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Z metodyki badania map dawnych
Examination methods of early maps  a review

Jednym z podstawowych tematów badawczych historii kartografii jest analiza map dawnych. Realizowaæ j¹ mo¿na dwoma grupami metod  opisowymi,
sk³adaj¹cymi siê g³ównie ze s³ownej analizy wizualnej map, oraz opartymi na
obliczeniach, w których zasadniczym elementem s¹ odpowiednio dobrane wspó³czynniki i wartoci liczbowe odczytane bezporednio z mapy. Pierwsz¹ grupê
mo¿na okreliæ jako metody geograficzno-historyczne, drug¹  kartograficznomatematyczne (Konias 1984). W dalszej czêci pracy zajmiemy siê metodami
nale¿¹cymi do grupy drugiej.
Prawie sto lat badañ prowadzonych w Polsce1 spowodowa³o znaczne poszerzenie zakresu stosowanych sposobów analizy. Niektóre z nich sta³y siê z czasem
podstawowym narzêdziem badawczym historyków kartografii, inne pozosta³y
jedynie oryginalnymi rozwi¹zaniami autorskimi. Ich rola w rozwoju tej ga³êzi
nauki by³a jednak du¿a, gdy¿ to one m.in. stanowi³y inspiracjê dalszych badañ.
Zapoznaj¹c siê z literatur¹ przedmiotu, z ³atwoci¹ zauwa¿ymy te elementy
treci mapy, które bada siê w pierwszym rzêdzie. S¹ to: skala mapy, odleg³oci,
kierunki i powierzchnie oraz wspó³rzêdne geograficzne.

1
Pierwsz¹ prac¹ powiêcon¹ analizie mapy dawnej by³ tekst Henryka Merczynga Mapa Litwy
z 1613 r. Ks. Radziwi³³a Sierotki pod wzglêdem matematycznym i kartograficznym, opublikowany
w 1913 roku (Szeliga 1993).
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ANALIZA SKALI

Skala to podstawowy element mapy. Okrelenie jej dla mapy dawnej rzutuje
na znakomit¹ wiêkszoæ innych analiz. Najczêciej wykorzystujemy skalê redni¹ dla ca³ej mapy, dlatego tak wa¿ne jest jej poprawne okrelenie.
Wiêkszoæ map archiwalnych ma skalê liczbow¹ lub podzia³kê liniow¹. W tym
drugim przypadku mog¹ pojawiæ siê jednak trudnoci z poprawnym odczytem
skali, wynikaj¹ce np. z zastosowania jednostek pomiarowych, których wartoæ
nie jest znana lub wzbudza w¹tpliwoci. Skala uzyskana z porównania wartoci
zmierzonej na podzia³ce z odpowiadaj¹c¹ jej rzeczywist¹ odleg³oci¹ powinna
byæ zweryfikowana poprzez wykorzystanie innej metody. Najczêciej jest to okrelenie skali redniej jako redniej arytmetycznej z pomiarów skal indywidualnych
na pojedynczych odcinkach. W tym celu nale¿y wybraæ punkty, które mo¿na
zidentyfikowaæ na mapie dawnej i wspó³czesnej, a których po³o¿enie nie uleg³o

Ryc. 1. Mapa Franciae Orientalis... Descriptio S. A. Rotenhana z atlasu Orteliusa z 1592 r.
(zmniejszona 1,9 razy) (Krzywicka-Blum 1994, fragment)
S. A. Rothenhans Mapa Franciae Orientalis... Descriptio published in the atlas
of Ortelius (1592) (1.9 times reducted) (Krzywicka-Blum 1994, a fragment)
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zmianie. Nastêpnie trzeba obliczyæ skale odcinków pomiêdzy ka¿dym z punktów
i pozosta³ymi, przy czym punkty powinny zostaæ dobrane w taki sposób, aby
kierunki odcinków by³y zró¿nicowane. Zapewni to reprezentatywnoæ uzyskanej
skali.
Inn¹ metod¹ badania skali jest okrelenie jej na podstawie siatki kartograficznej. Polega ona na pomiarze d³ugoci jednego stopnia na mapie i porównaniu
z wartoci¹ stopnia w rzeczywistoci (Pietkiewicz 1980).
Oryginalny graficzny sposób analizy skali zaproponowa³a Krzywicka-Blum
(1994). Polega on na przedstawieniu zmiennoci skali mapy za pomoc¹ izolinii,
czego rezultatem jest czytelny i zrozumia³y obraz lokalnych zró¿nicowañ tej¿e
cechy mapy. Regularnie rozmieszczone punkty, które wykorzystano do mierzenia skal indywidualnych, tworz¹ w tej metodzie wierzcho³ki trójk¹tów (ryc. 1).
Do ka¿dego z trójk¹tów przypisane s¹ trzy wartoci skal, odpowiadaj¹ce skalom
odcinków, stanowi¹cych boki trójk¹tów. Wartoæ redniej arytmetycznej z tych
trzech skal przypisujemy punktowi le¿¹cemu na przeciêciu rodkowych trójk¹ta.
W ten sposób uzyskujemy sieæ punktów cechowanych, które stanowi¹ podstawê do przeprowadzenia interpolacji i wykrelenia izolinii (ryc. 2). Autorka
zastosowa³a tê metodê do analizy dwu map z atlasu Orteliusa, natomiast Medyñska-Gulij do map ksiêstw l¹skich autorstwa Khünoviusa (Medyñska-Gulij 2002).

Ryc. 2. Model zmiennoci skali mapy Franciae orientalis (Krzywicka-Blum 1994, fragment)
Isopleth showing scale variation of the map Franciae Orientalis (Krzywicka-Blum 1994,
a fragment)
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ANALIZA ODLEG£OCI

Odleg³oci pomiêdzy wybranymi punktami s¹ bodaj¿e najczêciej badanym
elementem map dawnych. Niew¹tpliwie wynika to z prostoty za³o¿eñ, gdy¿ niezbêdne s¹ jedynie dwa punkty zidentyfikowane na dawnej i wspó³czesnej mapie.
Na tak uzyskanych danych mo¿na przeprowadzaæ wiele operacji.
Ró¿nica miêdzy odleg³oci¹ rzeczywist¹ a zmierzon¹ na dawnym materiale
kartograficznym mo¿e byæ przedstawiona jako b³¹d bezwzglêdny (czyli owa ró¿nica w kilometrach) b¹d wzglêdny (wyra¿ony w procentach stosunek b³êdu bezwzglêdnego do odleg³oci rzeczywistej). Wyniki pomiarów przedstawiane s¹
w tabelach i dla nich oblicza siê redni¹. Mo¿e to byæ rednia arytmetyczna,
znacznie czêciej stosuje siê jednak redni¹ obliczon¹ z wzoru Gaussa. Wzór ten
ma postaæ:
n

M =±

åE
i =1

2
i

n

gdzie: E  b³¹d indywidualny odleg³oci, n  liczba odcinków (pomiarów).
Przedstawione powy¿ej obliczenia s¹ bardzo powszechne, a wiadczy o tym
du¿a liczba opracowañ, w których je wykorzystano (Hook, Perry 1976; Pietkiewicz 1980; Szeliga 1968; Trafas 1982; Wereszczyñski 1967).
rednia gaussowska jest najczêciej stosowanym, ale nie jedynym sposobem
liczbowej prezentacji b³êdów odleg³oci. Mo¿na znaleæ przyk³ady zastosowania
odchylenia standardowego (Hook, Perry 1976) lub obliczania redniego bezwzglêdnego b³êdu odleg³oci na odcinkach piêciokilometrowych (Trafas 1982).
Percepcjê rozrzutu obliczonych b³êdów znacznie u³atwia ich graficzne przedstawienie na wykresach (Pietkiewicz 1980; Szeliga 1968).
Analiza odleg³oci to jedno z najczêstszych badañ map dawnych. Niemniej
jednak mo¿na znaleæ rozwi¹zania oryginalne i ciekawe, np. zastosowanie wspó³czynnika korelacji (Stone, Gemmel 1977). Wspó³czynnik obliczany jest dla par
odleg³oci (rzeczywistej i pomierzonej) pomiêdzy punktami. Im wynik bli¿szy
wartoci 1, tym mniejsze zniekszta³cenia wystêpuj¹ na badanej mapie. Mo¿liwe
jest tak¿e przedstawienie przestrzennego zró¿nicowania wspó³czynnika za pomoc¹ izolinii. Jako punkty interpolacyjne s³u¿¹ punkty pomiarowe, którym przypisano wartoci wspó³czynnika korelacji pomiêdzy danym punktem a wszystkimi
pozosta³ymi.
ANALIZA KIERUNKÓW

Metody analizy kierunków na mapach s¹ analogiczne do tych wykorzystywanych w analizie odleg³oci. B³êdy indywidualne, czyli ró¿nice pomierzonych
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na dawnym planie i rzeczywistych wartoci azymutu, s¹ zestawiane, a na ich
podstawie obliczane s¹ b³êdy rednie (najczêciej stosowana jest wspomniana
wczeniej rednia gaussowska, rzadziej arytmetyczna) (Medyñska-Gulij 2002;
Pietkiewicz 1980; Szeliga 1968; Trafas 1982). Rozk³ad b³êdów kierunków, podobnie jak b³êdów odleg³oci, przedstawiæ mo¿na za pomoc¹ histogramu (Medyñska-Gulij 2002; Pietkiewicz 1980; Szeliga 1968).
Kolejn¹ analogi¹ do analiz odleg³oci jest badanie b³êdów na okrelonych
odcinkach (np. redni b³¹d k¹tów przy d³ugoci ramion równej piêæ kilometrów 
Trafas 1982).
W badaniach map morskich analizuje siê ró¿ê kierunków, porównuj¹c namiary wspó³czesne z namiarami wed³ug ró¿y z mapy dawnej (Wereszczyñski 1967).
ANALIZA WSPÓ£RZÊDNYCH GEOGRAFICZNYCH

Analiza wspó³rzêdnych geograficznych map dawnych dokonywana jest poprzez porównanie wartoci rzeczywistych i pomierzonych. Nastêpnie oblicza siê
(korzystaj¹c ze wzoru Gaussa) rednie b³êdy szerokoci i d³ugoci geograficznej
(Boczyñska, Midzio 1974; Medyñska-Gulij 2002; Pietkiewicz 1980; Szeliga 1968).
Dane te mog¹ byæ przedstawione zarówno w mierze k¹towej, jak i liniowej.
Tak¿e i w tych analizach przedstawia siê b³êdy indywidualne za pomoc¹ histogramów.
Wyliczone dla wspó³rzêdnych b³êdy rednie umo¿liwiaj¹ zastosowanie poni¿szego wzoru i obliczenie redniego b³êdu po³o¿enia punktów (Pietkiewicz 1980;
Szeliga 1968).
2

M = ± Mj + Ml

2

gdzie Mϕ i Mλ  rednie b³êdy szerokoci i d³ugoci wyra¿one w kilometrach.
Z literatury wynika, ¿e b³¹d ten obliczany jest znacznie rzadziej ni¿ b³êdy
sk³adowe (szerokoci i d³ugoci geograficznej). Jest to tym bardziej dziwne, ¿e
zaledwie jedno obliczenie wiêcej pozwoli³oby na uzyskanie wspó³czynnika, który w bardzo obrazowy sposób charakteryzuje ogóln¹ dok³adnoæ badanej mapy.
Przeprowadzenie omawianej analizy wymaga obecnoci na badanym planie
siatki kartograficznej. W przypadku jej braku (jak ma to miejsce na znacznej
czêci planów dawnych i innych opracowañ wielkoskalowych) mo¿na utworzyæ
lokalny uk³ad wspó³rzêdnych, w którym przyjmie siê pewien punkt pocz¹tkowy
(Wereszczyñski 1967). Jest to jednak metoda nios¹ca sporo w¹tpliwoci i w zwi¹zku
z tym ma³o powszechna.
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ANALIZA POWIERZCHNI

Analiza ta opiera siê na porównaniu powierzchni zmierzonej na mapie dawnej i wspó³czesnej. Porównanie jest mo¿liwe po przeliczeniu wyników na takie
same, wspó³czesne jednostki miar (Hook, Perry 1976; Wereszczyñski 1967).
GRAFICZNE METODY ANALIZY

Najpowszechniejsz¹ metod¹ graficznego obrazowania rozbie¿noci miêdzy
map¹ dawn¹ a wspó³czesn¹ jest siatka zniekszta³ceñ (Alexandrowicz, Jankowska
1989; £uczyñski 2001; Pietkiewicz 1980; Szeliga 1968). Konstruuje siê j¹, przenosz¹c siatkê kartograficzn¹ z mapy wspó³czesnej na archiwaln¹, modyfikuj¹c
jednoczenie jej przebieg zgodnie z po³o¿eniem poszczególnych elementów na
mapie dawnej. W rezultacie oczka siatki zatracaj¹ regularny kszta³t i staj¹ siê
zdeformowanymi polami (ryc. 3).

Ryc. 3. Deformacje po³udników i równole¿ników na mapie Sebastiana Münstera z 1540 r.
(Alexandrowicz, Jankowska 1989, zmniejszone)
Deformations of meridians and parallels on Sebastian Münsters map (1540)
(Alexandrowicz, Jankowska 1989, reduced)
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Ciekawym rozwi¹zaniem by³oby takie przetransformowanie (naci¹gniêcie)
mapy dawnej z naniesion¹ siatk¹ zniekszta³ceñ, aby jej linie sta³y siê na powrót
liniami prostymi.
Inn¹ metod¹ graficzn¹ jest na³o¿enie na siebie mapy wspó³czesnej i dawnej
i zilustrowanie rozbie¿noci w po³o¿eniu obiektów punktowych (np. miejscowoci, klasztorów) oraz przebiegu liniowych, jak np. rzeki czy pasma górskie (Medyñska-Gulij 2002) (ryc. 4).

Ryc. 4. Porównanie przebiegu rzek na mapie ksiêstwa widnickiego z ich przebiegiem
na wspó³czesnej mapie (Medyñska-Gulij, 2002, fragment)
Comparison of rivers courses on the map of the dutchy of widnica and on a modern map
(Medyñska-Gulij, 2002, a fragment)

Wykorzystuj¹c obliczony wczeniej b³¹d po³o¿enia miejscowoci, mo¿na stworzyæ mapê (patrz ryc. 5), która klasyfikuje obszary w zale¿noci od wielkoci
przesuniêcia (Boczyñska, Midzio 1974).
Stosuj¹c te same dane, mo¿na wykreliæ wektory odpowiadaj¹ce kierunkami
i wielkociami wartociom przesuniêæ (Pietkiewicz 1980).
Dwie inne metody (izolinie prezentuj¹ce zmiennoæ skali oraz ilustracja wspó³czynnika korelacji par odleg³oci miêdzy punktami) przedstawiono powy¿ej.
INNE ANALIZY

Badaniu poddawane mog¹ byæ ró¿ne elementy rodowiska, w zale¿noci od
rodzaju analizowanej mapy. W pracach dotycz¹cych dawnych map morskich sprawdza siê poprawnoæ przedstawienia g³êbokoci mórz lub d³ugoci linii brzegowej
(Wereszczyñski 1967). Trzeba sobie jednak zdawaæ sprawê z tego, ¿e niektóre
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Ryc. 5. Rozk³ad b³êdów po³o¿enia miejscowoci na mapie Polski W. Grodeckiego
(Boczyñska, Midzio 1974, zmniejszone)
Distribution of location errors of cities on the map of Poland by W. Grodecki
(Boczyñska, Midzio, 1974, reduced)

z tych badañ mog¹ wykazywaæ nie tyle b³¹d autora mapy dawnej, ile dynamikê
procesów kszta³tuj¹cych dany element krajobrazu.
Wszystkie scharakteryzowane metody umo¿liwiaj¹ badanie map dawnych,
co pozwala poznaæ rozwój kartografii, technik wykonywania map i dokonywania
pomiarów terenowych. Poprawnie i rzetelnie zanalizowana mapa dawna staje siê
nieocenionym materia³em ród³owym dla geografów, historyków, urbanistów
i wielu innych specjalistów.
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SUMMARY

The first part of the article concerns scale assessment. An average value of scale results from
several local scales. They, in turn, are obtained by selecting points on the early map which can be
identified beyond doubt on the modern map and measuring and comparing corresponding distances
on both maps.
Scale variation can be presented by means of isopleth interpolated according to values of local
scales (see Fig. 1 and 2).
Analysis of distances is a very common type of examination. Two error ratios are used in
most cases  relative and absolute. Absolute error is the difference between measured and real
distance, while relative is the relation of the absolute error value to real distance (in percentage).
Individual errors are listed and average values are calculated. The most common formula is Gauss
average:
n

M =±

åE
i =1

i

2

n

where: E  individual errors of distance, n  number of distances compared.
Apart from this, other methods are used: arithmetic mean, standard deviation or correlation
coefficient. Map angles are examined in the way distances are. Individual errors are used to calculate Gauss average. An analysis of coordinate points is also based on Gauss formula. The result is
an average error of latitude and longitude (in metres or degrees). Both can be used to calculate
average location error. The formula is:
2

M = ± Mj + M l

2

where Mϕ and Mλ  average latitude and longitude errors.
An analysis of areas is reduced to, in most cases, simple comparison of measured values.
Graphic methods of examination help to visualize accuracy of early maps. The most popular
one is the distortion grid. It is the grid drawn on the early map according to location of points whose
real coordinates may be read from the modern map (see Fig. 3). Other methods are: showing
differences between maps (Fig. 4), presenting regions of similar distortion (Fig. 5) and mentioned
isopleths of scale variation.

