. Nazwy topografi czne

Na omawianych tu mapach wsi poszczególnym elementom środowiska natural-
nego towarzyszą z reguły lokalne nazwy topografi czne, będące w użyciu przez 
mieszkańców danej miejscowości. Na część z nich wskazano już wyżej. Mapą, 
która zawiera wyjątkowo dużo takich nazw, jest wspomniana wcześniej mapa 
wsi Zbylczyce. Naniesiono na nią nazwy wzniesień („Łysa Góra”, „Lednica”), 
lasów i borów („Grądy”, „Błowice”, „Nowa Wieś”, „Kąty”, „Rokitnik”, „Góry”, 
„Krzyrzki”), łąk („Mściochow”, „Ostrowy”, „Pasterniki”, „Rudonek”, „Stawi-
ki”, „Rzerzuszki”) i pastwisk („Dębiec”, „Piskorzeniec”, „Targowisko”, „Ol-
szynki”, „Kozie Górki”)51.

8. Zakończenie

Oznaczenia poszczególnych elementów środowiska geografi cznego na zaprezen-
towanych tu mapach nie są jednolite. W dużej mierze zależą od czasu powstania 
danej mapy, a poniekąd, jak się wydaje, także od inwencji osoby je sporządza-
jącej.

46  Sygn. mapy: AN 489/8.
47  Na mapie terenów położonych między wsiami Glinno a Mikołajewice. Sygn. mapy: AN 3259.
48  Sygn. mapy: AN 489/8.
49  Sygn. mapy: AN 3259.
50  Sygn. mapy: AN 489/8.
51  Sygn. mapy: 4441.
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Omówione mapy stanowią wartościowe źródło do badań stanu środowiska 
geografi cznego w drugiej połowie XIX w. oraz jego zmian w kolejnych stule-
ciach. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zalesieniu, a także w biegu niektórych rzek 
i położeniu starorzeczy. Mogą też być ciekawym obiektem badań nad dziejami 
kartografi i, zwłaszcza w zakresie metod przedstawiania środowiska geografi cz-
nego na mapach, a także źródłem do badań nazw topografi cznych.

Słowa kluczowe: wielkoskalowe mapy wsi, wiek XIX, elementy środowiska 
geografi cznego, Wielkopolska, Ziemia Sieradzka

The geographical environment on the 19th century maps 
of villages based on the collection of the National Museum 

of Agriculture and Agricultural-Food Industry in Szreniawa

S u m m a r y

In the collection of the large scale maps from the 19th and the beginning of the 
20th century gathered in the National Museum of Agriculture and Agricultural-
Food Industry in Szreniawa near Poznań, the most interesting group is consisted 
of the maps from the eastern Wielkopolska and the District of Sieradz. They 
were developed mainly to provide the evidence of the ownership relations in the 
villages and therefore they present primarily the deployment of land owned by 
the peasant and the land owners. 

The presentation of the geographic environment on these maps was not the 
fundamental task of the land surveyors who had developed them, nevertheless 
its elements were also included in the majority of maps. Except for arable fi elds, 
the coloured surfaces determined the meadows and grasslands, forests, wetlands, 
water reservoirs and rivers. The terrain is presented in an unique way – the single 
hills are marked with hatching and shading. The various elements of the envi-
ronment are not equally presented on maps. It is dependent on the time old map 
development as well as on the invention of the author. 

Stored in the museum in Szreniawa and presented on the particular examples, 
large scale maps of villages are the valuable source of information in research 
of the condition and the changes of the geographic environment, especially the 
changes of land cover and the water network. 

Key words: large scale maps of villages, the 19th century, elements of geograph-
ic environment, Wielkopolska, District of Sieradz


