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Streszczenie 

W artykule zawarte zostały zagadnienia badawcze osiedli wiejskich dorzecza Sanu w aspekcie 
wpływu rzek na geograficzne położenie domostw wiejskich, a także innych czynników determi-
nujących skupienia lub rozproszenia zabudowy. Dokonano krótkiej analizy zabudowy dorzecza 
Sanu w początkach XX w. Artykuł porusza także współczesne aspekty zastosowania geoinforma-
tyki oraz zastosowania systemu GIS, na poziomie przydatności wspomagającej działania decy- 
zyjne na różnych szczeblach zarządzania i sterowania, a także kreowania rozwoju gospodarczego 
danego regionu. 
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SPATIAL GEOINFORMATION IN DOCUMENTING  
THE DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENT  

IN THE BASIN OF THE SAN 
 

Summary 

The article describes research issues of rural settlements located in the basin of the San River, 
taking into consideration the influence of rivers on the geographical location of rural homesteads  
as well as other factors determining concentration or dispersion of buildings. The article contains  
a short analysis of the buildings of the San River basin at the beginning of the 20th century. It  
also elaborates on the contemporary application of geoinformation and geographic information 
system (GIS) for managing and controlling the economic development of a particular region. 

Keywords: geoinformation, geographic information system (GIS), geology, hydrology, equi-
distant 

1. Wprowadzenie 
Geoinformacja przestrzenna, w dzisiejszym zrozumieniu tego słowa, była obiektem 

zainteresowań i studiów badawczych od czasów biblijnych. Teorię i etapy rozwoju geo-
informacji o terenach biblijnych od trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem do czasów 
współczesnych rozwinął i opracował Adam Linsenbarth w oparciu o źródła biblijne  
i pozabiblijne. W swoim opracowaniu „Stages of geoinformation evolution related to  
the territories described in the bible – from the 3rd millennium B.C. to modern times” 
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zamieszczonym w Geoinformatica Polonica1 autor podaje, że najstarszym źródłem geo-
informacji są starożytne dokumenty odnalezione na terenach Egiptu i Mezopotamii, 
pochodzące z trzeciego millennium przed Chrystusem. Kolejne źródła informacji to 
dzienniki podróży pisane przez podróżników i pielgrzymów do Ziemi Świętej. Według 
wyżej wymienionego autora szybki rozwój kartografii biblijnej nastąpił w wieku XVI, 
kiedy opracowano wiele map Palestyny. W ciągu minionych stuleci kartografowie z wielu 
krajów Europy opracowali ponad 6 tysięcy map biblijnych2. Współczesne mapy oparte  
na pomiarach topograficznych zaczęto wydawać w drugiej połowie XIX w., a ich rozwój  
w Polsce od wieku XX zawdzięczamy twórcy polskiej kartografii profesorowi Eugeniu-
szowi Romerowi oraz założonej przez niego Książnicy – Atlas we Lwowie. 

Z tych najstarszych zachowanych map można czerpać informację, że tereny okre- 
ślone dzisiaj mianem doliny Sanu były znaczącymi ośrodkami osadniczymi. 

Forma graficzna map, oznaczenia, skale, wielorakość umieszczanych informacji 
również była różna, ale informacje podawane w formie opisów słownych, np. nazwy 
miejscowości i miast, świadczą o ich wielkości (ryc. 1 i 2). 
 

Ryc. 1. Fragment dawnej mapy z przełomu XVIII i XIX w. 

 

Źródło: Ze zbiorów autora 

 

                                                           
1 Geoinformatica Polonica, nr 11, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2012, s. 18. 
2 Ibidem, s. 18. 



Geoinformacja przestrzenna w dokumentowaniu rozwoju osadnictwa wiejskiego doliny Sanu… 

277 

Ryc. 2. Fragment mapy Europy z atlasu von F. Frieda (1866 r.) 

 

Źródło: Ze zbiorów autora 

2. Zarys rozwoju badań fizjograficznych osadnictwa w dorzeczu Sanu 
Zagadnienia związane z badaniem struktury fizjografii danego terenu mogą mieć 

różnoraki kierunek. Najczęstszymi działaniami w zakresie badania osadnictwa jest 
udzielenie odpowiedzi na trzy podstawowe problemy, a mianowicie: 

 wpływu rzek na położenie geograficzne domostw wiejskich, 
 wpływu zmian wysokościowych na lokalizację budownictwa, 
 ustalenie czynników decydujących o charakterze zabudowy, tj. mającej charakter 

domostw skupionych lub rozproszonych. 

Tego typu działania rozpoczęte zostały w dorzeczu Sanu stosunkowo wcześnie,  
gdyż teren ten powiązany z tzw. Bramą Przemyską stanowił nie tylko szlak kupiecki  
ze Wschodu na Zachód, ale również ciekawy teren osadniczy. 

Pierwsze prace fizjograficzne w tym zakresie datowane na początek XX w. zostały 
oparte głównie o „Atlas Geologiczny Galicji” opracowany przez W. Szajnochę i wydany  
w Krakowie w 1901 r.3 Opierając się na opracowaniach geologicznych z tego okresu 
również innych autorów przytoczonych w publikacji dotyczących zarysu historii badań 
geologicznych obszaru Pogórza Karpackiego, m.in. „Zarys historii badań geologicznych 
obszaru Pogórza Karpackiego” (autor: Stanisław Rymar)4, należy przybliżyć charakte-

                                                           
3 W. Szajnocha, Atlas Geologiczny Galicji, Kraków 1901. 
4 S. Rymar, Zarys historii badań geologicznych obszaru Pogórza Karpackiego, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupa i T. Soliński, Wydaw-
nictwo ZGTPD, Dynów 2012, s. 181. 
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rystykę geologiczną obszaru, mającą zdecydowanie większy wpływ na osiedleńczość 
każdego regionu. 

3. Charakterystyka geologiczna i morfologiczna dorzecza Sanu według 
stanu badań z początku XX w. 
Pod względem geologicznym dorzecza Sanu dzieli się zasadniczo na dwa różne 

obszary: południowy, czyli karpacki, silnie sfałdowany, oraz północny, w którym znane  
z odkrywek utwory zalegają raczej poziomo (ryc. 3). 

Karpaty osiągają w dorzeczu Sanu największą szerokość i wyginają się ku północy 
wzdłuż linii Dobromil – Kańczuga – Rzeszów – Dębica. Fałdy karpackie dorzecza Sanu 
biegną w kierunku NW–SE i taki jest też kierunek wielu grzbietów i dolin5. 
 

Ryc. 3. Mapka schematyczna przebiegu grzbietów górskich między Dunajcem a Sanem (fragment) 

 

Źródło: Regionalna Geologia Polski, t. I – Karpaty, praca zbiorowa, Kraków 1951–1953. 

 
W budowie geologicznej obszaru podkarpackiego biorą udział utwory mioceńskie, 

dyluwialne i aluwialne. W miocenie najstarszymi utworami są iły. Obejmują one prawie 
cały obszar zapadliska w dorzeczu Sanu i Wisłoka. Ponadto występują piaski, piaskowce, 
wapienie i gniazda gipsów. Miocen przykryty jest znaczną powłoką dyluwialną i aluwial-
ną i jest widoczny w nielicznych odkrywkach. Utwory dyluwialne składają się z piasków,  
glin i żwirów morenowych, czasem z głazów narzutowych. W części południowej 
przeważa less (czyli glina nawiewna). Doliny rzeczne są różnej szerokości, wypełnione 

                                                           
5 I. Albert, Z geografii osiedli wiejskich w dorzeczu Sanu, [w:] Prace geograficzne wydawane przez prof. E. Romera,  

z. XVI, Lwów 1934, s. 3. 
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utworami dyluwialnymi. W starszym podłożu występują piaski, torfy, gliny rzeczne,  
ruda bagienna, w młodszym żwirowiska, piaski i namuły. 

O ile badania geologiczne tego obszaru były prowadzone przez wielu geologów6, to 
podziału morfologicznego dokonali E. Romer i T. Szumański7. Według tego podziału  
w dorzeczu Sanu wyróżniono trzy główne obszary naturalne: 

 górski, 500–1000 m wysokości bezwzględnej, 
 wyżynny o charakterze górzystym, 300–500 m wysokości bezwzględnej, 
 nizinny, poniżej 300 m wysokości bezwzględnej. 

Słuszność powyższego podziału potwierdzała J. Ochocka w opracowanej „mapie 
wysokości względnych” wydanej w 1931 r.8 (ryc. 4). 
 

Ryc. 4. Mapa wysokości względnych 

 

Źródło: Ze zbiorów autora 

 
W opracowaniach tych wszystkie pomiary i obliczenia dotyczące osiedli miejskich 

oparto o siatkę wyodrębnionych pól o powierzchni wynoszącej przeciętnie około 62 km2. 
W związku z tym średnie wzniesienia obliczono dla tej samej wielkości pól, tj. 62 km2. 
Przenoszono je później na mapy o skali 1:25 000, wyodrębniając pola o wymiarach 
3’45”x7’30”9 (ryc. 5). 

                                                           
6 S. Rymar, Zarys historii badań geologicznych…, op. cit., s. 181. 
7 E. Romer, T. Szumański, Mapa województwa lwowskiego 1:200 000, [w:] Atlas ścienny Polski II, b.r. 
8 J. Ochocka, Krajobraz Polski w świetle wysokości względnych, [w:] Prace Geograficzne, z. XIII, Lwów 1931. 
9 I. Albert, Z geografii osiedli wiejskich…, op. cit., s. 5. 
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Ryc. 5. Średnie wzniesienia 

 

Źródło: I. Albert, Z geografii osiedli wiejskich…, op. cit. 

 
Za średnie wzniesienie przyjęto średnią arytmetyczną najwyższego i najniższego 

punktu każdego pola, co w konsekwencji dało czytelny i obarczony małymi błędami  
obraz ukształtowania morfologicznego całego terenu. 

4. Wpływ rzek na położenie geograficzne domostw wiejskich 
Analizując wpływ rzek na położenie geograficzne domostw wiejskich, należałoby 

dokonać dość szczegółowych obserwacji meteorologicznych, które umożliwiłyby śle-
dzenie związków między klimatem a osadnictwem. Pierwsze tego typu opracowania 
pojawiają się około 1900 r. w opracowaniach E.W. i S. Pawłowskich. Na podstawie ich 
wyliczeń przyjęto, że średnia wielkość opadu atmosferycznego w dorzeczu Sanu wynosi 
740 mm10. Pierwsze opracowania dotyczące lokalizacji osiedli, uwzględniające odległość 
od wody, znajdujemy w opracowaniach geografów niemieckich, takich jak: Ratzel, 
Brunhes, Hettner i inni, znanych z rozpraw poświęconych geografii osiedli wiejskich  
w północno-wschodniej Turyngii i Wirtembergii. W polskiej literaturze geograficznej  
te fakty są odnotowywane w opracowaniach W. Pola z 1876 r.11 oraz W. Łozińskiego  
z 1910 r.12 Wyżej wymienione opracowania miały charakter wycinkowy i nie obejmowały 
większego obszaru. Pierwszego większego opracowania dokonano na ziemiach polskich, 
                                                           
10 E.W. i S. Pawłowscy, Mapa opadów atmosferycznych w dorzeczu Sanu, Lwów 1925. 
11 W. Pol, Północny wschód Europy. Hydrologia Polski, Lwów 1876. 
12 W. Łoziński, Przyczynki do antropogeografii krainy jarowej Podola, Kraków 1910. 
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badając dorzecze Sanu. Prace kartograficzne oparto o mapy austriackie w skali 1:25 000; 
mapy części dorzecza, wchodzącego w skład byłej Kongresówki, oparto o mapy pruskie 
przez powiększenie 1:25 000 rosyjskiej mapy wykonanej w skali 1:42 000. 

Metodyka badań była bardzo żmudna. Pod pojęciem grupy zabudowań przyjęto 
zarówno domy mieszkalne, jak i zabudowania gospodarcze. Następnie każdą sekcję  
mapy dzielono na 4 pola o wymiarach 3’45”x7’30”. W obrębie każdego pola kreślono  
linie odległości od wszystkich strug wodnych dłuższych aniżeli 2 km. Linie odległości 
(zwane ekwidystanty) wykreślono w sposób następujący: pierwszą w odległości 1,5 km,  
a dalsze co 1 km. Następnie policzono, jaki procent domów przypada w kwadratach 
wyodrębnionych przez poszczególne ekwidystanty. Procentową liczbę domów uzyskaną 
dzięki tak żmudnej metodyce przedstawia rycina 6. 
 

Ryc. 6. Procent domów nadrzecznych z geograficznych osiedli wiejskich w dorzeczu Sanu 

 

Źródło: Ze zbiorów autora 

Z ogólnej analizy mapy wynika, że w początkach XX w. obszar dorzecza Sanu  
był nierównomiernie zabudowany. W obszarze górskim zabudowa wynosiła od 1 do  
5 domów na 1 km2. Bardzo rzadko było zabudowane dorzecze w obrębie Roztocza.  
W pozostałych obszarach gęstość zabudowy wynosiła 10–20 domów na 1 km2 13. Dość 
ciekawie wyglądają analizy dotyczące odległości od rzek. W tym samym czasie obszar,  
na którym ponad 50% ogólnej liczby domostw pozostaje w odległości mniejszej aniżeli  

                                                           
13 I. Albert, Z geografii osiedli wiejskich…, op. cit., s. 7. 
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1,5 km stanowi 3/4 powierzchni dorzecza Sanu. Tylko 1/3 powierzchni całego dorze- 
cza odznacza się małą gęstością zabudowań, tj. mniej niż 5 domów na 1 km2 (ryc. 7). 
 

Ryc. 7. Gęstość zabudowania w dorzeczu Sanu 

 

Źródło: Ze zbiorów autora 

 
Z przeprowadzonych badań wynika, że siła atrakcyjna wód płynących w dorzeczu 

Sanu jest tak duża, że 3/4 jego powierzchni, o różnej gęstości zabudowy, skupia się nad 
rzekami. Gęstość zabudowy do dzisiaj jest zjawiskiem regionalnym. Nie pokrywa się 
całkowicie z obszarami morfologicznymi. 

Już w początkach XX w. próbowano zestawiać i analizować te dane w postaci 
materiału cyfrowego i kartograficznego. Tabela 1 ilustruje, jak przedstawiają się wartości 
średniej gęstości zabudowy w Karpatach, na Pogórzu i na Niżu oraz określa stosunki 
zabudowy obszarów międzyrzecznych do obszarów nadrzecznych (przez obszary 
nadrzeczne rozumie się odległość od rzeki do 0,5 km). Na podstawie tych danych oraz 
map obrazujących gęstość zaludnienia, nawet w chwili obecnej można przeprowadzić 
wybrane analizy, porównując stan obecny do początków XX w., także w odniesieniu do 
zabudowy od Przemyśla, poprzez Dubiecko, Dynów, Nozdrzec i dalej. 
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Tab. 1. Średnia gęstość zabudowy w Karpatach, na Pogórzu i na Niżu oraz stosunki zabudowy 
obszarów międzyrzecznych do obszarów nadrzecznych (w odległości 0,5 km od rzeki) 

 

Źródło: Ze zbiorów autora 

5. Kartografia współczesna w kształtowaniu infrastruktury informacji 
przestrzennej 
Przedstawione w poprzednich rozdziałach w sposób ogólny zagadnienia i metodyka 

badawcza dają wyobrażenie, jak bardzo skomplikowana, czasochłonna była metodyka 
badań nad wieloma zagadnieniami wchodzącymi w skład infrastruktury przestrzennej. 
Technika pomiarów geodezyjnych, sposób wykonywania map, technika badań geo-
logicznych wymagały dużej wiedzy z obszaru nauk matematycznych, geologicznych  
i przyrodniczych. Wymagały także znacznego czasu na przeprowadzenie obserwacji, 
zebranie danych (gromadzonych czasem przez kilkanaście lat) w ówczesnych warunkach 
podróży i sposobu przekazu danych było bardzo kosztowne, czasochłonne i niekiedy 
zabierało badaczom znaczne okresy ich życiowej działalności twórczej. Można z małym 
prawdopodobieństwem błędu stwierdzić, że taki stan i metody badań terenowych oraz 
opracowań kartograficznych utrzymywał się u nas do lat 80. ubiegłego wieku. Silny roz-
wój gospodarczy wielu państw w drugiej połowie XX w. wymusił jednakże opracowanie 
takiego systemu działań, który by umożliwił połączenie wiedzy ogólnej ze szczegółową 
informacją. Rozwiązanie wielu problemów przestrzennych wymaga zawsze uwzględnia-
nia różnych celów, często trudnych do ilościowego opisu. W ten sposób powstał system 
określony w skrócie GIS. Skrót ten przypisywany jest wielu terminom i zawiera wiele 
niejednoznaczności (skrót pochodzi od słów Geographic Information Systems, czyli 
geograficzny system informacji). Ogólnie można powiedzieć, że systemy geoinforma- 
cyjne służą do opisu, wyjaśnienia i przewidywania rozkładu przestrzennego zjawisk 
geograficznych. System GIS umacnia bardzo szybko swoją pozycję dzięki rosnącemu 
znaczeniu danych przestrzennych i wypracowanym metodom ich analizy. Współczesny 
system GIS stanowi narzędzie do przetrwania danych przestrzennych w przypadkach,  
gdy tradycyjne metody analizy są kosztowne lub niedokładne. 
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Pierwszy system GIS powstał w połowie lat 60. XX w. pod nazwą Kanadyjski System 
Informacji Przestrzennej jako skomputeryzowany system pomiarów na mapach14. Został 
on wykonany na zlecenie rządu federalnego Kanady, Kanadyjskiej Agencji Inwentaryzacji 
Gruntów. Cel był określony jednoznacznie. Określenie krajowych zasobów naturalnych 
pod kątem przestrzennym, jak również przyszłego ich wykorzystania. 

W drugiej połowie lat 60. XX w. przedsiębiorstwa kartograficzne podjęły próbę ada-
ptacji programów GIS do opracowania map. Celem było obniżenie kosztów i skrócenie 
czasu opracowania. Eksperymentalna Jednostka Kartograficzna (ang. UK Experimen- 
tal Cartography Unit – ECU) we współpracy z Brytyjską Służbą Geologiczną wydały 
pierwsze seryjne mapy komputerowe (ryc. 8). 
 

Ryc. 8. Fragment mapy Abingdonu w skali 1:63 360. Pierwszy znany przykład mapy stworzonej  
komputerowo i opublikowanej jako mapa seryjna 

 

Źródło: P.A. Longby, M.F. Goodehild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, GIS Teoria i praktyka,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

 
Jednakże, pierwsza mapa cyfrowa, obejmująca cały kraj, powstała w Wielkiej Bry- 

tanii dopiero w 1995 r. 
Rozwój systemów geoinformacyjnych wiąże się z rozwojem jednolitego systemu 

lokalizacji przestrzennej, tworzonych dla dokładnego określenia badanych obiektów. 
System ten określony jest w skrócie GPS. 

System nawigacyjny GPS obsługują 24 satelity, dodatkowo w przestrzeni kosmicz- 
nej umieszczono kilka zapasowych. Satelity krążą na wysokości 20 200 km, a okres ich 
obiegu wynosi 12 godzin. Satelitarne systemy radionawigacyjne, takie jak GPS (Global 
Positioning System), wprowadziły istotną rewolucję w pomiarach położenia (ryc. 9). 

                                                           
14  P.A. Longby, M.F. Goodehild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, GIS Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 209. 
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Ryc. 9. Zasada działania systemu 

 

Źródło: http://www.asgeupos.pl 

 
Systemy geoinformacyjne są wyposażone w procedury przeliczania współrzędnych 

między różnymi układami odniesienia przestrzennego, natomiast precyzja pomiaru  
i jego dokładność zależą od liczby satelit nad horyzontem oraz klasy odbiornika GPS  
(fot. 1. i 2). 
 

 

Fot. 1. Satelitarne pomiary geodezyjne prowadzone przez studentów PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie 
Źródło: Ze zbiorów autora 
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Fot. 2. Pomiary geodezyjne. W głębi obiekty kampusu technicznego PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, 
mieszczącego m.in. pracownię GIS 

Źródło: Ze zbiorów autora 

6. Bazy danych i ich analiza 
Gromadzenie danych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie czasochłonnych  

i kosztownych zadań systemów geoinformacyjnych (fot. 3). Dwie podstawowe metody  
to pozyskiwanie i transfer danych. Tabela nr 2 obrazuje klasyfikację i pozyskiwanie 
danych pod kątem ich gromadzenia. 
 

Tab. 2. Klasyfikacja danych przestrzennych pod kątem ich gromadzenia 

 

Źródło: P.A. Longby, M.F. Goodehild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, GIS Teoria i praktyka,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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Po zebraniu wszystkich potrzebnych danych, prace w ramach projektu koncentrują  
się na zarządzaniu danymi – kolejne etapy procesu gromadzenia danych. 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wynika, że zarządzanie danymi może 
okazać się procesem bardzo złożonym i kosztownym. Wynika to z aktualizacji danych.  
W przypadku aktualizacji map katastralnych są to zmiany właścicieli działek, zmiana 
konfiguracji dróg, ścieżek itp. Ocenia się, że koszty pozyskiwania danych mogą stanowić 
do 85% kosztów całkowitych danego projektu15. 
 

 

Fot. 3. Tradycyjne pomiary geodezyjne wykonywane przez studentów kierunku Inżynieria środowi- 
ska w PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie. Źródło pozyskiwania danych wektorowych 

Źródło: Ze zbiorów autora 

 
Zastosowanie pozyskanych danych może być bardzo duże. Najogólniej rzecz biorąc, 
programy GIS wykonują pięć podstawowych przetworzeń: 

 opracowanie map, 
 pomiary kartometryczne, 
 monitoring, 
 modelowanie, 
 zarządzanie (podział według źródeł jak wyżej). 

 
 

                                                           
15  P.A. Longby, M.F. Goodehild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, GIS Teoria…, op. cit., s. 209. 
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Początek XXI w. cechuje się jednakże postawieniem na rozwój innowacji. Wydaje  
się, że zastosowanie systemów GIS, szczególnie w sferze monitoringu i zarządzania,  
stanie się codziennością (ryc. 10). 
 

Ryc. 10. GIS – schemat warstw informacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: P.A. Longby, M.F. Goodehild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, GIS Teoria i praktyka,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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7. Podsumowanie 
Każda informacja opracowana w różnej formie i w różnym czasie może być z po-

żytkiem wykorzystana dla współczesnych opracowań, w tym także związanych z jego 
rozwojem gospodarczym, kulturowym, co silnie łączy ze sobą nowa gałąź gospodarki,  
jaką jest turystyka. Istotnym jest jednakże, aby gwałtowny rozwój geoinformacji nie  
wnosił ze sobą chaosu organizacyjnego, metodycznego i dezorganizacji w sferze koncepcji 
rozwoju regionów, w tym takich jak obszar „Błękitnego Sanu”, gdyż nie wszystkie war-
tości dadzą się zebrać i przetworzyć na język geoinformacji. Częściowym rozwiązaniem 
tego problemu stało się przyjęcie i sukcesywne wdrażanie zapisów unijnej dyrektywy 
INSPIRE oraz polskiej ustawy o infrastrukturze i informacji przestrzennej. Wydaje się 
jednak, że najistotniejszym elementem tego procesu nie jest działanie legislacyjne, lecz 
właściwe zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości w każdym jej wymiarze. 

Zawsze po okresie gwałtownego rozwoju niezbędna jest głęboka refleksja meto-
dyczna poprzedzająca dalsze wdrożenia. 
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