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Studium niniejsze obejmuje analizę niektórych zagadnień
osadniotwa wiejskiego, obszaru nadwiślańskiego.

’■ granicach oa

30 km na wschód od is X 'J , or&z ca 15 km na zaohód od tej rzeki.
'v
Dolina isłfy i teren bezpośrednio przyległy na odcinku
Jar: domierz -

stanowi w sensie f iz jo^^icznym a zwłaszcza

morfologicznym jednostkę o cechach określonyoh i charakterystyoznyoh, Jest to przełom V.isly przez Wyżyny Środkowo - Polskie / yż.
Lubelska i o&ndomiersko -

ielecka/. Głęboka i stromymi brzegami

obwarowana dolina na odoinku badanym dwukrotnie zwęża się i roz
szerza. toludniowe zwężeni^/widzimy od Zawichostu i Annopoli! po
Jol9 0 , gdzie brzegi doliny zbliżają się do siebie na odleglośó
3-4

kia. Dalej ku pó^Lhooy między ^olcem a Kazimierzem dolina

rozszerza się znaoznie, brzegi sę. niższe i ^afeodniej naohylone.
Dno doliny jest praskie, uformowane jako- r o zległ terass, wznie
siona 4 - 6

ten ponad średni poziom rzeki. JSazwijmy ję terasę, den-

nę, niższę.
Drugie z kolei zwężenie przypada między Kazimierzem a ,u^awami. Dzerokośó doliny, ujętej w urwiste kredowe brzegi doohodzi do 1,5 km.
Od Pu^aw poozęwszy dolina Vls^y rozszerza się lejkowato;
pagórkowate, zalesione brzegi doliny odlegle sę od siebie o 10 - 12 km /w przekroju Jtężyoy i

oz lenie/. Na całej rozpiętości

występuje wspomniana terasa denna, oraz wyspowe rozrzucone frag<*a-z&u

menty terasy wyższej, wzn^ęaionej średnio 8 - 10 m ponad poziom v

J-aeki. 0
fH .
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Obie terasy maję duże znaczenie dla rozmieszczenia osiedli nadwi
ślańskich.
£e same znamiona morfologiozne dolina wykazuje aż po ujście
Pilicy. Oba brzegi sę zarazem krawędaię wy:io»łosci dyluwialnych,
zbudowanych z utworów lodowoowyoh. Krawędź ta nie jest tak wyraź
na jak brzegi wyżyn na południe od Puław. Dolina *Visły w odcinku
Dęblin - ujśoie Pilioy nie stanowi już formy zwartej, głębokiej.

W rozmytyoh, obniżonyoh brzegaoh zaoiera4ę si? różnioa fizjografiozna między dolinę a terenem przyległym.
Gel i metoda pracy.
ii&sadnio^ym zadaniem opraoowania było poznanie stosunków antropogeografioanyoh w ioh zwięzku z fizjografię, należało zbadaó ozy
i w jakiej mierze dolina

isły wpływa na zwiększenie intensywno

ści oeadniotwa wiejskiego, jaki jest zwięzek rozmieszczenia, wiel
kości! i kształtów wsi z morfologię dolinnę /wpływ teras, zboozy/.
W tym celu sporządzono dwie mapy.
1* Mapa stref oscdniozych, wytyczonych na podstawie gęstości

zaludnienip .
2. Mapa typów kształtowych osiedli.
Materiałowym podkładem pierwe-ej mapy były sekoje mapy polskiej
w skali 1:100 000 i 1:25 000. Ma mapach tych liozonc ilośó domów
w obrębie pól kwadratowych o boku 2 km/powierzchni

4 km2/. Z tego

wyliczano gęstość zaludnienia /na lkm'"powierzchni/. Odnośne oyfry
wpisywano w środek pola.Zmienność gęstości zaludnienia przedsta
wiono metody izarytmioznę - oddzielajęc powierzchnie : a/ poniżej
10-cia, b/ od 10 - 20

o/ powyżej 20 domów na 1 km2 powierzohni*

Obszary, posiadajęce gęstośó zabudowania ^oY/yżej 10 domów
O
na 1 km pow. nazwano strefami osadniczymi, Powierzchnie poniżej
O
10 domów na 1 km &?. obszarem małej gęstośoi zabudowania, będl też
*

terenem pustki osadniczej /lasy, obszary podmokłe/.

ó
4

Dla mapy kazta^tów wsi wykorzystano opreoowanie Bogdana Zaborskie#
go /flO kształtach wsi w Polsce i ioh rozmieszczeniu" Prace Komisji
Etnograficznej P.A.U. 192? r ./ oraz niepublikowany mapę fi. Duszyń
skiej /Rozmieszczenie kształtów wsi w wcj. lubelskim/. Dane z tych
prac kontrolowano i w razie potrzeby uzupełniano materiałem z ma
py polskiej 1:100 000.
Strefy osadnioze pasa 7isły między Sandomierzem-a

j uławami.

Istnieję. wyraźne różnice kształtów stref osadniczych obsza
rów na tołudnie i północ od równoleżnika Puław.
:bazar nadwiślański w obrębie Pyżynn.yi^ / Lubelskiej i Kie
lecko - Sandomierskiej/ posiada strefy osadnictwa w postaci wyskich pasów, zgodnych z przebiegiem dolin, .'iejskie osadnictwo doinne jest szczególnie typowym zjawiskiem w okolicach Kraśnika i
Urzędowa

/dolina Wyżnioy/' na prawym brzegu Wisły oraz między Ta

rłowem a Solcem na lewym brzegu

isły. Nawet drobne dolinki, roz-

'ićA
oinajyoe południow

skłon

yżyny koło Zaklikowa, stan wiy smugi

gęstości zabudowania większej od 10 domów na 1 km*- pow.
porównanie z mapy kształtów wsi wskazuje, że obszar osad
nictwa dolinnego jest zgodny z występowaniem łańouohówki. Jest
to typ osiedla, pochodzący z okresu kol cni żacy j*_ego u schyłku
średniowiecza a zwiyzany z karozowaniea lasu przez osadników.
srieś jest wydłużona w dolinie, biegnie w postaci łańcuoha domów
na granicy pól i łyk. łańcuchówka Wyżyny Lubelskiej je t osiedlem
w zupełnofeoi dostosowanym do. warunków naturalnyoh. Skupienie się
strefy osadniczej wzdłuż dolin wynika tu, obok momentów histerycz
nych, z dwu pfzyczyc: 1/ w przeciwieństwie do suchyoh, zbudowanyoh z kredy i powleczonych lessem i bezwodnyoh, międzyd.olinowych
terenów wyżynnych,ddliny sy tu jedynym miejscem gdzie łatwo o wo
dę. 2/ Doliny, głęboko wcięte, ahroniy dobrze osiedla od wiatru.
5/arunkami naturalnymi można również wyjaśnió tu słabe

postępy nowoczesnej komasacji /XIX i XX w*/, która w innych otoszaraoh naszego pas&, jak np. na północ od ujścia Wieprza, zmie
niła tak radykalnie firmy osadnictwa wiejskiego.
Poza łaheuehówkę na wyżynnym terenie pasa

.is/y znajdują się

wsie typu rzędówek, ulicówek, osiedla rozproszone, nie liczęo
sporadycznie i wyspowo występującej widlioy i wielodrożnioy.
Zwarte występowanie łaA-cuohówki na Wyżynie Lubelskiej urywa
się ku zachodowi na linii &awiohost - Chodel,

ieś tę zastępuje

w strefie Wyżyny, w bezpośredni® pobliżu Wis/y rzędówka i uliców
ka.
Oba typy osiedla, .aczkolwiek do siebie niekiedy bardzo po-

*

dobne, różnię się pochodzeń!em.

zędówka - wie* wydłużona wzd/uż ulicy, z luźno stojącymi domami - powstała w wyniku komasacji i parcelacji w b.kongresów
ce /czynszowanie włościan/.

sie te zgodnie z charakterem i celem

osiedla komaaaoyjnego, nie wykazuję * swej typowej zależności
od rzeźby terenu, która cechowana łaficuchówkę - pomimo, że warun
ki morfologiczne obszaru występowania obu wsi aę id« ntyczne.
Hzędówki niezależnie od kierunku dolin, sadowię się przeważnie
w terenach wyższych. Strefa graniczna występów nia ł&houchówek
i rzędówek jest dośó szeroka, a rzędówki przenikają ku wschodowi,
sporadycznie trafi’
aję się na

yżynie a okolicy Kraśnika i Opola.

U/ównę cechę pozwalajęoę.odróżni* ulicówkę cd rzędówki na
'mapie topograficznej w podz. 1:100.000 jest zwarte Zabudowanie,
wsi.- Ulicówka posiada domy po obu stronach ulicy, £pst krótsza
.9

^

'

od rzędówki, len typ wsi występuje w analizowanym cbozęrze pasa*
is/y w odcinku Pu/awy - c»ndomierz w postaoi klina, wycięgniftego wzdłuż doliny, po obu stronach rzeki, i odstawa klina jest na
•«.

,v

północy, wierzoho/ek w okolicy Annopolu i Zawichostu. Abstraohujęc od nieustalonych do dzisiaj poględów o pochodzeniu ulicówki,
stwierdzi* należy, że na naszym terenie reprezentuje ona jeden

-
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z na jstarszyoh typów osadnictwa wiejskiego./Byó może osadniotwo
starosłowiańskie/. jfala osadnioza postępowała wyraźnie wzdłuż do
liny

isły, od półaicy

ku

południowi.

,V przeciwieństwie do wędLrśwRk rzędówek ulicówki daję bardziej
zwakte powierzohnie osadnictwa, oo wyraża się w tym, że obszar
*
ich występowania pokrywa się z naszymi strefami osa^niozyml.Btrefy owe sę szerokie i tym się różnię od wę3kioh, pasmowych stref
os&dniozyoh łańcuonówki.
Podobne strefy osadnicze sę związano z drugim typem nadwiślań
skich osiedli - z wsię wielodtożnę. Ten układ osiedli, tak różny
od układów dotyohozas na naszym terenie wyróżnionyoh, cechuje,
zwarta leoz bezkształtna zabudowa, ustawienie domów wzdłuż kilku,
zazwyozaj krętyofa uli czek* Wielodrożnioa Jest niewątpliwie Jednym
z najstarszych typów osadnictwa wiejskiego - Jak stwierdza Zabor
ski - związanym z obszarami odd&wna bezleśnymi, najczęściej
ste*
powymi.

ha opisywanym terenie dorzeoza Wisły wsie wielodrożne wystę
puję cwaroie w widłaoh Sanu i V/lsły, pokrywaię oałę powierzchnię,
po obu brzegach w*granicach bezleśnej równiny nadrzecznej. wyspo
we stanowiska wielodroźnio spotykamy na dnie doliny £risły miedzy
Solcem a Kazimier em.
Osiedla wielodrożne, podobnie jak ulioówka, się0aję klinem
wzdłuż doliny tisły; podstawo tego klina znajduje się na południu,
w okolioy Krakowa. Ponieważ wielodrożnioa, 1 ulioówka należę do
najstarszyoh form osadnictwo można więo wnosió, że óbic fale osadnioze posuwały się wzdłuż Wisły, ulioówka od północy, wlelodrożnica od południa. Obie fale zetknęły się w przełomie VI*ły pod
'Zawichostem.

f

‘

Zagadnieniem godnym uwagi jest zwięzek osadnictwo wiejskiego
z typami gleb. W tym celu pożyteoznę rzeczą, będzie porównanie
naszej mapy stref osadniczych z mapę gleb.
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Cat^y obszar pasa Wis/y na po/udnl

od Pu/aw posiada duża po

wierzchnie lśssó v, występujących zdarcie

terenie Wyżyny lubel

skiej, a sięga j<ęcyoh kilnoma wypustkami aż do doliny Wi8^y• Aa
lewym brzegu '■i9?j przedłuża się ifbwnoletnikowo strefa lessów
r;ięd_y kamieanę. a krępiankę. -oza tym w bezpośrednia pobliży. A'isjfcj
widzimy p?<*ty rędzin, „ukazujących się ta ca podłożu wapnistych
skal kredowych, piaski i gliny dyluwialne i żyzne mady nadrzeczne.
■Dolinne strefy osadnicze na Yyżynie Lubelskiej oięgnę się na
granicy lessów i gleb dolinnych /rędziny, mady, piaski/. Przykła
dem jest dolina syinioy. Less jako gleba nie pokrywa się powierz
chniowo z naszymi strefami osadniczymi, będącymi sensu strioto
strefami zabudowania. Wynika to zarówno z wyżej podanyoh warunków
morfologiezno - hydrologicznych, jak też z tego faktu, że powier*obnie lessowe, o glebach najwyższej klasy, sę wykorzystywane ohętniej pod uprawę, aniżeli zabudowanie. Podfebne zjawisko widzimy
w obszarzr na zachód od

is^y* ras lessowy na po/udnie od Solca,

wewnątrz bardzo Syfcabo zasiedlony, na brzegach otoozocy jest pasem
osiedli wzd/uż Kamiennej,

is/y, krępianki.

*■ ,.

'
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xrzyk/adem szozególnego związku osadnictwa wiejskiego z gle
bami jest dclina Chodla* Dolina jest szeroka i posiada kszta/t
trójkęta, wspartego,podetawę o
kredowo - lessowę

is/ę, a rozcinającego głęboko

yż^nę. obszerne dno doliny pokrywają g/ównie

piaski dyluwialne, rzadziej płaty rędzin i mad.
Strefy osadnicze o dużej gęstości zabudowania oiętgnę. się po/udnio^ym i półnoonym krafecem doliny, dck/adnie naśladując pranioę lessów i piasków, oolina jest w jednyę tylko miejscu przecięta
poprzecznie pasem osad, wzdłuż głównego, po/udniowego szlaku komunik&ćyjaego, biegnącego równolegle do Wis/y, przez Opole ca

&zi-

aierz. Strefa ta pokrywa się z pj*3em gleb dobryoh, rędzin i szcze«

rków pylaetyoh, przeoin-tjaoyoh pomostem dolinę vhodlak

*

■.„:r

r~\.•'
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- 7 yodrębaiajęoy się rzeźbę i dobrymi glebami obszar ..tyifcyny
między lu/awaml, lia^ęozowem & I^a^iMeraem wyróżnia się również
*•
w;0 2 .9 * 0 1 po/udłuowej i -abbodniej jako strefa o gęstości zabudo,
2
twnia powyżej 10 domów ł«a 1 km •■Osiedla grupuję, się tutaj 7/ licznych. .dolinkach, rozległoś* strefy osadniczej znajduje uzasadnie
nie w rzeźbie# ifniej rozczłonkowana p 6 /% oona ozęśó "yżyny, między
Parchatkę a I lemertowicsmi, mimo tych samych gleb, co na ^o/udniu, Jest obszarem

niewielkiej gęstości zabudowania# Natomiast

sam brzeg północny Wyżyny, będęoy granicę lessów, bielic i gleb
dolinnych jest znów wyrażnę strefę osadniozę /Markuszów, Kurów,
Końskowola/# Przykład Wyżyny kń/ewy - Nałęczów - Kazimierz pot
wierdza sjbuaznośó wniosku, wyprowadzonego
z analizy położenia o. -Jf.'
siedli okolic kraśnika i doliny ohodla. holiny i granice gleb wy
znaczają strefy osadnicze*

*

C.sob :,ę wzmiankę ualeźy poświęoió omówieniu osadniotwa doliny
is/y* powierzchnię osadhiozę sę tu opisane terasy nadwiślańskie#
Ich atrakoyjrośó osadnicza jest wynikiem wysokiej klasy gleb /ma
d y 7, m tom i,-,sl momentem

1

ecia-J?...ia.l/- j ę c y o s :dh iotv/u jest niebez

pieczeństwo powż&zl# Stan zagospodarowania i zasiedlenia terasy
niższej /zalewowej/ zależy od urpędzeń oohronnyah, zmniejszajęcyoh, lub wręoz
sza

-

8

10

zapobiegajęcyoh katastrofom powodzi. Terasa wyż

o leżęoa poza zasięgiem fali powodzioy^ej, tej zależ

ności oczywiście nie podlega#
kisk.-- terasa

is/y na pó/coo od 3'-cjfomierża oraz w widł&oh

Sanu i .is/y, wznoszęoa się zaledwie 4 m ponad średni poziom rze
ki, należy do naszej strefy oe^dnlozej o dużej gęstości zabudowa
nia. Osiedla kryję się tu poza wę/ami pobronn>mi. Ta strefa osadniozs cięgnie się na pó/aoo od ujśoia Sanu do zawiobostu i zaniazowa#

Kr

•

Drugi z kolei pas osadnictwa na terasach nadwiślanskioh obej
muje odcinek doliny od Józefowa i Soloa po Kazimierz# Sytuaoja

-
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jest tu podobnAa jak w strefie Sandomierskiej* Eerdao duża gęstolć
osiedli

z«ibudowuó, niezbyt dotrze chronionych wgłami nadbrzeżnym

1

mi, stoi w sprzeczności z niebezpieczeństwem powodzi, do dziś
wcię! jeszcze zagrażającym w odcinku doliny ludzkim siedzibom* Do
wodem

0 !>wr::i*

wielk** powódź z wiosny 1^46 r * , która "zalana wszy

stkie wsie między S^czekarkowem a ^arozmiskaiai*
W odcinkaoh przełomowych doliny Pieły terasy zalewowe prawie
nigdzie nie zostały wykorzystane grze*, osadnictwo* Dwie
przyczyny;

1/

prydujęce wody

39

tego

w przełomach rzeka posiada większy spadek, silniej
1

więżęcę si ę z tym zdolność segregacji i osadza

nia materiałów gruboziarnistych /piasków, żwirów/. uleby na tych
terasach należy niewątpliwie przez swoje zaplassozenie do ekono
micznie niższej klasy ©niżeli gleby rozlewisk, w odcinkach raałegp
spadku doliny /mady/*

2/

Drugę przyczyny jest nieopiao&lnośó za

kładania wałów oohronnyoh dla teras powierzohniowo niewielkich*
«•••
«* *
•*, «*'
Dno doliny w odcinkach przełomowych Wisły Zawichost - Joze
fów, Kazimierz - żuławy jest pustką osadniczy* Osiedl© grupują się
i wykorzystują wszelkie podwyższenia naturalne, jak terasy wyższe,
/wieś

łostowice na południe od żuław/ lub stożki napływowe u stóp

zboczy dolinnych /v.ieś .urokatka między Puławami a uażlmierzem/*
<•

,•

Strefy osadnicze p&sa Wisły między żuławami a ujściem
Pilicy
***“•** •"—'*“***““

>•*

Strefy osadnicze w obszarze he pó.łnoo od krawędzi Wyżyny Lubel
skiej wyraźnie różnij się od dolinnych, pasmowych skupień zabudo
wania wyżynnego* Wyetępujf raczej' w postaol nieregularnych płatów,
poprzegradzanyoh pustkę osadniczę, który tu „najczęściej stanowi
las •
ypy kształtowe wsi sę te same co na południu - a więc zna j•*
,
»
dujemy tu ulicówkę, przysiółekulicowy i rzędówkę, jako najczęstrze
2

osiedla, poza t m

wyspowo widlioę, owalnioę i osiedl -a rozproszone.

Ulioówka, mieszajyo się ozęsto ii widlioy towarzyszy doi lais
5/lały. Od Dęblina oddziela się obszerny pomost wsi uli oowy oh, wiodyoy na felhonów. Ułioó^ka i rzędówka często się ta przenikajy,
Ulicówki i rzędówki nadwiślańskie 8y póaostałośoiy osadniotwa
bagiennego, typu holenderskiego/ które przez wiek
tarlcr, posuwajyo się ku południowi wzdłuż
.•

'

-

.711 i XVIII do-

isły w okolice ] ozienic.

'2

hwie wsie, leźyee na północ i północny - wśohód od Kozienic, a noSzyoe nazwę "Holendry” sy togo dowodem;* Rzędówki holenderskie by
ły zakładane na tamaoh i nasypach bagiennych, stanowiły więo for
mę osadnictwa, dostosowany do warunków hydrologicznych nadwiślań
skiej terasy zalewowej. Posiadajy przebieg kręty lub łamany, sku
piają zawsze duży ilość domów. Oohronay w**ł przeciwpowodziowy spełnia tutaj również ważny rolę. Ha naszej mapie dajy powierzchnię
2
o gęstości większej od 10 domów na 1 km /między Kozienio&mi a
Sieciechowem/.

v

;

Przysiółki ulicowe, które aa południe od Pilicy sy rozsiane
ne znacznym obszarze, stanowiy przykład osHiniotwa wiejskiego, roz
prowadzonego równomiernie na c>łej powierzchni. Sy tu osiedla nie
wielkie, ilośó domów poszczególnych wsi rzadko przekracza 20. Ha
mapie stref ossdniozyoh gęetośó zabudowania schodzi poniżej 10 doO
mów na 1 km pow.
Z góry można przewidzieć, żo zależność osadaiotwa wiejskiego
od czynników fizjograficznych na terenach dyluwialnych, na północ
od. równoleżnika iuł&w, będzie się wyrażała słabiej , aniżeli na
Wyżynie Lubelskiej. Pakt ten istotnie przejawia się już w bezład
nym rozrzuceniu płotów największej gęstości zabudowania - gdzie
trudno dopatrzyć się jakiegoś zwiyzku ułożenia tych płatów z prze
biegiem dolin i położeniem wtgórz.
Brok nawiyzania osadnictwa do morfologii jaskrawo tam występuje, gdzie dominujyoy formy osadniczy sy scaleniowe wsie rozpro-

- lo s^one* Zjawisko to obserwujemy na obszarze na pó/noe od Ryk* Jest
rzeczę godnę podkreślenia, te rozproszenie tamtejszych osiedli
rzędowych przy równomiernym rozwożeniu zabudowania na dużej po
wierzchni, stworzy/o rozleg/ę strefę osadniczy, w której ilośó
O
domów na 1 km*- powierzchni wszędzie przekracza 10.
żależnośó rozmieszczenia osiedli od gleby zdaje się przeja
wi* w tym terenie w sposób podobny jak na obszarze 7yżyn*
T>ominuję tutaj gleby lodowcowe, na glinach zwałowych i pias
kach lodowcowych* hkonomioznie lepszę kategorię stanowię bielice
na glinach, gorszymi glebami sę szczerki i .iaski*
yrażna strefa osednie za, która odbija się w okolicy kohskowoli od obszarów ;yżyny i biegnie zdecydowanie na wschód, więżę
się z granicę bielic i piasków, iustka osadnicza w zarysaoh swoich
zgadza się z rozmieszczeniem piasków między Markuszowem, xu/awaml,
Baranowem i Dęblinem# rodobne zjawisko Siedzimy w okolioy Ryk*
8pomnian^ultrefa osadnictwa na. północ od tego psiedls, pokrywa
się z powierzchnię bielic* fustka osadnicza /przeważnie zale&iona/
ma gleby piaszozj3te lub torfowo - b/otne. Zgodnośó jest zuoe/na,
nawet wyspowe występowanie bielio ko/o Garwolina, Żelechowa
i /askarzewa odzwierciedla się większę gęstościę domów*
Osadnictwo w obrębie dna doliny *is/y na pó^lnoo od iu#»w
posiada w 2 Ł ą s a d e ten sam oharakter i ten sam zwięzek z warunkami
naturalnymi, co osiedla na terasach dennych doliny na po/udnie od
Puław* Różnica wyraża się jednakże w tym, że w odcinku ^u/awy - ujśoie filicy, obok terasy zalewowej często występuje wyższa
terasa dolin a /& - 10 m/* Stanowi ona v/yspy i wzgórza pokryte
wydmami, które ze względu na swoję wysokoóó sę ouchcr i bezpieczne*
Terasa owa jest wykorzystana przez wys,owe skupienia psiedli,
*
oko/o Dęblina, Stężycy, Maciejowic*

- il
Wyniki ogólne.
La podstawie analizy powożenia stref osadniczych w ioh swięzku z niektórymi czynnikami fizjograficznymi w obszarze pasa nad
wiślańskiego od Sandomierza po Ujście pilicy można wysnuć nastę
pujące wnioski,ów zwięzek charakteryzu^ęoe.
1/ W odcinku terenu nadwiślańskiego, należącego f is jograf ioznii
do

yiyry-Lubelskiej i Kielecko - Sandomierskiej, przeważa osad

nictwo dolinne /fahouchówka/, wyrażone strefami osadniczymi, zgod
nymi w przebiegu i powożeniu z dolinami /doliny drugo- i trzecio
rzędnych dopływów

is/y/*

&/ Osadnictwo wiejskie obszaru na ^ó/aoc od Inajfaw oechuje du
ża niezależność po/ożenia wsi od morfologii* fakt ten znajduje wy
jaśnienie zarówno w /agodnej, pozbawionej większych kontrastów
rzeźbie krajobrazu, jak też w zaawansowanej /silniej aniżeli na
po/udniu/ przemianie form osadnictwa wiejskiegś, pod wp/ywem ko
masacji i x>arcelacji gruntów.

ó/ Krawędzi e Wyżyn są strefami osadniozymi.
4/ Strefy ossdnicze więżę się z granicami gleb /lessów i
Szczerców, bielic i piasków/.
*

5/ Osiedla wiejskie w obrębie dna doliny Pis/y występuję
a/na niższej terasie /zalewowej/ ortiz b/ca wyższej terasie /8-lGm/
Aa terasie niższej znajduję się rzędówki holenderskie /na pó/nocy/
ulicówki i wielodrożnice /na po/udniu/, lecz jedynie tam, gdzie
taraea jest zbudowana z mad nadrzecznych i gdzie jest chroniona
wa/a i przeciwpowodziowymi.
6/

is/a jako arteria komunikacyjna jedynie pośrednio wpły

wa na po/ożenie 3tref osadniczych. .Yię csze. znaczenie nlswętpliwie odgrywaję tu względy morfologiczne i hydrologiczna-, scharak
teryzowane w punkcie poprzednim. Pośredni wp/yw gospodarczy /ia/y na wielkość i zagęszozeaie osiedli wiejskich wyraża się w tym,

że rzeka jako arteria gospodarcza bezpośrednio warunkuje i okreś
la położenie miast, które z kolei powodują w granicach swojej sfe
ry wpływów wzrost infcensy ności osadaiccwa wiejskiego# Ten fakt
wyjaśnia nam położenie stref osadniczych w odoinkaoh przełomowych
i
wisły, stanowiących przejścia pomostowe przez rzekę ,koło zawiouóstu, xuław i dęblina/osiedla przyczółków mostowych po obu stronaoh
,'isły/.

