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STRESZCZENIE: Wydarzenia opisane w Biblii, na kartach Starego i Nowego Testamentu, s  

ci le powi zane z przestrzeni  geograficzn  olbrzymiego terytorium rozci gaj cego si  od 

staro ytnej Mezopotamii na wschodzie po Itali  na zachodzie i od Turcji na pó nocy po Egipt na 

po udniu. Palestyna po o ona po rodku tego terytorium po o ona jest na granicy trzech p yt 

tektonicznych: afryka skiej, arabskiej i euroazjatyckiej. Wzajemny ci g y ruch tych p yt ma 

ogromny wp yw na orografi  tych terenów. Z uwagi na bardzo specyficzne po o enie obszarów 

biblijnych, wyst puj  trzy rodzaje efektów tych wzajemnych ruchów. Na granicy p yty 

afryka skiej i arabskiej przebiegaj cej wzd u  Morza Czerwonego wyst puje efekt rozbie ny 

i p yty oddalaj  si  od siebie tworz c szerok  zapadlin , któr  stanowi Morze Czerwone. Z kolei 

na granicy tych p yt przebiegaj cej wzd u  Zatoki Akkaba i Doliny Jordanu p yty przesuwaj  si  

wzajemnie wzd u  tej granicy. W cz ci pó nocnej ruch p yty arabskiej na granicy z p yt  

euroazjatyck  ma charakter zbie ny. W wyniku kolizji tych p yt wyst pi o wypi trzenie gór 

Zagros. Zdj cia satelitarne oraz numeryczny model terenu okaza  si  bardzo przydatny w 

prezentacji poszczególnych form terenu na obszarach biblijnych. W artykule przedstawiono ró ne 

warianty czenia zdj  satelitarnych oraz numerycznego modelu terenu w celu optymalnego 

przedstawienia poszczególnych form topografii terenów biblijnych ze szczególnym 

uwzgl dnieniem obszaru biblijnej Palestyny. 

1. WPROWADZENIE 

Wydarzenia biblijne opisane na kartach Starego i Nowego Testamentu mia y 

miejsce na olbrzymim obszarze rozci gaj cym si  od Zatoki Perskiej na wschodzie po 

Itali  na zachodzie oraz od obecnej Turcji na pó nocy po Egipt na po udniu. Obszar 

obj ty tymi wydarzeniami mo na nazwa  geoprzestrzeni  biblijn , któr  cechuje bardzo 

ró norodny charakter. Geoprzestrze  biblijna kszta towa a si  w bardzo d ugim okresie 

czasu i aktualne formy tej przestrzeni s  wynikiem ró norakich procesów geologicznych 

i geomorfologicznych. Ta bardzo zró nicowana geoprzestrze  w du ym stopniu 

decydowa a o rozwoju staro ytnej cywilizacji i rozwoju wydarze  zarówno dotycz cych 

historii powszechnej jak i biblijnej (Linsenbarth, 2007). 

Znajomo  geoprzetrzeni biblijnej jest niezmiernie wa na w studiowaniu biblii 

i zrozumieniu tekstów biblijnych. Ju  pierwsi badacze Pisma w. zwracali uwag  na 
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konieczno  zapoznania si  z topografi  tych terenów. w. Hieronim zanim przyst pi  to 

pracy nad t umaczeniem tekstów biblijnych z j zyków oryginalnych na j zyk aci ski, 

przez dwa lata w drowa  po Ziemi wi tej aby in situ pozna  miejsca, w których mia y 

miejsce wydarzenia opisane na kartach Biblii. w. Augustyn w swoich wskazówkach na 

temat studiowania tekstów biblijnych tak e podkre la  konieczno  zapoznania si  

z terenami stanowi cymi scen  wydarze  biblijnych. Przez kolejne wieki do Ziemi 

wi tej w drowali nie tylko badacze Pisma wi tego ale tak e liczni pielgrzymi. 

W czasach nam wspó czesnych Ziemi  wi t  odwiedzali kolejni papie e: Jan XXIII 

(jako m ody ksi dz), Pawe  VI oraz dwukrotnie nasz rodak Jan Pawe  II (raz jako biskup 

i drugi raz jako Papie ). 

Zapoznanie si  z ca ym obszarem wydarze  biblijnych by o i jest nadal niezmiernie 

trudne. Od dawnych czasów próbowano przedstawi  te tereny za pomoc  map i atlasów. 

Formy tej prezentacji by y i nadal s  bardzo ró norodne i tylko w przybli eniu 

pozwalaj  czytelnikowi na odtworzenie rzeczywistej przestrzeni geograficznej. 

W ostatnich latach pojawi y si  nowe mo liwo ci w postaci wykorzystania zobrazowa  

zarówno lotniczych jak i satelitarnych. Celem niniejszego artyku u jest zwrócenie uwagi 

czytelników na rol  jak  mo e spe nia  geoinformacja obrazowa w badaniach 

geoprzestrzeni biblijnej. Warto jednak w pierwszej kolejno ci przedstawi  w skrócie 

genez  kszta towania si  tych obszarów. 

2. ASPEKTY GEOLOGICZNE I GEOMORFOLOGICZNE KSZTA TO-

WANIA PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ 

Obszar obj ty wydarzeniami biblijnymi ma niezmiernie charakterystyczne 

i w pewnym sensie unikatowe po o enie. Obszar ten znajduje si  na granicy kilku p yt 

tektonicznych znajduj cych si  w sta ym ruchu. Zgodnie z najnowszymi teoriami 

z drugiej po owy XX wieku w ukszta towaniu wielkich form wyst puj cych na  

powierzchni Ziemi granice p yt tektonicznych odgrywa y i odgrywaj  kluczow  rol . 

Biblijna Ziemia Obiecana czyli Kanaan, a pó niej Palestyna, to obecnie terytorium 

Izraela i pa stw s siednich: Libanu, Syrii, Jordanii oraz Egiptu. Obszar ten s siaduje od 

strony pó nocnej z p yt  euroazjatyck , od zachodu z p yt  afryka sk , a od po udnia 

z p yt  arabsk .  

Powierzchnia globu ziemskiego podzielona jest na ponad dwadzie cia p yt 

tektonicznych zwanych te  p ytami litosferycznymi (Migo , 2008). Niektóre kontynenty 

po o one s  w ca o ci na jednej p ycie (np. p yta po udniowoameryka ska), a inne tak 

jak Euroazja utworzona jest przez kilka p yt przylegaj cych do siebie. Niektóre p yty 

obejmuj  zarówno skorup  kontynentaln  jak i oceaniczn . P yty tektoniczne s  

w ci g ym ruchu wzgl dem siebie spowodowanym pr dami konwekcyjnymi w p aszczu 

Ziemi. Ruch ten odbywa si  w tempie do kilkunastu centymetrów w ci gu roku. 

Geologowie wyró niaj  trzy rodzaje granic p yt a mianowicie: zbie ne - wzd u  których 

p yty zbli aj  si  do siebie, rozbie ne - wzd u  których p yty oddalaj  si  od siebie oraz 

transformuj ce, wzd u  których p yty przesuwaj  si  wzgl dem siebie w poziomie. 

Wi kszo  a cuchów górskich i wysokich wy yn zwi zana jest ze zbie nymi granicami 

p yt litosferycznych, które powoduj  podsuwanie si  jednej pyty pod drug  co skutkuje 

wzrostem grubo ci litosfery. Przyk adem takiego procesu s  Himalaje i Karakorum.  
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Na granicach rozbie nych p yty oddalaj  si  od siebie, powoduj c p kanie skorupy 

ziemskiej i powstawanie rozpadlin nazywanych w geologii „ryftami”. Powsta e w ten 

sposób szczeliny wype nione s  materia em podp ywaj cym z górnego p aszcza Ziemi. 

Przyk adem takiego ryftu kontynentalnego jest system wielkich rowów 

wschodnioafryka skich (Migo , 2008) 

Granice transformuj ce wyst puj  zarówno w obr bie l dów jak i w obr bie 

basenów oceanicznych. Wzd u  tych granic tworz  si  wielkie systemy uskoków 

przesuwczych. Przyk adem takich uskoków przesuwczych jest miedzy innymi uskok San 

Andreas w Kalifornii oraz uskok wzd u  Morza Martwego i doliny Jordanu. Ruchy 

tektoniczne wzd u  uskoków powoduj  powstawanie ró norodnych obni e  powierzchni 

terenu na skutek rozci gania skorupy ziemskiej. Obni enia te mog  mie  form  d ugich 

linijnych zapadlisk ograniczonych z obu stron progami tektonicznymi zwi zanymi 

z kolei z systemami równoleg ych do siebie uskoków. Takie formy nazywaj  si  rowami 

tektonicznymi. Uskoki obrze aj ce system rowów tektonicznych si gaj  do sp gu 

skorupy ziemskiej. Klasycznym przyk adem rowów tektonicznych jest Wielki Rów 

Wschodnioafryka ski o d ugo ci ponad 4 000 km. Strefa ryftowa jeziora Bajka  ma 

ponad 2 500 km a szerokie wypi trzenie liniowe wzd u  tego rowu si ga od 3 do 4 km. 

Istniej  te  rowy tektoniczne ograniczone uskokiem tylko z jednej strony, jak na 

przyk ad Dolina mierci w Kalifornii.  

Cech  znamienn  ruchów tektonicznych wyst puj cych wzd u  rowów 

tektonicznych jest silne zró nicowanie tempa tych ruchów po obu stronach, co powoduje 

asymetri  wysoko ciow . Przewa nie te  wyst puje nierówna g boko  zapadliska oraz 

koncentracja trz sie  ziemi po jednej stronie rowu. W rowach tektonicznych znajduj  si  

najg bsze jeziora na wiecie: Bajka  1741 m oraz Tanganika 1435 m. Grubo  

wype nie  w rowach tektonicznych mo e si ga  kilku kilometrów. 

3. CHARAKTERYSTYCZNE FORMY TERENU NA OBSZARACH 

BIBLIJNYCH I ICH ODZWIERCIEDLENIE NA OBRAZACH 

SATELITARNYCH 

Geoprzestrze  biblijna jest idealnym przyk adem wyst powania ró nych form 

powierzchni terenu spowodowanych ró nymi procesami górotwórczymi. Te ró norodne 

formy s  doskonale odzwierciedlone na zdj ciach satelitarnych zarówno 

drobnoskalowych jak i wielkoskalowych. Po czenie tych zdj  z numerycznym 

modelem terenu pozwala na optymaln  percepcj  obrazu powierzchni Ziemi. Z kolei 

widoki perspektywiczne wykonane z ró nej wysoko ci i pod ró nym k tem stwarzaj  

jeszcze lepszy wgl d w ukszta towanie terenu.  

W dalszej cz ci artyku u dokonano krótkiego przegl du najwa niejszych form 

orograficznych wyst puj cych na obszarach biblijnych i ich odzwierciedleniu na 

obrazach satelitarnych i numerycznym modelu terenu. Przegl d ten dokonano zgodnie 

z geodezyjn  zasad  „od ogó u do szczegó u”.  
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Rys. 1. Geoprzestrze  wydarze  biblijnych; kompozycja fragmentu obszaru Ziemi 

z MODIS’a i cieniowanego modelu rze by z SRTM wykonana przez dr in . Jacka 

Drachala z IGiK (materia y ród owe: NASA/GSFC, http://visibleearth.nasa.gov, 

ftp://eOsrpOlu.ecs.nasa.gov 

Na rysunku 1 przedstawiono ca y obszar obj ty wydarzeniami biblijnymi 

rozci gaj cy si  od zatoki Perskiej po Itali  oraz od Morza Czarnego do Morza 

Czerwonego. Na tym du ym obszarze mo na prze ledzi  wyniki dzia a  górotwórczych, 

które omówiono w poprzednim rozdziale. Jak ju  wspomniano obszar naszych g ównych 

zainteresowa  to obszar zasadniczych wydarze  biblijnych jakie rozegra y si  na terenie 

biblijnej Palestyny i krajów s siednich. Obszar ten le y na trzech p ytach tektonicznych: 

afryka skiej, arabskiej i euroazjatyckiej. Granica pomi dzy p yt  afryka sk  a arabsk  

przebiega wzd u  Morza Czerwonego, pomi dzy p yt  afryka sk  a p yt  arabsk  

wzd u  Zatoki Akkaby i Doliny Jordanu, natomiast pomi dzy p yt  arabsk  

a euroazjatyck  (ira sk ) wzd u  podnó a Gór Zagros. Na ka dej z tych granic 

wyst puj  inne rodzaje ruchu p yt. Granica p yt wzd u  Morza Czerwonego ma 

charakter rozbie ny (dywertgentny) co spowodowa o oddalenie si  tych p yt od siebie 

i utworzenie zapadliska w którym obecnie znajduje si  Morze Czerwone. Po obu 

stronach Morza Czerwonego utworzy y si  wielkie progi kontynentalne. Z kolei ruch 

p yty arabskiej, który odbywa  si  w tym samym kierunku co w przypadku granicy p yt 

wzd u  Morza Martwego, a wi c generalnie w kierunku pó nocnym wzd u  Zatoki 

Akkaba i Doliny Jordanu jest ruchem transformuj cym, tzn. polegaj cym na 

przesuwaniu si  p yty arabskiej i p yty afryka skiej wzd u  granicy p yt. Badania 

geologiczne wykaza y, e od czasu Miocenu (ca 30 mil. lat ) do chwili obecnej, wielko  

tego wzajemnego przesuni cia wynios a 107 km, z tym, e w pocz tkowym okresie 

ruchy te by y wi ksze ni  obecnie. Na zdj ciu satelitarnym bardzo dobrze widoczne jest 

to przesuni cie w obrazie ska  bazaltowych widocznych na po udniowym cyplu 

Pó wyspu Synajskiego i po udniowo-zachodnim skraju p yty arabskiej (rys. 2). 
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Rys. 2. Geoprzestrze  biblijnej Palestyny i krajów o ciennych; zdj cie satelitarne 

MODIS z 8.03.2002 r. (materia  ród owy: NASA, http://visibleearth.nasa.gov) 

Granica p yt przebiegaj ca wzd u  Zatoki Akkaba i p yty arabskiej tworzy typowy 

ryft, który jest zapewne wynikiem zarówno dzia ania transformujacego jak 

i rozbie nego. Ryft ten przebiega dalej na pó noc wzd u  doliny Araby od Zatoki 

Akkaba do Morza Martwego. Morze Martwe, jest z kolei innym typem zapadliska 

tektonicznego zwanym rozziewem rombowym (ang. Pull apart basin), który powstaje 

wzd u  strefy uskokowej o charakterze przesuwczym. Morze Martwe posiada unikatowy 

charakter zarówno z uwagi na najni sze po o enie na kuli ziemskie jak i równie  

z uwagi na najwi ksze zasolenie wody, siedmiokrotnie wy sze ni  w wodach oceanów. 

Obecnie tafla jeziora znajduje si  na wysoko ci – 418 m. p.p.m. Na przestrzeni tysi cleci 
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poziom wody w Morzu Martwym ulega  znacznym wahaniom. W czasach rzymskich 

poziom ten by  o ponad 100 m wy szy ni  obecnie. W ostatnich latach poziom lustra 

wody obni a si  oko o 80 cm rocznie. G boko  Morza Martwego wynosi oko o 400 m. 

Z analizy map batymetrycznych wynika, e dno jeziora nie jest p askie, lecz tworzy 

niesymetryczn  mis  (Linsenbarth, 2008b). Góry otaczaj ce Morze Martwe wykazuj  

wyra n  asymetri  wysoko ciow  – góry Moabu po o one po stronie wschodniej s  

znacznie wy sze ni  góry Judzkie po stronie zachodniej. Bardzo charakterystyczny dla 

Morza Martwego jest pó wysep Lisan dziel cy to morze na dwie cz ci pó nocn  

i po udniow  o bardzo p ytkiej wodzie. Pó wysep Lisan, powsta  w wyniku wypi trzenia 

terenu pomi dzy dwoma uskokami poprzecznymi przecinaj cymi rów tektoniczny. 

Dalszy ci g rowu tektonicznego od Morza Martwego do Morza Genezaret 

przebiega wzd u  doliny Jordanu. Na modelu numerycznym terenu bardzo dobrze 

oddany jest charakter tej doliny zarówno tej szerokiej jak i tej wewn trznej - stosunkowo 

w skiej - biegn cej wzd u  koryta Jordanu. Warto zauwa y , e Jordan jest klasycznym 

przyk adem rzeki prostolinijnej, która jest charakterystyczna dla rzek zlokalizowanych w 

rowach tektonicznych. Pomimo generalnie prostoliniowego przebiegu, koryto rzeki 

meandruje jednak e w bardzo w skim pasie terenu. Na odcinku od Morza Martwego do 

Jeziora Genezaret depresja zmniejsza si  z – 418 m przy Morzu Martwym do – 212 m 

przy Jeziorze Genezaret (Linsenbarth, 2008a). 

 

Rys. 3. Galilea – Model Numeryczny Terenu. Materia  ród owy: SRTM 3”. 

Opracowanie: dr in . J. Drachal 

Jezioro Genezaret jest te  zapadliskiem niesymetrycznym o g boko ci 44 m 

otoczonym ze strony wschodniej wy szymi górami biblijnego Baszanu, a od strony 

zachodniej górami Dolnej Galilei (rys. 3). Posuwaj c si  dalej w kierunku pó nocnym 

rów tektoniczny przebiega wzd u  rzeki Jordan przez równin  Hula do stóp góry 

Hermon gdzie znajduj  si  ród a Jordanu. Na terenie obecnej równiny Hula znajdowa o 

si  do roku 1935 jezioro Hula, które zosta o osuszone i zamienione w stawy rybne 
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i yzne tereny uprawne. Jest to typowy przyk ad zmian geomorfologicznych terenu 

w wyniku procesów antropologicznych. 

Bardzo charakterystyczny jest dalszy przebieg rowu tektonicznego wzd u  doliny 

Beka, otoczonej od wschodu górami Antylibanu, a od wschodu górami Libanu. Wzd u  

tej doliny p ynie rzeka Leontes, która ma bardzo nietypowy przebieg wynikaj cy z ruchu 

przesuwczego wzd u  granicy p yt tektonicznych. ród a tej rzeki znajduj  si  na 

wschodnich zboczach gór Antylibanu. Pocz tkowo rzeka p ynie w kierunku 

po udniowym wzd u  rowu tektonicznego i doliny Beka, a nast pnie na po udniowym 

kra cu gór Libanu, skr ca pod k tem prostym w kierunku zachodnim i dop ywa do 

Morza ródziemnego. Zarówno na zdj ciach satelitarnych jaki na numerycznym modelu 

terenu mo na prze ledzi  przebieg tej nietypowej rzeki. Rów tektoniczny ko czy swój 

bieg na granicy z górami Taurus w Turcji. 

Na rysunku 1 wida  te  jeszcze inny rodzaj wp ywu ruchu p yt tektonicznych na 

rze b  terenu. Wspomniany wcze niej ruch arabskiej p yty tektonicznej w kierunku 

pó nocnym doprowadzi  do zderzenia z p yt  euroazjatyck . Granica tych p yt przebiega 

wzd u  po udniowego podnó a gór Zagros. Jest to typowa granica zbie na wzd u  której 

p yty zbli aj  si  do siebie. W takim przypadku kolizja dwóch p yt, zbudowanych ze 

skorupy kontynentalnej, powoduje wzajemne nasuwanie si  i powstanie pot nych 

masywów górskich. Poni ej gór Zagros p yn  dwie rzeki cz sto wymieniane na kartach 

Starego Testamentu a mianowicie Tygrys i Eufrat. W wid ach tych dwóch rzek 

powstawa y najwi ksze cywilizacje staro ytnego wschodu Mezopotamia, Babilonia 

i Asyria. Z Ur haldejskiego w drowa  do Palestyny Abraham wraz ze swym ojcem. 

W cz ci zachodniej na granicy tych dwóch p yt zosta  wypi trzony masyw gór 

Taurus w dzisiejszej Turcji. Przez Turcj  przebiegaj  tak e dwie linie uskoków 

tektonicznych. Jeden z nich przebiega w pobli u linii brzegowej z Morzem Czarnym 

a drugi przebiega przez Morzem ródziemne wzd u  po udniowych brzegów Turcji. 

Wzd u  linii pó nocnego uskoku zlokalizowane s  ogniska wi kszo ci trz sie  Ziemi 

jakie mia y miejsce w ostatnim stuleciu. 

Bardzo du o informacji obrazowej dostarcza model numeryczny terenu utworzony 

w oparciu o zobrazowania pozyskane w czasie misji promu kosmicznego. Przyk ad 

takiego modelu numerycznego ilustruje ryunek 3 obejmuj ca obszar Górnej i Dolnej 

Galilei oraz po udniow  cz  Libanu. W cz ci pó nocno-wschodniej doskonale wida  

a cuchy górskie Libanu i Antylibanu. Widoczna jest tak e dolina Hula jak równie  

masywne bazaltowe wzgórza Golan po o one na wschód od tej doliny. Bardzo 

charakterystyczne na obszarze gór Golan s  dobrze widoczne ma e sto ki wulkaniczne 

wiadcz ce o bardzo intensywnej dzia alno ci wulkanicznej w tym rejonie. Doskonale 

widoczna jest po udniowa granica Dolnej Galilei dochodz ca do pasma gór Karmel i do 

Równiny Ezdrelon. Bardzo wyra nie rysuj  si  te  dwie du e doliny przecinaj ce 

Galile : dolina Beit Karem oraz dolina Nefota. Na rysunku 4 przedstawiono kompozycj  

barwn  obszaru Galilei. 
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Rys. 4. Galilea – Kompozycja barwna utworzona ze zdj  Landsat ETM+. Materia  

ród owy Geo Cover. Opracowanie: mgr in . M. Brzezi ska 

Wiele interesuj cych informacji dostarczaj  widoki perspektywiczne utworzone 

z modelu numerycznego terenu. Pozwalaj  one na percepcj  terenu z dowolnego punktu 

przestrzeni i bardziej przemawiaj  do odbiorcy tych obrazów ni  zdj cia pionowe. Dwa 

za czone widoki perspektywiczne dobrze to ilustruj . Rysunek 5 pokazuje widok 

perspektywiczny na gór  Karmel i na góry Galilei oraz na zatok  rozpo cieraj ca si  

miedzy Hajf  i Akko oraz nizin  Zabulona. Z kolei rysunek 6 przestawia widok 

perspektywiczny na Gór  Tabor wznosz c  si  nad p askowy em, góry Galilei Dolnej na 

pierwszym planie oraz znacznie wy sze góry Galilei Górnej na dalszym planie. 

W prawym górnym naro niku widoczna jest pó nocna cz  jeziora Genezaret. Bardzo 

charakterystyczny sto kowy kszta t góry Tabor wiadczy o jej wulkanicznym 

pochodzeniu. Bardzo ciekawe s  widoki perspektywiczne dolin rzecznych i kanionów. 
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Rys. 5. Widok perspektywiczny (z NMT) na gór  Karmel i góry Galilei Dolnej i Górnej 

Widoki perspektywiczne utworzone ze zdj  satelitarnych naci gni tych na model 

numeryczny terenu pozwalaj  z kolei zapozna  si  z geomorfologi  terenu oraz 

rodzajami pokrycia terenu. Modele numeryczne terenu pozwalaj  tak e na symulowanie 

zasi gu wody przy ró nym stanie lustra wody, co przy du ej zmienno ci wysoko ci 

lustra wody jest niezmiernie istotne. Dla osób studiuj cych Pismo wi te lub 

czytelników Biblii bardzo przemawiaj ce do wyobra ni s  przeloty nad wybranymi 

obszarami zrekonstruowane w oparciu o model numeryczny terenu oraz zdj cia 

satelitarne. 

Warto zauwa y , e wiele form orograficznych wyst puj cych na terenie biblijnej 

Palestyny jest ci le zwi zana z licznymi uskokami geologicznymi, które generalnie 

maj  kierunek poprzeczny lub lekko uko ny do doliny Jordanu. Pomi dzy takimi 

uskokami powstawa y wypi trzenia wp ywaj ce na dzisiejszy kszta t a cuchów 

górskich. Wielkie kratery na pustyni Negeb, doskonale widoczne na zdj ciach 

satelitarnych oraz numerycznym modelu terenu, s  zwi zane z tymi uskokami. 

Najwi kszy z nich – krater Ramon – ma 40 km d ugo ci.  

Przestrze  geograficzn  Ziemi wi tej kszta towa y nie tylko czynniki 

endogeniczne, ale tak e czynniki egzogeniczne takie jak wietrzenie i erozja. Wp yw tych 

czynników by  jednak zró nicowany w poszczególnych obszarach z uwagi na 

po udnikowy i wyd u ony kszta t biblijnej Palestyny. Inny klimat panuje w cz ci 

pó nocnej, a zupe nie inny w cz ci po udniowej. 
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Rys. 6. Widok perspektywiczny (z NMT) na Gór  Tabor 

Geoprzestrze  biblijna w pewnym sensie ogranicza a zasi g wydarze  biblijnych, 

a w szczególno ci w drówki ludno ci czy tez trasy wypraw wojennych. Obszar Ziemi 

wi tej czyli biblijnej Palestyny stanowi  zwornik pomi dzy cywilizacj  staro ytnego 

wschodu i Egiptu a tak e wp ywów rzymskich i tureckich. Topografia terenu 

decydowa a o szlakach komunikacyjnych, dlatego ka da z wzajemnie zwalczaj cych si  

stron d y a do utrzymania kontroli nad tymi szlakami, a zw aszcza prze czami 

górskimi. Analizuj c po o enie ziemi obiecanej mo na zrozumie  dlaczego przez jej 

terytorium odbywa y si  przemarsze wojsk jak równie  na jej terytorium staczano liczne 

bitwy potyczki. Na przestrzeni tysi cy lat wiele miejscowo ci ulega o wielokrotnemu 

zniszczeniu i ponownej odbudowie. Wiele z nich jednak nie zosta o odbudowanych 

i pozosta y jedynie ruiny, stanowi ce wielkie pole do popisu dla ekspedycji 

archeologicznych odtwarzaj cych histori  dawnych wydarze  historycznych 

i biblijnych. 

Na zako czenie warto wspomnie  o roli geoinformacji obrazowej w realizacji 

projektu badawczego po wi conego koncepcji systemu informacji czasowo-

przestrzennej o wydarzeniach historycznych na przyk adzie wybranych wydarze  

biblijnych. W koncepcji tego systemu sk adaj cego si  z kilku modu ów, podstawow  

funkcj  spe nia modu  dotycz cy mapy referencyjnej. Do opracowania mapy 

referencyjnej wykorzystywane s , poza mapami topograficznymi, geologicznymi, 

morfologicznymi, klimatycznymi i historycznymi, tak e zdj cia satelitarne oraz model 

numeryczny terenu. Z kolei w module tematycznym wykorzystywane s  informacje 

obrazowe cznie z widokami perspektywicznymi i przelotami nad terenem (Brzezi ska 

et al. 2007). 
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Artyku  przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego nr 4 T12E o52 29, 

finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego w latach 2005-2008. 
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THE USEFULNESS OF SATELLITE IMAGES IN STUDIES ON THE 

BIBLICAL GEOSPACE  

KEY WORDS: Biblical geospace, Bible cartography, remote sensing, satellite images, DTM 

Summary 

Events presented in the Holy Bible, both in the New and Old Testament, are strongly 

connected with the geographical space of the huge territory stretching from the old Mesopotamia 

to the East to Italy to the West, and from the present-day Turkey to the North to Egypt to the 

South. Palestine, which occupies the central part of that territory, is located on the boundary of 

three tectonic plates: African. Arabian, and Eurasian. The tectonic plates exert a great influence on 

the orography of the land surface. The plates are in permanent motion, which variously affects the 

boundaries between them. Due to the very specific location of the Biblical territory, three main 

effects of the plate movement can be discerned. The Red Sea lies on the boundary between the 

African and the Arabian plate. The location resulted from divergent movement of the plates: the 

spreading effect was manifested as a huge rift between the plates. In contrast, the same movement 

of the Arabian plate along the Bay of Aqaba and the Jordan valley has a transform nature whereby 

the plates move along the rift valley. To the north the Arabian plate, on the boundary with the 

Eurasian one, the plate movement is convergent in nature, resulting in the uplift of the  causing the 

uplifting of the Zagros Mountains. 

Satellite images and digital terrain models are very useful in visualisation of different 

geological and geomorphological forms of land surface of the Biblical territory. The paper 

describes application of various combinations of satellite images and DTM in studies of different 

orographic structures in the area of the Bibliocal event, a particular attention being focused on the 

territory of the Biblical Palestine. 
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