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Abstract: The work presents the changes which have taken place along the bed of the river S³upia. The analysis was
made on the basis of archive materials from the years 1811, 1837 and 1870. The course of the bed was compared with
the contemporary course of the river in 1997. The comparative analysis showed sections changed as a result of the
expansion of settlement – regulation of the river banks. The analysis was made using GIS tools and cartographic
materials.
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Wstêp

Wspó³czesne miasta oparte s¹ na historycznych jednostkach osadniczych, które powstawa³y
w konkretnych warunkach naturalnych. Warunki te wp³ywa³y na kszta³t oraz miejsce lokacji skupisk ludzi,
tworz¹cych osady, póŸniej grody przekszta³caj¹ce siê w miasta. Najbardziej dogodne warunki
geograficzne dla lokalizacji miast stwarza³y rzeki. Stanowi³y one g³ówne Ÿród³o wody dla ludzi, zwierz¹t jak
i gospodarki, wykorzystywane by³y jako wodne szlaki komunikacyjne i handlowe. Odpowiednie
umiejscowienie grodu nad rzek¹ poprawia³o mo¿liwoœci obronne, co równie¿ w du¿ej mierze przyczynia³o
siê do rozwoju osadnictwa nad korytami rzek. Najczêstszym typem na polskim ni¿u jest usytuowanie
rdzenia miasta przy wodach powierzchniowych (Szalewska 2002). Historyczny rozwój osadnictwa
w dolinach rzecznych doprowadzi³ do ich nadmiernego zagospodarowania i zmiany naturalnych
warunków tych elementów œrodowiska. Prze³o¿y³o siê to na zagro¿enie powodziowe dla obszarów
po³o¿onych w dolinach rzek, co zainicjowa³o rozpoczêcie regulacji koryt rzecznych w obrêbie zagro¿onych
obszarów. Wynika z tego, ¿e obecny przebieg koryt rzecznych ró¿ni siê od ich przebiegu i jego zmian
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w czasach historycznych, tj. od powstania osad do rozwoju w miasta. W artykule tym dokonano próby
ustalenia zmian przebiegu koryta rzeki S³upi w obrêbie miasta S³upska. W celu okreœlenia tych zmian
wykorzystano metody GIS. Geograficzny System Informacyjny – GIS (ang. Geographical Information
System) to zorganizowany system sk³adaj¹cy siê z komputera, oprogramowania, danych geograficznych
i obs³ugi, zaprojektowany w celu efektywnego przechowywania, uaktualniania, przetwarzania,
analizowania i wyœwietlania wszystkich form informacji maj¹cych odniesienie geograficzne (Urbañski
1997). Zbieranie danych i ich analiza polega na tworzeniu ró¿norodnych systemów informacyjnych. Sam
system okreœliæ mo¿na jako ³añcuch operacji, na który sk³adaj¹ siê: planowanie obserwacji i gromadzenia
danych, magazynowanie danych i operowanie nimi oraz ich analiza i w efekcie wykorzystanie
posiadanych danych w procesach podejmowania decyzji (Kistowski, Iwañska 1997). Stosuj¹c metody
GIS, mo¿na z bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹ okreœliæ przebieg koryta rzecznego w poszczególnych latach
i porównaæ dane w celu uzyskania obrazu zmian.

Metody badañ

Analizê zmian przebiegu koryta rzeki S³upi oparto na mapach historycznych z zasobów Muzeum
Pomorza Œrodkowego w S³upsku Stolp schafft 1811, Bande V blatt 5 O’Etzel 1837, Stolp Und Umgebung
1870. Do okreœlenia aktualnego przebiegu koryta rzeki u¿yto zdjêcia lotniczego z r. 1997 wykonanego
w przybli¿onej skali 1:26 000, przetworzonego do skali 1:10 000, w uk³adzie wspó³rzêdnych „1992”,
rozmiar piksela 0,7 m, oraz na podk³adzie topograficznym 1:10 000 w uk³adzie wspó³rzêdnych „1992”.
Materia³y te zosta³y wykorzystane do przeprowadzenia digitalizacji rzeki. Na podk³adach wspó³czesnych
ciek zosta³ zdigitalizowany w obrêbie granic administracyjnych miasta S³upska. Na podk³adzie
archiwalnym Stolp Und Umgebung 1870 digitalizacjê przeprowadzono na ca³ej d³ugoœci cieku
przedstawionego na arkuszu, który jednak nie pokrywa siê z d³ugoœci¹ rzeki w obecnych granicach
administracyjnych. Obszar rzeki obejmuje krótki odcinek zlokalizowany w centrum miasta,
w bezpoœrednim s¹siedztwie dawnego miasta lokacyjnego, otoczonego murami obronnymi. W przypadku
Stolp schafft 1811 i Bande V blatt 5 O’Etzel 1837 arkusz obejmuje wiêkszy obszar, co pozwoli³o na
zdigitalizowanie rzeki na d³ugoœci odpowiadaj¹cej wspó³czesnej. U¿ycie zdjêcia lotniczego umo¿liwi³o
odnalezienie terenów, na których widoczne s¹ starorzecza. Uzyskane elementy sieci rzecznej zosta³y
porównane i na tej podstawie okreœlono ró¿nice w przebiegu koryta.

Obszar badañ

S³upsk usytuowany jest w pó³nocno-zachodniej czêœci województwa pomorskiego, w odleg³oœci 18 km
od brzegu Ba³tyku i zajmuje powierzchniê 43,15 km2. Rozci¹g³oœæ maksymalna z po³udnia na pó³noc
wynosi ok. 9 km, a ze wschodu na zachód oko³o 10 km. Po³o¿ony jest na Pobrze¿u S³owiñskim, na krañcu
Równiny S³upskiej (Kondracki 2002). Równinê S³upsk¹ tworz¹ dwa p³aty wysoczyzny,
rozprzestrzeniaj¹ce siê po obu stronach doliny S³upi, w kierunku wschodnim i zachodnim. Od wschodu
miasto graniczy z Wysoczyzn¹ S³upsk¹ o œredniej wysokoœci oko³o 70 m n.p.m., od strony zachodniej
z Wysoczyzn¹ S³awieñsk¹ ze œrednimi wysokoœciami oko³o 60 m n.p.m. Miasto w granicach
administracyjnych zlokalizowane jest na obu brzegach S³upi, gdzie deniwelacje terenu dochodz¹ do oko³o
50 m n.p.m. G³ówn¹ osi¹ jest rzeka z dolin¹ o starszym geologicznie za³o¿eniu (Or³owski 1989). Obszar
obejmuje przede wszystkim tereny m³odoglacjalnej rzeŸby lodowcowej. Najbardziej rozprzestrzenionymi
typami rzeŸby s¹ wysoczyzny morenowe i równiny sandrowe. Urozmaicaj¹ je zag³êbienia bezodp³ywowe
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i pagórki morenowe. S³upsk zosta³ zbudowany w dolinie rzeki S³upi, typowe ukszta³towanie dolin
rzecznych warunkuje ukszta³towanie ca³ego miasta. Centrum usytuowane jest najni¿ej w ca³ej zabudowie
miasta, uwarunkowane jest to historycznie. Za³o¿ony gród zlokalizowany by³ w bezpoœrednim s¹siedztwie
koryta rzecznego, granice grodu wyznacza³y prawie nie istniej¹ce dziœ mury obronne. Rozwój miasta
ogranicza³ siê do obrêbu murów. Oko³o XII w., na wschodnim zboczu doliny S³upi, w pewnej odleg³oœci od
grodu, powsta³a otwarta osada przygrodowa, co mo¿na by uznaæ za pocz¹tki rozwoju zabudowy
mieszkaniowej w obu kierunkach (wschodnim i zachodnim) od koryta rzeki. We wczesnym œredniowieczu
koryto rzeki rozdzielone by³o na ramiona, przegrodzone zabagnionymi wyspami, które pokryte by³y
¿yznymi madami (Florek 1991).
Na podstawie materia³ów kartograficznych dokonano analizy siêgaj¹cej pocz¹tków XIX w. W literaturze

istniej¹ ró¿ne teorie dotycz¹ce koryta rzeki w obrêbie miasta we wczeœniejszych okresach. Jedn¹
z pierwszych opracowali Zagrodzki i Œwiechowski w 1954 r. w studium do planu zagospodarowania
przestrzennego miasta (Œwiechowski 1954). Twierdzili oni, ¿e nurt S³upi rozdwaja³ siê, tworz¹c w dolinie
kilka wysp. Na jednej z nich znajdowa³ siê gród z podgrodziem, a na wschodnim zboczu osada otwarta
(Szalewska 2002). Z. Œwiechowski g³osi³ tezê, ¿e ju¿ w XIV w. zmieniano bieg rzeki, ale wed³ug
Szalewskiej „brak jest przekazów na ten temat poza informacjami, ¿e brzeg umacniano drewnianymi
s³upami i skrzyniami do przetrzymywania ryb”. Wed³ug innej teorii opracowanej przez Florka (1989), rzeka
w XIII w. p³ynê³a trzema korytami, poœród których wystêpowa³o wiele mniejszych i wiêkszych wysp
(Szalewska 2002). Istnieje kilka ró¿ni¹cych siê teorii dotycz¹cych przebiegu koryta do koñca XVIII w.
Jednak nie mo¿na jednoznacznie okreœliæ, która jest prawdziwa. Obecnie S³upia p³ynie pojedynczym
korytem, z jedn¹ odnog¹. Kana³ ten prowadzi wodê do dawnego m³yna i elektrowni wodnej, po czym ³¹czy
siê z powrotem z rzek¹. W wyniku tego powsta³a jedna wyspa, na której znajduj¹ siê zabudowania
ró¿nego przeznaczenia – us³ugowe, administracyjne i inne.

Wyniki badañ

Zdjêcie lotnicze wykonane w przybli¿onej skali 1:26 000, przetworzone do skali 1:10 000, oraz podk³ad
kartograficzny pos³u¿y³y do okreœlenia aktualnego przebiegu koryta rzeki w granicach administracyjnych
miasta S³upska. Porównanie obydwu wyników (ryc. 1) wykazuje prawie 100% podobieñstwo w przebiegu
linii digitalizowanego cieku. Niewielkie ró¿nice s¹ dopuszczalne, wynikaj¹ one ze zwyk³ych b³êdów
powstaj¹cych w procesie tworzenia opracowañ kartograficznych. Nie wp³ywa to jednak na ogólny obraz
kszta³tu cieku. Na rycinie doskonale widaæ uregulowany charakter rzeki w obrêbie zabudowanej czêœci
miasta. W po³udniowej czêœci przed wp³yniêciem w obszar zabudowany rzeka cechuje siê wiêksz¹ iloœci¹
meandrów, co œwiadczy, ¿e odcinek ten nie zosta³ uregulowany. W czêœci pó³nocnej, po wyp³yniêciu
z granic miasta, charakter ten jest widoczny jeszcze wyraŸniej. Dokonanie kolejnej digitalizacji na
podk³adzie kartograficznym Stolp schafft 1811 oraz Bande V blatt 5 O’Etzel 1837, wykazuje ju¿ doœæ
znaczne ró¿nice w przebiegu koryta rzeki. WyraŸnie widaæ na podk³adzie z 1811 r. odchylenie linii cieku
o oko³o 16°, jest to jednak b³¹d wynikaj¹cy z wykonania mapy topograficznej przez ówczesnych
kartografów. Konieczna by³a zmiana k¹ta nachylenia linii cieku w celu umo¿liwienia porównania. Po
przyrównaniu cieku do zdigitalizowanej linii z 1837 r. i wspó³czesnej widaæ du¿e podobieñstwo. Ró¿nice
w kszta³cie koryta s¹ wyraŸne na ca³ym odcinku. Najwiêksze widaæ w po³udniowej czêœci cieku. W jego
pó³nocnym fragmencie odchylenia od wspó³czesnego przebiegu nie s¹ ju¿ tak du¿e, jednak wystarczaj¹ce
do stwierdzenia zmiany w stosunku do aktualnego.Wystêpuj¹ równie¿ nieregularnoœci wmiejscach, gdzie
obecnie rzeka jest ju¿ uregulowana. Œwiadczy to o wp³ywie rozwoju osadnictwa na kszta³t koryta.
Najsilniej uregulowany fragment znajduje siê w œrodkowej czêœci rzeki, przep³ywaj¹cej przez zabudowane
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Ryc. 1. Porównanie wspó³czesnego (1997) przebiegu rzeki na zdjêciu lotniczym i mapie topograficznej
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie mapy topograficznej 1:10 000 i zdjêcia lotniczego z zasobów WODGiK w Gdañsku.
Fig. 1. Comparing of actual (1997) river course in topographical map and aerialphoto
Source: Own study based on 1:10 000 topographic maps and air photos from the resources WODGiK in Gdañsk.

Ryc. 2. Porównanie przebiegu rzeki w latach 1811, 1837, 1997
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie map archiwalnych z zasobów Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku.
Fig. 2. Comparing of river course in years 1811, 1837, 1997
Source: Own study based on archival maps of resource Museum of Central Pomerania in S³upsk.



tereny miasta S³upska. Po porównaniu do przebiegu z lat 1811 i 1837 mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e
mia³ na to wp³yw rozwój miasta i ekspansja jego granic, a zw³aszcza obszarów zabudowanych po³o¿onych
w bezpoœrednim s¹siedztwie koryta. Analiza cieku na podk³adzie Stolp Und Umgebung 1870 obejmuje
tylko krótki odcinek rzeki ze wzglêdu na niewielki zasiêg samego opracowania kartograficznego. Z tego
powodu nie nadaje siê do analizy porównawczej w celu okreœlenia zmian przebiegu na ca³ej d³ugoœci
w obecnych granicach administracyjnych oraz przebiegu linii cieku na opracowaniach z 1811 i 1837 r.
Jednak po analizie wczeœniejszych materia³ów kartograficznych mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem
stwierdziæ, ¿e równie¿ w tym okresie nast¹pi³y zmiany w kszta³cie koryta.
Kolejnym etapem badañ by³a analiza zdjêcia lotniczego. Wykaza³a ona obecnoœæ starorzeczy wzd³u¿

koryta. Wystêpuj¹ one w po³udniowej czêœci badanego obszaru, gdzie nie ma terenów zabudowanych,
które maskowa³yby istnienie tych form. Na³o¿enie na wspó³czesn¹ liniê cieku z zaznaczonymi
starorzeczami (ryc. 3) linii z 1811 i 1837 r. wykazuje du¿e podobieñstwo w przebiegu koryta ze
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Ryc. 3. Porównanie przebiegu koryta ze starorzeczami
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie zdjêcia lotniczego z zasobów WODGiK w Gdañsku.
Fig. 3. Comparing of river course with old river bed
Source: Own study based on air photos from the resources WODGiK in Gdañsk.



starorzeczami. Œwiadczy to o zmianie przebiegu koryta. Czêœæ zmian zasz³a naturalnie, czêœæ w wyniku
regulacji brzegów. Na podstawie tych analiz mo¿na wywnioskowaæ równie¿ o du¿ej dok³adnoœci
odwzorowania przebiegu linii rzeki na archiwalnych materia³ach kartograficznych oraz zapewne innych
elementów mapy. Dziêki temu mo¿na stwierdziæ, ¿e opracowania takie doskonale nadaj¹ siê do
przeprowadzania rozmaitych analiz. Z badañ opartych na analizie materia³ów kartograficznych i studiach
literaturowych wynika, ¿e zmiany koryta rzeki przebiega³y naturalnie i doœæ intensywnie do koñca XVIII w.
W latach póŸniejszych zmiany by³y mniejsze, zwi¹zane g³ównie z rozwojem osadnictwa i regulacj¹
brzegów.
Analiza zmian przebiegu koryta rzeki S³upi bêdzie kontynuowana w formie badañ terenowych z u¿yciem

pomiarów GPS. Obszar objêty pomiarami zostanie rozszerzony a¿ do ujœcia rzeki.
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