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GUNCEV I AN. ST. BESZKOV

BUŁGARJA
Położenie

geograficzne.

Półwysep Bałkański dzięki szczególnemu ukształtowańiu
powierzchni, stanowi naturalny pomost pomiędzy Europą i Azją.
Północne jego części, utworzone z obszarów równinny eh są
ściśle zespolone z trzonem lądowym Europy i oddzielone od
niego tylko rzekami, zaś części południowo-wschodnie, a miano·
wicie półwysep Stambulski i Gallipolski, są bardzo zbliżone
do brzegów Azji.
Wybitnie przejściowy charakter przedstawia wschodnia
część półwyspu - na wschód od rzeki Wardar - w której sama
przyroda wyznaczyła szereg naturalnych pasm komunikacyjnych,
łączących równiny północne poprzez przełęcze górs kie z polu·
dniowemi i wschodniemi obszarami nadmorsldemi. W tej właś·
nie części półwyspu jest położona Bułgaria.
Położenie przejściowe Bułgarii pomiędzy Wschodem a Za·
chodem wywarło znaczny wpływ na życi e kulturalne, oraz losy
polityczne ludności, która ją zamieszkiwała. W starożytności
i średniowieczu, zarówno wpływy kulturalne, jak też naj ścia
podbojowe nadchodziły z południa, połudn.·zachodu i połudn.·
wschodu - z Hellady, Macedonii, Rzymu i Konstantynopola,
a w czasach nowożytnych z północnego-wschodu lub półn.
zachodu, z Rosji, lub Europy środkowej oraz zachodniej.
Zmienne koleje polityczne, przez które przechodziła Buł
garia w ciągu ostatniego półwiecza, były przedewszystkiem konsekwencją iei położenia na obszarze, na którym stykały się in·
teresy kilku państw mocarstwowych.
Część Bułgarii wysunięta najbardziej na południe jest
oddalona od równika o 41° 12' 48", zaś część najbardziej północna
o 45° 47' 30" od bieguna północne~o. Położona ona jest zatem
w południowej części półkuli północnej, mniej więcej pośrodku
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północnej strefy umiarkowanej. Wiadomo zaś, że w tej strefie
jednoczą się doskonałe warunki, zarówno dla rozwoju człowieka,
jak i dla uprawiania szeregu roślin rolniczych podczas większej
części roku.

Pod względem położenia geograficznego, Bułgaria znajduje
w południowo-wschodniej części Europy i zajmuje północno
wschodnią oraz środkową część półwyspu Bałkańskiego. Poło
żona jest pomiędzy 41 ° 12' 48" a 44° 12' 30" szerokości geograficznej północnej oraz 22° 21' 14" a 28l' 3' 54" dług. geograf. na wschód
od Greenwich.
Granice i obszar. Bułgaria graniczy z północy i północnego
wschodu z Rumunią, ze wschodu z morzem Czarnem, z po_łudnia
z Turcją i Grecją, zaś z zachodu z Jugusławją. Granice jej
dzielą się na lądowe ( 1235 km), rzeczne (Dunaj i inne r·z eki 611 km) i morskie (311 km). Najdłuższy odcinek graniczny stanowi granica Bułgarii z Rumunią (602 km). Rozpoczyna się ona
od ujścia rzeki Timok i biegnie wzdłuż Dunaju do punktu pomiędzy wsią Car Samuil i wsią Turski Smil, skąd biegnie w kierunku południowo -w schodnim, przecina Deli-Orman i południową
Dobrudżę i dociera do morza Czarnego wpobliżu ujścia rzeki
Batowskiej.
Granica południowa, która oddziela Bułgarię od ,Turcji
posiada 235 km długości. Rozpoczyna się ona przy ujściu rzeki
Rezowskiej i kończy przy rzece Marica, niedaleko m. Swilengrad. Stąd zaczyna się granica z Grecją mierząca 468 km.
Przecina ona południowe stoki gór Rodopskich, poczem poprzez
góry Ali-Botusz oraz Sengelowską biegnie do góry Belasyca
i kończy się na szczycie Tumba. Granica zachodnia między
Bułgarią i Jugosławią wynosi 524 km.
Rozpoczyna się ona
od szczytu Tumba, przecina dolinę rzeki Strumica i przez
Ograżden, góry Maleszewską, Wlachina oraz Osogowo ciągnie
się do gór w miejscowości Kraiszte, poczem przecinając dolinę
rzeki Niszawa, przebiega po grzbiecie Zachodniego Bałkanu,
kończąc się przy ujściu rzeki Timok.
Granice te wyznaczone zostały na mocy traktatu zawartego
w Neuilly w roku 1919. Na mocy tego traktatu Bułj!arja musiała odstąpić z dotychczasowego swego obszaru (114 424 km 2) . 2 566 km 2 Ju~oslawji oraz 8 712 km~ Grecji, tak że obecnie
obszar jej, objęty przez wymienione granice, wynosi 103146 km~.
Na 1 km granicy przypada 478 km~ powierzchni. Szczególnie dotkliwą jest dla Bułgarii strata Tracji Białomorskiej. Wraz z nią
straciła Bułgaria nietylko część wybrzeża morskiego, lecz i krainę
o klimacie śródziemnomorskim, nadającą się do uprawy owoców
południowych (oliwki, cytryny, pomarańcze, które nie udają się
w obecnych granicach Bułgarii.
Pod względem geopolitycznym ukształtowanie terytorium
Bułgarii jest b. korzystne, gdyż kształt jei w ogólnych zarysach
jest zbliżony do prostokąta. Sprzyja to, przy uwzględnieniu
również innych czynników, łatwiejszej organizacji komunikacji
wewnętrznej oraz życia gospodarczego kraju.
się
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W orografii Bułgarii przewaza1ą kierunki rówTaki kierunek, posiada płyta północno-bułgarska,
łańcuch bałkańsk i oraz towarzyszące mu wyżyny, wielka nizina
środkowo-buł~arska, zawarta pomiędzy górami Sredna Gora
i Rodopy, jak też i ugru powania górskie Rodopy . Tylko w poł udniowo-zachodniej części kraju, na południe i zachód od góry
Riła, występuj ą kierunki południkowe.
Orografja.

noleżnikowe.

Żródłowiska Maricy w górze trzy jeziorka karowe.

Ukształtowanie pionowe powierzchni narówni ze stosunkami
klimalycznemi odgrywa dużą rolę w stosunkach gospodarczych.
Następująca tablica podaje zestawienie poszczególnych stref
wysokościowych na obszarze Bułgarii.
Podział

obszaru

Tab I i c a I .
na strefy

Bułgarji

W y s o k o

wysokościowe.

ś ć

n . p. m.

KRAINA

I 200 - 500

500- 1000

16 898,532

19 868,!,31

5 243,904

l 388,700

43 399.667

13069,574

15 281.356

8 420,240

5 487,848

42 259.018

393.154

l 073.084

9 986,721

6 034,529

O- 200
B ułgarja

Póln. . . .

Bull!arja Poludn.
Bułg.

Poludn.-Zach.
Ogółem

..

30 361.260

36 222.971

23 650.865

1000-2925 1 O~ólern
km 2

17 487 4881
1

12 911.077 103146,1731
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W zestawieniu tern zastosowano, przyjęty tradycyjnie w naukraju na trzy wielkie krainy: Bułgaria
od głównei!o grzbietu ~ór Bałkańskich;
na południE: od tego grzbietu, do góry
zwanej lchtimanska Sredna Gora; na zachód od tej góry rozpościera się Bułgaria Południowo - Zachodnia, która obejmuje
dorzecze rzek Strumy, Mesty oraz :górny bieg rzeki lsker.
Bułgaria jest stosunkowo wysokim krajem, przeciętna bowiem jego wysokość nad poziomem morza wynosi 480 m. Najdogodniejszy dla produkcji rolnej pas od O do 500 m obejmuje
66,50/o całego obszaru kraju. Innemii słowy dwie trzecie obszaru
kraju nadaje się pod gospodarkę rofoą.
Północno-Bułgarska kraina plyfowa. Ze względu na kierunek odpływu wód kraina ta dzieli się na dwa obszary nierównej wielkości. Większy obejmuje dorzecze Dunaju i dlatego
zwany jest Dunajska Bulgarja, drugi zaś, mniejszy który nie
posiada jednej ogólnej nazwy, ob,ejmuie dorzecza wszystkich
rzek, wpadających wprost do morza Czarnego.
Północno-bułgarska kraina płytowa składa się przeważnie
z młodszych osadów trzeciorzędowych. Na południe od rzeki Wit
ustępują one miejsca formacjom górno - kredowym (senon), od
rzeki Osem poczynają przeważać formacje doino-kredowe. Pół
nocno-wschodnia Bułgaria składa się przeważnie z tych samych
formacyj. W niektórych miejscowościach koło Warny stwierdzono również warstwy górnej kredy, oraz nowszy i starszy
bułgarskiej, podział
Północna - na północ
Bułgaria Południowa -

ce

trzeciorzęd.
Ta część Bułgarii jest b. lekko pofalowana. Fałdy spowodowane przez wydźwignięcie gór Bałkańskich, stają się coraz
słabsze w miarę oddalania się od g,ó r i zanikają prawie całko

wicie w płn. częściach krainy. Dla1tego też kraina ta może być
traktowana jako płyta (Tafelland), t. j. obszar o warstwach poziomych.
Bardzo wielkie znaczenie dla1 gospodarki rolnej posiada
fakt występowania na całym obszarze gleb loessowych, których
warstwa w pobliżu Dunaju dochodzi do znacznej grubości (przy
m. Orechowo - 100 m). W kierunku południowym zasięg gleb
loessowych sięga stoków gór Bałkańskich, przyczem na wschód
od m. Szumen loessy ciągną się wzdłuż wschodnich zboczy gór,
docierając do m. Nesebar. W południowej części krainy w pobliżu gór Bałkańskich, loessy u)eglty silnej erozji i zawierają
domieszkę gliny. Dzięki glebom loessowym północna Bułgaria
odznacza się wie lką żyznością i słynie z uprawy różnych gatunków zbóż.
Jest to łańcuch górski długości ponad
20 - 45 km. Ku południowi opada on stromemi urwiskami, stoki północne są łagodne. Najwyższy szczyt,
Jumrukczał (2372 ml, znajduje si1~ w środkowej części gór,
jego stoki są pokryte wielkiemi lasami, wśród których rozsiane
są liczne wsie i osiedla, zamieszkal:e przez przedsiębiorczą lud-

Góry

500 km i

-
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Bałkańskie.

szerokości

ność, która w miarę wzrostu zaludnienia emigruje częsc10wo
i osiedla się w żyźniejszych równinnych okolicach Bułgarji Pół
nocne j,
Pod względem tektonicznym, geomorfologicznym, a nawet
antropogeograficznym, góry Bałkańskie dziel ą się na trzy części:
Bałkany Zachodnie, Środkowe i Wschodnie. Bałkany Zachodnie
rozpościerają się od doliny rzeki Timok do przełęczy Araba-

Szczyt

Mussała

(2925 m), w p asmie RHa. Naj wytszy szczyl
na półwyspie Balkaćs,kim.

konak. Stąd do węzła górskiego ŻE~lazne Wrota ciągną się
Bałkany_ Srodkowe. Na wschód od Bałkanów Środkowych ciągną
się Bałkany Wschodnie, które znacznie się obniżają i rozwidlają
na trzy pasma.
Bałkany są złożone z grupy archaLicznych skał (granitowych
i in.), pokrytych częściowo lub w całości przez skały z okresu
mezozoicznego. Bałkany zaczęły się fałdować w końcu epoki
kredowej, fałdowanie s kończyło si ę osllatecznie w epoce trzeciorzędowej. Grzbiety posiadają dziś charakter łagodny. Niższ e
z nich nadają się pod upraw ę niekt,ó rych kultur rolnych, zaś
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wyższe wykorzystywane są na pastwiska. W sąsiedztwie Bał
kanów jest położona Sredna Gora. Bałkany są oddzielone od
Srednei Gory przez kilka gęsto zaludnionych kotlin, w których
ongiś kwitły rzemiosła, obecnie zaś są one zajęte przez rentowne kultury jak winnice, sady owocowe, plantacje roślin wonnych (róża in.), tytoniu i in. Są to następujące kotliny: Zlatiska,
Karłowska, Kazanłyska, Twardiska i Sliwenska.

Nizina Środkowo-bułgarska jest ograniczona przez Sredną
oraz Bałkany Wschodnie z północy, zaś przez Rodopy, góry
Sakar i Strandża z południa. Podobnie jak północno-bułgarska,
płyta dzieli się na część czarnomorską z centrum m. Burgas,
z której rzeki płyną wprost do morza Czarnego i na nizinę rzeki
Maricy, z osią hydrograficzną - rzeką Maricą.
Nizina rzeki Maricy utworzona została przez stopniowe
zapadanie się Riło-Rodopskiego masywu archaicznego, część
którego stanowi również góra Sredna Gora. Proces ten toczy
się dalej jak to stwierdzono podczas trzęsienia ziemi w r. 1928.
Nizina środkowo - bułgarska jest pokryta urodzaj nem i glebami, przeważnie pochodzenia aluwialnego, co w połączeniu
z korzystnemi stosunkami klimatycznemi sprzyja uprawie szeregu
kultur południowych, wczesnych warzyw, owoców i in. Uprawa
tych kultur jest rozpowszechniona szczególnie w okolicy Filipopola (Płowdiwa) i na zachód od niego.
W kierunku zachodnim nizina śródkowo-bułgarska wkracza
orograficznie i tektonicznie w szereg kotlin Zachodniej Bułgarii
Srodkowej, oraz do krainy, zawartej między Zachodnim Balkanem z północy, Riłą i górą Osogowo z południa. Kotliny te,
a szczególnie Ichtimanska, Sofijska oraz Dragomanska są szczególnie ważne pod względem komunikacyjnym, gdyż tworzą one
część szlaku naturalnego, wzdłuż którego prowadzą drogi z Biało
grodu do Konstantynopola i wgłąb Małej Azji. Wykorzystywany
jeszcze w najdalszej starożytności, szlak ten odgrywał niezmiernie ważną rolę w stosunkach między Zachodem a W schodem.
Najważniejszymi przedstawicielami grupy Macedono-Rodopskiej w Bułgarii są: Rodopy, Riła i Pirin.
Rodopy przedstawiają się jako potężny labirynt górski,
obejmujący przestrzeń między rzeką Marica, Niziną Białomorską
i rzeką Mestą. Ich część środkowa posiada szerokość 100 km,
wobec czego góry le stanowią poważną przeszkodę w komunikacji między Tracją Białomorską a Niziną Śródbułgarską. Ze
swemi szerokiemi .(!rzbietami, pokrytemi doskonałemi pastwiskami,
Rodopy są obszarem rozwiniętej hodowli bydła, z czego słynęły
one już za dawnych czasów. Rodopy są pozatem bogate w lasy
i rudy. W szerokiej dolinie rzeki Arda, która przecina ich stoki
wschodnie i w kotlinach połączonych z nią i jej dopływami,
uprawia się b. dobry pod względem jakościowym ty toń. Ze
strony zachodniej Rodopy są połączone bezpośrednio z Riłą.
Dokładnie ustalonej i pewnej granicy nie można między temi
górami przeprowadzić.
Gorę
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Riła to najwyższa góra na półwyspie Bałkańskim. J ej naj-

wyższy

szczyt Mussała sięga 2925 m wysokości. Posiada ona
silnie zarysowany charakter alpejski, podczas epoki lodowcowei
bowiem schodzi ł y z niej liczne lodowce. Lodowce te pozostawiły
głębokie wyżłobienia po jej zboczach, setki pięknych jezior górskich i szeroko wyr:,:eźbione d oliny. Riła jest wa:1nym w~złem
hyd rograficzn ym Bułgarii. W jej obszarze leżą źródła rzek

Klaszto r z X wieku w Riła. Święte miejsc e Bulgarji,

Marica, lsker, Mesta. W cudownej dolinie Rilskiej rzeki znajduje się święty przybytek narodowy - wielki klasztor Rilski.
Przyczy nił się on, w znaczne j mierze, do zachowania poczucia
narodowego oraz pi śmiennictwa bułgarskiego pod jarzmem tureckiem.
Góra Pirin ciągnie się między rzekami Strumą a Mestą.
Jest ona poł ączona z Riłą, zapomocą siodła Predjelskiego. Pirin
jest drugą pod względem wysokości górą w Bułgarii (szczyt Eli
Tepe - 2915 m). Podobnie jak na Riła, również i na górze
Pirin istniały ongiś lodowce, które pozostawił y swoje ślady na
płn. zboczu góry, gdzie w szerokich wyżłobieniach są położo ne
liczne mniejsze lub większe jeziora górskie. Wysokie, łagod
niejsze części góry Pirin są pokryte pastwiskami, a niskie i strome
stoki oraz zbocza d olin wspaniałemi lasami iglastemi.
Bulgarja Południowo - Zachodnia jest krainą o szczególne j
strukturze komórkowej. Spotykamy tu ukształtowanie powierzchni
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bardzo urozmaicone, ze zmiema1ącem1 się naprzemian kotlinami
i górami. Znajdują się tu następujące ważniejsze góry, poza przytoczonemi uprzednio: góra Witosza z najwyższym szczytem Czerni
Wrych (2885 m) położona w sąsiedztwie stolicy Bułgarii, Sofii
i leżące w pobliżu jej Werila, Piana i Ljulin; góra Wiskiar,
Goło - Brdo, Koniuwska, góry Kraiszte i Osogowska, z której
tylko część północna należy do Bułgarii. Z dwudziestu dwu kotlin,
znajdujących się w tych górach, najważniejsze są następujące:
Sofijska (1185 km2), Moszyno - Perniska, z której wydobywają
znaczne ilości węgla, Radomirska, Kiustendilska, znana ze swych
owoców, Dupnicka, Samokowska, Gorno -Dżumajska, Melniska,
produkująca słynne wina, Petricka i Razłoska.
Geneza tych kotlin oraz ich właściwości geograficzne posiadają dużo wspólnych cech. Większość z nich była zajęta w·okresie
póżniej szego trzeciorzędu przez jeziora. Wpływ śródziemno
morski odczuwa się tylko w kotlinach wzdłuż średniego i górnego biegu rzeki Strumy, oraz w kotlinie Newrokopskiej wzdłuż
rzeki Mesty. W pozostałych kotlinach panuje wyraźny klimat
lądowy. Latem roz~rzewają się one silnie, zimą zaś ochładzają,
osiągając dość często temperaturę poniżej O. Ludność Bułgarii
Połudn. - Zachodniej skupiona jest przeważnie w tych kotlinach.
Części górskie są zaludnione rzadziej w porównaniu z Bałka

nami i Rodopami.
Hydrografja. Gęstość i rozciągłość sieci rzecznej danego
kraju zależy od ilości opadów, oraz od kolei, jakie kraj przechodził w przeszłych okresach geologicznych, wynikiem czego
są obecne kształty orograficzne. Bułgaria, jak już zauważyliśmy,
posiada znaczne obszary górskie, które w licznych punktach
osiągają znaczne wysokości. Góry te tworzą działy wód, spły
wających w otaczające kotliny i niziny. Dzięki dogodnej strukturze oro~raficznei, Bułgaria posiada względnie gęstą sieć rzeczną.
Układ pionowy kraju nie pozwolił jednak na rozwinięcie się
wielkich systemów rzecznych. Do tego przyczyniają się i niezbyt wielkie opady roczne (przeciętnie 645 mm), które nawiedzają kraj przeważnie w postaci deszczów ulewnych, spadają
cych tylko w pewnych porach roku (latem, jesienią), a nie rozłożonych równomiernie wciągu całego roku. Rzeki Bułgarii mają
najwyższy wodostan pomiędzy marcem a lipcem.
W ody rzek bułgarskich należą głównie do dwuch zlewisk:
zlewiska morza Czarnego i morza Białego. Morze Czarne przyjmuje rzeki wprost lub pośrednio przez Dunaj. Dorzecza rzek,
które spływają wprost do morza Czarnego zajmują 10 204 km2,
dorzecze zaś Dunaju wynosi 40 313 km2, czyli ogółem obszar
należący do zlewiska czarnomorskiego wynosi 55 518 km 2 • Powierzchnia zlewiska białomorskiego iest mniejsza, a mianowicie
wynosi 47 304 km2 • Z te~o 35191 km 2 obejmuje dorzecze rzeki
Maricy, 8 616 km 2 - rzeki Strumy, oraz 3 497 km 2 rzeki Mesty.
Powierzchnia zajęta przez wewnętrzne, pozornie bezodpływowe
baseny, spotykane w obszarach karstowych jest b. mała się
gając zaledwie 322 km2•

-

17&

Bulgarja Dunajska, ze względu na swe ogólne nachylenie
stanowi jakoby dalszy c i ąg stoków północnych Bałkanów. Z Bał
kanów wypływają wszystkie rzeki Bułgarii Dunajskiej, za wyjąt 
kiem rzeki Isker. Stosunki. h ydrograficzne w Bułgarii Dunajskiej
posiadają pewne osobliwości, odróżniające ją od innych nizinnych obszarów Bułgarji. Pokrywające ją gleby loessowe, oraz
warstwy wapienne, tworzące na przeważnei części podglebie,

Uprawa

są łatwo

ryżu

w

okręgu

Pazardzik.

przepuszczalne. To też opady atmosferyczne nie zatrzy-

muj ą się w glebie zbyt długo. Stanowi to jedną z najważniejszych
p rzyczyn, dla których Bułgaria Dunajska, pomimo licznych rzek,

jest krainą, podlegającą systematycznym posuchom letnim. Głę
bokie doliny wyżłobione przez rzeki w gruntach loessowych
i wapieniu, stanowią wielką przeszkodę dla przeprowadzenia taniego i opłacającego się nawodnienia. Z tego względu wszystkie
kultury rolne, które potrzebują du żo wilgoci, przedewszystkiem
jarzyny, uprawiane $ą tylko w obfitujących w podziemne wody
dolinach aluwialnych, wzdłuż rzek. Obszary pomiędzy rzekami
są przeznaczone dla kultur, którym wystarczają opady atmosferyczne.
Z rzek Bułgarii Dunajskiej najobficiej zaopatrzona w wodę
jest rzeka Isker, najdłuższa rzeka tego obszaru. Wypływa ona
z ~óry Riła i po przepłynięciu 400 km wpada do Dunaju.
Następna po niej rzeka Jantra (270 km), wypływa z Bał·
kanu (szczyt Bezludi:a). Pomimo że jest ona znacznie krótsza
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od poprzedniej ma wielkie dorzecze (7 845 km:!), które jest
tylko o 600 km:! mniejsze od dorzecza Iskru. Jest to najgęściej
zaludnione dorzecze Bułgarii, na którem rozsiane jest 10 miast.
Ważniejsze z pozostałych rzek Bułgarii Dunajskiej są następujące: Łom (93 km dług.) wypływa przy przełęczy Św. Nikoła i uchodzi do Dunaju pod m. Łom; rzeka Ogosta posiada
w górnym biegu liczne dopływy i duże dorzecze (3126 km kw.),
wypływa z góry Cziprowska i uchodzi do Dunaju pod m. Orechowo; rzeka Skit, mniejsza rzeczka, uchodząca w pobliżu rzeki
Ogosta; rzeka Wit wdarła się głęboko w µółn. stoki Bałkanów
swojemi dwoma dopływami (Biały i Czarny Wit); rzeka Osem,
o bardzo krętym biegu jest drugą pod względem długości rzeką
w Bułgarii Dunajskiej (333 km); rzeka Rusenski Łom, utworzona
z kilku większych dopły wów , płynących głębokiemi ·d olinami,
zlewających się w pobliżu m. Ruszczuk. Na wschód od rzeki
Rusenski Łom niema rzek stałych, których wody docierałyby
do Dunaju,
Bulgarja Czarnomorska - tak możemy nazwać tę część
Bułgarii, z której rzeki spływają wprost do morza Czarnego.
Główna z tych rzek to Kamczija. Z wszystkich rzek na półwys
pie Bałkańskim, wpadających do Morza Czarnego, Kamczija jest
najdłuższa i najobfitsza w wodę. Dorzecze jej obejmu1e obszar
5 146 km:!. Jest ona utworzona z dwuch jednakowej \\ ielkości
dopływów Golema Kamczija i Luda Kamczija, które zlewają s ię
u podnóża Bałkanów Wschodnich. W dolnym biegu, przed ujś
ciem do morza, Kamcziia przepływa szeroką ba~nistą doliną
Longoza o długości 36 km, porośniętą je~ionami i wiązami.
Z innych rzek Bułgarii Czarnomorskiej najważni ejsze są:
Prowadijska, Ajtoska, Fakijska, oraz rzeki Weleka i Rezowska
wypływające z góry Strandża. Rzeka Rezowska tworzy granicę
pomiędzy Bułgarją i Turcją.
Rzeki niziny Maricy różnią się bardzo od rzek Bułgarii
Dunajskiej. Wszystkie, po zejściu na nizinę, płyną w płytkich
dolinach, których brzegi są przeważnie pochodzenia aluwialnego.
Podczas wylewów, co zachodzi prawie corocznie, zalewają one
wielkie obszary ziemi. Z tego względu nadają się one do celów
nawadniania sztucznego. Początki sztucznego nawadniania w tych
okolicach datują się od wieków, kiedy zaczęto uprawiać na tym
obszaru ryż, wymagający do uprawy dużo wody. Obszerna
sieć nawadniająca została tu urządzona jeszcze przed oswobodzeniem Bułgarii, w miejscowościach Kriesim i Pazardżik.
Rzeka Marica, główny szlak wodny niziny, jest najdłuższą
rzeką półwyspu Bałkańskiego (530 km) o bardzo rozległem dorzeczu. Prawie w całym biegu rzeka przepływa okolice niskie
i równinne, wobec czego jej znaczenie gospodarcze i komunikacyjne jest b. duże.
Z dopływów Maricy, wypływających z Rodopów najważ
niejsze są następujace: Eli-Oere. która skupia wody kotliny
Czepinskiej; rzeka Wycza, posiadająca wielkie, pokryte lasami
dorzecze; rzeka Czaja jest, największą rzeką Rodopów Środko-
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pod względem komunik acyjn ym; rzeka
Ołu-Dere skupiająca wody północnych stoków Rodopów Wschodnich oraz doliny Haskows kiej trzeciorzędowej ; rzeka Arda, największy prawy dopływ Maricy, dzieląca swą wielką i szeroką
doliną Rodopy Wschodn ie na dwie połowy, dorzecze jej w gra2
nicach Bułgarii obejmuje 6080 km •
Najważniejsze lewe dopływy są następujące: Topolnic a,
która przerzyn a Sredną Gorę i uchodzi do Maricy pod m. Pawych, szczególn ie

ważną

Uprawa tytoniu w Rodopach wschodoich.

J ana, Strema, która skręca pod szczynawadnia kotlinę Karłowską, rzeka Sazi
tem
lijska, która nawadni a pola Starozag orskie i wreszcie rzeka Tundża.
Ta ostatnia jest również rzeką bałkańską - wypływa na wschód
od Jumrukc zala. Po przepłynięciu przez pola: Kazanlys kie,
Twardisk ie, Sliwensk ie, skręca ona kolo Srmena Gora i wpada
przy Adrianop olu do Maricy. Tundż.a (416 km) jest najdłuższym
dopływem Maricy.
Bulgarja Południowo-Zachodnia jest odwadni ana przez rzeki:
Struma, Mesla, Isker oraz Niszawa. Rzeka Struma przepływa
przez dziesiątki małych i duży c h kotlin. Posiada ona sze roką
dolin ę, wzdłuż. której od czasów staroży tnych po dzień dzisiejszy prowadz ą ożywion e szlaki komunik acyjne między morzem
Siałem a wnętrzem półwyspu. Długość rzeki Strumy do ujścia
do jeziora Tachino wynosi 392 km długości. Rzeka Mesla przedstawia typową rz ekę górską prawie aż d o swe~o deltoweg o
uj ścia. Płynie ona również przez dwie kotliny - Razloską oraz
Newrokopską. Długość jej wynosi 246 km.

zardżik

(155 km),

Łuda

Bałkanów Weż.en
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W Bułgarii niema jezior wewnętrznych. Prócz pomme1szych jezior wysokogórskich w Riła i Pirin, w okolicach niższych
spotykamy małe jeziora karstowe oraz perjodycznie zabagnione
obszary. Większe jeziora błotne spotykamy koło Dunaju i morza Czarnego. Niektóre z nich zostały ostatnio osuszone, celem
stworzenia warstatów pracy dla Bułgarów-uciekinierów z Grecji.
W tych warunkach fizycznych płynie życie narodu bułgar
skiego od wieków. Nie można zaprzeczyć, że natura obdarzyła
ten kraj znaczną liczbą bo~actw, które dokładnie i wszechstronnie zaczęto wykorzystywać dopiero po wyswobodzeniu Bułgarii.

K I
Pośredniość położenia

ł

m at.

geograficznego Bułgarii' zaznaczyła
w jej klimacie. Pomimo stosunkowo małego tery·
torium, znajduje się Bułgaria z jednej strony pod wpływem klimatu lądowego Europy wschodniej i środkowej, a z drugiej- pod
wpływem łagodnego klimatu śródziemnomorskiego. Granice tych
wpływów stanowią góry Koniuwska, Werila, Ichtimanska Sredna
Gora, Bałkany Środkowe i W schodnie.
Ta dwoisto ś ć klimatyczna, która narzuca się podróżnikowi
szczególnie, gdy zwiedza on Bułgarię w porze wiosennej, odzwierciedliła się w gospodarce rolnej kraju.
W nizinie Maricy uprawiany jest szereg roślin, wymagających klimatu cieplejszego (ryż, bawełna, tytoń, róże, orzeszki
ziemne, sezam, mak i t. p.). Nie rosną one wogóle, lub też
bardzo trudno w Bułgarii północnej.
Średnia roczna temperatura Bułgarii waha się od 10° C
(miasta naddunajskie) do 13.5° C (Petricz). Po sprowadzeniu tych
temperatur na poziom morza daje to 12- 14° C, t. j. o 0° 5 do
1° więcej, niżby wypadło ze względu na szerokość geograficzną
Bułgarii. W Bułgarii północnej i połudn .-zachodniej średnia
temperatura stycznia wynosi 1 - 2° C, a średnia lipca 20 - 22° C;
w Bułgarii za ś południowej oraz na wybrzeżu czarnomorskiem
średnia stycznia 1° - 2° C, zaś średnia lipca 21,5° - 24° C. Najniższa notowana dotychczas temperatura w Bułgarii wynosi 32,2° C (w lchtiman 2-go lutego 1929 r.l, najwyższa zaś 45° C
w cieniu (w Sadowie nizina Maricy - oraz w Wyrszec - Buł
garia półn.·zachodnia - dnia 5-go sierpnia 1916 roku).
Ilość opadów w różnych krainach Bułgarii zależy przede·
wszystkiem od położenia n ad poziomem morza, oraz od wiatrów
deszczonośnych, które przewa żnie wieją z zachodu.
Przeciętna roczna ilość opadów wynosi 650 mm. Najwięcej
opadów posiadają miejscowości górskie - ponad 1000 m (ponad
850 mm), maximum opadów zanotowano w Petrochan (Bałkany
zachodnie) - 1.724 mm w roku 1898; przeciętne zaś opady
roczne w tej miejscowości wynoszą 1.150 mm. Najuboższe pod
wzgl ę dem opadów są obszary nad Dunajem (Kozłoduj, Swiszczow),
koło rzeki Prowadyjskiej, między Anchialo i Elchowem oraz
koło Płowdiwa (około 500 mm).
W krainach o wpływie
się również
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klimatu lądowego maksymalne opady wypadają w czerwcu lub
maju, a minimalne w sty,zniu lub lutym (w Bułgarii północnej oraz
południowo-zachodniej), zaś w miejscowościach w których przeważa klimat ś ródziemnomorski maximum opadów wypada na
listopad lub grudzień, zaś minimum na sierpień lub wrzesień (Buł
gari a połudn.-wschodnia, Rodopy oraz doliny rzek Strumy i Mesty ).
Opady śnieżne wypa daj ą przeważnie podczas czterech miesięcy: grudzień, styczeń, luty i marzec. Podczas gdy w miej-

Owczarze z okolic Sofii.
scowościach niższych Bułgarii południowej i na wybrzeżu czarnomorskiem pokrywa śnieżna trwa dwa- trzy tygodnie, w miejscowościach wyższych śniegi leżą do końca lata.
Przeciętne roczne zachmurzenie w Bułgarii wynosi 5.4 (czyli
540/o), t. j. w ciągu roku tylko nieco więcej niż połowa sklepienia niebieskiego pokryta jest chmurami. Wilgotność względna
wynosi 70- 80% , przyczem latem zmniejsza się do 580/o (m. lipiec).
W Bułgarii najczęściej wieją wiatry z zachodu. Wiatry
wschodnie wieją na wybrzeżu i to tylko wiosną, latem i w pierwszej połowie jesieni. Wogóle wiatry wieją najczęściej zimą
i wiosną, a na wybrzeżu - jesieni ą.
Pod względem głównych pierwiastków klimatycznych Buł
garia podzielona jest, według K. Kirowa, na sześć obszarów
klimatycznych:
1. Suchy i zimny obszar Dunajski. Ma on mało opadów, surową i długą zimę, a gorące lato przy na jwiększej w Buł
garii amplitudzie rocznej wahań temperatury.
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2.

Obszar umiarkowanie lądowy. Obejmuje on południową
część Bułgarii Północnej oraz Połudn.-Zachodniej do gór

Koniuwska i Werila. Opadów ma około 650 mm rocznie,
wahania temperatury znaczne.

3. Przejściowy obszar lądowy obejmuje Nizinę Środkowo-buł

garską, kotlinę Kiustendilską i Dupnicką. Posiada ona pierwiastki wpływu śródziemnomorskiego o złagodzonej porze
zimowej i mniejszej amplitudzie wahań temperatury.

4.

nadbrzeżny obejmuje wąskie pasmo
pod wpływem morza Czarnego. Wpływ ten odczuwa się w mniejszych amplitudach wahań temperatury
i większej wilgotności względnej. Pora jesienna jest tam
cieplejsza od wiosennej i obfituje w opady.

5.

Obszar śródziemnomorski obejmuje krainę Strandży oraz
obszar na południe od grzbietów Rodopów północnych,
Riły i Osogowa. Charakterystyczną cechą tego obszaru jest
fakt występowania maximum opadów w listopadzie lub
w grudniu, a minimum w sierpniu lub wrześniu. Występują
tu stosunkowo najwyższe temperatury i najmniejsze opady

C·arnomorski obszar

będące

śnieżne.

·6.

skład tego obszaru wchodzą wszystkie okolice Buł~arji o wysokości ponad 1000 m nad poziomem morza. Obszar wyróżnia się obfitemi opadami (ponad
850 mm rocznie), przeważnie w postaci śniegu, niską temperaturą i niskiem ciśnieniem atmosferycznem oraz stosun-

Obszar wysokogórski. W

kowo najmniejszemi amplitudami

wahań

temperatury.

Flora i fauna .
Położenie geograficzne Bułgarii, jej klimat i urozmaicona
powierzchnia przyczyniły się do bogactwa jei flory, która liczy
około 3 OOO odmian roślinnych. Z ugrupowań roślinnych, lasy,
które wyciskają swoiste piętno na krajobrazie kraju, zajmują
największą część kraju 28t'/ 0 całej powierzchni. W okolicach
niższych składają się one z dębu, wiązu, jesionu, topoli, lipy,
wierzbv; na średniowysokich zboczach górskich (Bałkany i Sredna Gorał - przeważnie z buku, a w wysokich górach (Riła,
Rodopy i Pirin} - z drzew iglastych (sosny, świerki i t. p.}.
Z innych formacyj roślinnych dużą przestrzeń zajmuje roślinność
stepowa, którą spotykamy w Bułgarii Dunajskiej, gdzie stanowi
ona dalszy ciąg obszarów stepowych na Wołoszczyźnie i w Rosji
południowej oraz w nizinie środkowo - bułgarskiej. Części wysokogórskie charakteryzuie roślinność glacjalna, spotykana w Alpach, Karpatach i górach Kaukaskich, jak też z niektóremi odmianami endemicznemi (Haberlea Phodopensis).
Pod względem fitogeograficznym najbardziej zajmujący obszar
stanowi kraina czarnomorska, gdzie spotykamy zarówno krymskie jak i małoazjatyckie odmiany roślin: mamy tu dziką w inną
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latorośl, jawor., cyprysy, rododendrony, dzikie oliwki i mnóstwo
roślin śródziemnomorskich, które spotykamy i w dolinach rzek

Strumy i Mesty.
Fauna Builgarji jest również b. bogata, pomimo że wciągu
ostatnich lat ilość dzikich zwierząt, szczególnie drapieżników,
stale się zmniejsza. Niektóre ze zwierząt, które spotykamy

Sozopol.

główny

port rybacki w

Bułgarji.

w Bułgarii zamieszkują również Europę środkową i wschodnią
inne zaś - strefę śródziemnomorską oraz Małą Azję.
Ze zwierząt drapie żnych największe szkody, szczególnie
w zimie, wyrządza wilk. Niedźwiedź zamieszkuje obecnie tylko
wysokie góry. Lisa spotykamy wszędzie. W górach Strandża
oraz Rodopaclb Południowych zamieszkuje ryś (Lynx pardinus),
szakal, oraz d ziki kot. Z drobniejszej zwierzyny najczęściej
spotykamy zająca. Rodopy obfitują w dziki.
Dzikie ko,zy, sarny, jelenie pozostały w b. małych ilościach
i to tylko na najwyższych stokach górskich. W morzu Czarnem znajduje się mnóstwo ryb i ssaków: delfin, foka (Phoca
monahus).
Bułgaria jest bogata i w ptactwo. Znajdujemy tu liczne
odmiany ptak6w drapie żnych: orły, sokoły, sowy, kruki, wrony.
Popularnemi ptakami śpiewaiącemi są: słowiki, kosy, skowronki.
Z ptaków łownych najczęściej spotkać można przepiórki, kuropatwy, turkawki, dzikie gołębie, kaczki, głuszce, słomki i in.
Wte•10,ołol
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L ud n o i

ć.

Bułgaria jest położona w zasięgu kultury śródziemnomors
kiej. Ludność, która ją zamieszkiwała, znajdowała się jeszcze
w najodleglejszej starożytności pod wpływem kultur, które kwitły
podówczas. Pierwsi mieszkańcy historyczni Bułgarii to T rakowie, którzy osiedlili się w tym kraju na 2 OOO lat przed Nar. Chr.
Nie są oni jednak pierwszymi mieszkańcami tej ziemi. Liczne
prehistoryczne wykopaliska wskazują na to, że i przed nimi żyli
tu ludzie. Najstarsze zabytki materialne znalezione dotychczas
w Bułgarii (a są one najstarsze i na całym półwyspie Bałkań
skim), datują się z młodszej ery paleozoicznej.
Trakowie był to naród liczny i wojowniczy. Zajmowali się
hodowlą bydła, rolnictwem i uprawą winnej latorośli. Więk
szość ich w IV - V wieku po Nar. Chr. została zromanizowana
lub też zasymilowała się z ludnością Grecji. W ten sposób zniknęła ona, przyczyniając się do stworzenia narodu rumuńskie~o
i albańskiego. Resztki Traków stopiły się z masami słowiań
skiemi, które w początkach VI wieku zalały półwysep.
Z wszystkich narodów, które podczas wielkiej wędrówki
ludów, przeszły przez Bułgarię. tylko słowianie zdołali osiedlić
się i stworzyć własne państwo. Do tego jednak przyczynił się
szczep turkski- Bułgarzy, który opuściwszy swą starą ojczyznę
nad morzem Azowskiem, skierował się na półwysep Bałkański.
Tu też w roku 679 po Nar. Chr. zostało założone słowiano-buł
J!arskie państwo, które obejmowało Dobrudtę oraz Bułgarię
Półn.-Zachodnią. Bułgarzy, znacznie słabsi liczebnie od ludności
słowiańskiej, zasymilowali się ostatecznie w środowisku słowiań
skiem, szcze)!ólnie po przyjęciu wiary chrześcijańskiej i po wynalezieniu abecadła i pisma słowiańskiego przez św. Cyryla
i Metodego (IX wiek). Buł~arzy pozostawili jednak swe imię
nowoutworzonemu państwu i zamieszkującej jego terytorium
ludności.

W początku IX wieku, za panowania cara Kruma, w Buł
garii powstaje dążność do zjednoczenia Słowian, znajdujących
się poza granicami kraju w Tracji i Macedonii. Osią~nięto ten
cel za cara Simeona (892 - 927 r.), kiedy to granice Bułgarii
sięgały Czarnego, Białego i Adriatyckiego morza. W tym czasie
zakończone też zostało wiekopomne dzieło wzmocnienia ducha
i świadomości narodowej BułJ!arów, dzięki czemu - pomimo
licznych ciosów w ich dalszej historii politycznej - zdołali oni
zachować się jako naród wolny.
Znaczne zmiany etno~raficzne zaszły w Bułgarii pod jarzmem tureckiem (1396 - 1878 r.). W tvm okresie osiedla się
w Bułgarii mnóstwo Turków, Tatarów, Ormian, Czerkiesów, Rumunów i in. Od czasu odzyskania wolności {w r. 1878) do dziś,
obce narodowości w Bułgarii - przeważnie wskutek wysiedlenia
się i częściowo wskutek zasymilowania się - znacznie stopniały.
Dziś w granicach państwa bułgarskiego nie zamieszkują
wszyscy Bułgarzy. Znaczna ilość znajduje się w Jugosławii, Ru-
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munii, Grecji, oraz w Rosji południow1~j. Mniej szą ilość Bułgarów
spotykamy w Turcji, Ameryce, na Węgrzech.
Ludność Bułgarii, według statystyki z dn. 31.XII.1934 r., liczy
6 090 251, z tego 3 058 392 mężczyzn i 3 031 821 kobiet. Gęstość
zaludnienia - 59 osób na 1 km2• Ludność miejska, skupiona
w 97 miastach, stanowi 21,5°/c ogólnej liiczby mieszkańców. Wzrost
ludności dokonuje się stosunkowo szybko - o 14,8°/0 przeciętnie

Na targu w Sofiii.

w ciągu · roku, w okresie 1887 - 1934 r. Bułgaria zajmuje jedno
z pierwszych miejsc w Europie pod względem liczebności urodzeń, które jednak w ciągu ostatnich lat zmniejszyły się w stosuo ku do lat przedwojennych. W okresie 1920- 1930 r. liczebność urodzeń wynosiła 360/o.
Ludność obca w Bułgarii wynosiła według statystyki w 1926 r,
18,6°/0 ogólnej liczby. Emigracja, któ:ra nastąpiła w następnych
latach zmniejszył a len procent w znacznym stopniu. Z ludności
obcoplemiennej największa jest liczba Turków -577 tys. (1926r.),
którzy są skoncentrowani przewa ż:nie w Bułgarii północno
wschodniej i Rodopach wschodnich. Po nich idą Cyganie 134 tys., Rumuni - 86 tys., Żydzi - 46 tys., Ormianie - 27 tys.,
Rosjanie - 19 tys. i Grecy - 10 tys. Pod względ em wyznania
ludnoś ć Bu łgarii dzieliła s ię w r. 1926 w następujący sposób:
83,40/o - prawosławnych, 14,40/o - m,nhometan, 0,850/o - wyznania mojżeszowego, 0,740/o - katolików, 46°/o - wyznania ormiań
sko- gregoriańskiego, oraz 0,15°/o - innych wyznań.
Około 60°/0 ludności Bułgarii, ni1~ licząc dzieci do lat 6-ciu,
umie pisać i czytać. Procent analfabetów jest większy wśród
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ludności wiejskiej. Do narodowości najwięcej oświeconych zalicza się Żydów, Ormian i Bułgarów. Najwięcej analfabetów
spotyka się wśród Cyganów i Turków.
Liczba ludności zawodowo-czynnej w Bułgarii, ze względu
na udział kobiet w pracy rolnej, jest b. duża. W roku 1926 55,8°/0 ogólnej liczby ludności brało udział w gospodarstwie
krajowem. Z tego 75°/0 było zajętych na roli, przy hodowli
bydła, połowie ryb, w kopalniach; 16,7°/o - w przemyśle i handlu,
6,1 °/o - w administracji, armii i wolnych zawodach, oraz 2.2°/0
w służbie domowej i innych zawodach.

Stosunki demograficzne.

Osiedla w Bułgarii sklasyfikować można na trzy grupy:
miasta, wsie oraz przysiółki . Pojedyńcze chaty jako rodzaj
osiedla spotyka się tylko wyjątkowo. W środkowo - bułgarskim
obszarze płytowym, w nizinie środkowo-bułgarskiej oraz w kotlinach Bułgarii południow o-zachodniej, ludność wiejska zamieszkuje w wielkich i skupionych wsiach. W Bałkanach, na zachodnich stokach Srednej Gory, w Rodopach i Kraiszte, ludność
mieszka przeważnie w chatach rozsianych (siołach).
Bułgaria posiada 97 miast liczących 1308128 ludności oraz
4 276 wsi i 1 392 siół górskich o ogólnej ilości ludności 4 782 087
osób.
Wsie położone są przeważnie nad rzekami. Jest to szczególnie charakterystycznem dla Bułgarii północnej, gdzie znajdują
się największe wsie Bułgarii (w. Kneża - 12 tys., w. Ugryczyn8 tys., w. Kozłoduj - 7,5 tys., w. Wilczederma - 7,5 tys., w. Kojnare - 7 tys., w. Brenica - 7 tys. i in.).
Wsie bułgarskie w zarysach swych przedstawiają się jako
wsie wielodrożne, które spotykamy w częściach równinnych
kraju, lub jako wsie szeregowe, które spotykamy w dolinach
rzecznych lub jako nowe wsie, położone przeważnie przy drogach.
W ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat, wieś bułgarska znacznie zmieniła swój wygląd . Stare prymitywne domki zamienione
zostały na wygodne budynki z cegły, wśród doskonale utrzymywanych podwórzy. Ziemianki w Bułgarii Dunajskiej, w których
zamieszkiwała dawniej większość jej ludności, prawie że zniknęły.
W środku wsi bułgarskiej zwykle znajduje się plac, przy
którym znajduj ą się: cerkiew, gmina, sklepy i karczmy. Na
placu lub w pobliżu znajduje się szkoła, zwykle zajmująca ładny
gmach, będący dumą wsi. Komasacja własności rolnej jest dotychczas przeprowadzona w niewielu wsiach - tam ~dzie mieszkańcy sami tego wymagali. Największą kulturą materialną wyróżniają się wsie w dorzeczu rzeki Jantra, szcze~ólnie w okolicy
Tirnowa; w kotlinach podbałkańskich oraz na północnych stokach Rodopów zachodnich i środkowych.
Przysiółki górskie , pomimo iż uważane są za niższą kategorię miejscowości zaludnionych, zamieszkiwane są przez bardzo
przedsiębiorczą ludność. Szczególnie przejawia się to w Bał-
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kanach zachodnich, których ludność poza rolnictwem i hodowlą
bydła, zajmuje się różnemi rzemiosłami (wyroby drzewne, garncarstwo, nożownictwo i in.), pośrednictwem, transportem mię
dzymiastowym i in.). Prz yczy niła się ona, swą w ielką pracowitością i obrotnością, do rozwoju gospodarstwa północno-buł
garskiego obszaru płytowego, na któr~v stale przenika.
Miasta. W Bułgarii, jako w kratiu o starożytnej kulturze,
istnieją miasta, których powstanie k1ryje się w dalekiej prze-

Na targu w Sofii.

szłości. Takiemi miastami są: Nesebar, Sozopol, Warna, Sofia,
Filipopol (Płowdiw), Stara Zagora i inne. Inne miasta założone
zostały w średniowieczu, jak np. forte,ce: Szumen, Tirnowo, Assenowgrad, Prowadja i in. Miasta, które pows tały w czasach
nowszych, zawdzięczają swe istnienie pr zeważn ie swemu znaczeniu gospodarczemu. Do ostatniej kategorii miast zaliczają
się te, które nazwano tak tylko ze w,:ględów administracyjnych.
Zachowały one po dzień dzisiejszy swój charakter wiejski.
Według położenia i planu, miasta w Bułgarii, zdaniem prof.
A. lszirkowa, tworz ą trzy typy: południ o wo-europejskie lub romańskie, wschodnie oraz współczesne:. Pierwszy typ obejmuje
miasta położone w miejscowościach górzystych, charakteryzuje
go amfiteatralne uszeregowanie d omów, ciasne zabudowanie
i kręte ulice. Typowe miasto tego rodzaju to Tirnowo. Następny
t yp to miasta położone na równinach., o domach wśród wielkich,
ton ących w zieleni podwórzy. Takie miasta to Kazanłyk, Kiustendil, Panagiuriszcze. Typ trzeci obeiimuje wszystkie gruntownie
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przebudowane miasta, jak Sofia, Warna, Ruszczuk i in. Ponieważ
jednak, obecnie wszystkie miasta są przebudowywane, typowe
okazy pierwszej i drugiej grupy miast znikają. Większoś ć miast
Bułgarii zaliczyć można obecnie do typów mieszanych.
Miasta bułgarskie wogóle są małe. Tylko 11 miast posiada ludność powyżej 20 OOO mieszkańców, 17 miast pomiędzy
10 a 20 tys., pozostałe zaś do 10-ciu tysięcy mieszkańców. Przeciętnie na jedno miasto bułgarskie, nie licząc miasta stołecznego
Sofii, przypada 1O600 osób.
Podamy ogólną charakterystykę miast bułgarskich poczynając od północy.
Znaczenie, które posiadają obecnie miasta naddunajskie
zawdzięczają swemu położeniu nad tym wielkim szl'akiem wodnym. Przez miasta te przechodzi 25 °/0 handlu zagranicznego
Bułgarji. Pierwszeństwo pod tym względem dzierżą Ruszczuk
i Łom.

największe (50 tys. mieszkańców) i najmiasto nad Dunajem w Bułgarji. Posiada ono liczne
fabryki i hurtowe składy towarów. Odgrywało ono znaczną rolę
podczas niewoli tureckiej, jako warownia i jako główne miasto
województwa Dunajskiego, w skład którego wchodziła cała Buł
garia północna z Dobrudżą i część Bułgarii południowo - zachodniej.
Idąc wgłąb Bułgarii Dunajskiej, spotykamy drugi szereg
ośrodków miejskich, składający się z miast rolniczych. Między
niemi czołowe miejsce zajmuje Plewna (Plewen) (32 tys. mieszk.),
centrum bogatej okolicy o dużym rozwoju rolnictwa, uprawie
winnic, hodowli bydła; w okolicy Plewny hodują najprzedniejszą
rasę bydła, samo miasto posiada szeroko rozwinięty handel produktami rolnemi i hodowlanemi. W historii wojny rosyjskotureckiej (1877- 78 r.), Plewna zasłynęła z trzymiesięcznego oblę
żenia przez wojska rosyjskie.
Trzeci szereg miast w Bułgarji Dunajskiej składa się z miast
tworzących ogniwo pośrednie pomiędzy obszarem równinnym
i górskim. W ażnieisze z nich są następujące: Wratca, Tirnowo,
Gorna Orechowica. Wratca (16,5 tys. mieszk.) jest stolicą okręgu
o silnie rozwiniętej hodowli jedwabników, oraz winnic. Tirnovo
(14,1 tys. mieszk.) jest słynne, jako miasto stołeczne drugiego
Carstwa Bułgarskiego, jak również ze względu na malownicze
położenie. Jest ono centrum życia kulturalnego i administracyjnego. Gorna Orechowica, jest to ważny węzeł kolejowy ze
znacznie rozwiniętym handlem i rzemiosłem . Posiada kilka
ważnych przedsiębiorstw przemysłowych, między in. największą

Ruszczuk jest to

ważniejsze

cukrownię Bułgarii.
Na stokach Bałkanów

znajduje

się

ostatni szereg miast,

powstałych jako centra jarmarczne ludności górskiej. W przeszłości kwitły one dzięki uprawianym w nich rzemiosłom. Z nich
tylko Gabrowo (14 tys. mieszk.) osiągnęło charakter miasta przemysłowego. Jest to najbardziej zindustrializowane miasto Buł
garii. Szczególnie rozwija się tu przemysł włókienniczy i gar-
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barski. Posiada ono wielkie znaczenie dla oświaty narodowej,
w niem założone zostało pierwsze nowoczesne gimnazjum

gdyż

bułgarskie.

W krainie czarnomorskiej Bułgarii północnej, miasta powjako centra jarmarczne zamieszkałej tu dawniej ludności
tureckiej (Nowy Pazar, Osman Pazar - obecnie Omurtag, Eski
Dżumaja obecnie Tirnowiszte), inne jako warownie (Szumen
26 tys., Prowadja), trzecie zaś, jak np. Warna, jako miasta portowe. W krainie tej znajdują się pierwsze stolice Carstwa Buł
garskiego - Pliska i Presław . Warna (70 tys. mieszk.) jest najważniejszym portem na wybrzeżu czarnomorskiem, stci ona na
trzeciem miejscu pod względem ilości mieszkańcó.w. Po przyłączeniu Dobrudży Południowej do Rumunii, co pozbawiło Warnę
znacznej części jej zaplecza, rozwija się szczególnie jako miasto
letniskowe, odwiedzane nietylko przez Bułgarów, lecz i przez
cudzoziemców.
Miasta położone w kotlinach Podbałkańskich i w Srednej
Gorze mają wiele cech wspólnych z północnemi miastami bał
kańskiemi. Najważniejsze z nich są następujące : Karłowo i Kazanłyk (15 tys. mieszk.), centra produkcji oleju różanego oraz
Sliwen (31 tys. mieszk.) centrum przemysłu włókienniczego.
Z miast w nizinie rzeki Maricy najważniejsze jest założone
przez Filipa II Macedońskiego - Filipopol (Płowdiw). Jest to
drugie po Sofii miasto w Bułgarii, zarówno pod wzgl ędem wielkości (101 tys. mieszk.), jak i pod względem działalności gospodarczej i kulturalnej. Od powstania swego po dzień dzisiejszy, ze
względu na swe nadzwyczajnie korzystne położenie, zawsze odgrywało to miasto znaczną rolę. J est ono centrum bardzo ożywio
nego handlu. W jego olbrzymich składach znajdują się zarówno
produkty całej Bułgarii południowej, jak też mnóstwo towarów
importowych, przeznaczonych dla obejmowanego przezeń wielkiego rejonu gospodarczego. W Filipopolu odbywają się wielkie
targi doroczne.
Z innych miast niziny Maricy na większą uwagę zasługują:
Pazardżik (23 tys. mieszk.), centrum produkcji ry żu i konopi,
Haskowo (27 tys. mieszk.), ważne centrum tytoniowe, Stara Zagora (30 tys. mieszk.) - słynna ze swej pszenicy, którą uprawiają
w jej okolicy oraz Jambol (25 tys. mieszk.).
W części czarnomorskiej niziny środkowo-bułgarskiej najważniejszy jest port Burgas (36 tys. mieszk.), przez który jest
dokonywana lwia część zagranicznego obrotu handlowego Buł
garji.
Miasta na stokach Rodopów mają znaczenie jako centra
administracyjne oraz jarmarczne. Nie posiadają one jeszcze ustalone j fizjognomii miejskiej.
Najważniejsze z nich to znajdujące się w dorzeczu rzeki
Arda miasto Kirdżali (8 tys. mieszk.), z wielkiemi składami tytoniu ~dzie zostaje on przygotowywany do eksportu.
Każda z większych kotlin w Bułgarii południowo- zachod
niej posiada jako centrum - jakieś miasto. W największej z nich
stały
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znajduje się miasto stołec z ne Bułgarii - Sofia. Jeszcze w czasach starożytnych jego położenie na ważnem skrzyżowaniu dróg
komunik acyjnych , obok cie płych źródeł. zostało należycie ocenione przez Rzymian , którzy na miejscu niepozor nej podówcz as
w si trackiej, zbudowa li w ielkie i piękne miasto. Nazwane ono
zostało przez nich Serdica, a przez Bułgarów, po zdobyciu go
w r. 809 Sredec, za ś od XIV-go wieku uzyskuje dzisiejszą nazwę,

Typowy dom

bu łgarski w

Bansko.

Sofia, od imienia starej cerkwi katedraln ej Św . Sofii. Za panowania tureckieg o zamieszkiwał tu gubernat or Rumelii, która zajmowała prawie całą podstawę półwyspu Bałkańskiego. Po odzyskaniu przez Bułgarię wolności (1878 r.), Sofia była miastem
o wschodn ich cechach, z 16 tys. mieszk. Obecnie jest ona przebudowan a zupełnie i posiada wygląd współczesnego miasta, licząc
wraz z przedmieściami 330 tys. mieszk. Skupia się w niej całe kulturalne, gospodar cze, polityczn e oraz administ racyjne życie pań
stwa. Pięć, w różnych kierunka ch wybiegaj ąc:ych linij kolejowy ch,
łączy ją z wszystki emi krainami Bułgarii oraz z zagranicą.
Z innych miast kotlinow ych, większe znaczeni e mają: Per·
nik (16 tys. mieszk.), miasto górnicze, obok którego znajdują się
największe kopalnie węgla w Bułgarii; Dupnica (16,3 tys. mieszk.)
W dolinie
słynna z owoców uprawian ych w jej okolicac h.
oraz
mieszk.)
tys.
(10
Dżumaja
r zeki Struma leżą miasta: Gorna
dużo
się
uprawia
którego
h
okolicac
w
mieszk.),
tys.
Petricz (10
tytoniu, wina, bawełnv i in.
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Geografja gospo d a rcza.
a)

podział

Gospodarczo • geograficzny

kra ju.

Ze względu na mały stosunkowo obszar przy podziale Buł
garii na rejony gospodarcze, były brane pod uwagę przede wszystkiem czynniki antropogeograficzne, a następni e czynniki
wyłącznie geograficzne.
Przy określaniu gospodarczych właściwości danych ok rę
gów dla osiągnięcia większej przejrzystości , może być zastosowana załączona tablica podstawowa, w której silnie rozwinięte
cech y gospod arcze
nikłe lub żadne -

który,

ch ociaż

są określone liczbą
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Ścisłego rozgraniczenia okręgów nie da się przeprowadzić,
ze wzglę du na istniejące obszary p rzejściowe, bardzo trudne
nieraz do sklasyfikowania. Częstokroć cechy c harakteryzujące
jed en okręg, wykazują również silne, choć sporadyczne nasilenie w innych okręgach gospodarczych.
Pomimo tych trudności, podział na okręgi gospod arcze może
być p rzeprowadzony w nas tępujący sposób:
1. Rejon zachodnio - mizyjski - Duna j - Timok - Przełęcz
gór Bałk ańskich - obejmuje górną część rzeki W ity aż d o d olne j części rzeki Isker.
Właściwości: większe st osunkowo gospodarstwa, intensywna
technika rolna, nadmiar zbóż, wielkie obszar y kukuryd zy, m ał o
ugorów, bardzo mało intensywnych upraw. Równina - prawie
bez gór. Hodowla bydła - śre dnia. Bogactw~ kopalne mało
wykorzystane. Przemysł słaby. Zakłady przemysłowe w więk
szości drobne i są rozrzucone po wsiach. Najbardziej żywotne
środowisko gospodarcze - m. L om.
2. Rejon środkowo - mizyjski. Na wschód od rzeki Isker
nie można zauważyć narazie żadnych zmian, lecz, gdy się doj-
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dzie do basenu rzeki Wity i Osema. występują rozn1ce: gospodarstwa rolne drobniejsze, technika rcilna na ni ższym poziomie.
Zwiększa się natomiast obszar upraw irntensywnych, jak: winnice,
rzepak, słoneczniki, buraki cukrowe. Jeszcze bardziej na wschód
i południowy - wschód - ogrody owoc:owe i jarzynowe zajmują
znaczną część obszarów. Nadmiar zbo:ża się zmniejsza. W części
górzystej spotyka się więcej lasów. Hodowla bydła - średnia.

Typowy dom

bułgarski w

:Zlalogradzie.

Jednak rasa krów z nad Iskru, t. zw . .,rasa iskerska", oraz rasa
koni deliormańskich są dobrze znane. Bogactwa kopalne są
mało wykorzystane.
Przemysł przedstawia si ę dość dobrze.
Ludność gór uprawia dużo rzemiosł.
Połud niową gra ni cę tego rejonu stanow i ą góry Bałkańsk ie,
północną - Dunaj, wschodnią dzi ał wodny między rzekami
Jantrą i Łomem, poczem j!ranica przechod zi na wschód od
rzeki Łom koło Ruszczuka (Russel.
3. Rejon wschodnio - mizyjski je:st położony na wschód od
poprzedniego i sięga do morza Czarnego. Na północy sięga do
granicy rumuńskiej a na południe do przełęczy gór Bałkańskich.
Granice okręgu byłyby zupełnie zaokrąglone gdyby Dobrudża
leżała w obrębie państwa bułgarski,ego. Ch ociaż z zewnętrz
nego wyglądu okręg ten nie jest podobny do zachodnia - mizyjskiego i różni się od niego swemi właściwościami rolniczemi ,
techniką itp., ma jednak z nim wspólne cechy, gdyż tak samo
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eksportuje zboże, uprawy zaś intensywne
Lasów posiada więcej. Hodowla bydła średnia. Bogactw kopalnych ma mało (w/g dotychczasowych
badań) i niedostatecznie wykorzystanych. Przemysł jest ześrod
kowany przeważnie w Warnie i jej okolicach. Warna jest też
naturalną odpływową drogą gospodarczą tego rejonu, obsługując
jednocześnie w znacznym stopniu również Bułgarię północną.
4. Rejon południowo-wschodni leży na południe od wschodnio-mizyjskiego i ciągnie się daleko na zachód, obejmując, poza
powiatami dawnego administracyjnego okręgu burgaskiego, jeszcze
trzy powiaty staro-zagorskiego okręgu administracyjnego, a mianowicie: starozagorski, nowozagorski i kazanłyski. Przewagę
ma tu bezwarunkowo zboże, lecz grunty są tu mało wykorzystane,
spotyka się du żo ugorów i pastwisk. Warunki klimatyczne
sprzyjają hodowli roślin przemysłowych i niektórym uprawom
intensywnym, lecz dotychczas niewiele jeszcze uczyniono w tym
kierunku. Ekstensywna hodowla bydła, przeważnie owiec.
Bogactwa mineralne znaczne, przemysł dość rozwinięty, szczególnie w Burgasie i Sliwnie. Burgas jest głównym, nadmorskim
ośrodkiem gospodarczym.
5. Rejon iracko - rodopski obejmuje dolinę Maricy, góry
Rodopu, Karłowską Nizinę i centralną część Sredniogórza. Jest
to najobszerniejszy okręg, który, dzięki swemu położeniu geograficznemu, warunkom klimatycznym i transportowym, jest najbardziej uprzywiliowany.
.
Chociaż w skład tego rejonu wchodzą obszary o rozmaitej
strukturze fizjograficznej i gospodarczej, przedstawia on jednak,
przez swe zaokrąglone granice oraz dzięki obecnym granicom
w wielkich

ilościach

są rozwinięte słabo.

państwa bułgarskiego, skończenie kompletną jednostkę.

Cechują

go: średnie i drobne gospodarstwa rolne (drobm: w górach), śred
nia uprawa zboża (więcej w nizinach-zupełnie znikoma w miejscowościach górskich), ekstensywna technika. Natomiast posiada:
wielkie rozpowszechnienie roślin intensywnych i przemysło
wych, jak: tytoń, mak, anyż, sezam, oraz winną latorośl, drzewa
morwowe, róże i wcześnie dojrzewające jarzyny (sporadycznie).
Sadownictwo i hodowla bydła - średnia, lepsza w nizinach
(bydło czirpańskie). Bogactwa kopalne - przeważnie w Rodopach - znaczne, lecz nie dość wykorzystane (brak dogodnych
dróg). Przemysł jest dość rozwinięty, przeważnie w miejscowościach położonych na równinach. Głównym ośrodkiem gospodarczym jest Płowdiw (Filipopol), gdzie się zbiega najwięcej
dróg.
6. Sofijski rejon gospodarczy zajmuje prawie cały obszar
dawnego administracyjnego okręgu sofijskie~o bez powia1u Botewgradzkiego, który został dołączony do zachodnio-mizyjskiego
okręgu gospodarczego, oraz powiat Radomirski.
Posiada on gospodarstwa rolne średnie i drobne z uprawą
ekstensywną. Silnie odczuwa się tutaj niedobór zboża. Brak jest
również roślin przemysłowych i oleistych, winnic, ogrodów owo-
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Podział Bułgarii

na obszary gospodarcze.

1/ Regjon: zachod11/o•m/zyj•kl, 2/ frodkomo-m/zyjski, 3/ wschodnio-mizyj•kl, 4/ polud11iowo•w•chodnl, 5/ tracko•rodop,kl, 6/ •ofij,kl,
7/ plriMkl f•lrum,ki/.

cowych i jarzynowych - wogóle rolnictwo i ogrodnictwo są
słabo rozwinięte. Hodowane są w wielkiej ilości ziemniaki i rośliny pastewne, a w miejscowościach położonych w okolicy
Sofii rozwija się coraz więcej intensywna hodowla bydła. Dużą
powierzchnię zajmują góry. Bogactwa kopalne są znaczne, róż
norodne i stosunkowo najlepiej wykorzystane (kopalnie węgla
w Pernik). Przemysł i rzemiosła są dobrze rozwinięte i ze5,rodkowują się w Sofii, która jest również głównym ośrodkiem kulturalnym, gospodarczym, transportowym i geograficznym tego
rejonu.
7. Rejon Piriński (Strumski) obejmuje dorzecza rzek: Strumy
i Mesty w ich części bułgarskiej. Posiada wielką rozmaitość
pejzażową, naogół przypomina okolice Rodopów. Gruntów ro-1nych posiada mało, dużo ugorów, gospodarstwa rolne drobne.
Ze względu na warunki klimatyczne i właściwości gleby - nadaje się do uprawy niektórych roślin przemysłowych i oleistych
oraz drzew morwowych, ziemniaków, drzew ow ocowych i winnic. Technika rolnicza ekstensywna. Posiada dużo gór i pastwisk,
hodowla bydła jednak jest słabo rozwinięta. Bogactwa kopalne
są znaczne, lecz niewykorzystane. Przemysłu niema wcale,
Pod względem geograficzno - transportowym jest izolowany.
Głównym ośrodkiem gospodarczym iest Gorna Dżumaia, naturalną dro~ą Jtospodarczą te~o rejonu jest dolina Strumy ·- do
morza Egejskiego.

R o I n i c two.
Bułgaria musi być uważana za kraj rolniczy, 75°/0 jej ludności żyje z rolnictwa. Przychód brutto z rolnictwa w całym

w latach normalnych cen - wynosi około 21 miliardów
przychód zaś z hodowli bydła wynosi około 7 miliardów
a z przemysłu - zaledwie 8 miliardów lewów.
rolnictwie coraz więcej są stosowane metody nowoczesne.
Starą sochę stopniowo zastępuje pług, młockarnie i traktory
coraz więcej są używane. U~ory, które przed 30 laty stanowiły
35°1o, obecnie wynoszą około 13°/0, a w niektórych powiatach,
wpobliżu Dunaju, zupełnie znikły. Coraz więcej się rozwija hodowla nowych, dawniej w Bułgarii nieznanych roślin.
Gospodarstwa rolne są przeważnie średnie i drobne.
Średnia własność ziemska rolnika wynosi 5 ha. W miejscowościach zaś górskich przeważa własność drobna 2 ha,
a nieraz nawet mniej niż 1 ha. W równinach spotyka się nieraz
własności, obejmujące po kilkadziesiąt ha, a poszczególne włas
ności, chocia ż ilość ich jest znikoma, obejmują nieraz nawet po
kilka tysięcy ha, nao!!ół jednak wielkiej własności prawie niema,
przeważa średnia i drobna własność. Rozdrobnienie gospodarstw
na drobne działki stanowi dużą przeszkodę dla rozwoju postępu
w rolnictwie. Gdzieniegdzie jednak jest już przeprowadzone
scalenie gruntów.
kraju lewów,
lewów,
W

..,

Grunta uprawne stanowią 370/o całego obszaru państwa.
W północno-zachodnich częściach kraju i wzdłuż Dunaju spotyka
się powiaty, w których grunta uprawne wynoszą 600/o, a w trzech
powiatach: Widyńskim, tomskim i Białosłatinskim wynoszą ponad 700/o, spotyka się jednak dużo okolic, gdzie grunta uprawne
wynoszą zaledwie 200/o. Leżą one przeważnie w górskich miejscowościach kraju.

Wieś

Hvoina w Rodopac h

środkowych - typ

rozbudowy amfiteatralnej.

Na zboże przypada 710/o wszystkich gruntów uprawnych.
produkcja przedstawia się w sposób następujący (średnio za
lata 1931 /35).
Pszenica
1 438 743 ton (głównie Naddunaj. Bulgarja i St. Zagora).
Kukurydza 858 228 ., (półn.-zach. Bulgarja, mniej w miejscow. górskich).
Jęczmień .
322 484 ,. (Gł. w pół.-zach. Bułgarii i okr. Sofijski),
Żyto • . . . 246 007 ,. (w zachodniem Średniogórzu),
Owies • • . 103 595 .. (południowo- zachodnia Bulgarja).
Mieszanka 117 405 ,. (przeważnie w okręgu Sofijskim),
Ryż . • • .
10 091 .. (dorzecze Maricy, Strumy i Tundży).
Proso . . •
9 704 ., (przeważnie w okręgu Byszczuka).
Orkisz , , .
11 299 ,. (w rozmaił. miejscowośc. przew. St. Zagora, Jambol);
Ogółem

.. 3 177 555 ton

Około

850/o całej produkcji zboża pozostaje w kraju dla
i bydła oraz na nasienie, około 150/o idzie
na wywóz. Dawniej przed wojną bałkańską i europejską, wywyżywienia ludności
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I

uprawne stanowią 37°/0 całego obszaru państwa.
110-zach,o dnich czę ściach kraju i wzdłuż Dunaju spotyka
I 1w1,dy, w których grunta uprawne wynoszą 600/o, a w trzech
I 111111 Widy1ńskim, tomskim i Białosłatinskim wynoszą po/li ,, 1eoolyka się jednak dużo okolic, gdzie grunta uprawne
,.,,, 111lcdwi,e 200/o. Leżą one przeważnie w górskich miejs,,
11 h l<raju.
111t11Cl

111111

środkowych - typ rozbudowy amfiteatralnej.

1,1 llvulna w Rodopach

N I rlwzc p,rzypada
i~•

I" l,rzedlstawia

71 °Io wszystkich gruntów uprawnych.

się w sposób następujący (średnio za

I 1I/ I' 1 ,
I 4'.18 743
8!18 228
3:~2 484
2•ł6 007
1103 595
I :l7 405
llO 091
9 704
111 299

ton (głównie Naddunaj. Bułgarja i St. Zagora).
,. (póło.-zach. Bułgaria, mniej w miejscow. górski ch}.
., (Gł. w pól.-zach. Bułgarii i okr. Sofijski).
., ( w zachodniem Średniogórzu).
,. (południowo-zachodnia Bułgarja).
., (przeważni e w _okręgu Sofijskim).
., (dorzecze Maricy. Strumy i Tundży).
.. (przeważnie w okręgu Byszczuka).
., (w rozmaił. miejscowośc. przew. St. Zagora. Jambol).

łiSO/o, całej produkcji zboża pozostaje w kraju dla
I 111,, ludności i bydła oraz na nasienie, około 15°1o idzie
, , Dawniej przed wojną bałkańską i europejską, wy-

i •~1,to

-
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wożono

z Bułgarii 250/o zboża, obecnie jednak uległo to zmianie,
(wskutek naturalnego przyrostu i powrotu uchodźców)
zwiększyła się w szybszem tempie, aniżeli obszar gruntów uprawnych. Część obszarów zasiewanych dawniej zbożem, obecnie
jest używana pod zasiew innych rentowniejszych roślin . Bułgaria
utraciła tereny, które były jej śpichlerzem zbożowym (Dobrudża),
a zyskała takie, w których zboże jest mało uprawiane, przytem
sama koniunktura międzynarodowa wymaga również ograniczenia
zasiewu zboża, pomimo to ogólna wartość produkcji zboża
w Bułgarii wynosi 2/3 wartości całej produkcji rolnej.
gdyż ludność

Rośliny oleiste i przemysłowe, które przed paru dziesiątkami
lat zajmowały zaledwie 1/2°/0 gruntów uprawnych, dziś zajmują
5°/0 , szczególnie dobrze się nadaje do hodowli tych roślin Tracja
i nizinne części Rodopów. Produkcja tych roślin wynosi za
okres pięcioletni - 1930/34:
Tytoń . . . . . . . . . 24 280 ton
Buraki culcr. . ; .. 221 033 "
Słoneczniki . . . . . 74 857 "
Rzepak • • . . . • • • 7.054 ,,
Male (opium) • . . •
5 "
Mak (nasienie) • . •
239 „
Sezam • • • , , • • . 3 047 „
Anyż • , . . . . , , •
604 „
Orzeszki ziemne . ,
191 „
Bawełna (włók .) , ,
1 854 „
Soja (1935) . . .. . 16000 „
Konopie (włók,) • • 1 893 „
Len (włók.) •.. , .
152 „

Należy

Wsch. Rodopy, Tracja. Macedonja.
Dunajska i Tracka równina, okr. Burgaski.
Wschodnia Bułgarja.
Naddunajska Bułgaria w jej części środkowej.

Głównie w Tracji. mniej w Macedonii,

W
"

różnych miejscowościach.

gł. w okr. Pazardżik.

tu podkreślić, że w ostatnich latach daje się zauszczególny rozwój uprawy bawełny, której produkcja
pokrywa większą część zapotrzebowań bułgarskiego przemysłu
bawełnianego. W r. 1924 otrzymano 240 ton włókna bawełnia
nego, a w r. 1934 - 3 858 ton, najwięcej bawełny uprawia się
w miejscowoś ciach około Charmanli, Haskowa, St. Zagory,
Czirpanu, Płowdiwu, Sw. Wraczu, Borysowgradu, Swilengradu
i Nowej Zagory. Prawie taki sam rozwój można zauważyć
w uprawie soii, konopi i orzeszków ziemnych.
Tytonie bułgarskie zajmują ważne miejsce, szczególnie gatunki Dżebel-Basma i Baszi-Bali, które się cieszą dobrą opinią
na rynku międzynarodowym. Większą część całej produkcji
tytoniowej (około 4 /.-,) wywozi się do Niemiec, Polski, Austrii,
Czechosłowacji, Włoch, Francji, Holandii i t. p.
Olej słonecznikowy wyrugował prawie zupełnie import
innych olei roślinnych.
Mówiąc o roślinach przemysłowych i oleistych należy jeszcze wymienić, dla uzupełnienia całokształtu , róże i drzewa morwowe. Pod względem produkcji olejku różane~o , Bułgaria zajmuje pierwsze miejsce na rynku światowym. Z 5 OOO kg rocznej
ważyć
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produkcji światowej olejku różane,go na Bułgarię przypada
3 - 3 500 kg rocznie. Najwięcej pól różanych oraz fabryk i destylarni olejku różanego spotyka się w okolicach Karłowa, mniej
koło Kazanłyku. Małe prymitywnie urządzone przedsiębiorstwa
znikają i na ich miejsce powstaje coraz więcej nowocześnie urzą
dzonych wielkich fabryk olejku rófanego, drzewa morwowe są
najwięcej uprawiane w okolicach Swilengradu, Haskowa, Charmanli i I waiłowgradu. Nie mniej ważną rolę odgrywa i jedwabnictwo w tych miejscowościach.
Hodowla łozy winnej wykazuj1~ również znaczny rozwój.
Gdy przed 50 laty zaczęła się szer:zyć filoksera, obszar t. zw.
„starych" winnic zaczął się znacznie zmniejszać. Trwało to do
r. 1920, kiedy zaczęto usilnie zakładać „nowe" winnice. Dziś
Bułgarja posiada około 100 OOO ha winnic, z których J/., stanowią
winnice „nowe", t. zw. amerykańskiEi. Produkcja winogron wynosi rocznie około 450 milionów kilogramów. Znaczne ilości
deserowych gatunków winogron idą zagranicę. Roczna produkcja wina wynosi około 200 milionów litrów (czyli ponad
30 litrów na jednego mieszkańca}. W'ina bułgarskie są w dobrym
gatunku i tanie, należałoby jednak na przyszłość wprowadzić
standaryzację win, gdyż wówczas mogłyby one uzyskać lepszy
zbyt na rynkach zagranicznych.
W ażnemi ośrodkami przemysłu i handlu winem są nastę
pujące miasta: Pazardżik, Widyń, Sliwen, Pomorje, Biała Cerkwa
(okr. Tim.), Suchindoł (okr. Sewlijew) i wiele innych.
Spotyka się już dużo zupełnie nowocześnie urządzonych
składów win, zarówno prywatnych iak i spółdzielczych.
Bułgarzy są również doskonałymi ogrodnikami. W Bułgarii
hoduje się 30 rodzajów jarzyn w bardzo dużych ilościach i dobrym gatunku, które dojrzewają wcześnie i są tanie. Produkcja
konserw jarzynowych jest bardzo rozwinięta. Słynne z ogrodnictwa są następujące miejscowości: Gorna Orechowica, Leskowec, Elena, Płowdiw i inne.
Rozwój ogrodnictwa jest możlliwy tam, gdzie są dobre
warunki irygacyjne, to też wymienione powyżej miejscowości
posiadają te właściwości, w okolicach zaś Płowidu i w bułgars
kiej Macedonii ciepła wiosna umoi:liwia wczesne dojrzewanie
jarzyn.
Rośliny pastewne zajmują w B1L1łgarii około 15°/0 gruntów
uprawnych. Ilość ta, pomimo znac:znego w ostatnich dziesiąt
kach lat zwiększenia, nie jest jeszcze wystarczaj ą cą. Najwięcej
obfitują w rośliny pastewne miejscowości górskie: cały Sofijski
okręg gospodarczy, północne podnó:i:e, stoki zachodniej i środ
kowej Starej Płaniny i Rodopy Zachodnie. Dla wyżywienia
bydła jest potrzebne 5 milionów ton, produkcja zaś krajowa
wynosi zaledwie 1 / ,1 tej ilości. Ten brak jest pokrywany przeważnie słomą i listowiem. Z łąk najbardziej rozpowszechnione
są łąki naturalne. Sztuczne łąki stanowią zaledwie 1 / 10 obszaru
naturalnych.
• ••dttmoścl Sł.

Geogr.
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zajmują około 27°/0 całe~!o ter ytorium Państwa. Z nich
stanowią lasy liściaste (przeważnie dębowe - w miejscowościach niżej położonych i bukowe na wysokich - ponad
600 - 700 m - stokach górskich), 120/o - iglaste, przeważnie

Lasy

850/o

świerk i sosna, i 30/o - lasy mię:szane. 540/o lasów jest włas
nością gmin, 24°/0 - państwa i 18°/0 osób prywatnych. Nai·
piękniejsze liściaste

lasy rosną na północnych stokach gór Bał
kańskich i Średniogórza na wschodniej Starej Płaninie, w DeliOrmanie, Strandży oraz w niskich częściach Riły i Rodopów.
Zaś najpiękniejsze lasy iglaste spotyka się w Rodopach, Rile
i Pirinie, na wysokości 1100 - 1 200 m nad poziomem morza.
Najbardziej ubogie w lasy są powiaty położone wzdłuż Dunaju
oraz w basenie rzeki Tundży od m. Jambolu na południe do
Elchowa. Naogół kraj jest dobrze zalesiony i z zagranicy nie.
sprowadza się wcale drzewa. J ,e dnak brak do~odnych dróg
komunikacyjnych stoi na przeszkodzie racjonalnemu wykorzystaniu lasów i nie pozwala na e:ksport do krajów, w których
jest brak drzewa, jak naprzykład Grecji i innych państw środ
ziemnomorskich.

Hodowla

bydła.

Bułgaria

z

poniżej

posiada dosłateczn.ą
podanej tablicy:

Rodzaj zwierząt
domowych
Konie.
Muły.

Osły
Bawoły
Bydło

roj!ate

Owce.
Kozy.
Trzoda chlewna .
Ptactwo domowe
Ule

ilość

bydła,

jak to

widać

Na 1000 miesz1926

kańców

Okolica

w Bułj!arii l w Polsce

482 180
27 057
185 314
448 208
1 817 437

88.01
4.4
33.82
81.81
331.73

8 739 803

1 595.22

1 260647
1002089
10 117 874
334 233

230.10
182.90
I 849.75 I
61.00 I

117.50

Deli-Orman, okr. sofijski
Okr. Assenowj!rad
Okr. Stara Zaj!ora
Deli-Orman,Gerłowo, W ratca
288.65 Plewen. Lukowi!. B. Słatina.
Czirpan
79.65 Wszędzie. specj. dobra rasa
w Karnobacie
10.00 W górzystych częśc. Bułgarji
221.31 W rozmaitych miejscowośc.
W naddunajskiej cz, Bułj!arji
W rozmaitych miejscowośc.

,_

Jak wynika z powyższej tablicy, Bułgaria ma bard zo dużo
owiec i kóz. Co do ilości owiE:c Bułgaria zajmuje pierwsze
miejsce w Eu ropie. Pod względem bydła rogatego (bawoły
włącznie) Bułgaria przedstawia się też dobrze, mało na tomiast
ma koni. Naogół ilościowo hodow la by d ła stoi dobrze, lecz
jako ściowo pozostawia jeszcze wiiele do życzenia. W tym kierunku czynione są już oddawna odpowiednie wysiłki.
Bułgaria wywozi bydło oraz znaczne ilośc i przetworów
zwierzęcych, jak: kaszkawał, biały ser, masło , skóry, jaja itp.
Jaja stanowią drugą pozycję w eksporcie bułgarsk im.
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Pszczelnictwo jest również dość rozwinięte. Zamiast starych
uli są wprowadzane nowoczesne. Rocznie Bułgaria produkuje
2 miliony kg miodu i 100000 kg wosku.
Jedwabnictwo jest bardzo rozwini,~te w południowo-wschod
niej części Bułgarii - w okolicach Swilengradu, Iwajłowgradu,
Charmanli, Haskowa i in. Roczna produkcja kokonów wynosi
2 miliony kg, prawie 1/3 tej ilości jest wywożona zagranicę,
przeważnie do Włoch .
Rybolóstwo jest jeszcze słabo rozwinięte. Większa czę ść
połowu ryb przypada na morze Czarne (51,5 °/0 ), w jeziorach
położonych w bliskości morza połów wynosi 7,2 °Io, reszta przypada na Dunaj a szczególnie na położone w jego sąsiedztwie
stawy. W innych wewnętrznych rzelkach, jeziorach i stawach
połów ryb wynosi niecały 1 °Io ogólne~[o połowu. Ogólny roczny
połów ryb wynosi około 3 - 3,5 milionów kg. Najobfitszy jest
połów skumbrii, w rzekach łowi się karpie, sumy, moruny (Stockfisch, fr. mornel oraz rozmaite gatunki drobnych ryb. Głównemi
ośrodkami rybołóstwa są miasta położone wzdłuż zatoki burgaskiej, najważniejszym z nich jest Sozopol. Jako rynek zaś
najważniejszym ośrodkiem jest Burgas„
Myśliwstwo jest uprawiane jako zajęcie amatorskie. Kraj
obfituje w najrozmaitszą zwierzyn ę„ Z ssaków najhardziej
rozpowszechnione są zające, mniej sarny i ielenie, a z drapież
ników - lis, wilk i rzadziej niedźwiedź. Z ptactwa najwięcej
się spotyka przepiórki, jarząbki, turkawki, dzikie gołębie, bekasy,
dzikie kaczki itp.
Bogactwa kopalne.
Boi;!actwa mineralne kraju są dośc:: znaczne , lecz wykorzystaniu ich stoi na przeszkodzie:
1. zróżniczkowanie tektoniczne,
2. niedość doi!odne i tanie środki k,omunikacji,
3. brak kapitałów i wykwalifikowanych specjalistów,
4. oJ!raniczone możliwości zbytu.
Naiwiększy rozwój osiąs.!neło wydobywanie węgla kamiennego. Po odzyskaniu niepodlei!łości, młode państwo bułgarskie
zachowało sobie kotlinę Perniku, która dziś jest najwiekszem
źródłem lil!nitu. Produkcja we~la kamiennej!o, antracytu i lignitu
w ostatnich latach przedstawia sie w sposób następujący:
Rok
1911
1920
1930
1934

Li!lnit

-

- --

I

Węgiel

kam ienny
-

w

280 671 ·
727 495
1 522 389
1567956

-

I

Antracyt

I O gó ł e m

tonach

8160
32 363
68 312
71 866

22
1 622
2: 340
6,921

288 853
761 480
1593041
1 646 743

Około 82°/o do 85°/0 ogólnej produkcji lignitu w kraju pochodzi
z kopalń państwowych, przedewszystlkiem z Perniku, podczas
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gdy prawie cała produkcja węgla kamiennego i antracytu pochodzi z kopalń prywatnych. Naogół ponad 4 /;, ogólnej produkcji
wszystkich gatunków węgla pochodzi z kopalń państwowych.
Ważniejsze kopalnie lignitu są ńastępujące: Bobowdoł (na
płn. zach. od Duonicy), Marica (St. Rakowski na póło. od Haskowa), Wyglare (dawniej Chodżamar), na płn. od Burgasu, Pirin
przy stacji Serbinowo (na południe od Gornej Dżumaii) i in. waż
niejsze kopalnie węgla czarnego: Princ Borys i Bydaszte w górach Trewny, na południe od wsi Płaczkowcy, Twerdica i Kardif w południowem podnóżu gór Eleńskich.
Średnia konsumcja węgla w Bułgarii wynosi na 1 mieszkańca 1/ 1 tony, w Polsce zaś - ponad 1 tonę, w Belgji - 3 tony,
w Anglji -- do 5 ton.
Produkcja innych bogactw kopalnych wykazuje wielkie
wahania. Przed rozpoczęciem się kryzysu ekonomicznego ilość
wydobywanej rudy miedzianej (przeważnie koło Elisejny, oraz
w kopalni Płaczkowcy, położonej w Górach Wratcy) wynosiła
20 - 25 OOO ton rocznie, obecnie zaś spadła do zera. Produkcja
rudy ołowianej, cynkowej i miedzianej dawniej wynosiła 16 OOO
ton rocznie - obecnie spadła do 2 600 ton. Najbogatsze oło
wiano-cynkowe rudy znajdują się w Rodopach - kopalnia Lykawica (koło Czepełare) i w okolicach m. Smolan (dawniej Paszmakli). Obfite pokłady rud manganowych znajdują się we wsi
Biała. na południe od Warny, rudy żelazne - w okolicach Samokowa, Jambolu i in. K()ło miasta Szumen znajdują się pokłady
kaolinu, których produkcja wynosi 3000 ton rocznie, oraz piasek
nadający się do fabrykacji szkła. Na wschód od Prowadji produkuje się sól-warzonkę - roczna jej produkcja wynosi ponad
6000 ton.
Bułgaria posiada w dużych ilościach różnorodne materiały
budowlane, jak granit, sienit i doskonałe wapniaki. W niektórych miejscowościach znajdują się pokłady marmuru, gipsu, gliny
garncarskiej i talku.
Bogactwem Bułgarii są również źródła mineralne, których
posiada ponad 900, położonych w 135 rozmaitych miejscowoś
ciach, przeważnie zaś w południowej i południowo - za.chodniej
części Bułgarji, wzdłuż wielkich linij tektonicznych. Zródła te
maią najrozmaitszą temperaturę i składniki. Ulepszenia i nowoczesne urządzenia, które się wciąż wprowadza, czynią je dostęp
nemi nietylko dla mieszkańców Bułgarii, lecz i dla cudzoziemców.
Z 55-ciu kąpielisk mineralnych w Bułgarii, do najlepiej
urządzonych należą: Sofijskie, w Bankach (k. Sofii), w Kiustendilu, w Wyrszec (k. Wratcy). w Chisarze (k. Karłowa). kąpielisko
Karłowskie (Karłowskie Ban), w Czepino, Ly że nie (Zach. Rodopy} i in. Należy tu również nadmienić, że Bułgaria posiada także
kapieliska morskie, wśród których pierwsze miejsce zajmuje
Warna, która pod względem urządzeń nowoczesnych dorównywa
kąpieliskom zagranicznym. Pozatem dobre kąpieliska morskie
posiada Burgas, Nesebar (dawniejsza Messembrja), Pomorie
i Obzor (dawn. Gozeken).
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P r z e m y s

ł.

Przemysł bułgarski od czasu odzyskania przez Bułgarię niepodleg łości państwowej, wykazuje stały i szybki rozwój. Zamiast kilku małych fabryczek i mnóstwa drobnych zakładów
rzemieślniczych, które posiadała za czasów tureckich, dziś Buł
garia ma około 2 OOO nowoczesnych prz~asiębiorstw fabrycznych,
zatrudniających

80 OOO pracowników, z kapitałem inwesty cyjnym
ponad 8 miliardów lewów (500 milionów złotych) i siłą mecha·
niczną ponad 200 OOO KM. Narówni z p rzemysłem egzystuje mnóstwo wytwórni rzemieślniczych, z których poszczególne wykazują
wielką żywotność; są jednak między niemi i takie, które ze względu
na swe właściwości, oraz z powodu mie jscowej i zagranicznej
konkurencji jak i zmiany w wymaganiach i gusłach konsumentów, całkowicie upadły .
Do najbardziej rozwiniętych gałęzi przemysłu należą: młyny
(Dewnia na zachód od Warny, Burgas, Jambol, Czerwen-Breg;
cukrownie (Russe, Gorna Orechowica, wieś Drmitropolja koło
Plewny, Płowdiw i koło Burgas); browary (przeważnie w Russe,
Szumen i Sofii); przemysł wełniany (przeważnie w Sliwen i Gabrowie); bawełniany (mniej rozwinięty - przeważnie w Warnie,
Gabrowie, Sofii, Jambolu); tytoniowy (Płowdiw, Haskowo, StaraZagora, Sliwen i Warna); skórzany (Gabrowa, Sofia, Sewlijewo,
Etropole i in.); oleje roślinne i słonecznikowy, przemysł papierniczy, cementowy i gumowy; słabiej rozwinięty jest przemysł
lniany, konopny, jedwabniczy, metalowy, maszynowy, s pirytusowy, chemiczny, ceramiczny, szklany, wyrób mebli, kilimowy,
trykotowy, pasmanteryjny, konserwy, wyroby cukiernicze i in.
Pozatem Bułgaria posiada również wiele centrali elektrycznych,
h ydro-termo-elektrycznych.
Pomimo jednak szybkiego rozwoju przemysłu, wśród towarów importowanych przeważają wyroby fabryczne.
Ś rod k i k om u n i ka c y j n e.
Rozwój środków komunikacyjnych wykazuje również duży
postęp od czasu odzyskania przez Bułgarię niepodległości pań
stwowej. Za czasów tureckich Bułgaria po sia dała zaledwie 540
kilometrów linij kolejowych, obecnie posiada 3 200 km, z których
90°/,1 - normalnotorowych.
Główne linie kolejowe kraju uwidocznione są na załączo
nej mapie.
Podczas gdy pod jarzmem tureckiem głównym kierunkiem
linij kolejowych był z południa na północ (w kierunku Dunaju
dla łatwiejszej obrony granic imperium tureckiego), od czasu
odzyskania wolności istnieje dążność kierowania linii z zachodu
ku wschodowi. Jedno z najżywotniejszych zadań młodej1o pań
stwa było połączenie gospodarcze i kulturalne kraju z Zachodem - i rzeczywiście, w krótkim czasie przeprowadzone zostało
połączenie kolejowe z kolejami iugosło wiańskiemi, a wkrótce
potem zbudowana została linia kolejowa między Burl!as a Warną.
W ten sposób kraj posiadł swe podstawowe linie kolejowe i dys-
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ponuje tanim przewozem, niezbędnym do eksportu wyrobów kr ajowych. Wszelkie pozostałe linie są połączone z liniami głównemi.
Koleje Bułgari i zasad niczo są własnością państwową. Budowa kolejek wąskotorowych, stosowana podczas· wojny, nie
jest już obecnie praktykowana. Obe,c nie znajduje się w budow ie kolej podbałkańska (Sofia-Burgas), z której pozostaje do
wykończenia tylko jedna trzecia i linia do Newrokopu. Przewidywane jest również połączenie bułgarskich linij kolejowych
z greckiemi przy Demir-Hisar.
Dróg bitych Bułgaria p osiada okoł o 26 800 km, z któr ych
17 600 km jest zupełnie wykończone. Z nich połowa jest w dobrym
stanie. Obecnie ma być wszczęta budowa nowych dróg bitych.
Najmnie j d róg bitych i zwykłych gruntowych posiada RodopskoPiriński okręg administ racyjny.
Bułgarska flota handlowa jest nie:maczna, w ostatnich jednak
czasach wykazuje szybki wzrost pojemności. Pojemność jej wynosi obecn ie 23 OOO ton. F lota utrzymuje kom u nikację na czterech stałych liniach: nadbrzeżnej, letniskowej do Konstaptynopola,
Aleksandryjskiej i śródziemnomorsko-lk ontynentalnej. Zegluga po
Dunaju należała do niedawna jedynie, do obcokrajowych towarzystw prywatnych, lecz od r. 1934 - trzy bułgarskie statki osobowe utrzymują stałą komunik ację pomiędzy portami na Dunaju.
Handel Bułgarii w latach normalnych wynosi przeciętnie
około 12 miliardów lewów eksport i import; obecnie jednak,
ze wzgl ę d u na powszechny kryzys w~~nosi on tylko połowę z tej
sumy. Bilans handlowy jest rozmaity: częściej bywa on bierny,
lecz w latach ostatnich począł przeważać stan czynny. Eksportuje się najwięcej : tytonie, zboże, mąlkę, owoce, winogron a, drób
żywy i bity, bydło, nabiał, skóry surowe, kokony, olejek różany,
kjuspe, otręby i t. p. Naj więcej importuje się: towary włókien
nicze (przeważnie przędzę i towary bawełniane), metale, maszyny,
instrumenty, papier, skóry, farby, laki,, chemikalia, medykamenty,
środki przewozowe, wyroby porcelanowe oraz szklane.
Przednie miejsce w handlu n aszym zaj muią Niemcy, po nich
następu j ą Włoch y. Te ostatnie w r. 1935 wypr zedzone zostały
p r zez Czechosłowację.
Rozwój bułgarskie~o handlu za:granicznego w ciągu ostatnich lat obrazują następujące dane:
Rok
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

I

Import .

8 325
4 590
4 660
3471
2 202
2 247
3 009

I_

Eksport / O I! ó ł e -~ - _: - ~ a I d o
-w milionach lewów· obiegowych

I

6397
6 191
5 934
3 383
2 846
2 535
3253

14 722
10 781
10 594
6854
5 048
4 782
6 262

-1928
- 1 607
1 275
- 88
644
288
- 264

+
+

+

-
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Zmiany w strukturze wywozu

bułgarskiego.

1.

Zboże.

2.

Artykuły żywnościowe

3.

Zwierzęta żywe.

pochodzenia

4.

Tytoń

5.

Owoce. warzywa i I. p.

zwierzęcego.

i towary kolonjalne ').

20%

7%

2 .6 "/o
I

1

J

'•

1906-1!)10

:i

,,

:!

3

19~rn -

H);{lt

1

3

Handel z Polską rozwija się dobrze. Bułgaria lokuje w Polsce:
skóry surowe, winogrona, tytonie, śliwki świeże i in., a sprowadza z Polski: wyroby żelazne, cynk, przędzę, materiały kolejowe, śniegowce, kalosze, dykty i in. Obecnie cały handel między
Polską a Bułgarią prowadzony jest na zasadach kompensacyjnych i sięga (w r. 1935) do 40-tu milionów lewów obiegowych.
1 Prawie wyłącznie tytoń.

-1

20&

B I B L
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

J

O G R A F

J

A,

Batakszev /v. - Landszaftno podielenie na Błgarja. Rocznik Uniw. Sof.
Wydz. hist.-filoz. Tom XXX. Sofja. 1934.
Beszkow A. St. - Stopansko-geografsko podielenie na Btgaria. Sofia. 1934.
Botev S . i Kovaczev J. - Ziemiedielisto w Błgaria, Sofja. 1934.
Czankow Z. - Nasielienisto na Błgarja. Sofja. 1935.
Gunczev G. - Loess w Siwierna Błgaria, lzwiestiana Błg. Geogr. D-wo
Tom III, 1935.
/schirkoff A. - Bulgarien. Land und Leute 2 tomy. Leipzig 1916 - 1917.
Iszirkow A. - Hidrografja na Błgarja. Rocznik Uniw. Sof. Wydział hist.-fil.
Tom V (1908 - 1909).
Iszirkow A. - Istoriko-etnografski pregled na nasielenisto w carstwo Blgaria
Izwiestia na nar.-etnograf. muzej w Sofia, X - XI. 1933.
Iwanow T. - Goritie i gorskoto stopanstwo w Błgarja. Sofja. 1931.
lzwiestja na Blgarskata Ziemiedielska Banka. Rocz. I - VIII. Sofia 1928-1935.
Kirow K. T. - Klimatiesna skica na Błgarja. Sbornik na Błg. Akad. Nauk.
Tom. 25. So(ja. 1935.
Kostow D. - Geografia na Błgarja i sosiednitie dierżawi. Plovdiv 1935.
Mo/low J. S„ prof. - Nasoki na ziemiedielskoto proizwodstwo. Sofja. 1931.
Radev· Z. - Position geographique. frontieres et superficie du Royaume bulgare
Aun. siat. du Roy. bulg. 1923 - 1924.
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Int. WŁADYSŁAW MURZEWSKI

I-Vydawniclwo naue zamie,zczalo kilkakrotnie
do spól,zędnych triangulacji
katast,,a/n,j w województwach południowych, celem
wyjafo,ienia ich matematycznych pod,taw jako odwzorow·a nia kartog,a/icznego.
Airlykul inż . Mu,zew,kiego dający przebieg
hi,toryczny tych prac, wyjafoia w ,po,ób wyczera,tykuł.'y odnoszące się

pujący

tą ,p,awę.

Dirukujemy go
len lemat.

więc, zamykając dy,ku,ję

na

REDAKCJA

ROZWÓJ TRIANGULACJI :N A POŁUDNIU POLSKI
Triangulacja Liesganiga.
Triangulację na obszarze Pol:ski południowej należy
trywać w związku z tego rodzaju pracami, wykonanemi w

stwie

rozpab. pań

austrjacko-węgierskiem.

Pierwszą taką pracą
wiedeńskiego południka,

w większym zakresie był pomiar łuku
przeprowadzony przez opata zakonu
Jezuitów Liesganiga w drugiej poltowie XVIII wieku. Dla zało
żonej triangulacji pomierzył Liesganig w r. 1763 podstawę pod
Wiener - Neustadt. Jakkolwiek wyznaczona przez Liesganiga
wielkość łuku 1° tego południka (57077 toazl niewiele różniła
się od wyników innych pomiarów, przeprowadzanych pod tą
szerokością, to jednak baron Zach, badaj ąc później dzienniki
tej pracy, zauważył tam grube lblędy, wyrażające się przedewszystkiem w tern, iż nie we wszystkich trójkątach pomierzono
trzy kąty, a nawet tam, gdzie je pomierzono, a suma ich różniła
się wiele od teoretycznej, trzeci kąt odrzucano dla usunięcia
tej niezgodności. Ponadto pomierzył Liesganig jeszcze łuk południka w dolinie rzeki Cisy, ale i ta praca nie posiada więk
szej wartości pod względem geodezyjnym. Wogóle na pracę
Liesganiga należy patrzeć raczeji jako na próbę rozwiązania
zagadnienia geodezyjnego pomiaru stopni, gdyż pomiar ten był
pierwszy z tego zakresu w Austriii.
Triangulacja katastralna.

1. Uwagi ogólne. Patentem z 23/XII 1817 zarządził cesarz
Franciszek I powszechny pomiar :gruntów w b. Austrii dla rownomiernego i sprawiedliwego ro:dożenia podatku gruntowego.
Operaty, sporządzone na podstawie tych pomiarów wraz z wy-

-

208

nikami oszacowania gruntów pod wzgllędem bonitacyjnym, stworzyły t. zw. operat katastralny. Stąd też triangulacja, która
poprzedziła te pomiary, nazywa się katastralną.
Austria, dokonując tak wielkieg,o dzieła, jak triangufację
całego państwa, miała na oku stwor.~enie podstawy nie tylko
dla wyżej wymienionego celu, lecz także dla innych zadań
gospodarczych i naukowych. Określając wzajemne położenie
punktów, a przy tej sposobności ich wysokości ponad poziom
morza, dostarczyła ta triangulacja bardzo obfitego materiału do
sporządzenia najrozmaitszego rodzaju map, których powstanie
bez powyższej podstawy byłoby niEimożliwe. Jakkolwiek ze
względu na niedostateczną dokładnoś•ć nie odpowiada ona stawianym obecnie warunkom pomiaru stopni, to jednak połączona
z pomiarami astronomicznemi wyzna◄czyła nietylko wzajemne,
ale i absolutne położenie punktów na ziemskiej elipsoidzie.
Przy zakładaniu sieci triangulacy·jnej, względnie przy obiorze punktów, zwracano uwagę na cd, któremu w pierwszym
rzędzie sieć ta miała służyć t. j. na dostarczenie pewnych, stałych punktów dla maj ącego nastąpić 2:djęcia szczegółów.
Punkty obierano tak, by trójkąty były o ile możności równoboczne. Ponieważ dotrzymanie tego, warunku nie zawsze było
możliwe, przeto starano się, by kąty nie wynosiły więcej jak
90°, a mniej jak 40°. Pod względem długości boków były różne
zapatrywania. Z początku panowało zapatrywanie, iż wyniki
triangulacji będą tern lepsze, im mniejszą ilość trójkątów będzie
ona zawierać. Starano się przeto bolki obiera ć jak najdłuższe.
Z biegiem czasu jednak doświadczemie wykazało, iż za duże
trójkąty nie przyczyniają się do zwiększenia dokładności, a utrudniają w znacznym stopniu postęp całe:j pracy, albowiem rzadko
bywają podczas lata takie warunki atmosferyczne, któreby pozwalały na dokładne pomiary kierun:ków względnie kątów na
zbyt duże odległości.
Ponieważ po triangulacji miał nastąpić pomiar szczegółów
metodą stolikową, przeto punkty triangulacyjne m iały być rozmieszczone dość gęsto i według pewrnego systemu, podyktowanego układem sekcyj szczegółowych . Uwzględniając powyższe
okoliczności postanowiono triangulację tę wykonać w tern spo·
sób, iż podzielono ją według długości boków na 4 rzędy, mając
na uwadze nie tylko dokładność pracy samej, lecz i ilość potrzebnych punktów dla późniejs:1.ych pomiarów szczegółowych.
a) Triangulacja I
b)
II
c)
Ul
~
W

rzędu obejmowała

punkty o wzajemnej

odległości

od 15 do 30 km
„ 9 „ 15 „

„

4 „

9 „
4.,

Punkty od I do III rzędu włącznie, wyznaczono sposobem
trygonometrycznym i dlatego triangulację tę nazwano trygonometryczną, zaś punkty IV rzędu sposobem graficznym. Stąd
nazwa triangulacja graficzna na oznaczenie tej ostatniej.
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Rząd

I i II należy do rzędów wyższych, zaś III i IV do
W trójkątach rzędów wyższych musiały być wszystkie trzy kąty pomierzone; wyznaczenie punktów przez wcinanie
nie było dozwolone.
·
Trójkąty rzędów wyższych zakładano w ten sposób, iż
tworzyły ze sobą poligony, gdyż w tym wypadku dawały najlepszą rękojmię na dobroć i dokładność wykonanej pracy,
a przytem pokrywały znaczny obszar punktami triangulacyjnemi.
1. Podstawy sieci triangulacyjnej. Triangulację tę oparto
na czterech pomierzonych podstawach:
.
a) podstawa pod Wiener - Neustadt w Austrii Dolnej, pomierzona w r. 1763 przez opata Liesganiga.
b) Podstawa obok Wels w Austrii Górnej, pomierzona w 1806 r.
przez majora Babela,
c) Podstawa obok Radowiec na Bukowinie, pomierzona w 1818 r.
przez oberleutnanta Hawliczka,
d) Podstawa obok Hall w Tyrolu, pomierzona w 1851 r. przez
Wojskowy Korpus Geografów.
Przy wyborze miejsca na podstawy zwracano uwagę na
niższych.

następujące okoliczności:

1. Wolny widok i możność związania podstawy z siecią
triangulacyjną

bez uciekania się o ile możności do
punktów pomocniczych.
2. Teren twardy, równy, nie poprzecinany rzekami, bagnami i innemi przeszkodami.
3. Wielkość miejsca, zezwalaj ącego na pomiar 5000 do
6000 sążni wied.
4. Możność wykonania na jednym z punktów końcowych
podstawy obserwacyj astronomicznych i budowy na
nim potrzebnego obserwatorium.
Ze względu na to, iż wyszukanie takiego miejsca, któreby
odpowiadało wszystkim powyższym wymaganiom było bardzo
trudne, zwracano przedewszystkiem uwagę na wolny widok
i odpowiednią długość.
Pomiar podstaw wykonano przy pomocy aparatu, składają
cego się z czterech żelaznych łat, każda o długości 2,05 sążnia
wied. grubości 3 linij, a szerokości 1 cala.
Końce podstaw utrwalono przy pomocy monumentalnych
budowli z kamienia ciosowego, jako znaków przyziemnych, zaś
podziemnie przy pomocy płyty kamiennej, w środku której znajdował się otwór stożkowy, wypełniony ołowiem. Na górne j
powierzchni tego stożka oznaczony był punkt przez przecięcie
się wyrytych dwu linij.
Przy pomiarze uwzględniano okoliczności, mające wpływ
na długość podstawy, a więc temperaturę i nachylenia łat do
poziomu. Po uwzględnieniu tych poprawek redukowano całą
długość na poziom morza i na cięciwę.
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Celem zredukowania podstawy na poziom morza wyznaczono przy pomocy pomiarów barometrycznych wysokość jednego
z końcowych punktów podstawy, samą zaś redukcję wykonano
przy pomocy wzoru

BdR
R + dR
gdzie B przedstawia pomierzoną długość podstawy po
nieniu wyżej wymienionych poprawek,

R

dR

uwzględ

promień

ziemski,
wzniesienie podstawy ponad poziom morza.

Ponieważ podstawę uważ ano
redukcję

jej na

cięciwę

za odcinek koła wielkiego,
wykonano przy pomocy wzoru:

-

Hl

24 R 2

- ·•-

gdzie B przedstawia długość podstawy, zredukowanej na poziom
morza, zaś R - promień ziemski.
3. Obiór i zabudowa punktów. Przy obiorze punktów
dokładano wszelkich starań, wychodząc z założenia, iż należycie
obrane punkty wpływają w wysokim stopniu na dokładność
wyników. Nie wolno było triangulatorowi zlecać wykonanie
tej czynności adiunktowi, lecz musiał on osobiście przeprowadzić
wywiad w terenie, obrać miejsca na punkty triangulacyjne
i określić rodzaj sygnałów, które trzeba było na tych punktach
wybudować . Za te czynności osobiście ponosił on odpowiedzialność. Dla przekonania się, czy obrane punkty tworzą odpowiednią sieć, używano map z danej okolicy, jakie wtedy były
do dyspozycji. Do map tych wkreślał triangulator linie sekcyj
pomiarowych, następnie obrane punkty i badał przy pomocy
cyrkla i skali, czy rozmieszczenie punktów było należyte.
W braku map sporządzał trian~ulator szkic miejscowości na
stoliku szkicowym. Przy zabudowie punktów zwracano szczególniejszą uwagę na następujące okoliczności:
1. Kształt i wielkość sygnału.
2. Trwałość budowy przynajmniej na potrzebny okres.
3. Pewne stanowisko na przyrząd.
4. Środkowe ustawienie sygnału względnie możność pomiaru elementów mimośrodkowych.
5. Taniość budowy.
Sygnały, budowane na punktach, były różnego typu
tak:
1. Piramidy pojedyńcze.
2. Piramidy z podwyższonem stanowiskiem.
3. Wieże.
4. Sygnały kamienne.
5. Wiechy (sygnały drążkowe).
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Najczęściej budowano piramidy, gdyż panowało przekonanie,
pionowo wybudowane piramidy o regularnym kształcie czterościennym najlepiej nadają się do obserwacji. Budowano je tak,
by wysokość ich (właściwie części widzialnej z najdalszych okolicznych stanowisk) była widoczna conajmniej w kącie 25" do 30''
w polu widzenia lunety (tj. wysokość ich wynosiła około 1; 00
odległości, na którą sygnał miał być widoczny).
Zwracano również uwagę, by wierzchołki piramid nie były
zbyt cienkie, dlatego zwykle przyjmowano bok podstawy piramidy równy 2/3 jej wysokości. Zależnie od potrzeby i warunków
miejscowych, stosowano i inne rodzaje sygnałów.
Tu nadmienić należy, iż z wielką chęcią korzystano z pni
drzew, których używano na podwyższone stanowiska przyrzą
dów. Jeśli na miejscu punktu trygonometrycznego znajdowało
się drzewo o odpowiedniej grubości, ścinano je na potrzebnej
wysokości, przybijając doń u góry okrągłą płytę drewnianą o śred
nicy najmniej 15 cali, jako stolik pod przyrząd . Pni cieńszych
jak 10 cm średnicy nie wolno było do tego celu używać. Ówcześni
obserwatorowie nie zdawali sobie należycie sprawy, iż pnie takie podlegały silnemu skręcaniu, które to zjawisko poraz pierwszy odkryte zostało przez Bauera 1834 r.
Punkty (z wyjątkiem IV rzędu) utrwalono w terenie kamieniami. Utrwalenie to nie odbyło się równocześnie z założeniem
sieci, lecz znacznie później, a mianowicie w b. Galicii w latach
1846 - 1858, zaś na Śląsku 1850 - 1852, skutkiem czego wiele
punktów nie utrwalono, ponieważ zaginęły w międzyczasie znaki
prowizoryczne, osadzone przy założeniu sieci. Punktów trian·
gulacii graficznej wogóle nie utrwalano.
Opiekę nad znakami utrwalenia punktów triangulacyjnych
powierzono gminom, nie ustanawiając żadnych sankcyj karnych
za niedopełnienie tego poruczonego zadania. Toteż zarządy gmin
nie dbały wcale o całość i bezpieczeństwo tych znaków. Jeśli
dodamy do tego i tę okoliczność, że ziemi pod temi znakami
nie wykupiono, jasną będzie rzeczą, iż z biegiem czasu ilość ich
coraz bardziej malała. Raczej należy podziwiać pewien pietyzm
u ludności, który otaczał te znaki, iż nie zniknęły one zupełnie,
a nawet stan ich liczebny rnól!łhy być uważany za zadawalający,
gdyby nie wojna, która dopełniła dzieła zniszczenia. Obecnie
można przyjąć , iż jedna trzecia tych znaków istnieje, Ta okoliczność powoduje, iż celem oparcia sieci triangulacyjnych szczegółowych, trzeba wykonać nieraz rozległe pomiary, powodujące
wzrost kosztów i niepotrzebną stratę czasu.
iż

4. Spostrzeganie kątów. Przy spostrzeganiu ką łów stosowano dwie metody, a mianowicie metodę pomiaru kierunków
i metodę powtarzań (repetycji).
Przy metodzie pierwszej spostrzegano kierunki danego horyzontu w iednem położeniu lunety. Taki układ spostrzeżeń nazywał się szere~iem fBeobachtungsreihe). Po uskutecznieniu
pierwszego szeregu wykonywano drugi w odwrotnym kierunku,
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nie przestawiając koła poziomego, ani też nie przekładając lunety. Takie dwa szeregi nazywały się grupą IBeobachtungsgruppe). Po uskutecznieniu jednej grupy wykonywano drugą
grupę spostrzeżeń w taki sam sposób, jak pierwszą, lecz przy
zmienionem n. p. 20° położeniu koła poziomowego. Analogicznie
następnie wykonano dwie grupy przy drugiem położeniu lunety
(o 180° różnem).
Przy metodzie repetycyjnej odczytywano zwykle kąt podwójny i to w dwu położeniach koła poziomego i przy jednem
położeniu lunety. Następnie czyniono tosamo przy drugiem położeniu lunety (180° stopni różnem).
Jeśliby obserwator na podstawie wyników obserwacji przyszedł do przekonania, iż wymieniona wyżej ilość spostrzeżeń tak
przy metodzie kierunkowej jak repetycyjnej jest niewystarczająca, obowiązany był ją zwiększyć.

Ustaliło się

jednak przekonanie, iż dokładność otrzymanego
z 8 szeregów uskutecznionych starannie i z uwagą przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych przyrządem 12 calowym o 4 noniuszach nie powinna przekraczać 1". Odnosiło się
to jednak do kątów w trójkątach 1-szego rzędu, przy innych
kątach ilość spostrzeżeń mogła być zmniejszona do 4 a nawet
3 szeregów.
Triangulator obowiązany był przekonać się na miejsC'u pracy,
czy osiągnął wymaganą dokładność przy spostrzeżeniach kątów
i uczynić wszystko, coby do osiągnięcia tej dokładności przyczynićby się mogło. Powinien on nie tylko pojedyńcze spostrzeżenia poddać badaniu, lecz także ich zestawienie w trójkątach
i horyzontach. Badanie to przeprowadzano w sposób następu
jący: Wszystkie wartości otrzymane ze spostrzeżeń na dany kąt
dodawano do siebie, utworzoną sumę dzielono przez ilość pojedyńczych wartości. Ta średnia arytmetyczna porównana z poszczególnemi wartościami pozwalała na ocenienie ich dobroci.
Wartości, które znacznie odbiegały od średniej, odrzucano jako
mało przydatne, wychodząc z założenia, iż popełniono tam błędy,
pochodzące ze źródeł bliżej obserwatorowi nieznanych.
Ponownie utworzoną średnią arytmetyczną, po wyeliminowaniu powyższych wartości, uważano jako najprawdopodobniejszą wartość i jako taką wprowadzano w dalsze czynności obliczeniowe. W ten sposób oceniał obserwator przed opuszczeniem stanowiska, czy wyniki obserwacji były zadawalniające
i czy ewentualnie nie zachodziła potrzeba przez zwiększenie
kąta

ilości spostrzeżeń zwiększyć stopień dokładności.

Średnią arytmetyczną poprawiano z powodu redukcji na
cel lub stanowisko, o ile ku temu zachodziła potrzeba. Do tei;!o
celu służyły wyznaczone elementy mimośrodkowe i prowizoryczne
obliczenie trójkątów. Dla prowizoryczne,!o obliczenia wyrównywano sumę kątów w trójkątach do 180°, przyczem zwracano
uwagę na warunki, wśród którvch zostały wykonane sposłrze
i.enia wszystkich trzech kątów. Odchyłkę rozdzielano proporcjonalnie do stopnia dokładności pomiaru kątów.
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Obliczenie boków, tak prowbmryczne, jak pozmeJ definitywne, uskuteczniano na podstawie wzoru sinusowego

b=

a sin B
sin .A

gdzie a i b są bokami, a A i B kątami, leżącymi naprzeciw tych
boków.
Jako drugi sposób stwierdze1nia dokładności spostrzeżeń
służyło zbadanie warunku kołowego (horyzontu). Po ukończeniu
pomiaru kątów na stanowisku i ustaleniu w sposób poprzedni
najprawdopodobniejszych wartości !tychże, zestawiano ie i zesumowano. Je śli odchyłka od 360° wynosiła więcej jak 6" (przy
triangulacji 1-szego rzędu) należało pomiar powtórzyć.
Dalszym środkiem służącym do oceny dokładności wykonanych pomiarów było badanie, c:zy suma wszystkich kątów
w trójkącie, zredukowanych na cięciwy równa się 180°. Odchyłka
od tej sumy nie powinna przekrac2:ać 3", przynajmniej w przeważającej ilości trójkątów

I

rzędu .

Nie wolno było obserwatorowi na podstawie powy ższ ej
kontroli żadnych poprawek w spostrzeżeniach wykonywać, gdyż
kontrola ta służyła tylko dla upewnienia obserwatora co do
dokładności wykonanych pomiarów i umożliwienia mu przez
dodatkowy pomiar na miejscu zwiększenia dokładno śc i względ
nie uzupełnienia wątpliwych spostrzeżeń - pewnemi.
Przy triangulacji rzędów niższych dokładność powyższa nie
była wymagana.
Punkty przewai:nie wyznaczano wcinaniem
wprzód dwoma kierunkami, przecinającymi się pod dobremi
warunkami, zaś trzeci kierunek słu iył za kontrolę.

Triangulacja trygonometryczna w Polsce Południowej.
triangulacji l1<atastralnej w Polsce Połud 
niowej tworzyła sieć I rzędu, którai wychodząc z Moraw koń
czyła się na Bukowinie, pokrywając cały kraj siecią punktów.
Rdzeniem niejako tej triangulacji był łańcuch triangulacyjny,
idący mniej więcej środkiem, wzdłuż kraju. Do tego łańcucha
nawiązywano sieci na północ ku dawnej J!ranicy rosyjskiej i na
południe ku dawnej granicy węgierskiej. Na podstawie tej sieci
wyznaczono punkty rzędów niższych.
Obliczenie sieci I - go rzędu opierało się na boku Maydenberg - Leskona w Południowych Morawach o długości 13 949'497
sążni wied. = Io~. 4'1445585. Długo :ść ta została obliczona z pomierzonej w 1763 r. przez Liesganiga podstawy pod WienerNeustadt, zredukowanej na poziom morza i cięciwę, o długości
6410'5899 sążni wied. = log. 3'8068980.
Obliczenie długości boku Ma-ydenberg - Leskona nastąpiło
przy sposobności obliczenia sieci triangulacyjnej, którą założono
w latach 1806- 1809 dla pomiaru południka wiedeńskiego między
równole żnikami Berno Morawskie a Spalało.
Wyrównanie sieci try~onomeltrycznej katastralnej odbyło
się w sposób przybliżony. Najpierw wyrównano kąty ze względu
5.

Zasadniczą podstawą

-

214

na warunek trójkątowy i kołowy , zaś odrębnie ze względu na
warunek boczny.
Przed wyrównaniem kątów redukowano ich wartości na
cięciwy .
Przy tej redukcji postępowano w sposób podany
w uwagach, znajduj ących się w rękopisie. Sposób ten różniący
się nieco od podanego w instrukcji z r. 1845 (De Lambra) jest
następujący:

A

b

C

C

8
a
R yc. 1.

Nadmiar sferyczny w

„
E

Jeśli

E; ,

redukcyjną,

<

trójkącie

=

(ryc. 1)

b . c . sin A

·-21?.2

sin 1"

1 i E~11 oznacza przynależną kątom A, B, C, poprawkę
wówczas będzie:

e;'

_,,
" 11

Dodając

=

•

a 2 cotg A

•'
2 -

I

(1)

•

b' cotg B _ •"
BR' sin l '; - 2 -

Il

(2)

2 - BR'

= ·2 -

sin 1,;

=

te trzy równania mamy:

+ + =2
(I + Il + III)
Ponieważ E;' t s;; + s;;, = całemu nadmiarowi sferycznemu e" = ~ e" - (I + II + 111)
e"I

e;"
li

3

E"

Ili

:;," -

więc:

a wskutek tego:

~: = (I + II + III)
lłtltdomośo i

St. Geogr.

15 .

-
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W stawiając to równanie w równania (1J, (2) i (3) otrzymamy:
0;'

= II + III

s;; = I + III
0 ;; =
I + Il
1
zatem obliczać nadmiaru sferycznego w trój-.
przy redukcji kąta na cięciwy, obliczyć wyrazy redukcyjne dwu innych kątów.
Nie trzeba

było

kącie, wystarczało,

Logarytm
1„ jest wielkc,ścią stałą i przyjętą w tych
u wagach na 1·35658 = log. consl1,

sR•-~\n

Logarytm ten podany w instrukcji ex 1845 r. {dla 48° szegeogr. dla promienia log R = 6·5258306 i spłaszczenia
wynosił
1·35968 {dla sążnia wi,ed.).
3 0

rokości

!

Mając n. p. w trójkącie danE::
Kąty

=
B=

A

C
S

6011
74'1
45''
180'1

=

=

odpowiednie

i

00' 1·9"
55' s·s"
05' 0·1"
00' 10'8"

a = 38920'197

sąż.

b = 43393'310

,,

C

=

31824'059

otrzymamy wartości na I, II i Ili, a · w
•;· , 0 ;; i a;;, w sposób następujący:

boki

wied.
,,
li

"

następstwie

tego i na

log const1 = 1'35658 log const1 == 1·35658 log const1 = 1'35658
= 9'18035 2 log b == 9'27484 2 log c = 9'00551
2 log a
log cotg A = 9'76143 log cotg B == 9·43050 log cotg C = 9"99874

= 0"29836

log I

=

I
0 ;·

1'988"

= II + III = 3'448"

log Il

II

== 0'06192
11

=== 1·153

s;; = I + III =

4'283"

log III

Ill

=
=

a;;,= I + II =

0'36083
2·295''
3·141"

Ko n t ro I a:
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a;' =
s;; =

3'448"

s;;,=

3"141"

€"

4"283"

= 10"872''

„

E

A
b
. A
= --2bJiic sin
sin p, = C sm

t

COOS 2

log const2 = log
log const1 =
log 4
log const:.! =

1'35658
0'60206
1'95864

const2 =

1"95864
4'63743
4'50276
9·93753
1'03636
10'873"

log
log
log
log
log

b

-

c

-

A

-

z''

=

1

2 R sin 1,;- =

log

8 R 2 sin 1,,

+ log 4

z powyższego wynika, i ż nadmiar sferyczny został bezbłędnie
(w granicach dokładności rachunku) rozłożony na poszczególne
kąty.

Po rozdziale nadmiaru sferycznego w sposób wyżej podany
wyrównanie sieci. Najpierw wyrównano kąty ze
względu na warunek trójkątowy i kołowy, zaś odrębnie ze
względu na warunek boczny.
Co się tyczy pierwszej części wyrównania nie było stałych
metod postępowania. Kalkulator musiał do tej sprawy podchodzić z wielką ostrożnością i z rozwagą, by poprawki nie wypadły za duże i by nie miały wielkiego wpływu na wyrównanie
sąsiednich poligonów, przytem winien zwracać uwaJ!ę na dokład
ność poszczególnych kątów, zostawiając te, których wielka dokładność została uznana, o ile t o było mo żliwe, jako niezmienione,
Przy wyrównaniu warunku bocznego postępowano w sposób na przykładzie uwidoczniony (patrz tabelkę na stronie 218).
Suma Z jest tu o 46 jednostek siódmego miejsca większa,
jak N, Chcąc różnicę tę rozdzielić tak, by każdy kąt otrzymał
tę samą absolutną poprawkę, ustawiono następującą proporcję:
następowało

1552: 10 = 46 : x "
Z tego x = 0'3"
Wielkość tę dodawano do kątów A, B, C i t. d., zaś odejmowano od kątów A', B', C' i t. d.
Jeśli poligony się przenikały, dwa trójką ty (ryc. 2) były
wspólne obydwom poli~onom.
Tok postępowania w tym wypadku był następujący.
Przeprowadzano wyrównanie n. p. poligonu I z punktem
centralnym Pisana Hala co do warunków trójkątowych i koło
wego równocześnie. Następnie to samo uskuteczniono w poli1,!onie II z punktem centralnym Kobylnica zatrzymując przytem
kąty trójkątów Nr. 38 i 44 niezmienione (takie, jakie wyszły
1. wyrównania poligonu I) lub też wyrównywano obydwa polillnny w związku ze sobą pod względem obydwóch powyższych

warunków.
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Nr.

Ozna·
czenie

Kąt

Log. si nus

y

kątów

Dif. log.
sin 1O"

Ozna·
czenie

Zmiana
log

K

ą

t y

Log. sinus

Di!. log
sin 10"

kątów

Zmiana
log

I

A

67° 33' 40' 61"

9'9658074

87

-

3

A'

65° 25' OJ· 19"

9·9587376

96

+

3

II

B

64° 55' 34· 52"

9·9570149

98

-

3

B'

45° 51' 36' 09"

9"8559070

205

+

6

III

C

70° 13' 42' 41"

9'9736121

76

2

C'

56° 56' 54' 09"

9'9233369

137

D

64° 04' 34' 51"

9"9539416

102

3

D'

63° 39' 12· 49"

9·9523692

105

+
+

4

IV

-

V

E

33° 49'

31"

9·7454953

314

-

9

E'

64° 37' 53' 59"

9'9559625

100

VI

F

67° 31' 27' 85"

9·9656919

87

-

3

F'

55° 21' 24' 28"

9'9152454

145

764

I-

23

oo·

Z

=

9"5615632
- 23
9·5615609

I

l

N

=

9·5615586

+ 23

I

788

I

3

+ 3
+ 4
+ 23

9·56-15609

!I

Następnie

przeprowadzano wyrównanie ze względu na
odrębnie dla każdego p oligonu, posługując się
wartościami już otrzymanemi z poprzednio wyżej wymienionego
wyrównania. Jeśli poprawki dla kątów wspólnych < 6 i <i: 7
były różne, brano średnią z tych poprawek dla <i: 6 i <i: 7. By
nie .naruszyć warunków trójkątowych dawano dla innych kątów
w spólnych trójkątów t. j. 4 12, <i: 17, <i: 1 i <i: 16 poprawki,
warunek boczny

Sw. Anna

łYiolk/Safosz

75
7

Jaworze-

39
lubień

!

1./0

9

Wysokie Slratki

10 5

Jaworzyna
Ryc. 2.

równające się pod względem absolutnej wartości połow ie
prawki < 6 lub <l 7. Gdy n . p. poprawka przypadająca

pona

każdy kąt z warunku bocznego w poligonie I wypadła o·s", zaś
taka poprawka w poligonie Il wypadła 0'4" wówczas średnia
poprawka na <l 6 i <i: 7 wynosi 0'6". Poprawkę tę dodawano
do 4 6 ze znakiem n. p. + zaś do <l 7 ze znakiem - . Ponieważ przez to warunek trójkątowy zostałby naruszony, dodawano
do <l 12 i 4 17 poprawki po - 0'3" zaś do < 1 i <1 16 poprawki
po
0'3". Wobec takiego postępowania nie zmieniła się ani
suma kątów w trójkątach Nr. 38 i 44, ani też suma warunku

+
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kołowego. Tak poprawione kąty w trójkątach Nr. 38
żano za d efinitywne, a ewent ualne o dchyłki , wyni k ające

i 44· uwaz wa1runku

bocznego rozdzielano na inne kąty w sposób przyjęty.
Wogóle wyrównanie wymagało od kalkulatora d u żej inicjatywy, zręczności i poglądu na całość. By z możli wą osz:częd
nością w czasie mógł on tę pracę wykonać, obl iczał najp ierw
poprawki w poszczególnych poligonach, by póżniej porozd zielać
je t ak, by wszystkie warunki spełnione zostały.
Dla ilustracji weźmy poligon I z centralny m punkte m P isana
Hala (ryc. 2) 1 ) .
War unki trójkątowe:
6 38 - 55° 24' 35'7"
92° 06' 50'7"
32° 28' 33'6"

60° 18' 59'1"
64° 45' 56'7"
54° 55' 04'1"

6 39 -

6 40 -

35° 51' 10·0"
105° 36' 54'6"
38° 31' 55·5"

180° 00' 00'0"

178° 48' 119'9"

180° 00,' 00·1"

6 42 - 26° 49' 24'7"
45" 60' 30'6"
108° 04' 04'8"

6 43 - 58° 32' 45·2"
41° 57' 1'8"
79" 30' 13'0"

6 44 - 98° 46' 46'8''
34° 43' 06'0''
46° 30' 07'2''

180" 00' 00·1"

180" 00' 00'0''

180° 001' oo·o·

Wat:u nki
Kąty

trój kątowe zostały spełnione.

pr zy sta nowisku P isan a Hala

I

kąt

Wyrówn any kąt
zredukowany Nadmiu Wy,6woaoy
sferyczny
sferyczny
na cięciwy

Nr.
trójką-

ta

+ o·3" = 32°

38

32° 28' 33·6"

39
40

54° 55' 04·1"
38° 31 • 55•5"

42

108° 04' 04·8"

0·1"
0·4"

108° 04' 05·2"

43

79° 30' 13'0"

0·2"

79° 30' 13'2"

44

46° 30' 07'2"

0·2"

46° 30' 07'4"

t •8"

I 360° oo· oo·o"

I
r eJ

są:

3590 59• 58·2"

0·6"

i

Z powyższego widać, że siec uważano za sferyczn<lt, któkąty sferyczne zred ukowano dla ułatw ienia obliczE:ń na

cięciwy.

-

28' 33•9"

54° 55' 04"7"
38° 31' 55"6"
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1)

Numery

trójkątów wzięto

z

protokołu

Nr. 171.

Warunek boczny:
sin I . sin 2 . !jn 3 . sin ___i : sin 5 . sin 6
sin 7 . sin 8 . sin 9 . sin IO . sin 11 . sin 12

log sin 1 = 9·999 7043,6

log sin

sin 2 = 9·938 9066,2

"
sm 3 = 9'767 6786,0
"
ft

"
"

sin 4

=

"
"

9'€-54 4110,4

"

sin 5 = 9·930 9787,1
sin 6

=

"

9·994 8811,6

"

sin
sin
sin

sin
sin

l

=

9·915 5236,7

=
9=
1O =
11 =
12 =

9'956 4434,3

7
8

9'286 5603,9
-

=

9'983 6674,9
9'850 3058,7

9·825 0938, 1
9·755 5261,8_
9'286 5604,5

o·ooo ooo o,6

Warunek boczny w po'ń-yższym poligonie został spe łniony.
Poligon II z punktem centr. Kobylnica daje
warunki trójkątowe:
6. 34 -

53° 19' 19'4"

71 11 12' 08•0''

6. 35 -

34" 57' 56'2"

78° 43' 28·9"

37° 51' 56. 4"

30° 45' 10·1"

47° 57' 11'7"

70° 55' 53·6"

114° 16' 53·7"

180° oo· oo·o"

180° 00' oo·o"

1so0 oo· oo·o"

Warunki trójkątowe zostały spełnione.
uwidocznione są w poligonie I).
Kąty

(Trójkąty

38 i 44

przy punkcie Kobylnica są:
Wyrównany kąt
Nadmiar ~~yrów nany kąt
zredukowany 1
sferyczny
sferyczny
na cięciwy

Nr.

I

trójką-

ta

47° 57' 11 ·7"
70° 55• 55·6"
92° 06' 50-r

o·J"

47° 57' 12•0"

35
38

0·4"
0-s''

70° 55' 56·0"
92° 06' 51 •2"

44
45

34° 43' 06·0"
I 14° 16' 53·7"

o·r

34° 4 3' 06'2"
114° 16' 54•5"

34

I
'

z

6 45 -

następujące

359° 59• 57"7"

I

0"8"
2·2"

I 359° 59· 59·9"

Warunek kołowy z kątami sferycznemi zo5tał spełniony
rachunkiem (O'l").

dokładnością, podyktowaną

-
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Warunek boczny.
sin 6. sin 13. sin 14 ._sin 15. sin 16
sin 7 . sin 17 . sin 18 . sin 19 . sin 20

log sin
sin
"
Sin
"
sin
li
sin
li

6=
13 =
14 =
15 =
16 =

9·994 8811,6
9'708 7056,5
9'904 1774,6
9'976 1948,6
9·729 9308,2

log sin
sin
"
sin
li
sin
li
sin
li

9·313 6899,5

=

7=
17 =
18 =
19 =
20 =

1
9'915 5236,7
9'860 5766,0
9'758 2187,6
9'991 5357,4
9'788 0355,4
9•313 8903 I 1

- o·ooo ooo 3.6
Warunek powyższy został spełniony.
Po wyrównaniu kątów nastąpiło definitywne obliczenie
boków i spółrzędnych punktów. Obliczone definitywnie boki
porównano z wartościami, otrzymanemi na podstawie prowizorycznego obliczenia dla redukcji kątów. Jeśli ókazały się róż
nice tak duże, iż miały one wpływ na wielkość poprawek redukcyjnych, to powtarzano obliczenie tych poprawek przy pomocy
definitywnie otrzymanych boków, a otrzymane zmienione kąty
poddano na nowo wyrównaniu, poczem obliczono na nowo ostateczne wartości na długość boków.
Dla obliczenia spółrzędnych przyjęto układ prostokątny
płaski. Dla uniknięcia różnic z powodu elipsoidalności ziemi
obliczano spółrzędne punktów triangulacyjnych osobno dla każ
dego kraju, biorąc jako początek układu t. j. punkt zerowy jeden
punkt sieci głównej i tworząc w ten sposób dla każdego kraju
odrębny układ spółrzędnych.
Południk, przechodzący przez ten punkt początkowy, tworzy
oś odciętych, zaś krzywa eliptyczna, prostopadła w tym punkcie
do południka, zwana perpendykułem, tworzy oś rzędnych układu

danego kraju. Nie wyciągn ięto jednak z po.wyższego przyjęcia
dalszych konsekwencji i nie wprowadzono spółrzędnych Soldnera, lecz przyjęte dwie osie uważano jako prostopadle stojące
do siebie Jinje proste, licząc spółrzędne według zasad trygonometrii płaskiej.
W ten sposób powstało na obszarze Austrii siedm różnych
układów spółrzędnych. Punkt zerowy układu · dla b. Galicii . przyjęto na Górze Zamkowej we Lwowie, zaś dla powiatów Sląska
Cieszyńskiego kościół św. Stefana we Wiedniu.
Pozycje geograficzne Góry Zamkowej we Lwowie, obecnie
Kopca Unii Lubelskiej, jako punktu zerowego układu dla Mało
polski (b. Galicii), wyznaczono z punktu I rzędu św . Stefana we
Wiedniu za pośrednictwem założonych i obliczonych sieci trian~ulacyjnych sposobem Puissant'a. Zauważyć należy, iż dla punktu św. St efana zostały wyznaczone przy pomiarze południka
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wiedeńskiego: szerokość geograficzna 48° 12' 32"00", długość geogr.
34° 02' 16'28" na wschód od Ferro, zaś azymut boku św. StefanaLeopoldsberg 345° 55' 22•0" (przez astronoma Burga w r. 1806).
Wartości tych użyto do wyznaczenia pozycyj geograficznych
Góry Zamkowej we Lwowie.
Wychodząc z punktu św. Stefana we Wiedniu i posługując się
długościami boków, obliczonemi ze sferycznych trójkątów, obliczono pozycje geograficzne punktów: Leopoldsberg, Buchberg,
Leskona, Nebowid, Pratzen, Wettemich, Hraad, Kominik, Swiradow, Zapp, Radosch, Cemereka, Łysa Góra, Lipowa, Barania,
Łamana Skała, Lanckorona, Kodoj (t.ysinal, Wielki Sałasz, Kobylnica, Wał, Uwocz, Czarn.ówka, G,woźnica, Swiebodna, Smiegówka, Radymno, Wólka Zmijowska, Harai, Kamienna Góra
i Zamkowa Góra. Przy obliczaniu długości i szerokości geogr.
jak również azymutów posługiwano, się wzorami Delambra,
przyjmując promień równika = 3 3621328 sążni wied. a spłasz
czenie ziemi 1 : 324 (Instruction fiir die im Calkul - Bure au der
K. K. Osterreichischen Landesvermessung angestellten Herren
Offiziere. Wien 1810). Dla punktu zerowego układu Polski Południowej t. j. Góry Zamkowej we Lwowie, otrzymano w ten
sposób szerokość geogr. <f = 49° 50' 53"265" , długość geoj!raficzna
), = 41 ° 42' 27'641" na wschód od Ferro, zaś azymut boku Zamkowa Góra - Kamienna Góra 146" 55' 03"676". Zaznaczyć tu należy, iż według wyników trianJ!ulacji dla pomiaru stopni IErgebnisse der Triangulierung des Militar Geogr. lnstitutes Bd 2 Jahr
1092), Góra Zamkowa posiada szerokoi;ć geogr. !f = 49° 50' 55'2429",
zaś długość geogr. ), = 41 ° 42' 29'5584" na wschód od Ferro,
azymut Zamkowa Góra - Kamienna Góra 146° 53' 56'574".
Różnice

te - zresztą niewielkie - dadzą się częściowo
tern, iż podczas triani~ulacii dla pomiaru stopni
nie zn<1leziono punktu zerowe~o, wyznaczonego triangulacją
katastralną, gdyż w r. 1875 na GórzE: Zamkowej usypano kopiec
Unii Lubelskiej. Utrwalony zaś na nowo punkt nie jest identyczny ze starym.
Rozpoczęta w 1817 r. triangulacja została w 1830 r. przerwaną i dopiero w r. 1841 na nowo podjętą. Spółrzędne punktów
triangulacyjnych sieci I rzędu na wschód od południka lwowskiego zostały obliczone w odniesieniu do Góry Zamkowej jako
początku układu. Przy obliczaniu tern przyjęto długości boków
takie, jakie otrzymano z obliczenia llróikątów sieci.
Kąt południowy pierwszego boku Góra Zamkowa - Chom
wyznaczono z azymutu boku Góra Zamkowa - Kamienna
Góra (ryc. 3).
Azymut ten wzięto z dokładnością 0·1 " t. j. 146° 55' 03'7" do
tego dodano dla przejścia na kierum,:k Chom kąt między kierunkiem Kamienna Góra a kierunkiem Zapuście = 68° 20' 44'7", a nadto
kąt między kierunkiem Zapuście a Chom = 101° 35' 38'6", otrzymując kąt południowy Góra Zamkowa - Chom = 316° 51'27'0".
wytłumaczyć
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Kąty południowe innych boków obliczono na podstawie
w ten sposób otrzymanego kąta południowego Góra ZamkowaChom i kątów sieci, zredukowanych na cięciwy.
Wszelkie obliczenia, odnos,iące się do sieci I rzędu na
wschód od południka lwowskiego, uskuteczniono celem kontroli
podwójnie, przyczem obliczono spółrzędne 31 punktów I rzędu,
z których przeważna część zatrzymała te spólrzędne orzy ponownem obliczeniu po r. 1841.

lfsmienna Gora
Zapuście

\

Chom

Ryc. 3.

Obliczone spółrzędne tworz.yly podstawę przy obliczeniu
dalszych triangulacyj od r. 1824 do r. 1830.
Na zachód od południka lwowskiego w czasie tym, spół
rzędnych punktów triangulacyjnych nie obliczono.
Po jedenastoletniej przerwi,~ rozpoczęto w r. 1841 w dalszym ciągu triangulacje w Polsce Południowej. Wielką sferyczną sieć trójkątów w zachodniej części Polski Południowej,
którą obliczono w latach 1821 - 1822, poddano ponownemu
obliczeniu, przytem jako wielkości wyjścia wzięto dwa boki
morawskiej sieci I rzędu a mianowicie bok Czantory-Roztrowice
koło Bielska o długości 10340"21[6 sążni wied. (log. 4'0145296)
i bok Czantory-Lipowa o dług,ości 8634"660 sążni wied. (log.
3'9362453). Boki te w pierwszej części obliczenia z r. 1821 miały
długość 10340"280 sążni wied. (log. 3'014 5323) i 8634'518 sążni
wied. (log. 3'936 2381).
Przytem ponownem obliczeniu sieci w Małopolsce po r. 1841
nie zwracano uwagi na wyniki starego obliczenia t. j. z przed
roku 1830. Przy zakładaniu dalszych sieci, wiele punktów wyznaczono na nowo mimo, iż przed 1830 r. zostały one iuż oblinawiązanych
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Stąd pochodzi ta okoliczność, iż punkty
nawiązania lub styku sieci obliczonej przed 1830

czone.

na obszarach
r., a obliczonej po 1841 r., posiadają nieraz podwójne spółrzędne, których
różnice są tak znaczne, iż zatraca się związek między poszcze·
gólnemi obszarami triangulacyjnemi. Takie podwójne spólrzędne
występują w okręgu złoczowskim (około 130 punktów). Trzy
punkty mają nawet potrójne spółrzędne. Występują one nadto
w okręgu brzeżańskim (około 80 punktów) i sporadycznie w tarnopolskim i kołomyjskim.
Podwójne spółrzędne - jak zaznaczono powyżej - wynikają
z I-go obliczenia w latach 1821 - 1830 i II-go obliczenia z lat
1841 -1851, kiedy te punkty zostały na nowo wyznaczone czy
to na gruncie, czy wskutek ponownego obliczenia (cała sieć
bowiem nie była w związku wyrównana).
Przy zakładaniu sieci triangulacyjnej szczegółowej należy
przeto na tych obszarach, gdzie istnieją punkty o podwójnych
spółrzędnych, użyć do obliczenia sieci szczegółowej tych spół·
rzędnych, które obliczone z9stały na podstawie triangulacji,
w zasięgu której dany obszar w większej swej części się znajduje.
6.

Elaborat triangulacyjny. Elaborat triangulacyjny zwany

protokółem obejmował:

I. Sprawozdanie z uskutecznionego pomiaru, w którym
przedstawiano nie tylko tok pracy, ale i okoliczności, mające
wpływ na pomiar, jak fizyczne przeszkody, lub ułatwienia, współ
działanie stron, władz, urzędów i t. p.
IL Opisy topograficzne punktów: Opisy te sporządzano
według ustalonego wzoru zawierającego następujące rubrybi:
1. Protokół obserwacji Nr.... . czas obserwacji i nazwisko
obserwatora.
2. Oznaczenie punktu trygonometrycznego.
3. Oznaczenie miejsca, [kraju, powiatu, gminy).
4. Opis topograficzny, który zawierał następujące okoliczności:
a) Opis położenia punktu, drogi, do niego prowadzącej
i znaków, na podstawit; których możnaby było łatwo
odnaleść ten punkt.
b) Opis i wymiary sygnału.
c) Oznaczenie punktu właściwego (centru).
dl Data budowy sygnału i imię budowniczego.
e) Zapodanie odległości i stron świata od najbliższych
siedzib, położenie orograficzne punktu wraz z wido·
kiem z niego się roztaczającym.
Przy sygnałach naturalnych, jak wieże kościołów, zamków,
kaplic, pomników i t. p. podawano właściwości ich kształtu i ich
wielkość, odróżniającą ie od podobnych przedmiotów w okolicy.
Ponieważ przy tego rodzaju znakach, mierzono kąt wyso·
kości wierzchołka względnie okapu, podawano również znie·
sienie tychże ponad naturalną powierzchnię ziemi.
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III. Szkice topograficzne punktów trygonometrycznych
i szkice wybudowanych na nich sygnałów.
W szkicach topograficznych przedstawiono topograficznie
okolice punktu, w promieniu około 1 OOO kroków. Szkice te
sporządzano od oka w skali 1' = 200° (czyli 1: 14400). Słu żyły
one nie tylko do późniejszego odszukania punktu w terenie,
lecz ułatwiały nadto wrysowanie tegoż do istniejących wtedy
map topograficznych. Przy sporządzeniu tychże zwracano przeto
uwagę, by były dobrze zorjentowane i by punkty, według których możnaby było położenie punktu triangulacyjnego oznaczy ć ,
zostały dokładnie na szkicu przedstawione. Jeśli takie punkty
znajdowały się w większej odległości, aniżeli 1000 kroków od
punktu trygonometrycznego, obszar zdjęcia topograficznego zwięk
szano do potrzebnej wielkości. Przy mało widocznych w terenie punktach, przedstawiano nadto drogę, która z najbliższej!o
osiedla prowadziła do ounktu, tudzież teren po obydwóch stronach drogi. W tym wypadku sporządzono dwa szkice: jeden
przedstawiający punkt z najbliższą okolicą w skali 1": 200°,
i drugi - drogę z najbliższego osiedla w skali 1" : 400° (1 :28800).
Wszystkie sygnały należące do sieci czy to sztuczne, czy
naturalne, przedstawiano na szkicach w rzucie poziomym w skali
1" : 1° czyli (1: 72).
Szkice te służyły przedewszystkiem do tego, by można
z nich otrzymać potrzebne elementy mimośrodkowe dla obli<::zenia poprawek redukcyjnych.
Przy drewnianych piramidach przedstawiano w rzucie poziomym tylko p o dstawę, dolną krawędź daszka i właściwy punkt.
Przy wieżach kościołów i zamków przedstawiono w rzucie
poziomym wieżę na wysokości stanowiska przyrządu, oznaczając
przytem właściwy punkt (centr) jak i każde stanowisko przyrządu.
Sygnały, które z powodu miejscowych warunków, wymagały nie zwykłej budowy, przedstawiano nie tylko w rzucie poziomym, lecz także perspektywicznym i w przekroju pionowym.
Wszystkie rysunki orientowano według sieci t. j. tak, by
poprowadzone na rysunku z wierzchołka sygnału (z centru) linie
do okolicznych punktów trygonometrycznych wskazywały dokładnie kierunki boków sieci.
Zdarzało się również bardzo często, iż dla dokładniejszego
określenia położenia właściwego punktu, pomierzono jego odległości od bliskich (20 do 30 sążni), nie zmieniających się łatwo
przedmiotów, lub mierzono kierunki do niezbyt odległych dobrze
widocznych stałych punktów.
Wyniki tego postępowania przedstawiano na szkicu w skali
1" : 20° t. j. 1 : 1 400.
IV. Dzienniki kątów poziomych i pionowych.
a)
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V. Obliczenie trójkątów i redukcji:
Prowizoryczne na podstawie spostrzeganych i do 180° wyrównanych kątów,

b) Definitywne na podstawie zredukowanych na cięciwy i definitywnie wyrównanych kątów .
Dla poglądu sporządzono szkic sieci w skali l": 8 000°, który
przedstawiał trójkąty wrysowane w sieć linij sekcyjnych, wraz
z podaniem przy bokach trójkątów logarytmów ich długości.
VI. Zestawienie obser wowanych i wyrównanych kątów
w każdym poligonie.
VII. Rejestr trójkątów, zawierający definitywnie obliczone
kąty i boki.
VIII. Obliczenie różnic wysokości poszczególnych punktów trygonometrycznych wraz z połrzebnemi redukcjami.
IX. Powtórne obliczenie sieci poziomej.
X. Powtórne obliczenie sieci wysokościowej.
XI. Szkic obszaru, na którym przedstawiano nie tylko dotychczas uskutecznioną triangulację, lecz także projektowane dla
dalszej pracy punkty.
Triangulator odpowiedzialny był za dobroć uskutecznionych powyższych prac, przyczem elaboraty wyszczególnione pod
I, IV, V, VI, VII i VIII był obowiązany osobiście wykonać , zlecając adiunktowi opisy, rysunki, zaś specjalnym kalkulatorom
obliczenia.
7. Organizacja służby triangulacyjnej. Organizacja służby
triangulacyjnej w b. Austrii była następująca:
Rozp. 2/4 1818 r. utworzono biuro triangulacyjno-kalkulacyjne (Triangulierungs - und - Kalkulbureau) dla przeprowadzenia
trygonometrycznej triangulacji i złączonych z nią prac obliczeniowych.
W zakres tego biura wchodziły:
a) Triangulacja trygonometryczna wraz z wynikającemi z niej
pracami kancelaryjnemi,
b) Prace kalkulacyjne (obliczeniowe).
Biuro to miało nazwę "Poddyrekcja biura triangulacyjnokalkulacyjnego" (Unter Direction des Triangulierunj!s-und-Kalkulbureaus). Kierownictwo tego biura spoczywało w ręku wyższego
oficera sztabowego, jako poddyrektora, który podlegał administracyjnie referentowi pomiarów ogólnych.
W 1851 r. został zniesiony urząd poddyrektora, a kierownictwo biura przeszło na referenta pomiarów ogólnych, względ
nie na urzędnika Generalnej Dyrekcji Katastru, któremu to kierownictwo powierzono.
Wskutek przeprowadzonej w 1861 r. reorganizacji Biura, na
mocy której tak prace w polu jak i prace obliczeniowe wykonywać miał ten sam personel, zmieniono nazwę: Poddyrekcia
biura triangulacyino-kalkulacyjnego na Dyrekcię, której kierownictwo spoczywało w ręku referenta pomiarów.
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Triangulatorzy rekrutowali s.ię od r, 1817 -1840 wyłącznie
ze sfer wojskowych, tworząc oddziały. Oddział taki składał się
z 1 triangulatora, 1 adjunkta i 3 -- 4 żołnierzy.
W r. 1841 był już jeden oddział triangulacyjny w b. Galicji,
kierowany przez triangulatora stanu cywilnego, zaś od r. 1845
było ich już więcej.
Z początku używano przy tdangulacji teodolitów Reichen·
bacha, potem Utzschneidera i Frauenhofera. Były to dwunasto
i ośmiocalowe teodolity repetycyjne i ośmiocalowe teodolity
zwykłe o czterech noniuszach na kole poziomem,
Później używano teodolitów, sporządzonych w warsztatach
instytutu politechniczne~o (mecha1nicy Jaworski i Starke) względ·
nie dostarczonych przez firmę Ertl w Monachium.
Wszystkie przyrządy posiadały noniusze o dokładności
4" lub 10".
Z rozpoczęciem triangulacji 0817) wszelkie obliczenia usku·
teczniali triangulatorzy, którzy prz,eprowadzali triangulację w polu,
lecz już w r. 1818, z utworzeniem biura triangulacyjno·kalkula·
cyinel!o przeznaczeni byli do tych prac specjalni kalkulatorzy.
Z początku przyjmowano na te s1tanowiska tylko oficerów, póź·
niej także osoby stanu cywilne~:o tak, że z czasem pozostali
tylko cywilni kalkulatorzy.
Kierownictwo i nadzór nad pracami obliczeniowemi należały do roku 1851 do poddyrekto:ra biura triangulacyjnego.
Kiedy w powyższym roku poddyrektor tego biura Oberst
Hawliczek został mianowany ref,erentem pomiarów w Generalnej Dyrekcji Katastru i przy tern stanowisku zatrzymał i kierownictwo biura, ustanowiono dla nad2:oru prac obliczeniówych dwóch
rewidentów, iedne~o mianowano w r. 1852, drugie~o w 1861 r.
W skutek reorJ!anizacji biura trian~ulacyino • kalkulacyjnego
w 1861 r. tak trian!!ulacie iak i 1potrzebne obliczenia wykonywali odtąd trianl!ulaton:y i ich adiunkci, bez pomocy specjalnych
kalkulatorów. Ten proceder utn:ymał się aż do rozpadnięcia
monarchii a ui:;trjackiej.
8) Wyniki i ogólna ocena tri'angulacji trygonometrycznej.
Dla zobrazowania wyników trian~ulacji, służą poniżej
umieszczone dwa wvcią~i z og,ólnych zestawień triangulacii
w b. monarchii austriackiej.
W y k a z
wyników triangulacji trygonometrycznej b. Galicji.

Wielkość

kraju
wkm2

78·493
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W y k a z
punktów triangulacyjnych wyznaczonych i utrwalonych
w b. Galicji i na Bukowinie.
Ilość punktów
trygonometrycznie
wyznaczonych

Galicja -
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3-547

134

3·6

276

triangulacji katastralnej uważać należy, iż zai że nie została później cała i w związku .
wyrównana i obliczona. Również jako wadę należy poczytać
i tę okoliczność, iż nie posiada ona żadnego odwzorowania
w znaczeniu matematycznem, z drugiej zaś strony 'dzięki właśnie
tej okoliczności, zniekształcenia, jakie każdy rodzaj odwzorowania za sobą pociąga, nie odbijają się ujemnie na wynikach
pomiarów. Stąd też nie zachodzi potrzeba obliczenia poprawek dla pomiarów szczegółowych nawet wtedy, kiedy one uskutecznione są na krańcach zasięgu układu.
Zupełnie inaczej ma się rzecz, jeśli chodzi o oznaczenie
położenia punktu względem początku układu 1 zwłaszcza jeśli
układ ten rozciąga się w kierunku wschód - zachód na większą
odległość od południka zerowego. Wówczas między prostokąt
nemi spółrzędnemi sferycznemi a obliczonemi w sposób powyższy
płaskiemi zachodzą znaczne różnice, tern większe, im więcej na
wschód lub zachód dany punkt leży.
Nie można również ustalić wzorów transformacyjnych ogólnych, zezwalających na przekształcenie spółrzędnych jednego
rodzaju na spółrzędne drugiei.!o, wszelkie zaś takie przekształ
cenia można tylko dokona ć lokalnie, na podstawie identycznych
punktów wspólnych. Wady te, jak równie ż potrzeba wykonania
triangulacji dla pomiaru stopni, spowodowały, iż w latach 1860-96
przeprowadził Instytut Wojskowo-Geograficzny ponownie triangulację na obszarze Polski Południowej.
9. Triangulacja graficzna. Bezpośrednią podstawę dla oparcia zdjęcia szczegółowego tworzy ła sieć triangulacyjna IV rzędu.
Triangulację tę wykonywano w b. monarchii austriackiej do
1858 r. sposobem graficznym. Ze wz,!)ędu na cel, któremu ta
triangulacja służyła, miała ona za zadanie wyznaczenie dla każ
dej sekcji szcze~ółowei, obejmującej 500 mor~ów niższo - austr.
(287'7 ha) przynajmniej 3-punktów, służących jako punkty wyjścia
przy stolikowem zdjęciu szczegółów, znajdujących się w danej
sekcji.
Triangulację tę wykonano w skali 1 : 14 400 (1 cal = 200 sąż
niom) na arkuszach, obejmujących jedną milę kwadratową, zwanych z tego powodu arkuszami triangulacyjnemi.
Jako

wadę

kładano ją częściami
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Dla pomiaru szczegółów ustanowiono skalę 1 : 2880, musiano
wyniki triangulacji graficznej powiększać 5 - ciokrotnie dla
użytku pomiaru szczegółów. Ponieważ przy tego rodzaju postę
powaniu ucierpieć mogła wielce dokładność całej pracy, starano
się zmniejszyć, o ile możności, ujemne skutki tej metody. Uży
wane przy tej triangulacji stoliki miernicze i kierownice posiadały szczególnie dobrą konstrukcję. Zamiast desek drewnianych,
używano szlifowanych płyt szklanych, zaś kierunki ciągnięto
igłą stalową płasko oszlifowaną. Każdy punkt musiał być wyznaczony przynajmniej trzema kierunkami, przecinającemi się pod
dobremi warunkami i to z reguły sposobem wcinania wprzód.
Wyznaczenie punktów wcinaniem wstecz było niedozwolone.
Spółrzędne punktów, odniesione do linii sekcyjnych, wyznaczono jeszcze na napiętych na stoliku arkuszach w ten sposób,
iż pomierzono odległości wyznaczonych (przedstawionych) punktów od 4 - ech linij sekcyjnych każdej sekcji szczegółowej przy
pomocy cyrkla i skali, zaś w późniejszych czasach przy pomocy
specjalnego przyrządu do nanoszenia (nanośnika) o wartości
noniusza 1/1000 cala= 0"02634 mm. Każde dwie, odpowiadające
odległości musiały dać długość względnie wysokość sekcji
więc

szczej!ółowej.

Na podstawie tak wyznaczonych spółrzędnych, obliczono
boków trójkątów, leżących w poszczególnych sekcjach
przy pomocy tablic kwadratów (twierdzenie Pitagorasa). Porównując otrzymane wartości z wielkościami, uzyskanemi graficznie
przy pomocy skali z arkusza triangulacyjnego, otrzymano kontrolę na obliczenie spółrzędnych.
Punkty triangulacji graficznej oznaczano najp.ierw literami,
później liczbami.
Oznaczenie punktów na gruncie odbyło się przy pomocy
prowizorycznych znaków.
Tok postępowania przy triangulacji graficznej odbywał się
w sposób niżej podany.
Przed rozpoczęciem triangulacji przeprowadzał triangulator
wywiad w terenie, celem obioru przyszłych punktów graficznych.
Przy obiorze punktów zwracał on uwagę, by na stykach
dwu arkuszy triangulacyjnych i na stykach dwu gmin znajdowały się punkty wspólne.
Obrane punkty na gruncie oznaczano palikami i budowano
nad niemi sygnały niewielkiej wysokości dla uwidocznienia ich
w terenie. Rezultat wywiadu uwidoczniano na szkicu w skali
1 cal = 400 sążniom czyli 1 : 28 800. Położenie punktów na tym
szkicu wyznaczano z reguły przy pomocy wcinania wstecz
z istniejących punktów trygonometrycznych, wiele z13ś szczegółów wkreślano od ręki.
Po dokonanym wywiadzie przystępowano do czynności,
związanych ściśle z samą triangulacją. W tym celu nanosił
trian~ulator przy pomocy nanośnika na arkuszu, napiętym na
szklanej płycie, kwadrat, przedstawiający w skali 14 400 jedną

długości
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milę

kwadratową.

Następnie dzielił

on ten kwadrat (ryc. 4]1

w kierunku od wschodu oa zachód na 4 części, oznaczone lite··

rami a, b, c, d, zaś od północy na południe na pięć części,,
oznaczone literami e, f, g, h, i, przez co powstało 20 prostoką-·
łów, które przedstawiały poszczególne sekcje pomiaru szczegó„
łowego . Każdy prostok ąt posiadał wymiary: 1000 sążni (1896'5 m)I
długości, 800 sążni (1517'2 m) szerokości i 500 morgów niższo·
austr. (287'7 ha) powierzchni.
ARKUSZ TRIANGULACYJ NY KOLUM. W. In.17
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Ryc. 4.

Po uskutecznieniu powyższych czynności nanosił triangulator punkty trygonometryczne, znajdujące się w dotyczącej mili
kwadratowej i kierunki orientacyjne do takich punktów, leżących
w milach sąsiednich .
Czynność w polu rozpoczynała się od punktów trygono·
metrycznych, następnie przechodziło się na pun kty l eżące na
obwodzie mili, a wkońcu do punktów leżących wewnątrz.
Orientacja powinna odbywa ć się na podstawie możliwie
daleko leżących celów. Utywanie busoli do orientacji było
zakazane.
Przy spostrzeganiu punktów zaznaczał triangulator nietylko
kierunek w tern miejscu, gdzie ten punkt miał przypaść, lecz
nadto przedłużenie tego kierunku poza bokiem kwadratu.
tHmntol SI. Geogr .
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Przy wyznaczeniu punktów na arkuszu triangulacyjnym,
je triangulator literami względnie liczbami i wyznaczał
w sposób wyżej wspomńiany ich spółrzędne, odniesione do linji
sekcyjnych (arkusz napięty na płyde).
Spółrzędne te nanoszono na arkusze sekcyj zdjęcia szczegółowego, otrzymując punkty wyjścia do dalszej czynności, mającej
za zadanie stworzenie map katastralnych.
Tam, gdzie zachodziła potrzeba, a w szczególności w terenie mało przejrzystym, gdzie sieć lV rzędu nie wystarczała, jako
podstawa do oparcia zdjęcia stolikowego, zakł adano dodatkowo
sieć t. zw. geometryczną, o dług:ości boków około 200 sążni
oznaczał

wiedeńskich.

Oceniając wartość

i znaczenie triangulacji graficzn'ej, stwierona w sposób szybki i tani problem
zagęszczenia punktów triangulacyjnych, wyznaczonych w niedostatecznej ilo śc i przez triangulacjE; trygonometryczną. Podczas
gdy t riangulacja trygonometryczn:a ustaliła tylko 3 punkty na
o bszarze jednej mili kwadratowej, llo triangulacja grnficzna zwięk
szyła tę ilość do sześćdziesi ęciu t. j. d o tej il ości, jaka normalnie
potrzebna była dla oparcia bezpoś rednio potem następujących
zdjęć stolikowych. Spełniaiąc to zadanie w sposób szybki i tani,
triangulacja ta, ma i swoje ujemne strony. Punkty graficznie
wyznaczone nie mogą posi ada ć tej dokładności, jak ą mają punkty
wyznaczone sposobem trygonome:trycznym, gdzie wynik wyrażony jest li czbą. Pomierzone przy pomocy skali spółrzędne
punktów, z rysunku przedstawio1nego w skali 1 : 14 400, mimo
zachowania wszelkich ostrożności i użycia do te'go możliwie
precyzyjnych przyrządów, nie mogą wykazać tej dokładności,
jakiej rozwój stosunków gospodar,czych w większości wypadków
obecnie wymaga. Stąd przy nowych p omiarach z konieczności
rzeczy należy opierać się na punktach trian,:!ulacji trygonometrycznej, uzupełniając niedostateczną ich ilość przez założenie
sieci lokalnej ( szczeg ółowej). Jui~ wtedy, kiedy sieć grafi czną
zakładano, zdawano sobie sprawę z tego stanu rzeczy. to też
punktów nią wyznaczonych na ,:!runcie nie utrwalono, uważaiąc,
iż znaczenie ich nie będzie sięgatć poza bezpośrednio na stępu
j ący pomiar katastralny.
dzić nale ży, iż rozwiązała

10.

Triangulacja

węgierska.

Ponieważ

południowa część

powiatu nowotarskiego obejmuje :z.iemie, należące przed 1918 r.
do Węgier, przeto nie od rzeczy będzie wspomnieć o pracach
triangulacyjnych, przeprowadzonych przed wojną w tym kraiu.
Pod stawę pomiarów na Węgrzech tworzyły następujące
sieci triangulacyjne:
a) stara trygonometryczna sieć z lat 1853 - 1863 bez odwzorowania,
b) nowa trygonometryczna sieć z r. 1864 w stereograficznem
odwzorowaniu,
c) sieć trygonometryczna z r. 19108 w walcowem odwzorowaniu.
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Starą sieć triangulacyjną założono w dwóch okresach czasu.
Jedna część jej nazywa się zachodnio - węgierska, zaś druga
górno-węgierska.

Zachodnio-węgierska część opiera się na podstaw ie (bazie)
pomierzonej pod Wiener-Neustadt w Austrii i pomiarze wojskowym przed 1848 r. W związku z czem wyznaczono długość boku
trójkąta I-go rzędu Barsonyos -Koros. Na podstawie tego boku
została rozwinięta następnie sieć od I-go do III-go rzędu. Punkty
sieci szczegółowej , będącej bezpośre dnio podstawą dla pomiaru
szczegółów, wyznaczono graficznie przy pomocy stolika w s.kali
1: 14 400 na papierze napiętym na szklanej desce, podobnie jak
w Austrii.
Wyrównanie sieci nastąpiło drogą empiryczną z zachowaniem warunku utrzymania wielkości o bszaru. Powierzclrn ię
ziemi uważano jako płaszczyznę .
Sieć górno-węgierskc1 obliczono w latach 1855 -· 1856. Nawiązano ją z jednej strony na południe od Dunaju do niektórych boków sieci zachodnia - węgierskiej, z drugiej zaś do sieci
tri angulacyjnej bukowińskiej, opartej o podstawe pod R ~dowcami. Triangulację przeprowadzono trygonometrycznie , tylko
punkty sieci IV-go rzędu w niektórych komitetach wyznaczono
graficznie.
Jako początek układu spółrzędnych przyjęto obserwatorium astronomiczne na Gellerthegy w Budapeszcie o spółrzęd
nych geograficznych
<fi = 47t• 29' 15,97"
1, = 36° 42' 51,57" na wschód od Ferro.
Oś odciętych tworzył południk początku układu, a prostopadła
do niego w początku układu - oś rzędnych.
Podział na sekcie triangulacyjne i szc zegółowe, jak również
ich oznaczenie, były podobne jak w Austrji.
Ponieważ sposób wyrównania starej sieci (zachodnia i górnowęgierskiej), którą obliczono na płaszczyźnie, nie odpowiada!
wymogom, obliczono ją jeszcze raz w odwzorowaniu stereograficznem według projektu geodety Horsky'go.
Do obliczenia użyto podstaw z różnych czasów, pomiaru
wojskowego:
a) podstawy pod Wiener - Neustadt w Austrii, o długości
5 000'778 sążni wied. = 9483'895 m,
b) podstawy pod Tarnowem w Polsce Poł udniowej, długości
3149'197 sążni wied. = 5972'402 m, pomierzoną w r. 1849,
c) podstawy pod Aradem w Siedmiogrodzie długości 4623'070 sąż.
wied. = 8767'578 m,
dl podstawy pod Rad owcami na Bukowinie o długości
5199'607 sążni wied. = : 9860'958 m.
Postępowanie przy wyrównaniu było następujące : podstawa
pod Wiener-Neustadt połączona była łańcuchem trójkątów z podstawą pod Aradem, a od Budapesztu łańcuchem trójkątów z pod-
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stawą
kątów

w Małopolsce. Ta część sieci miała 75 punktów i 100 tróji została wyrównana jako całość metodą najmniejszych
kwadratów.
Drugą całość tworzył łańcuch

trójkątów, łączący podstawę

pod Tarnowem w Małopolsce Południowej z podstawą pod Radowcami na Bukowinie. Obejmowała ona 75 punktów i 106 trójkątów.
W roku 1908 wprowadzono na Węgrzech wiernokątne odwzorowanie walcowe o trzech układach prostokątnych.
Układ północny rozciągał się na północ od r.p = 47° 55' 00",
średni od tej szerokości na południe do <p = 46° 22' 00".
Oś odciętych X wszystkich trzech układów tworzy południk,
przechodz ący przez obserwatorium astronomiczne na Gellerthegy w Budapeszcie, którego spółrzędne są r.p = 47° 29' 09'64"
a ), = 36° 42' 53·57" od Ferro. Ta oś odciętych nie jest identyczna z osią starego układu, lecz zawiera z nią kąt 6'44" (została na nowo wyznaczona).
Początkiem układu średniego jest punkt o szerokości geograficznej r.p = 48° 42' 56'32".
Ziemie należące obecnie do Polski, leżą w układzie pół
nocnym, stąd układ średni i południowy nie mają dla Polski
żadnego znaczenia.
Triangulacja dla pomiaru stopni.
W latach 1860 do 1898 przeprowadził Instytut WojskowoGeo~raficzny b. monarchii austro-węg. , triangulację dla celów
pomiaru stopni.
Wyniki tej triangulacji ogłoszono w publikacji' p. t. .,Astronomisch-geodetische Arbeiten des k. u. k. Militar-Geographischen
lnstitutes". Dla celów pomiaru kraju wyniki te nie nadają się
z powodu nie uwzględnienia przy obliczeniu niektórych warunków, których uwzględnienie jest wskazane, jeśli sieć triangulacyjna ma służyć jako podstawa dla pomiaru kraju (np. warunek
podstaw).
Wobec powyższego zaszła potrzeba powtórnego wyrównania sieci na podstawie już istniejących spostrzeżeń. Wyrównanie to przeprowadzono według specjalnej empirycznej metody.
Sieć triangulacyjna Polski Południowej stanowiła część triangulacji, przeprowadzonei w wyżej wymienionych latach. obejmującej obszar wschodni monarchii austriacko -węgierskiej, począwszy od 37° długości geograficznej na wschód od Ferro. Cała
zaś sieć obe jmowała 523 trójkąty o 297 punktach.
Suma kwadratów poprawek wyznaczonych dla 1459 kierunków tej triangulacii wynosiła po ścisłem wyrównaniu dla pomiaru stopni 698'65", zaś po empirycznem wyrównaniu dla pomiaru kraju 1380'93". Z te{!o wynika średnia ooprawka spostrze~anej!o kierunku dla pomiaru stopni
0'692", zaś dla pomiaru
kraju
0'973".
Lo~arytmy boków tróikątów liczono na 8 mieisc dziesięt
nych, zaś spółrzędne geograficzne na 4 miejsca dziesiętne sekundy.

+
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Wszystkie punkty utrwalono na nowo w latach 1897 - 1902
z wyjątkiem tych, które posiadały już znaki utrwalające w dobrym stanie z dawnej triangulacji katastralnej, Przy 16 punktach
nie znaleziono wogóle żadnych znaków utrwalających . Punkty
te uważano za zaginione.
Utrwalenie punktów było podwójne, przyziemne przy pomocy ciosowego kamienia z napisem M. T. (Militar Triangulierung) i rokiem utrwalenia, - podziemne, przy pomocy kamienia
opatrzonego w środku metalowym stożkiem, oznaczającym dany
punkt. Na kamieniu podziemnym umieszczono kieliszek ponad
metalowym stożkiem. Pod kamieniem podziemnym, gdzie pozwalały warunki terenowe umieszczano niekiedy ponadto małą
flaszkę. Na wysoko położonych, trudno dostępnych punktach,
uż ywano do utrwalenia mniej szych kamieni .
Na bardzo wielu punktach służył kamień przyziemny, jako
słup pod przyrząd podczas obserwacji.
Obliczenie spółrzędnych uskuteczniono na podstawie czę
ściowo zmienionych wzorów Borscha przy uwzględnieniu elipsoidy Bessela.
Jako punkt wyjścia wzięto punkt na górze Hermannskogel
pod Wiedniem, dla którego wyznaczono spółrzędne geograficzne
i azymut kierunku Hermannskoge)-Hundsheimerberg. Punkt na
Hermannskogel został utrwalony przy pomocy monumentalnej
budowli zw. Habsburgwarte.
Spółrzędne geograficzne tego punktu wyznaczone w r. 1893 są:
qi = 48° 16' 15'29"
A = 33° 57' 41 '06'' n a wschód od Ferro, zaś azymut kierunku
Herma nnskogel-Hundsheimerberg,
a= 107° 31' 41'70" (licząc od kierunku na północ).
Jako podstawy służyły:
a) Pomierzona w 1889 r. podstawa pod Tarnowem o długości
5972'402 m.
b) Pomierzona w 1899 r. podstawa pod Tarnopolem o długości
4445'222 m.
c) Nadto inne podstawy pomierzone w krajach koronnych
b. państwa austro-węgierskiego.
Ponadto wyznaczono pozycje geograficzne w obserwatorium
we Lwowie, Krakowie i na innych punktach w sąsiednic h krajach koronnych.
Wyniki tej triangulacji dla celów pomiaru kraju zawarte
są w dziele „Die Ergebnisse der Triangulierungen des k. u. k.
,,Militar-Geografischen lnstitutes II Band, Wien 1902" 1).
Spółrzędne j!eograficzne. jako wynik pomiaru stopni. jak również spół
katastralne zawarte są w dziele: J. Michałowski i T. Sikorski „Kataloj!
punktów trygonometrycznych. obejmujący spółrzędne i wys okości punktów trianl!ulacji szczegółowej. wykonanej przez Austrję. Niemcy i Rosję przed r . 1918 w granicach Rzeczypospolitej P olskiej. Warszawa 1932.
1)

rzędne
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W załączniku 1 przedstawiona jest sieć triangulacyjna na
obszarze Polski południowej w raz z łańcuchami, łączącemi tę
sie_ć z siecią węgierską. W załączniku 2 znajdują się sieci podstawowe pod Tarnowem, Tarnopolem, Radowcami i na w iązania
z astronomicznemi stacjami w Krakowie i Lwowie.
Jako ujemną stronę przy t ei sieci należy uważa ć, iż nie
pokrywa ona całego obszaru województw południowych, wymaga przeto uzupełn ienia jeszcze na znacznych obszarach, jak
to zresztą widać z rysunku załącznika 1.
Triangulacja

założona

przez

Rząd

Polski.

Stan triangulacji katastralnej w województwach południo·
wych był jedną z przyczyn decyzji założen ia nowej triangulacji
na całym obszarze Rzeczypospolitej.
Wykończenie sieci I-go rzędu przewiduje się około 1940 r.
wraz z obliczeniem spółrzędnych geograficznych.
Postępy tych prac można śledzi ć na podstawie urzędowych
sprawozdań wydawnictwa Wojskowego Instytutu Geograficznego p. t . ,,Wiadomości Służby Geograficznej".
Żeby materiał mapowy katastralny nie zmarnować, istniejące punkty triangulacyjno-katastralne zostaną wciągnięte w nową
sieć państwową i dla nich obliczone będ<1 spółrzędne geograficzne,
które dadzą możność pełnego wykorzystania materiałów katastralnych.
-

ZUSAMMENFASSUNG

DIE TRIANGULIERUNG AUF DEM GEBIETE SUDPOLENS
I n g.

Wł,

Mu r ze w ■ ki.

Die TrianJ!ulierun!!sarbeiten auf dem Gebiete Sudpolens vor dem Weltkriege
waren in dem Bereich der TriangulierunJ!sarbeiten der ehernaligen osterreicb-ungarischen Monarchie einJ!eschlosfen nnd sollen in Zusammenhang mit diesen Arbeiten
untersucht werden.
Die durch den Abten des Jesuitenordens LiesJ!anig ausJ!efiihrte Bogenmessung
des Wiener Meridians in der zweiten Halfie des XVIII. Jahrhunderts. war eine der
ersten umfangsreichen Arbeiten. Die Basismessung bei Wiener· Neustadt ausge•
nommen, ist diese Messung nicht von J!rosser Bedeutung in der geodatischen
Hinsicht.
Auł Grund des Patentes von 23. XII. 1817 J. wurde im ganzen osterreichiscben
Reiche eine allJ!emeine Grundmessung zum Zwecke des Katasters ańgeordnet. Die
Grundlage dieser KatastralvermessunJ! bildete eine trigonometrische TrianJ!ulierung.
So ein grosses Vermessungswerk wurde in Osterreich nicht nur ais Grundlage fur
den obererwiihnten Zweck betrachtet. sondern es sollte auch anderen wirtscbaft•
lichen und wissenschaftlichen Zwecken dienen.
Das Triangulierunitsnet:t wurde mit vier direkt gemessenen Basen in Verbin·
dunJ! )!ebracht. Diese Basen sind: die Basis bei Wiener-Neustadt in Niederoster·
reich. bei W eis in Oberosterreich. bei Radautz in der Bukowina und bei Hall in Tirol.
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Die Triangulierung wurde in IV Ordnungen geteilt. wobei die I - III Ordnung trigonometrisch und die IV Ordnung graphisch bestimmt wurde. Die gemessenen Basisliingen wurden auf den Meeresho:rizont und auf die Sehnen. die
gemessenen Winkel des sphiirischen Triangulierungsnetzes I und li Ordnung auf
Chorden reduziert. Bei der Berechnung der Chordenreduktionen scheinen die in
ei ner handschriftlichen Be mer kung enthaltenen F ormeln beniitzt w or den zu se in.
Bei Berechnung des Netzes I Ordnung in Galizien dienie das miihrische
Triangulierungsnetz ais Ausgang.
Fur Koordinatenberechnung wu rde das rechtwinklil!e ebene System angenommen. Es mussten daher zur Vermeidung von Differenzen w e)!en der Nichtberiicksichti)!ung der sphiiroidischen )!estallt der Erde die Koordinaten der trigonometrischen Punkte fiir einzelne Kronliinder auf ein eigenes Koordinetensystem bezogen
werden. fiir welches ein geeigneter trigonometrischer Hauptnetzpunkt (Punkt I Ordnung) ais Anfanl!spunkt festgestellt wurde.
Der durch diesen Anfanl!spunkt gehende Erdmeridian bildete die Abszissenachse und die auf diesem Meridiane senkrecht stehende Schnittellipse des Erdsphiiroides. Perpendickel genannt. die Ordinatenachse des Ko01dinatensystems des
betreffenden Landes. Aus dieser Voraussetzunl! wurden jedoch keine weitere Folgerungen l!ezol!en und keine sphiirischen (Sold ner'schen) Koordinaten eingefiihrt;
die beiden anJ!enommenen Achsen wurden ab senkrecht zneinander stehende
gerade Linien betrachtet und die Koordinaten nach den Formelo der ebenen Trigonometrie berechnet.
Ais Anfangspunt des galizischen Koordinatensystems wurde „Zamkowa Góra"
(Schlossberg) in Lwów angenommen, da!!el!en fiir Schlesien (Śląsk Cieszyński! St. Stephanskirche in Wien.
Die Bestimmung der geographischen Positionen des Punktes „Zamkowa Góra"
in Lwów und der Orientierung des Netzes erlolgte nach den Puissant'schen Formelo unter Beniitzung der Daten des sphiirischen ausgeglichenen Dreiecksnetzes
von der St. Stephanskirche ans.
Die Koordinaten der trigonometrischen P unkte sind in Bezul! auf „Zamkowa
Góra" ais Anfangspunkt berechnet worden.
Hiebei wurden die Liingen der Seiten zur Berechnung so angenommen. wie
sie aus der Berechnung des spiirischen Netzes hervorgegangen sind.
Der Sudwinkel der ersten Seite „Zamkowa Góra - Chom" ist aus dem Azi·
mut der Seite „Zamkowa Góra - Kamienna Góra" abgeleitet. (Azimut „Zamkowa
Góra- Kamienna Góra" ist bei Bestimmung der geographischen Positionen ermittelt).
Da die Zahl der trigonometrisch bestimmten Punkte nicht so J!ross war urn
eine feste Grundlage fiir die Messtischaufnahme z.u bilden. wurde die Triangulierung
IV Ordnung graphisch durchgefiihrt. Die graphische Triangulierung hatte zum
Zwecke: die fiir die Siecherheit und Richtigkeit der Detail-Aulnahme erlorderlichen
drei Punkte auł ein Aulnahmsblatt (500 Joch) vorhinein mit grossmoglichste
Genauigkeit zu bestimmen.
Die graphische Triangulierung wurde nach dem verjiinl!ten Masstabe ein
Zoll= 200 Klaftern auf Bliittern von 20" ins Gevierte bewirkt. "'0 sonach jedes
Blatt den Umlang einer Quadrat-Meile in sich fasste.
Die verwendeten Messtische und Perspektivdiopter w aren von besserer Konstruktion.
anstatt Messtischbretter wurden l!eschlilfene Glassplatten verwendet und das Ziehen
der Rayons erlolgte mit flach geschliffenen Nadeln. Jeder Punkt musste zumiridest
durch drei unter guten Winkeln sich schneidenden Rayons und zwar durch Vorwiirts- oder Seitwiirtseinschneiden bestimmt werden.
Ein Teil des Siidpolens, niimlich die Gej!end Nowy Targ. befindet sich im
Bereiche der ungarischen Trianj!ulierunj!. Die Grundlal!en der Messung in Ungarn
bildeten die lolgenden Triangulierungsnetze:
a) Das alte Triangulierungsnetz von 1853 bis 1863 Jahre ohne Projektion.
b) Das neue Triangulierungsnetz aus 1864 Jahre in der stereographischer
Projektion.
c) Das trigonometrische Netz aus dem Jahre 1908 in der zylindrischen Projektion.
Ais Ausgangspunkt des Koordinatensystems wurde das Astronomische Observatorium auf Gellerhel!y in Budapest anl!enommen.
In den Jahren 18~0- 1898 hat das Mil. Geof!r. Institut der ehemalij!en foterreich-ungarischen Monarchie eine Triangulierunl! fur die Gradmessung ausgefiihrt.
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Die Resultate di eser T riangulierung sind in der Publikation fiir die lnternationale Erdmessung „Astronomisch-geodetische Arbeiten des k. u·. k. Militar - Geographischen lnstitutes" :veriillentlicht. Dieselben eignen sich jedoch fiir Zwecke
einer Landesvermessung nich! unmittelbar. Deshalb wurde das 11anze Dreiecknetz
auf Grundlage und mit Beniitzung der bereits vorliegenden Daten der strengen
Ausgleichung nach einer eigenen Methode empirisch ausgeglichen.
Der Berechnung der geographischen Koordinaten wurden die Erddimensionen
von Bessel Zugrunde gelegt und d ieselbe erfolgte nach den zum Teile umgeanderten Formeln von Borsch. Zur Ableitung dieser Koordinaten wurden die geographischen Positionen des trigonometrischen Punktes Hermannskogel bei Wien und das
auf diesen Punkte gemessene Azimut der Richtung nach dem Punkte Hundsheimer
Berg bei Heinburg verwendet.
·
Die Resultate dieser Triangulierung fiir die Zwecke der Landesvermessung
sind in der Publikation veroffentlicht: Die Ergebnisse der Triangulierungen des
k. u. k. Militar-Geographischen Institutes. li Band. Wien 1902.
Urn eine einheitliche Grundlage liir die Messungen zu schaffen, wird jetzt
auł den vereinigten Teilen Polens einheitliches Haupttriangulierun!!snetz gegriindet.
Die Ergebnisse dieses grossen Vermessungswerkes werden in der Publikation des
polnischen Militargeo,;!raphischen fnstituts „ Wiadomości Służby Geograficznej" veriiffentlicht.

MATERJAł. iRÓDł.OWY.
1. Instruktion zur Ausfiihrung der zum Behufe des allgemeinen Katastres angeordneten Landes-Vermessung. Wien 1924.
2. lnstruktion fiir die bei der astronomisch-tril!onometrischen Landesverme,;sung
und im Calcul-Bureau des k. k. Militar Geographischen Institutes an!!estellten Indiwiduen. Wien 1845.
3. lnstruktion zur Ausfiihrun!! der Katastral-Vermessun!!en. Wien 1865.
4. lnstruktion zur Ausfiihrung der Trigonometrischen und Poly!!onometrischen
Vermessungen behuls Herstellung neuer Piane liir die Zwecke des Grundsteuerkatasters. Wien 1904.
5. lnstruktion zur Ausfiihrung der Vermessungen mit Anwendung des Messtisches
behuls Herstellun!! neuer Piane liir d ie Zwecke des Grundsteuerkatasters.
Wien 1907.
·
6. Die Er!!ebnisse der Trian!!ulierungen des k. u. k, Militar - Geographischen
lnstitutes. II Band, Wien 1902,
7. Navod, jak wykonawali katastralni meficke prace pro vedeni pozemkoveho
katastru. V Praze 1933.
8. Wiadomości Służby Geograficznej,
9. bsterreichische Zeitschrift fiir Vermessungswesen.
10. Zememericsky vestnik.
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l>R BOGDAN ZABORSKI
UOCENT UNIW. J . PIŁ SUOSKI E G O

KASZUBY NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU
W ŚWIETLE MAPY SCHROTTERA - ENGELHARDTA
Z LAT 1796-1802
W drugiej połowie XVIII wieku obserwujemy gwałtowny
rozwój kartografii (5, 6, 17, 31, 32, 33, 51) we wszystkich niemal
krajach kulturalnych. Rozwinęło się i zapanowało powszechnie
przekonanie o konieczności posiadania dokładnych map do celów
wojskowych i administracji.
Z drugiej strony rozwój wiedzy teoretycznej i umiejętności
technicznych umożliwiał przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów ·astronomicznych i uskutecznienie triangulacji oraz dokład
nego zdjęcia szczegółów ukształtowania terenu i sytuacji.
To też w drugiej połowie XVIII wieku pojawiają się szczegółowe zdjęcia olbrzymich połaci Europy środkowej. Wielkie
posiadłości Habsburgów otrzymują w latach 1749- 1805 coraz to
nowe zdjęcia w skalach 1 : 28 800, 1 : 57 600 i innych (6, 40). Hannower zostaje już w roku 1774 zdjęty w skali 1 : 21 333+, natomiast poszczególne części ówczesnego państwa Pruskiego uzyskują szczegółowe zdjęcia topograficzne głównie w latach 17631802 (I, II, III, IV).
W pruskich p r owincjach: zachodnio - pomorskiej (Pommern)
i brandenburskiej zdjęcia wykonywane były w tym czasie pod
kierunkiem Schmettau'a i Schulenburga przy pomocy Schulzego,
Wiebekinga i innych (5, 6, 25, 33, 41, 44, li).
Wkrótce po rozbiorze Polski (1781 - 1783) dokonywa się
również zdjęcia obwodu Nadnoteckiego przez Schmettau'a przy
pomocy Wiebekinga.
Najważniejszem jednak i najwspanialszem zarazem dziełem
jest zdj ęcie dokonane w latach 1796--1802 na obszarze Pomorza,
obwodu Nadnoteckiego i Prus Wschodnich z inicjatywy pruskiego
ministra von Schrottera pod kierunkiem Engelhardta (III, IV).
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Przeszło sto lat leżały rękopiśmienne mapy SchrotteraEngelhardta (III) w archiwach pruskiego sztabu generalnego.

Dopiero w roku 1925 mapy te przestały by ć uwa żane za tajne.
Przeniesiono ie wówczas do oddziału map Pruskiej Biblioteki
Państwowej w Berlinie, gdzie są one odtąd dostę pne badaczom
naukowym 1).
Z poprzednio istniejących map Pomorza i Prus Wschodnich
Textor (52 - 54) wymienia majpę Hennebergera z roku 1576,
Suchodolca z roku 1732, Enderscha z roku 1753, oraz Giissefelda
z roku 1775. Najlepszą z nich, opartą na własnem zdjęciu, miała
być mapa Enderscha (por. 31).
Wszystkie te prace kartograficzne wykonane były z niedostateczną precyzją.
Zachodzi!la potrzeba sporządzenia map
w wielkiej podziałce, zdjętych przy pomocy najnowszych metod
topograficznych.
Do zdjęcia powołano najzdolniejszych specjalistów, których
można było znaleść w ówczesnem państwie Pruskiem. Przygotowanie astronomiczne i triangulację powierzono pułkownikowi
artylerii von Textorowi, topografj;ą natomiast zawiadywał Engelhardt. Prócz tego pomocni byli znani topografowie: Eytelwein
Gilly. Ogólne kierownictwo nad pracami objął Engelhardt.
Minister von Schrotler wystarał się o potrzebne -przyrządy
i w lecie 1796 roku rozpoczęto zdjęcia. Pomierzono astronomicznie współrzędne licznych punktów, poczem rozpoczęto triangulację. W terenie pracowało od 18 do 20 dobrze wyćwiczo
nych topografów-.,konduktorów" wraz z pomocnikami. Wszyscy
pozostawali pod osobistem kierownictwem Engelhardta (54).
W celu ujednostajnienia toku prac Gilly napisał odpowiednią instrukcję topograficzną, kt,óra obowiązywała przez cały
czas zdjęcia. Pomiary instrume:ntalne wykonywano dwu- do
trzykrotnie. Drobniejsze szczeg6ły wnoszono busolą i krokami
oraz na oko. Według instrukcji Gilly'ego nazwy miejscowości
wnoszono nie według wymowy miejscowej ludności, lecz powtarzano za już istniejącemi mapami, księgami gruntowemi (Landbi.icher) i innemi dokumentami.
Bardzo starannie wnoszono granice lasów, łąk, zarośli,
pastwisk, pól piaszczystych i torfowisk. Na powierzchniach
lasów na mapie zaznaczano czyj,ą stanowią własność i z jakich
drzew się s kład ają. Również pieczołowicie zostały wniesione
drogi a specjalnie osiedla.
Instrukcja przewidywała, że jeśli topograf opuści samotnie
w lesie położone pustkowie, hutę szklaną czy leśniczówkę.
wapiennik, smolarnię lub t. p. -- zapłaci pięć talarów kary ~),
Engelhardta (8, str. 44) na początku XIX stulecia
przechowywane w specjalnej sali. która mieściła się nad
pokojem króla pruskie)!o i była pod tegoż osobistym dozorem. Wstęp do tej sali
buł surowo wzbroniony.
1)

Wedłu)! opowiadań

zdjęcia szczegółowe były

1)

Była

sztukę bydła
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to suma poważna, za kilka talarów bowiem można było nabyć
lub nawet konia.

Oprócz właściwego kartowania topografowie obowiązani byli
topograficzne, które mieli starannie notować.
Zapisywano zatem szerokość i głębokość rzek, rozmiary powodzi, stan brzegów rzek, jezior i bagien, żeglowność, obecność
młynów, mostów, promów, brodów i kanałów.
Topografowie
mieli również 0dpowiedzieć na pytania, czy da się spiętrzyć
wody na d anej rzece oraz czy możliwem jest odwodnienie okolicy, wreszcie mieli zaznaczać, czy w suchej porze roku dane
bagno jest do przebycia. W opisie podawano również stan
i szerokość dróg. Prócz tego „konduktorzy" mieli za zadanie
opisać jakość gleby i wydajność ziarna.
Z map dawniej istniejących zużytkowano tyl_ko dwa dobre
opracowania Gilly'ego (z roku 1792), dotyczące Zuław i dolnej
Wisły, wykonane w wielkiej skali oraz niektóre plany leśne.
Wszystkie te mapy jednak zostały sprawdzone w terenie. Pomiary rozpoczynały się na wiosnę, a na wodach i lodzie w zimie. Mniej ważne kąty mierzono busolą. Pomiarów magnetycznych dokonan o w dwu miejscach na terenie zdjęcia:
w Gąbinie i w Kwidzynie.
Szczególniej trudne zadanie czekało topografów w terenie
pojeziernym. Interesujący opis tych trudności znajdujemy w pracy
Texlora (54, s tr. 195 - 197). Po wykonaniu zdjęcia przez topografów odbywały się jeszcze kontrole i rewizje w terenie.
Mapę wykonano w skali 1 : 50 OOO Ul w dwu tylko egzemplarzach rękopiśmiennych, opublikowano zaś zdjęcie w skali
1: 150 OOO (IV), podobnie, ja k mapę prowincji Siid - Preussen
Gil/y'ego. Podział na sekcie wykonano w ten sposób, aby żadna
z ważniejszych miejscowości nie została przecięta granicami
arkuszy mapy (ryc. 1}.
Zdjęcie rozpoczęto od Prus Wschodnich, kontynuowano je
zaś posuwając się ku zachodowi. Najpierw sporządzono pół
nocne, kaszubskie i gdańskie sekcje Pomorza, następnie zaś
posuwano się ku południowi. W roku 1802 całość mapy była
już gotowa.
Wykonana w ten sposób mapa odpowiedziała pokładanym
w niej nadziejom. Było to rzeczywiście dzieło mistrzowskie
ówczesnej kartografii. Całość składała się z karty ty tułowe j (ryc. 2},
objaśnienia znaków oraz ze 144 wielobarwnych arkuszy map
rękopiśmiennych (45 X 61 cm) w skali 1 : 50 OOO.
Dzieło nacechowane jest zupełną jednolitością wykonania wszystkich sekcyj.
Mapa utrzymana została w kolorycie spokojnym. Poszczególne barwy są wyraźne, lecz nie jaskrawe i dobrze ze sobą
harmonizują . Teren oznaczono starannie przy pomocy delikatnych kresek barwy szarej. Rolę pozostawiono białą, powierzchnie leśne zabarwiono jednolicie kolorem szarym ciemnym, przesieki zaś i drogi wniesiono w postaci czarnych kresek. Na każde j
plamie leśnej wypisano jej przynależność oraz drzewostan.
Granice lasu oznaczono bardzo dokładnie i szczegółowo. Wewnątrz lasu zaznaczone zostały liczne polany i łąki śródleśne.
zbierać wiadomości
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Łąki zazna,cz ono barwą zielonkawą. Jeśli ich powierz chnia
pokryta była zaroś lami - umieszc zano na łąkach odpowiednią
sygnaturę.
a oznacze nie terenów podmokłych użyto poziomych kresek. Wysoki e pastwis ka oznaczo no barwą fiołkową.
Drogi kreślono staranni e, podając ich przebie g przy pomocy
linij pojedyńczych lub podwójn ych barwy szaro-b ronzow ej.
Z najwięks,ią pieczolowitośc1ą pownos zono osiedla ludzkie .
Zasadni czo oznaczo no na mapie czarną barwą każdy budyne k
wiejski. Komple t zabudowań gospoda rskich odczytać można
w postaci czworokąta. Budynk i większej własności ziemski ej
(dworsk ie, fol wa·rczne ) oraz drobnos zlachec kie wkreślano barwą
czerwoną. Wewnątrz wsi z całą starannością oddany
został
kształt ulicy wiejskie j czy placyka wraz ze szczegółami
tego
typu, jak zarys cmentar za i położenie kościoła. Ogrody , otaczające domy wiej:skie zostały starann ie wniesio ne i zabarw ione
różnemi koloram i zale żnie od tego, czyją włas n ością była
wieś
(np. szlachec ka, lkrólews ka). Jeśli we wsi znajdowały się gospodarstwa o różnej przy należno ści - pozazna czano oddziel nie
każdą ich grupę. Pod nazwą osiedli umieszc zono z reguły cyfrę
(lub cyfry) na oz:nacze nie liczby dymów we wsi (Ryc. 3).
Niezmie rnie starann ie oznacza no granice adminis tracyjne
i politycz ne. Wyryso wano wszelki e enklawy i eksklaw y o raz
obszary sporne. Treść mapy urywa się na zachodn iej granicy
adminis tracyjne j prowinc ji pruskiej .
Ogólny przegląd układu sekcyj i granic politycz nych i a dministracy jnych mo że nam dać skorowi dz do map Schrotle ra-Enge lhardta1). Ze skorow idza tego odczytać możemy podział na powiały oraz dawną, przedrozbiorową granicę Polski z r. 1772.
Zdegrad owana do rzędu granicy adminis tracyjne j, zachował a
swój przebieg w1:az z wszystk iemi detalam i (Ryc. 1).
Rzecz znamien na, że granice adminis tracyjne upstrzo ne były
szeregie m enklaw i eksklaw , które widzimy przedew szystkie m
przy powieci e walecki m (Deutsch Krone) oraz malbors kim. Powiat walecki posiadał dwie odosobn ione eksklaw y, wkraczające
dość daleko ku północy i obejmujące m. in. wieś Popiele
wo
i Heinric hsdorf wraz z przynależnym lasem. Były to dawniej sze
polskie eksklaw y w terytoriu m pruskiem . Odwrot nie, pruska
prowinc ja eumark miała eksklawę, położoną w obrębie powiatu
walecki ego. Interesującym jest również szczegół granicz ny
w pobliżu miast.a Bi a łemborka (Balden burg), gdzie niewiel kie
terytoriu m, mające około 4 km2 powierz chni, położone n a granicy ówczesn ego powiatu chojnick iego i pruskie j prowinc ji
zachodn io-pomo rskiej (Pomme rn) było spornem . Przed rokiem
1772 było to prawdop odobnie terytori um sporne między Prusam i
i Polską (Ryc. 5)..
1)

Schemat te1!0 skorowidz a odpowiad a oryginałowi. Celem uzyskania
kompletnego obrazu granic polityczny ch i administra cyjnych został on przezemn
ie
uzupełniony, dodałem bowiem enklawy oraz sprecyzowałem
pewne załomy l!raniczne. wniesione starannie wedlul! rękopisów w skali I : 50 OOO.
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Skorowid z do map Schrottera •Enge/lrnrdla (Ili) .. Rysu.nek wyk~>0ano na po~:!::::
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oryginaln ych arkuszy I : 50 OOO 01ekt6re hn1e graniczne.

lllnału z Pruskiej Biblioteki Państwowej.

lłlł I. Obersicht sblatt zur Sch_r~l/er • Engelha; d~re~~;~ :h::n St':'a~:tbli:~he~~tpM~:sce:;
l ••!lchn~t . auł Grdund delsGOnl!dmdael: O~sgi,1aiblatter I: 50 OOO teilweise ricbtigges tellt.
l,renzhn1 en wur en au

run

-

243

Na mapie Schroffera-Engelhardfa zaznaczono starannie granice obszaru Gdańskiego (11Danziger Territorium"). Jest to mały
teren, położony nad wybrzeżem morskiem, którego iak wiadomo,
w pierwszym rozbiorze Polski Prusy nie przy łączyły do sweiio
terytorium (Fig. 1), Obszar Gdański sk ł adał się z głównego zrębu
terytorialnego i eksklaw. Gł ów n a część terenu Gdańskiego ciągn ę
ła się od miasta na wschód aż do polowy mierzei Swięż.ej. Kill<a
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Titelblatl der Karle.

mnie jszych eksklaw rozsypanych było po ówczesnym powiec:ie
tczewskim. Od wrotnie, istni ał y dwie enklawy pomorskie w obn~bie ter ytorium Gdańskiego. Pona dto d o Gdańska należ ała cz ęi;ć
półwyspu Helu z wsiami Helemi i Borem, czyli Jastarnią Gdańską :1 ).
Wkrótce po zawładnięciu Pomorzem w pierwszym rozbiorze i delimitacj i nowonabylego obszaru (1772 - - 1776) rząd prusl,<i
u stali ł p odział administracyjny (1784 - 1786), który został uwidoczniony (ryc. 1) na naszej mapie (1, 55, 58, 64).
Pó łn ocne Pomorze d zieli s i ę na ma pie Schrołfera - Engelhardla na trzy powiaty: tczewski (Dirscha uscbe Creis), starogard zki !Stargardsche Creisl i chojnicki (Conitzsche Creis). Granice te w szcze~ólach są d ość skomplikowane; dostrzegamy i tu
również szereg enklaw i eksklaw, które two rzą „wyspy" po ohu
stronach rubieży. Najbardzie j urozmaiconemi były granice pow iatu tczewskie~o. O d te~o czasu podział adminis tracy jny ule1gł
l!runt own ej zmianie, liczne jednak odcinki ówczesn ych rubieży
n adal roz~ rani czają powiaty (np. powiat chojnicki od sępoleri
skiego), pozostałe zaś zdegrad owane zostały do rzędu graniic
1

)

Znany jest fakt historyczny. iż po pierwszym rozbiorze. Prusy. chc11c

skłonić Gdańsk do ulej!lości. otoczyły terytorjum Gdańskie kord onem st raży granicznej. Taka staranna izolacja gospodarcza i polityczna musiała być tern przy-

krzejszą dla miasta, że terytorium jego. jak już wiemy. nie stanowiło bynajmniej

zwartej
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całości.
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Ryc. 4.

--

Ryc. 4.
ulicówka.
widlica,
owalnica,
owalnico-widlica,

Objaśni eni

e z n a k 6 w:
- papiernia wodna,
- tartak wodny,
- folus;i:,
- młyn kasuny.
przysiółek,
- młyn zbożowy nasiębierny,
placówka.
- młyn zbożowy podsiębierny,
wielodrożnica.
- młyn zbożowy (bez bliż. danych),
8 - rzędówka,
- wodna tłuczarnia kory dębu do
9 - samotnia,
celów garbarskich,
10 - wieś samotnicza,
35 - fabr. prochu poruszana siłą wody,
11 - dwór, folwark, zagroda drobno36 - cel!ielnia,
szlachecka,
37 - zniszczona cegielnia.
12 - miasto,
38 - przerabianie popiołu,
13 - zamek,
39 - palarnia węgla drzewnego,
14 - klasztor. kaplica,
40 - gajówka,
15
latarnia morska.
4 1 - leśnictwo ,
16 - śluza,
42 - urząd administr„
17 -- rak arnia.
43 - urząd p ocztowy,
18 - owczarnia,
44 - granica p olsko-pruska z 1772 r.
19 - karczma. nynk.
45 - l!ranica p owiatów z r. 1800.
20 - miejsce dobywania torfu,
46 - dzisiejszy podział terenu na arku21 - smolarnia.
sze map 1: 100 OOO. zarazem sieć
22 - wapiennik.
południków (co 30') i r ównolet23 - hula szklana,
ników (co 15') (V III, XI),
24 - kuźni a, hamernia,
4'l - skośne linie prosie odpowiadają
25 - . obróbka miedzi,
podział. na ark. map Schrotlera26 - obróbka srebra.
Enl!elhardta w skali 1:50000 (111),
Wymiary wsi (zna ki od
do 8) są proporcjonalne do liczby dymów, z których się
wieś składała. Każdemu milimetrowi dłul!ości symbolu odpowiada osiem dymów.
W osiedlach: 9, 10 i 11 liczba znaków odpowiada ilości zagród. W miastach (12)
każdy mm2 powierzchni odpowiada 6 dymom.
1
2
3
4
5
6
7

Fig, 4.
1
2
3
4
5
6
7

27
28
29
30
31
32
33
34

Z e i c h e n e r k I a r u n I!:

-

Strassendorf.
26 - Silberhammer,
Kettendorf,
27
P apiermiihle.
Langdorf.
28
Schneidemiihle,
Ob erl!angsform zw. Lang- und
29
Walkmiihle.
Weiler,
(Kette ndorf,
30
Griitzmiihle .
Platzdorf,
31
Oberschl. Mahlmiihle ,
Haulendorf.
32
Unterschl. Mahlmiihle,
R - Reihendorf.
33 - Mahlmiihle (ohne nah. Angaben).
9 - Einzelhofe.
34 -- Lohmiihle,
10 - Einzelhofdorf,
35 - Pulvermiihle,
1t - Gut. Vorwerk,
36 - Ziegelei.
12 - Stadt,
37
Verfallene Ziel!elei,
13 - Schloss,
38
Aschfabrik,
14 - Kloster. Kape\le,
39
Kohlenschwelerei.
15 - Seeleuchte,
40 - - Unterlorsterei,
16 - Schleuse,
41 - F orslamt.
17 - Abdeckerei,
42 - Amt (administr.),
18 - Schafer ei.
43 - Postami,
19 - Kru!!, Schankhaus,
44 - bis 1772 - po\n.-pre uss. Gr enze,
20 - Torfgraberei.
45 - Kreisgrenzen urn 1800.
.
46 - Gre nzen d. Blatter d . heuhg.
21 · Teerofen,
22 - Kalk ofen,
Karle 1: 100 OOO (Meridiane je 30'
23 - Glashiilte.
u. Parallele je 15') (VIII, X I),
24 - Eisenhammer,
47 - Grenzen d. Blatter de r Schrotterse hen Karle (1 : 50 OOO) (Ili).
25 - Kupferh ammer.
Die Grosse der Dorfs ymbolen (Zeichen: 1 - 8) sind im Verhaltniss zur Zahl der
Feuerstellen. Je der mm d er Lange - 8 F eue rstellen. In d. Siedlunj!en 9-11 jeder Punkt - 1 Feuerste\le. In d. Stadten (12) 1 qmm - 6 Feuerstellen).
Wi adom ości

SI. Geogr.

17.
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sołectw. Przykłady

te potwierdzają znane skądinąd prawo przegmin (6, 8 i w. in.). Ciekawe, że ni,~które
z tych granic dadzą się jeszcze miejscami odczytać w t,e renie
w postaci wyraźnych miedz granicznych, wałów z kamieni i t. p.
Mapa Schrottera-Engelhardta zadziwiać nas może dziś j1?szcze
s ubtelnością swego wykonania. Przez porównanie ze współczes
nemi mapami w skali 1: 100000 stwierdzić możemy niez111aczne
stosunkowo odchylenia w zaznaczaniu form terenu, wybrzeży
i t. p. szczegółów.
To też z całkowitem zaufaniem odnosić się można do danych mapy tej w zakresie wiernego oddawania osiedli oraz uży
cia ziemi. Niektóre obszary leśne widnieją na tej mapie w granicach identycznych z dzisiejszemi (np.: plama leśna na zachodniej rubi e ży kępy Oksywskiej, ryc. 3). Również liczne pn:esieki
leśne przedstawiają się w postaci mało różnej od obecnej. Jedynie drogi boczne nie wszędzie oddawano z dostateczną precyzją. Ogólny kierunek ich jest wierny i naiczęści~j da się odnaleźć na mapach dzisiejszych, natomiast niektóre mniej ważne
zagięcia miejscowe zostały tu i owdzie przesadnie zge1neralizowane.
Liczbę dymów i charakter osiedli możemy do pewnego stopnia kontrolować przy pomocy doskonałego skorowidza, sporzą
dzonego przez Goldbecka (14) w latach 1788 - 9. Dzieło lo, wydane pod ty tulem „V ollstandige Topographie" odnosi się mniej
więcei do roku 1785, a zatem materiał charakteryzuje stan., który
istniał na dziesięć lat przed rozpoczęciem zdjęcia Schr,otferaEngelhardta. Topografowie zbierali dane wprost z pola, mało
dbając o istniejące opracowania w rodzaju Goldbecka.
Na mapie Schroffera-Engelhardta każda miejscowość, choćby
niesamodzielna, albo nawet samotnie stojąca gospoda cz.y fabryczka ma oznaczony swój charakter topograficzny oraz przynależność (szlachecką, królewską i inne}. Nat omiast u Goldbecka
często mniejsze, niesamodzielne osiedla zliczone są razem z są
siedniemi, większemi. Pomimo tego porównanie materiałów i cyfr
Goldbecka z danemi z map Schroftera-Engelhardta po większej
części da się uskutecznić z powodzeniem. Skonstatowane rozbieżności na ogół nie są duże.
Natomiast słabą stroną opisywanej mapy iest opis toponomastyczny. Wiemy z Textora (54), że nazwy na mapie Schrottera-Engelhardta nie stanowią oryginalnego materiału, zeb1ranego
w terenie, lecz że został y zapożyczone ze źródeł pisanych. Ponadto naiwidoczniej topo~rafowie nie znali dostatecznie języka
polskiego. Często jednak w wypadkach wątpliwych podawano
dwie nazwy, z których jedna bardziej odpowiada oryginalnemu
brzmieniu polskiemu, druga zaś stanowi mniej lub więcej udatne
zniemczenie. Często powtarza się na mapie podane w polskiej
pisowni „pustkowie", przy tern zaś w postaci ściślejszego okreś·
lenia nierzadko figuruje n a z wis ko właściciela.

trwałości zasięgów
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Na podstawie materiałów, zawartych w oryginalnych mapach rękopiśmiennych Schrottera-Engelhardta opracowałem mapki
Kaszub, dotyczące osiedlenia kraju (ryc. 4), stosunków własno
ściowych (ryc. 5) oraz użycia ziemi (ryc. 6) i gęstości zaludnienia (61) na przełomie XIX-go i XX-go wieku.
Na mapie osiedlenia kraju odpowiedniemi sygnaturami oznaczyłem poszczególne typy kształtów wsi (ryc. 4).
Wielkość
i kierunek właściwych symboli na mapie dostosowałem do rozmiarów i położenia wsi według oryginalnych arkuszy zdjęcia,
przyjmując, że 1 mm długości symbolu wsi odpowiada trzem
dymom osiedla (lub ich części), natomiast 1 mm 2 powierzchni
kwadratu - jednemu dymowi w mieście. Dwory i wogóle zabudowania gospodarstw szlacheckich oznaczyłem krzyżykami. W wielu
miejscach dostrzegamy całe wsie, złożone przeważnie lub wyłącz
nie z takich zagród (2). Są to zespoły dworków lub wsie drobnoszlacheckie, często występujące w północno - zachodniej, nadgranicznej części Pomorza oraz w sąsiedniej, zasiedlonej przez
ludno ść polską części powiatu bytowskiego. W znacznej części
są to przejawy późnośredniowiecznego osadnictwa puszcz, porastających słabe gleby (li b, 18, 63).
Liczne, pojedyń"czo rozsiane t. zw. pustkowia pozaznaczane
zostały pojedyńczemi kropkami. Na zachód od Wejherowa występuje w dolinie rz. Redy zespół osad samotniczych, który się
złożył na wieś typu rozproszone~o - Kniewo, późnej daty osiedle
kolonizacyjne niemieckie (43, 61).
Prócz domów mieszkalnych uwzględnione zostały również
zakłady i warsztaty oraz instytucje użyteczności publicznej. llość
oznaczeń na mapie iest znaczna.
Uderzającem jest rozmieszczenie poszczególnych typów
warsztatów. Smolarnie oczywiście rozmieściły się śród lasów,
jako że jedynym surowcem, potrzebnym do ich funkcjonowania
jest drzewo. Największe skupienie fabryczek widzimy w okolicach Gdańska. Zgromadziły się one, rzecz znamienna, na linii,
wzdłuż której wysoczyzna dyluwialna opada stromą krawędzią
ku Żuławom Gdańskim. Po przeciwnej, wschodniej stronie miasta
Gdańska takiego skupienia zakładów przemysłowych nie dostrzegamy. W istocie powodem skupienia się tak licznych fabryczek jest właśnie obecność krawędzi. Spłvwające po niej
liczne ootoki przezwyciężają tu znaczny spadek terenu; dały się
one z łatwością wykorzvstać do obracania nietvlko kół młyń
skich, ale i poruszających papiernie oraz huty i inne zakłady.
Tern sie tłomaczv w znacznej mierze nazywanie tych warsztatów „młynami" (Napisy na mapie: Papiermiihle, Schneidemiihle
i in.).
Na przełomie wieków XVIII i XIX „biały węgiel" był najważniejszą siłą motoryczną, to też w miejscach jego wystę
powania, szczególniej w oobliżu większych skupień ludności
tworzyły się pewnego rodzaju okręj!i przemysłowe. Zastosowanie innych sił motorycznych zmieniło rozmieszczenie warszta-
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Ryc. 5.

Objaśnienie

znaków:

- królewszczyzny,
2- 3 - obszary, należące do szlachty. w tern::

3 -

silna domieszka drobnej szlachty,

4 -

tereny. należące do miast,

5 -

własność

wsie na
7-8 - wsie
skich. a
7
do 15¾

6 -

duchowna.
prawie chełmińskiem,

mieszane. złożone z {!ospodarstw królewskich z
mianowicie:
gospodarstw na prawie

chełmińskiem,

8

od 25¾ do 50¾ gospodarstw na prawie

9

miasta

(śródmieścia

chełmińskiem,

na prawie miejskiem).

A -

{!ranica polsko-pruska do r . 1772,

B -

dzisiejsze granice państw,

C -

granice powiatów ok. r. 1800.

D -

granice arkuszy dzisiejszych map 1: 100 000 (VIII, XI).
1

Fig. 5.
1 -

domieszką chełmiń-

Ze i c he ner k 1 i run g:

konigliche Dorfer,

2-3 -

adlige Gebiete. hier:

3 -

grósstnteils kleinadlig.

4 -

stadlische Gebiete (,.ciimmereylich"),

5 -

geistliche Territorien,

6 -

,.kolmische" Dorfer,

7-8 - gemischle Dorfer , die aus den kóniglichen Bauernstellen bestehen. jedoch
mit Beimischung der kolmischen. nament llich:
1 -

bis 150/o der kolmischen Feuerstellen.

8 -

von 25¾ bis 50¼ der kolmischen Feuerstellen,

9 -

Stadle.

A -

die poln.-preussische Grenze bis 1772.

B -

heutige Staalsgrenzen,

C -

Kreisgrenzen urn 1800.

D -

Grem:en d. Blatter d. heutigen Karle 1 : !00 OOO (VIII, XI).

-
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tów w ciągu XIX wieku. Dziś przewazme niema śladu po dawnych drobnych zakładach, poruszanych siłą wody na Kas:zubach
(poza młynami zbożowemi).
Warto zwrócić uwagę na wielkość i rozmieszczenie wsi
oraz kształt osiedli wiejskich. Niezmiernie charakterystyczną
jest granica fizjograficzna między lichą glebą borów Tucholskich
a glinami Kosznajderji pod Chojnicami. Z jednej strony (w Borach) występuje niewielka ilość wsi i to przeważnie w postaci
drobnych przysiółków , natomiast z przeciwnej strony tej jaskrawej granicy regjonalnej, mianowicie w okolicach Człuchowa
i Chojnic - wielkie wsie zwarte i to przeważnie owalnice.
Interesującem jest, że ta granica osadnicza rozgranicza dwa
bardzo różniące się od siebie tereny. O ile Bory są i były
obszarem czysto polskim, o tyle na Kosznajderji poważny udział
śród ludności mają Niemcy.
Dalej ku północy, na Zaborzu spotykamy tylko jedn.i1 grupę
wsi większych w okolicach Brus, złożoną przeważnie z owalnic,
występujących na nieco lepszej glebie gliniastej, otoczo1nej dokoła lichemi ziemiami piaszczystemi. Wynikłe stąd kontrasty
zaznaczają się i dziś jeszcze, choć zatarły si ę one w p,e wnym
stopniu, a k szt~lty wsi pozbawione zostały swej wyra:zistości
wskutek reform rolnych, przeprowadzonych na początku XIX w.
Uderzającą jest znaczna przewaga przysiółków w południo
wej i środkowej części Kaszub. Rzec można, że specyficzną
formą osadniczą polskiego P omorza jest właśnie przvsiółek.
Czasem występuje on w swej typowej postaci przysiółka bezkształtnego, niekiedy jednak pośrodku wsi dostrzegamy charakterystyczny placyk (wieś taką nazwać możemy placówką) lub
też zdarza się , że dorny ustawione zostały mniej więcej równolegle wzdłuż krótkiej ulicy: mamy wtedy przysiółek ulicowy
(9, 10, 20, 59, 62).
Również ulicówka jest formą często spotykaną podobnie,
jak złożona z dwu ulic widlica. Pomiędzy widlicą a owalnicą
istnieje forma przejściowa , doś ć silnie reprezentowana na Kaszubach.
Największa domieszka pustkowi i wogóle samotni wystę~
puje na obszarach o krajobrazie pojeziernym, mianowicie między
Wejherowem a Kościerzyną i Skarszewami. Je śli jednak porównamy mapy Schrottera - Engelhardta (III-IV) z dzisi,ejszemi
(VII-VIII) t o przekonamy się, że liczba osiedli samotnych
wzrosła niepomiernie. Stalo się to zarówno wskutek faktu, że
nowopowstaj ące osiedla w XIX wieku często przybierały tę postać,
jak również dlatego, że liczne wsie zwarte ulegały rozproszeniu
w związku z akcją komasacyj ną. Szczególnie gęstym rojem
samotnie stojących domów pokryły się w ciągu XIX w. Jprzedewszystkiem te obszary, w których rozproszona forma osadnictwa
oznaczała umiejętne dostosowanie się do naturalnych wairunków
środowiska, czyli obszary pojezierne oraz podmokłe.
Na kępach nadmorskich najcharakterystyczniejszą formą
jest wieś owalna przy braku samotnych osiedli rozpros:zonych.
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Kształty większości wsi Kaszub studiowałem według planów „separacyjnych" (XIII), sporządzanych w pierwszej połowie
XIX stulecia przy okazji porządkowania granic własności rolnej.
Kształt wsi do tego czasu prawie zawsze przetrwa! bez zmiany,
podobnie, jak układ pól - a w znacznej mierze również dróg
polnych. To też badając ustawienie budynków a raczej zagród
wiejskich oraz układ pól i dróg możemy określić typ wsi
i w znacznej mierze wyjaśnić ich pochodzenie (62).
Największemi miastami ówczesnemi były Skarszewy i Chojnice, nieco mniejszym był Starogard, skolei następowały, mniej
więcej równe co do wielkości: Puck, Wejherowo, Kościerzyna,
Tuchola i Człuchów. Ponadto istniało na Kaszubach jeszcze
jedno niewielkie miasto - Hel, przynależność Gdańska.
Mapa rozmieszczenia własności ziemskiej pokryta jest głów
nie dwiema kategoriami plam: jedne z nich oznaczają wsie królewskie (państwowe), drugie zaś własność szlachecką. Niewielka
tylko iloś ć wsi należała do duchowieństwa, stanowiła własność
miejską (Cammerey), lub składała się z wolnych kmieci, posiadających ziemię na prawie chełmińskiem (Collmisch).
Wsie „chełmińskie" spotykamy rozrzucone w różnych punktach naszego terenu; kształt ich bywa rozmaity. Nad jeziorem
Wdzydze występują one w postaci niewielkich przysiółków; pod
Skarszewami spotykamy wieś chełmińską Dęblin w postaci owalnicy. Podobnie owalnicą jest wieś Czyczkowy (pod Brusami
na póło. od Chojnic). Wieś ta, początkowo na prawie polskiem,
przeniesiona została w XIV wieku na prawo chełmińskie. Najbardziej zw~rty obszar wsi Chełmińskich występuje we wschodniej części Zuław.
Na obszarze etnograficznym kaszubskim własności miejskiej
prawie nie zauważamy. Należą tu zaledwie niewielkie osiedla
pod Kościerzyną i część Helu. Natomiast do Gdańska należała
wielka część żuław wiślanych; podobnie Toruń cieszył się rozległemi posiadłościami.
Oddzielną sygnaturą oznaczono miasta, właściwie śród. mieścia; które rządziły się same. Wyjątkiem było Wejherowo;
miasto należące do szlachty (. .. ,,eine adliche Mediatstadt, zu
den Neustadt- und Rutzau'schen Giitern gehorig." 24, str. 832)
oraz Hel, oznaczony jako miasto królewskie.
Rozmieszczenie osiedli według przynależności w końcu
XVIII wieku, odtworzone na naszej mapie, różni się znacznie
w porównaniu z obrazem, przedstawionym przez Górskiego (15),
a odnoszącym się do wieku XVI (3). Od połowy XVI wieku do
końca XVIII stulecia upłynęło 250 lat, które obfitowały w takie
wydarzenia historyczne, iak pustoszące wojny szwedzkie oraz
rozbiory Polski i wynikające stąd zmiany w ustroju politycznym
i gospodarczym, konfiskata majątków klasztornych i t. d. To
też na miejscu rozległych dóbr duchownych, należących do
klasztorów w Oliwie, Żukowie, Żarnowcu, Kartuzach oraz do
biskupstwa - w końcu XVIII wieku mamy przeważnie własność
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Bo!,1d.an Zaborski
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Ryc. 6.

Ryc. 6.

Objaśnienie

1- 2 - dzisiejsze powierzchnie
1 - lasami,
2

powierzchniami

le śne,

znaków:

które na początku XIX wieku były:

bezleśnemi,

3 ·- dzisiejsze pola orne, które na począlkul XIX wieku były powierzchniami
zalesionemi.

4- 5 4 -

dzisiejsze łąki. które na początku XIX wieku:

istniały.

5

nie istniały jako takie (częściowo pokrył,? zaroślami i t. p.),

6

dawnie jsze

7

wrzosowiska i t. p .,

łąki

i pastwiska,

8

dzisiejsze jeziora,

9 -

dawniejsze jeziora.

10

dziś

nie

dziś przeważnie

pola orne.

istniejące,

dzisiejsza granica polsko-niemiecka,

11

granice powiatowe (1933),

12

odchylenia dawnej, przedrozbiorowej granicy polsko - pruskiej z r. 1772 od
dzisiejszej granicy pobko-niemieckiej.

Fig. 6.

1-2 1

Ze ich en er k I ii run g:

heutige Waldflache n, die am Anfang dies XIX. Jahrhunderts:

a uch mil W ald bedeckt w aren,

2

waren waldlos.

3 -

heuti ge Ackerliinder. die urn 1800 mit Wald bedeckt waren,

4- 5 -

heutige Wie sen, die am Anfang des XIX. J ahrhunderls:

4

existierten,

5
6

ais solche nich! existierten (teilweise mit Gebiisch bewachsen, u. s. w .),
ehemalige Wiesen und Hiilungen - heut,~ meislens Acker,

7

Heide, Bruch u. s. w .

8

heuli!!e Seen,

9

ehemalige Seen, jetzt trocken,

10

heutige polnisc h-deutsche Grenze,

11

Kreisgrenzen (1933).

12

Abweichungen d. alten polnisch-preussisc:hen Grenze (1772) von der beutigen politischen Grenze.
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państwową.
Również wiele było obszarów, położonych śród
puszcz, które uległy kolonizacji po połowie :X\! 1 wieku.
Niemniej ciekawem jest śledzenie rozwoju powierzchni pól
uprawnych i innych użytków na Kaszubach. runktem wyjscia
musi tu być również stan, przedstawiony na dostępnych nam
mapach (VII, VIII, 2', XI) z XX wieku. Stan ten rozpatrywać
można jako współczesne nam ogniwo ciągłej ewolucji krajobrazu
kulturalnego. Ewolucja ta, trwająca nieustannie, w cią&u ostatniego stulecia dokonała jednak tylko niewielkich zmian na
obszarze Kaszub. Powierzchnie leśne i wogóle · zadrzewione
z początków XIX wieku nie tak wiele różniły się od lasów
dzisiejszych. Nieznaczne odchylenia w obu kierunkach (czyli
zmiana lasu na pole i odwrotnie) dotyczą stosunkowo niewiel•
kich terenów. Z łąkami natomiast sprawa przedstawia się nieco
odmiennie. Znaczne bowiem powierzchnie obszarów podmo·
kłych porośnięte były koło roku 1800 zaroślami, obecnie zaś
stanowią dobre łąki kośne. Jako przykład można przytoczyć
Mostowe Błota nad dolną Redą, łąki pod Puckiem i na polud·
nie od jez. Wdzydze. Również znikł szereg wysokich pastwisk.
Wyborne ziemie (dziś pola orne) środkowej części kępy Swa•
rzewskiej służyły w końcu XVlll wieku za pastwiska.
Ciekawem jest również, że na mapie Schroftera-Engelhardta
znajdujemy w wielu miejscach jeziora tam, gdzie dziś rozciągają
się już tylko powierzchnie podmokłe i łąkowe.
Pouczającern jest porównanie danych dzisiejszych i z przełomu wieku XVIII i XIX z obrazem, który przedstawia mapa
Schliilera (42). Zaznaczone tu zostały puszcze leśne oraz obszary
osadnicze z początków XIV stulecia na obszarze Prus Wschodnich oraz części Kaszub. Na mapie tej autor zaznaczył minimalne rozmieszczenie pól uprawnych przed kolonizacją XIV w.
Praca spotkała się z głosami krytyki nawet ze strony badaczy
niemieckich (29, 30). Rozpatrując mapę, jako ogólny obraz
orientujący w rozmieszczeniu pra-lasu i obszarów oddawna osiedlonych z tern, że te ostatnie podano w wymiarze zbyt szczupłym,
posługiwać się możemy tern opracowaniem.
Z porównania mapy Schliitera (42) z naszem opracowaniem
wynikałoby, że główne zmiany w krajobrazie kulturalnym <loko
nały się między początkiem XIV a początkiem XIX w. W ciągu
tego pięćsetlecia powstały wsie Kosznajderji pod Chojnicami,
zasilono znacznie elementem ludzkim Kociewie (pod Starogardem) oraz przesiano licznemi polanami potężne puszcze środ
kowych i południowych Kaszub i najtrudniejsze do uprawy silnie pagórkowate i kamieniste tereny pojezierza.
Największe stosunkowo zmiany zaszły w gęstości zaludnienia. Ilość osiedli wzrosła w ciąs!u ostatniego stulecia minimalnie. N owe osiedla, które nie figurują na mapie SchrotteraEngelhardta istnieją zaś obecnie, stanowią zaledwie drobną część
ogółu osiedli. Podobnie małym jest udział wsi, które w ciągu tego
czasu przestały istnieć. Natomiast dokonały się daleko idące
zmiany w wie I kości już istniejących osiedli. Ludność więk-
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szości wsi wzrosła bardzo znacznie, niekiedy nawet kilkakrotnie. Zmiany w zaludnieniu dotyczyły w nie jednakowym stopniu
poszczególnych części Kaszub.
Pewnym przeobrażeniom uległy równ ie ż mias ta. Poważnym
wzrostem zaznaczyło się Wejherowo, n atomiast Skarszewy, które
na początku XIX wieku odgrywały poważną rolę - dziś stały
się skromn ą mieściną o lokalnem tylko znaczeniu . Hel przestał
być miastem, powstały natomiast n owe oś r odki , które w sensie
geograficznym są osiedla mi typowo mie jskiemi, jak Kartuzy
i Czersk, ostatnio zaś pojaw iło się naj w i ększe miasto Kaszub Gdynia.

*
Materiały do niniejszego opracowania zebrałem w lecie
roku 1929 w oddziale kartograficznym Pruskiej Biblioteki .Pań
stwowej w Berlinie. Niech mi wolno będzie złożyć na tern miejscu
serdeczne podziękowanie te j instyt ucji za udostęp nieni e mi ręko
pisów map oraz zezwolenie na ich sfotografowanie.
Podróż nauko wą i studia uzupełni a j ące za!!ranicą w r. 1929
odbywałe m jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej. Wielką wdzię cz ność winienem Dyrektorowi Funduszu, Panu Stanisławowi Michalskiemu za okazane zrozumi enie mych z amierzeń
i umożliwienie mi w yjazdu zagranicę celem przeprowad zenia
badań .

ZUSAMMENFASSUNG

DIE KASCHUBEI AM ANFANG DES XIX. JAHRHUNDERTS IM LICHTE
DER KARTE VON SCHROTTER • ENGELHARDT A. D. J. 1796 - 1802
von Dr B o g d a n Z a b or• ki.
Die zweite Halfie des XIX. Jahrhundert s ist ais Wendepunkt in der Geschichte
der Kartographie zu betrachten. Man hat dahin dieser Zeit grosse Flachen Europas
mit Hilfe der neuzeitlichen Methoden karliert. Zahlreiche Serien genauer topographischer Karten wurden hergeslellt und manchmal auch veroffentlicht.
Die erste gule. wirklich grundleJ!end e Aufna hm e Pommerellens wurde ersl in
den Jahren 1796 - 1802 durch den bekannten preussischen Topographen Engelhardt
mit Untersliitzung des preussischen Ministers von Schrotter durchgefiihrl. Mit den
astronomischen Vorbereitungen und den . tri j!onometrischen Messunj!en wurde der
Artillerie • Hauptmann v. Tex/or beauftra!!I. Die topoj!ra phische und spa.ter kartographische Ausfi.ihrunj! nahm Engelhardt selbst vor. Doch hatte er die bekannten
Topographen Eytelwein und Gi//y zur Hilfe.
Bei den Feldarbeiten waren 20 Topographen-Konduktoren ta.lig. Laut einer
Ausser der Herstellung der
Instruktion Gilly's war die Arbeit j!ut orj!anisiert.
Karle wurde auch eine Beschreibung des Landes vot!!enom men.
Zuerst hat man Ostpreussen. dann die Kaschubei und zuletzt den Netzedistrikt auf!!enommen.
Von fri.iheren, schon vorhandenen Karten hat man nur einzelne Arbeiten
Gilly's (namenllich das Gebiet der Weichselmi.indung betreffend) beriicksichtigt,
im iibrij!en war die Aufnahme vollstandil! neu.
Die Karle wurde im Massstabe 1 : 50 OOO in zwei Exemplaren handschriftlich
hergestellt. dann im Masstabe 1 : 150 OOO ais Kuplerslich veroffentlicht. Freilich
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verlor damit der Inhalt der Karle an Reichhaltigkeit und wurde im Vergleiche
mit dem handschriftlichen Originale etwas generalisiert.
Die Originalbogen (45 X 61 cm), 144 an der Zahl. sind w irkliche Meisterstiicke.
Die Terrainlormen sind durch Schraffierung gekennzeichnet. wobei Wiilder, Wie·
sen, Gewiisser u, s. w. jeweils ein anderes Fliichenkolorit erhielten. Innerhalb der
Waldfliichen sind ausserdem die verschiedenen Baurnarten dargestellt.
Die Plane der Siedlungen sind sehr sorglaltig und sauber gezeichnet. Jedes
Haus mit Garten, jede Dorfstrasse ist gut erkennbar. Die damalige z.ugehorigkeit
der Dorfer (Koniglich, Adlig, Kolmisch, Kiimrnereilich, Geistlich) ist durch verschiedene Farben gekennzeichnet.
Bei jeder Siedlung hat man die Anzahl der Feuerstellen angegeben. Die
Namen der Siedlungen sind jedoch nich! ilberall regelrniissig gesc_hrieben.
Das Strassennetz ist dicht, der Verlauf der Strassen jedoch stark generalisiert.
Die politischen und administrativen Grenzen sind mit grosser Priizision ein·
getragen und deutlich gekennzeichnet. Man hat selbst Enklaven, auch kleine Exklaven und strittige Gebiete sorgfiiltig festgestellt und eingetragen.
Auf Grund
der Karle von Schrotter • Engelhardf kann man die ehemalige polnische Grenze
vom 1772 rekonstruieren. Diese Grenze wurde nach der ersten Teilung Pol ens die
westliche Grenze der neuen „Provinz Preussen", Auf der Originalkarte ist auch der
genaue Verlauf der komplizierten Grenze des Danziger Territoriums gut sichtbar.
An Hand der Originalaufnahmen von Schrotter-Engelhardl im Masstabe von
1 : 50 OOO habe ich eine Reihe von Karten bearbeitet, Die Fig. 4. stellt die Vertei·
Jung der Siedlungen in der Kaschubei zu Begino des XIX. Jahrhunderts dar. Verschiedene Dorfformen sind mit allerlei Symbolen gekennzeichnet. deren Grosse der
Zahl der Feuerstellen im Dorłe entspricht.
Liings der Linie der steilen Gehange bei Danzig finden wir eine besondere
Gruppierung von Werkstiitten und Fabriken. Es handelt sich urn fast durchweg
mit Wasserkraft betriebene „Miihlen": Pulvermiihlen, Papiermiihlen und andere.
Bei den damaligen technischen Mogl ichkeiten ist das Vorhandensein von Fliisschen
und Biichen, deren Wasserkraft diese „Miihlen" treiben konnte, ais ein besonders
gliicklicher Urnstand zu betrachten. Eben dies und dazu die Niihe der Grossstadt
waren Gri.inde li.ir die Gruppierung dieser Fabriken, die heute meistens nicht mehr
existieren,
Charakteristisch sind manche Siedlungsgrenzen. Die am stiirksten ausgepriigte
ist diejenige zwischen der Koschneiderei und der Tucheler Heide. Westlich von
ihr finden - wir grosse zusamrnenhiingende Langdorfer, ienseits aber meistens Weiler.
Es handelt sich bekanntlich nicht nur um eine Siedlu ngs-, sondern auch eine landschaftliche Grenze. Die Rilcken der eigentlichen Seenpl atte sind zwischen Kart•
haus und Berent mit Weilem und Einzelhofen bedeckt. Auf den Kiimpen am
Meeresufer !inden sich zahlreiche Langdorfer.
Die Darstell ung (Fig, 5) zeigt uns di e Verteilunsl der Dorfer entsprechend
ihrer Zugehorigkeit. Die meisten Dorfer sind kćini)!lich (staatlich) oder adlil! (auch
k leinadlig). Nur kleine Gebiele in der Niihe der Stadle waren stiidtisch (kiimmereilich). Andere, durch freie Bauern bewohnte Dorfer, nannte man „kolmische",
d. h. auł „Kulmischern Rechte".
Geistliche Dorfer waren zu Begino des XIX. Jahrh. schon eine Seltenheit.
Das Bild ist ein wesentlich anderes ais im XVI. Jahrh. (Górski), (15),
Die dritte Karle schliesslich stellt die Evolution der Siedlungs- und auch
Waldfliiche in der Kaschubei zwischen 1800 und 1900 dar. Die bekannten histor ischen Tendenzen der Vergrćisserung der Ackerfliiche auł Kosten der Wiilder kommen auch hier deutlich z.urn Ausdruck. Auch ausgedehnte Mohorbriiche, die urn
1800 noch mit Gebiisch bewachsen waren, sind heute in gule Wiesen verwandelt.
Manche Seen sind stark verkleinert oder auch ganz.lich verschwunden (Fig. 6).
lnteressant ist auch der Vergleich dieser Karle mit derjenigen. die dem
Schliiter'schen Werke beigegeben ist. (42).
Die Quellmaterialien zur Bearbeitunl! aller dieser Karten habe ich im Som•
mer 1929 gesammelt. Ich mćichte bier dem Personale der Preussischen Staats•
bibliothek in Berlin meinen herzlichslen Dank fur die Ermoglichung meiner Arbeit
a ussprechen.
Dem Herm Direktor des Fonds fur Nationalkultur beim Ministerprasidium
SI, Michalski in Warszawa bin ich fur die Unterstiltzung meiner Arbeit sehr verpflichtet.
·
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West - Preussen. nebst Bemerkungen iiber die Vermessung ganzer
Lander. Berl in 1810, stron 214 z mapą. Specj. str. 4-9 i 182- 199.
Toeppen M . - Historisch - Komparative Geographie von Preussen nach den
Quellen, namentlich d. a rchivalischen da rgestellt. Gotha 1858.
Topographie des Preuss. StarJ!ardtschen Kreises nebst Ausziige aus d. Statist. Tabelle pro 1848. Stron 57, Starogard 1845.
Voight Joh. (hrsg.) - Codex Dipl~maticus Prussicus. 6 t. Konigsberg 1836-31.
Westpreussen v. 1772 bis 1827. Nachtrag zu den Statistischen Obersichten
i. d. O rtsverzeic hnissen d. Marienwerderschen u. Danziger Regbez.
Stron 315. Marienwerder 1828.
Zaborski B. - O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu. Prace Komisji
Etnograficzn ej Polskiej Akademii Umiejętności Nr. I. stron 121 z mapą.
Kraków 1926-27.
Zaborski B. - O mapie Prus Królewskich i Książęcych Schrottera. Sprawozd.
Polsk. Akad. Umiejętn. T. XXXVH. 1932, Nr. 10. str. 32.
Zaborski B. - Atlas powiatu morskiego i Gdyni. Kraków 1933. zesz. 1 i 2.
Zaborski B. - Osiedla wiejskie Pomorza. Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego,
t. XXIIJ. Toruń 1935.
Ziesemer W . - S iedlungsgeschichte Ost- und Westpreussens. Hans. Gesch.
Blatter. XXXIIJ. 1928.
Zimmermann K. - Fryderyk Wielki i jego kolonizacja rolna na ziemiach
polskich. 2 t. Poznań 1915.

S emkowicz

47.

48.
49.
50.
SL
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

Serje map topograficznych z
I.

II.

przełomu

XVIII i XIX wieku.

Gilly-Engelhardt -

Karle v. d. Konigl. Preuss. Provinzen: Pommerellen,
n. d. Netzdistrict. aufl!enommen u. zusammengetra !!en unt. Oirection
d. K. Preuss. Ge h.-Ralh D. Gilly durch d . K. Preuss. La ndbaumeister
Engel hardt 1791-5; 7 ar k. i skor ow. 1: 180 000 (rękop . w „Preuss.
Staatsbibliothek").

Schmeltau -

Tak zw. ,,Kabinetlskarte" (.,Grosse
z 297 arkuszy, oprac. w lalach 1762 - 1787:
a)

Karlenwerk")

złożona

N etzdislrikt (opr. Wiebeking) ark. 131 - 179 w sk ali 1 : 25 OOO
3.
Hinterp ommern, ark. 1 - 121, 1 : 50 OOO i inne - wszystkie

i 1 : 50000 1781 -

b)

rękopiśmienne.

-
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Ili. Schrotter-Engelhardt: Karle von den Provinzen Litthauen, Ost- und WeslPreussen u. d. Netz-Distrikte. Berlin 1796 - 1802 (rękopis w podziałce
I : 50 OOO w „Preuss. Staatsbibliothek" w Berlinie) Sekcje: 72 - 79.
82-86, 90- 94, 99 - 103, 109 - 112.
IV. Schroller-Enge[hardt - Karle von Ost-Preusse n nebst Preussisch Litthauen
u. West-Preussen nebst den Netzdistrikt aufgenommen unter Leitung
d. Ministers v. Schrotter i. d. J. 1796 - 1802, gest. v. Carl Jack,
1 : 150 OOO, Berlin 1803 - 6.
V. Streil F. W. u. Weiland C. F. - Topographisch - Militarische Charte von
den Konigreichen Preussen und Polen u . d. Grossherzogthum Posen
in 85 Sectionen unternommen v. d. Geographisch.en Institut. Weimar
1815. skala około 1: 182 OOO, sekcje: 5, 12, 19 - 21. 28 - 30.

VI. We~tpreussen in 11 Charten 1790, 1 : 125 OOO

(rękopis

w „Preuss. Staats-

bibliothek").

Serje wap61czeanycb map topograficznych.
VII.

Mapa Szczegófowa 1: 25 OOO - Arkusze 1 - 32, Rejon Pomorze. Wojskowy
Instytut Geograficzny, Warszawa.
VIII. Mapa Tciktyc:zna l ; lQQ QQIJ - Pasy 29 i 30, słup 27; P. 32-S. 27; P, 33-S. 26;
P. 33-S. 27; P. 33-S. 28; P. 34-S. 26; P. 34-S. 27; Wojsk. fnst. Geogr.,
Warszawa.
IX. Mapa Operacyjna 1: 300 OOO - Arkusze: 33 Słupsk. 34 Gdańsk, 43 Byd)!oszcz, 44 T oruó. Wojsk. Inst. Geogr. Warszawa.
X. Messlischbliitter 1: 25 OOO - Arkusze: 135 - 138, 174 - 178, 220 - 225,
271 - 275, 325 - 330, 386 - 392, 456 - 463, 533 - 540, 613 - 624,
699 - 703, 707 - 71 o, 785 - 791. 793 - 796. 880 - 883, 887 - 890,
977 - 981, 984 - 986. Preussische Landesaufnahme. Berlin 1870- 1910.
XI. Karle des Deutschen Reichs 1: 100 OOO - Arkusze: 26, 27, 46, 47, 68 - 71,
96 - 100, 127 - 131. 160 - 164. Preussische Landesaufnahme, Berlin.

Serje map
X//.

kata■traloycb.

Plany katastralne poszczególnych sołectw. obszarów dworskich i innych
„obrębów katastralnych" w podziałc e I: 5 OOO i in„ w rękopisie
w Izbie Skarbowej w Toruniu i w poszczególnych powiatowych
urzędach katastralnych.

XIII. Plany katastralne i „separacyjne " z pierwszej polowy XIX stulecia w po·
działce I : 5 OOO w Wielkopolskim Oddziale Archiwum Min, W. R.
i O. P. w Byd)!oszczy.
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1:0LA-WAWRZECKI

WŁADY SŁAW

KP T . KORP. GEOGR .

CMENTARZE
W

MAŁOPOLSCE

WOJENNE
ZACHODNIEJ

Szczegółami

orjentacyjnemi, jakiemi wojna światowa {1914-18)
mapy, są również cmentarze wojenne. Te martwe
osiedla ludzkie są smutnemi świadectwami kilkuletnich walk,
różnych potęg wojskowych także na terenie Polski. Wskazują
one ile istnień ludzkich musiało zginąć, by na mapie Europy
powstały nowe granice państw.
Przez zachodnią Małopolskę przeszła kilkakrotnie fala zmagań wojennych. Największemi bitwami na terenie dzisiejszego
woiewództwa krakowskiego były bitwy pod Limanową i Łapano
wem w 1914 r. i pod Gorlicami w roku 1915, między wojskami
państw centralnych z jednej, a wojskami rosyjskiemi z drugiej
strony.
Wojska rosyjskie, już w pierwszych miesiącach wojny w r. 1914
zajęły prawie całą Małopolskę, aż po Kraków. Po klęsce poniesionej w drugiej bitwie pod Lwowem armie austriackie, wycofały się: 4-ta w kierunku na Kraków, 3-cia w Karpaty Środkowe.
W ślad za 4-tą wysuwała się 3-cia armia rosyjska, która zdołała
po sforsowaniu Sanu i Dunajca wyjść pod Kraków, osłaniając
się na Podhalu tylko jedną kombinowaną dywizją kawalerji. Tę
sytuację armii rosyjskiej ustawiającej się do skrzydłowego uderzenia z południa, postanowił wvkorzystać szef sztabu naczelnego
dowództwa austriackie~o ~en. Conrad v on Hotzendorf. Wzmocnił
zatem 4-tą armię, tworząc na jej południowem skrzydle silną
~rupę operacyjną gen. Rotha v. Limanova i w końcu listopada
1914 roku, uderLył na skrzydło i tyły 3-ei armii rosyjskiej walczącei pod Krakowem. W bitwie pod Limanową i Łapanowem
austriackie wojska odniosły poważne zwycięstwo, w wyniku które!!o Rosianie musieli odskoczyć poza linię Dunajca, napierani
również przez 3-cią armię austriacką, która z Karpat przeszła
do ofensywy i swem lewem skrzydłem zdołała podejść między
wzbogaciła treść

Wiadomo śc i Sł.

Geogr.

18.

-
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Białą i Dunajcem aż pod sam Tarnów; 4-ta armia została zatrzymana na linii Dunajca, którego nie zdołała już sforsować.
W ciężkich walkach Iw których podobnie jak i na Podhalu,
wzięła udział I Brygada Legionów Polskich pod Łowczówkiem)
wojska austriackie zostały pobite przyczem ich 3-cia armia swoim
lewem skrzydłem została zmuszona do wycofania się aż pod
Gorlice, gdzie wytrzymała silne natarcie 3-ej armii rosyjskiej.
W zimie 1914-15 r. odcinek frontu od Gorlic po Tarnów,
był bierny.
Główne ognisko walk koncentrowało się wokół
przełęczy karpackich, przez którn Rosjanie próbowali się wedrzeć na Węgry.
Dopiero na wiosnę 1915 rokUl armie austro-węg. i niemiecka
p '.>stanowily wprowadzić w czyn poprzednią inicjatywę gen. Conrada von HŁitzendorfa i wykorzystując dogodne położenie Gorlic
na za~ięciu frontu austr.-ros., udeirzyć w tym rejonie, by wyjść ·
na tył y armij rosyjskich walczących w Karpatach. W myśl porozumienia obu sztabów, austriackiego i niemieckiego, postanowiono s koncentrować pod Gorlic:ami silne odwody austriackoniemieckie i w początkach maja 1915 roku uderzyć.
Dnia 1 maja 1915 r. rozpOCZc\ł się o~ień huraganowy artylerii wojsk niemieckich i austrjackiich, który trwał do godz. 6 dnia
następnego. Ogień artylerii rozciągał się na szerokości 35 kilometrów frontu, jaki zajęła 11 armia gen. Mackensena składająca
się z czterech korpusów niemieckich i jednego austriackiego
i był on przygotowaniem do natarcia na rosyjskie pozycje obsadzone przez trzy korpusy 3 armii rosyjskiej gen. Radko-Dimitrjewa.
W skład korpusu austriackiel!o wchodziła 12 austriacka dywizja piechoty (krakowska) z pułkami narodowości polskiej jak:
56 p.p. (wadowicki). 100 o. p. !cieszyński), 20 p. p. (nowosądecki)
i 57 p. p. (tarnowski}. Dywizja ta w zaciekłym ataku na górę
Pustki koło wsi Łużnej straciła około 1200 żołnierzy, w tern
70°/0 polaków.
Dnia 2.V. 1915 r. linia frontu przesunęła się na linię Wojnicz, Rzepiennik Biskupi, Zagórzany, Przegonina. Fazy frontu
w dniach 3, 4, 5, 6 maja obrazuije załączona mapa cmentarzy
wojennych. Poczynając od dn. 7.V.1915 r. wojska rosyjskie znajdują się w rozsypce. Główną przyczyną klęski była silna przewaga ognia artylerii austriacko·· niemieckiej oraz jej celność
i sprawn ość.
Natężenie frontu było niezwykle silne, a liczba ofiar proporcjonalnie duża. Pas terenu, między liniami frontu z dnia 2.V.
a 4.V. 1915 roku jest usiany 378 cmentarzami wojennemi z kilkadziesiąt tysiącami poległych, w tern 80°/0 żołnierzy armii austriackiej i niemieckiej.
Te tysiące krzyży pokrywaj,:\ do dziś teren zachodniej Małopolski. Leżą tam obok siebie żołnierze różnej narodowości,
z których składała się ówczesna Austria, a z nimi żołnierze
armii rosyjskiei .
Wśród poległych żołnierzy znajduje się również wielu legionistów z Legjonów Polskich Józda Piłsudskiego. Z gęsto roz-
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r. 51 w m. Regałów Niiny. na gór:te Rotunda,

Ryc. 1.

Cmentar:t woj.

Ryc. 2.

Cmentarz woj. Nr. li w W oli Cicklińskiej (fotografia

1

i.

1918 r.),

-
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Ryc. 3.

Plan cmentarza woj. Nr. 11 w Woli Cieklińskiej.

sianych cmentarzy na terenie województwa krakowskiego, na
k tórych zna j du j ą się groby poległych legionistów I Brygady
Legjonów - należy wymienić cmentarz pod Łowczówkiem , który
otoczony jest szczególnym pietyzmem społeczeństwa.
Nr.
cmentarza

171
299
350
352
366
158
161
378

I

Mi ejsco w ość
Łowczówek

Lipnica Murowana
Nowy Sącz
Marcinkowice
Limanowa
Garbek
Tuchów
Zakopane

Powyższa tabelka przytacza miejscowości, w których znaj-

d ują się główniejsze

nistów.
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cmentarze

poległych

i

zm arłych

z ran Iegjo-

Ryc. 4. Cmentarz woj. Nr. 55 w Gładyszowie.
F otoreprodukcja z ob raz.u art.-mal. H. Uziembly 1917 r ..

Ryc. 5. Cmentarz woj. Nr. 60 na

pirze l ęczy

Mal!óra.

-
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Ryc. 6.

Plan cmentana woj. Nr. 123 na górze Pustki.
Ry c. 7. Kaplica na cmentarzu woj. Nr. 123.

Bitwa pod Gorlicami wstrząsnęła bardzo poważnie potęgą
zbrojną Rosji i stała się począ tkiem szeregu następnych zwycięstw państw centralnych, w wyniku któryc h Rosjanie w ciągu
1915 roku, zostali wyparci z obszaru ziem polskich.
Po przełomie gorlickim i przesunięciu się frontu o kilkaset
kilometrów na wschód, władze austriackie nakazały urządzenie
cmentarzy wojennych. Pracę tę rozpoczęto z takim rozmachem ,
że znalazła ona wówczas oddźwięk w parlamencie wiedeńskim,
gdzie sprawę o budowie ćmenlarzy poruszył poseł ziemi gorlickiej, Długosz w następujących słowach: ,,Zwycięstwo pod Gorlicami w dniu 2 maja przyniosło tamtejszej ludności zamiast wybawienia nowe niespodziewane udręki i cierpienia", a dalej
„zarząd wojskowy zaraz po bitwie pod Gorlicami przystąpił do
budowania monumentalnych cmentarzy wojennych wzdłuż całej
linii Dunajca" i „nie zrobiono dla miasfa Gorlic, ani dla jego
mieszkańców pozbawionych dachu nad głową dosłownie nic.
Natomiast ponad tern miastem wznosi się wspaniały cmentarz,
zbudowany kosztem milionów, przy którego budowie zajęto tysiące
ieńców wo jennych, przyczem pieniądze nie grały żadnej roli.
Że istotnie roli nie grały dowodzi fakt, iż ustawicznie podeimo288

-

I si nowe zmiany stylu, że kosztowne obeliski ~s.t~wion~
wa o 1·idnego architekta wysadzało się w powietrze, 1esli dru~1
ekł że są dla niego za mało estetyczne. C~entarze
przhe~t kt
arc· 1k e e orz
•
h
• · • k' h · pytaiąc zrioła
zakładano na gruntac w 1osc1ans 1c , me
!i'
0
woJs . '."' l'
zwolenie i nie dając żadnych odszkodowan .za
wł~~c1c~e I o po Do budowy tych cmentarzy zabier~no materiał
za1 ę ~w er;n!:atnych, otwierano kamieniołomy, .rekwir?w~no fur~!:ski, : ito
tego
Jako 01elo1alnego,
jako moskalofila".
.
·
· d t · k kow
C ł
bszar działań wo1ennych w woie wo z wie ra
•
a yd '? l
b ł na 10 obwodów cmentarnyc h. Dla budowy
sk1emt po z1zeosotnaył uiworzony Oddział Grobow nic twa W ojennego ,
cmen arzy
· ł,
·
· · ·
który składał się z 10 pododdz1a ow, a m1ano~1c'.e.
I pododdział oczyszczaj ący pobo1ow1ska,
II
„
ewidencyjny,
III
„
architektoniczny,
IV
"
malarski ,
V
„
budowla ny,

się opierał,

VI

„

piętnowano

rzeźb ia rski ,
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Ryc. 7 a.

Fragment kaplicy na cmentarzu woj. Nr. 123.

Ryc. 7b.

Fra,!ment wnętrza kaplicy na cmentarzu woj. Nr. 123.

El

I;

Ryc. 8.

Pomnik na cmentarzu woj. Nr. 164.

~...

Ryc. 9.

Pomnik. na cmentarzu woj. Nr. 183.

VII
Vlll
lX
X

pododdział

modelarski,
ogrodniczy,
fotograficzny,
„
zaopatrzenia.
Pododdział V budowlany miał w d yspozycji trzy kamieniołomy, trzy tartaki, warsztat konstrukcyjny i kontrolę nad czterema fabrykami odlewni żelaza, które wyrabiały krzyże żelazne.
Personel Oddziału Grobownictwa Wojennego zło.żony był
z 8 architektów, 5 artystów - rzeźbiarzy, 23 artystów - malarzy
oraz niezliczonego sztabu sił pomocniczych. Przy pracy tej zatrudnieni byli też jeńcy wojenni rosyjscy i włoscy, z których
pierwsi wykonywali prace z drzewa, drudzy - roboty kamieeniarskie. Siłami temi urządzano cmentarze, budując nietylko
piękne pomniki i ró żnej formy krzyże, ale tworząc też z każdego
cmentarza objekt o dużej wartości architektonicznej. Już przy
wyborze miejsca pod każdy projektowany cmentarz zwracano
uwagę na położenie topograficzne z jednoczesnem uwzględnie
niem przyszłego zadrzewienia, wiążąc je w artystyczną całość.
Na miejsca pod cmentarze wybierano najczę ściej wzgórza
lub zbocza, poło żone najbliżej pobojowiska, zaś punktem centralnym nierzadko były punkty trygonometryczne lub topograficzne
(ryc. 1 i 2).
Toteż widoczność ich w terenie jest duża, a krajobraz
dzięki artystycznemu ujęciu tych budowli, został wzbogacony
pięknie wiążącemi się z nimi obiektami, które na tle Karpat
przedstawiają się bardzo malowniczo.
Kształt cmentarzy , zarówno poziomy jak i pionowy, dostosowywano ściśle do te\'. enu n. p. plan cmentarza woj. Nr. 11
w Woli Cieklińskiej (ryc. 3) i jego fotografia z r. 1918 (ryc. 2),
przedstawiają zabudowanie wzgórza.
W górach, gdzie teren obfitował w lasy, jako materiału
budowlanego użyto drzewa, w dolinach gdzie dowóz materiałów
był łatwiejszy a większy brak drzewa, budowano z kamienia i żel
betonu. Do najpiękniej szy ch cmentarzy zbudowanych z drzewa,
nale żą cmentarze, znajdujące się na terenie powiatu gorlickiego
cmentarz Nr. 51 na górze Rotunda (ryc. 1), Nr. 55 w Głady
szowie (ryc. 4), Nr. 60 na przełęczy Magóra, tuż przy szosie
Gorlice - Gładyszów (ryc. 5) i największy cmentarz Nr. 123 na
zboczu góry Pustki koło wsi Łużnej (ryc. 6).
Pośrodku cmentarzy budowano kaplice przeważnie bardzo
duże i okazałe (ryc. 7). Na niektórych cmentarzach w miejsce kaplic,
wykonywano z drzewa lub kamienia rzeźby, zdobiące bezpośrednio sam cmentarz (ryc. 8 i 9), lub wnętrze kaplic (ryc. 7 b).
Wśród cmentarzy, zbudowanych, z kamienia wyróżnia się
nietyle architekturą, ile nazwą swoją cmentarz legionowy Nr. 17
pod Łowczówkiem, zawierający groby legionistów I Brygady
poległych w bitwie w dniu 22. XII. 1914 r. (ryc. 1O).
Monumentalnemi budowlami kamiennemi są cmentarze Nr. 89
w Gorlicach, Nr. 11 w Woli Cieklińskiei, Nr. 6 w Krempnie
(ryc.11), Nr. 118 i 119 w rej. Staszkówki (ryc. 12, 12a i 13) i inne
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„
„
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Ryc. 10.

Cmenta rz woj. Nr. 171 pod Lowció wkiem.

Ryc. 11.

Cmenta rz woj. Nr. 6 w Krempn ie.

-

273

-..
z
~

·o
~
:,

::!

Ol

a ar
"'.li'

8 ~
"-o
«s..ll'
C t;!

-

«I «I

"
~i
.:,, o.

;_::(I )

«I

e

..
«I

(J

.;
~

"

>0'.

-..

~
R yc

12

Cm entarz, wo j. 1' r. 119 w
Stas 1lcó wce .

z
e

>-

..
C

C

·o
~

..:;; "
--o
....
e"'
:,

.;
~

c..ll'

".!
«IV)

C ~
~

·a

s

o

o..

.;
M

u

-

27 4

Ryc . 13.

Cm enta rz wo j. Nr. 118 w
Stas zkó wce .

>0'.

-

~7 5

Ryc. 14.

Pomnik na cme ntarzu wo j Nr 192 w L b.ISZc c.
.

.

u

Ryc. 16. Tablica orie ntacyjna wskazująca d rogę
do cmentaru woj. Nr. 125 w Zagórzanach.

o najrozmait szych pomnikach , dochodzących swą wysokością
do kilkunastu metrów, jak n. p. na cmentarza ch Nr. 118 (ryc. 13 a)
i Nr. 192 (ryc. 14).
Cmentarze wojenne mają równie bogate ogrodzeni a jak o. p.
Nr. 77 w Ropicy Ruskiej (ryc. 15).
N a szosach i drogach, ustawione zostały specjalne tablice
orientacyj ne z żelbetonu, zastępujące drogowska zy, na których
wypisany jest numer cmentarza i wskazana do niego droga (ryc. 16).
setki cmentarzy ,
W wyniku tych olbrzymich prac, powstało
1
na których budow ę zużyto masę malerjałów ) a to:
kamienia tłu czonego
piasku . . . . . .
cementu . . . . .
blokó w k am ie nnych
wa pna. . •
..•
dn ewa
teina . . . . . .
farby ole jnej . . .
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Ryc. 15.

R k
.
Cmentarz wo j Nr· 77 w Rop1cy
us iej.
·

60 852 ton
11 771 „
3 271
2 615
715
616 860 „
37 470 „
170 •

1) Na podst awie książki „die Westgalizische n Helde ngriiber aus den Jahren
1918. Ilerausgegebe n vom k. u. k. Militiirkomm ando
des Weltkrieges 1914
Krakau im Jahre des Wel tkrieges 1918.
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Z materiału tego wybudowano: z kamienia - 50 kaplic
i pomników, 125 dużych i 180 małych krzyży, z żelaza - 6 dużych pomników, 1456 krzyży na groby masowe, 11961 krzyży
na groby pojedyńcze oraz 110 drzwi i furt, z drzewa - 8 kaplic
i pomników, 109 krzyży pomników, 47 krzyży na groby masowe
i 407 na groby poj e dyńcze.
Pozatem położono 120 płyt marmurowych i 40 kamienmych.
Każdy cmentarz otrzymał również masywne ogrodzenie. Samych
drzew i krzewów zasadzono 72 503 sztuk. W czasie budowy wykonano 600 projektów architektonicznych i 400 obrazów olejnych.
Wszystkie te cmentarze, z powodu masywnej budowy
i trwałości materiału z jakiego są zbudowane, przetrwają długie
lata. Ponieważ mają one duże znaczenie orientacyjne, w'yróż·
nione zostaną na mapach Wojskowego Instytutu Geograficz:nego
specjalnym skrótem „cm. woj. Nr....".
Cmentarze wojenne są pod opieką Oddziałów Drogowych
przy Starostwach, które prowadzą ich ewidencję.

RESUME
LES CIMETIERES DE GUERRE DE LA PETITE POLOGNE DE L'O1UEST
Par cpt. R o I a - W a w r z e· c ki.
La J!uerre mondiale engloutissant nombreuses victimes parsema p1resque
toule Europe de cimetieres ajoutant a sa carte !es nouveaux de tails - !es 1~randa
cimetieres de J!ucrre.
Surtoul les comhats acharnes qui avaient lieu en Petite Pologne de l'ouest.
laisserent une quantite des croix.
L'un des combals le plus sanglanl qui se deroula sur le terrain de la
Petite Polol!ne de l'ouest - etait le combat qui avait lieu pres de Gorlice. et
d ehuta par le feu d'arlillerie allemande et autrichienne diri!le contre les po.sitions
russes. L'attaque commen,;a le 1-er mai 1915 et dura le lendemain jusqu'a six
heures du soir.
Grace a ce combat le front de l'armee russe etait interrompu emmenant
tout de meme un nombre fantastique des soldats lues, environ 80 OOO victimes.
Parmi les soldats tombes sur le camp de hataille se lrouverent !es 11oldats
de differentcs nati onalites - il n'y manquait pas aussi de soldats polonais de
la Premiere Bril!ade d e Joseph Piłsudski.
Le plus grand nombre des tombeaux se trouve au cimetiere pres de
Lowczówek.
Apres le co mbat sanglant pres de Gorlice !es autorite~ autrichiennes ordonnerent de fai re des vastes cimetieres de j!uerre pour e nterrer un ~rand n ombre
de soldats. La construction de ces cimetieres fut la cause d'interpellation au
parlement viennois du depute Dlul!osz de Gorlice. car les autorites autrichiennes
oni pris !es terrains et !out materiel pour conslruction des cimetieres sans dledommaj!er les prioprietaires.
Cela pouvait emmener des ennuies avec des autorites autrichienne:s. La
construction cle cimetieres de t,!uerre cotitait des miltions. car il y en a plusieurs
monumenh sólides qui resteront pour toujours u n souvenir des combats sanglanh
qui y eurent lieu.
Sur !es carles de L'fnstitut Geographique Militaire !es cimetieres d e guerre
sont marques a diverses echelles. (A. W.).
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NA KARTOGRAFICZNYM
I POMIAROWYM EKRANIE ABISYNII
Gorączkowe zainteresowanie świata przebiegiem wojny
w Abisynii, przekształciły ostatnie mie:siące raczej w troskę, lub
w badawczą, zimną obserwację: jakie będą dalsze losy twierdzy
Afryki, co z tego wyniknie?
Poprzez kryteria reportaży i biuletynów z placu boju, zwracaliśmy skwapliwie wzrok na mapy, szukając tam geograficznej
i politycznej analizy kraju w dążeniu do uniezależnienia własnego
sądu, do wniknięcia w prawdziwe oblic2:e terenu. Korespondencie
wojenne w stosunku do mapy, pozostawały niejednokrotnie jak
verba volant do scripla manent. Mapa i tu stawała się symboliczną soczewką prawdy i realnego spojrzenia na sytuację chwili,
oraz retrospektywną kanwą dociekań historycznych. Wśród
obłoków fantazji, mgieł niewiedzy i dymnych zasłon propagandy,
mapa naprowadzała nas na przeciętny poziom prawdopodobieństwa.
Rzecz jasna, że to prawdopodobi4aństwo było względne, lub
bezwzględne, zależnie od nastawienia autora, zależnie od celu
mapy.
Mimo tego, iż sprawa Abisynii w ujęciu poglądów, autorów
lub wydawców, stwarzała specjalne warunki dla rozwoju kartografii tendencyjnej, poziom względn,ego prawdopodobieństwa
został naogół utrzymany, dając prawie zawsze realny podkład
rzeczywistości.

Przyjrzyjmy

się

kilku mapom Ab:isynii z

różnych

epok.

I. Pierwsza, którą tu reprodukujemy, pochodzi z atlasu
Orteliusa (1587 r.} ,,Presbiteri Johannis sive Abissinorum lmperii
descriptio" (patrz załącznik}. Z nazwy samej już widzimy, iż
ówczesny kartograf traktował Abisynię fako samodzielne państwo,
dość rozle~łe i o granicach wyraźnych. Mapa ta co do treści
jest poglądowa, do maksimum swobody redakcyjnej kartografa
· 1•4fomołci Sł . Geogr.
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Krajobr n perspekt ywiczny Oanakil. znakomi cie ilustruJ 1cy

i. to_ zarówno_ graficzni~, jak w swem poetyc ko-fan tastycz nem
uJęcdm_ st rony 1_n for~acy 1nej,. wprowadzającej nas poniekąd w kraiz1 wów m1tolog1czoych
nę
I ta~ w okolicr „ jeziora Zembr e znajdu jemy napis ... ,,tu
e podano ostrzeżenie
przebyl.f)a~q amazonkt ; na samem jeziorz
. . . ,,w 1ezwrz e Iem sq syreny i trylony ".
Rzecz dziwna ale prawdz iwa, że ta właśnie zabytlk owa
map~, ta~ dal~ka od właściwej treści i formy była zg·odna
1
w ~ ~olog1czneJ części z niektór emi wiadomości~mi praso·~ emi
z ~te awnego '?lacu b?iu. ~ pierws zych tygodn iach wojny, czytal!ś~y w prasie codz1enne1 między innemi , wiadomości O pułku
dzikich , czarny ch amazonek-mścicielek, które nie znały litości,
a nawet O ~akabr ycznym pułku trędowatych i jego sukces ach.
O dsy renach I trytona ch prasa zamilczała, może to już nie wypa a 1o.
9rteliu sa ~tosuje dla osiedli znak perspek tywiicz ny
I 1:pa
I
mia~ta z . _wieżami wspaniałych kościołów i zamkó w;
sy we
nk' I?rzestr zeni Nub11 przechadzają się słonie, w Zatoce Adeń
potwor n~ ryby charakteryzują egzoty zm kraju. H~v-dros
gr~ 1a na_ mapie Jest błędna, niezupełna i dowod zi, że autor
?Ptera l ~ię na bardzo ogólnik owych i fałszywie zestaw ionych
tnform ac1ach po_dróżn_ików. ~ezioro Tsana {nazwa ne Za flan ) umiesz czono na m~p1e r~ząc~. r_11~wlaściwie; '_VYSpa na niem Zanan
przekazał~ \~1docz01e poz01e1 swą nazwę Jezioru . Nazwy te )przypuszc~ alnie Jak_ i wiele innych , przechodziły z biegiem lat, s:iereg.
przemi an,. zalezny ch o~ wpływów językowych i polityc zinych
Atlas Anhqu u~ Sprunerz (Gotha 1855) i tegoż autora atlas historycdno-1teog~af1czny (Got_ha 1851), jakoteż atlas Robert a de VauYp aryz 1797), p~da1ą dla Jeziora Tsana także nazwy Dam. ea, seboa,. Colo~, P1ama. Z tychże atlasów dowiad ujemy się,
ze ~tare, święte _m1a~to Axum {Axume, Asuml w epoce ka]ifat u
~os1lo nazwę Dzembila, która później zjawia się w innej formie
Jako nazwa po~tu ~ Somali i francus kiej (Dżibuti).
. . Sama Abisyn ia otrzymywała w różnych okresa ch równie ż
r ~>Zne n~zwy np.: Regnum Axomi tarum, Abisyn ge, Habasz {w czasie kaltfatu ) .. Na~\ł.rę Ethzopia, stosowaną i dziś jako jednoznaczną z. Ab1sy~1<\,. ~ad~w ano dawnie j olbrzym iej części Afryki
~; P~łudn1e od Libu 1 ~g1plu. W skład Etiopii wchodziło wtedy
C panstGw, ~ których ~łown_e s~anowily: Nubia, Abisyn ia, Cafrer ia,
on~o, w10ea, Zanzib ar I A1an.
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francusk iej.
li■raltter kraju. jako u:tupełnieoie mapy pobr2.eta Somalii

Fol. Ch. Salmon.

Dawne Mare Erylre um nosi dziś nazwę Zatoki Adeńskiej,
a (Barba ra),
jednakowoż liczne stare porty jak Zeila, Berber
) w Erytre i,
(Mazua
a
obecni e w Somali i angiels kiej, lub Massau
kich mawszyst
na
j
włoskie
i
Somali
w
Mogad iscio (Magad azo)
.
nazwy
swe
ały
zachow
pach od wieków
francuską, odli. Przenieśmy się z kolei na mapę morskq
1
).
kiej
francus
i
Somali
szej
dzisiej
cinka pobrzeża
Uderza nas wyraźny napis na terytor ium Somali i francus kiej - Abissinie.
Jakkol wiek traktat francu sko-etj opski w sprawi e granicy
Somali i francus kiej zawart o w r. 1897 (w 12 lat po opraco waniu
mapy} jednakowoż w nowem wydan iu mapy {1902) nie poprawion o wcale tego zasadn iczego napisu .
Nie stało się to jak można sądzić, przez zapom nienie, poprostu niewar to było tego poprawiać. Somali a francu ska bowiem
óldo roku 35 nie cieszyła się ani zainteresowan iem, ani szczeg
2
w.
(m.
km
OOO
23
u
obszar
niejszą reputacją jako kolonja . Mimo
to
był
ego,
morski
brzegu
km
800
i
4 depart amenty frankc uskie)
filateli
tylko
raczej
znany
ści,
ciekawo
ntem
horyzo
kraj poza
.
Obock
stom ze znaczk a poczto wego z widoki em portu
Krai ten prz es tał być legendą dla francuz ów, gdy parę lat
temu ... pewien sprytn y ~rek założył tam bar na sposób ame-maryna rz-geo
ryka ński... Tak beztro sko wypow iada się młody
ny upal,
piekiel
w
el!o
niajan
rzucił
los
o
której!
cuski,
deta fran
okazała
~dzie
ników,
pośród ooławiaczy pereł i handla rzy niewol
2
.
)
ika
połudn
się konieczność pomiar u łuku
W roku 1928 Depart ament maryna rki, wysła ł misję hydrow rejonie
logiczną dla przepr owadz enia szczegółowych pomiar ów
hów noWłoc
przez
ania
Dżibuti. W r. 1934 z powod u wykon
geodeania
nawiąz
ba
potrze
zaszła
Assab,
wych prac w zatoce
grudW
i.
Erytre
~ranicą
a
ra
Tadziu
zatoką
zy
pomięd
zyjneg o
o
zaczęt
wi,
wiatro
nemu
niu 1934, dzięki sprzyjającemu chłod
ego
pokryt
skiego,
afrykań
stepu
u
pracę na tym ciekaw ym zakątk
1)
"Ocean [ndien de la Baie d'Assab a Obock. Oetroits de Bab·_el-Mandeb",
Nr. 4106
opr. r. 1885. wydanie r. r. 1902. Service Hydrogr aphique de la Manoe

(patrz załącznik).

1)
Charles Salmon, Enseij!ne de vaisseau - .. La Cole fran~aise .des Somali!,
Mer X.1935). Korzysta 1ąc z uprze1·
Mission geodesiq ue 1934 - 35". (Mer et Out re
fotografi i poruczni ka Salmon.
ących
interesuj
kilka
amy
umieszcz
ia
zezwolen
mego
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Wielbłąd
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materjałem

do budowy
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Część Somalii F rancuskiej.
Mapa Nr. 4106 wydania Se rvice Hydro~ ra phique de la Marine z r, 1902 (zmniejszenie)
Mapę opracowano 1885, wydano w roku 1902.
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gęstemi

krzakami, pozbawionego zupełnie wody, zamieszkałego
przez dzikie, zahartowane plemię Da:nakil.
Grupa pomiarowa składała się z oficera-geodety, z 2 marynarzy, plutonu milicji somalijskiej i kilkunastu przewodnikówpoganiaczy.
Praca ta trwała około 2 miesięcy, dając poznać geodecie
nietylko skalę olbrzymich trudności i wysiłku w walce z warunkami naturalnemi, ale wspaniałą ~:amę wrażeń i przeżyć .
... Nawet człowiek całkowicie przesiąknięty duchem zachodu,
wspomina por. Salmon - musi tutaj odczuwać radość życia
koczowniczego. Mimo programowej pracy naukowej, nic nie
przeszkadza oficerowi-geodecie marynark i, odczuć ducha pustyni,
dostrzec jego ślad, który ucieka przv świetle księżyca, jak fala
morska. W nocy kopiesz dołek w piiasku koło ogniska podsycanego odpadkami, drż ysz pod mur,e m z kamieni, nie mogąc
usn ąć, a jednak czujesz się bliższy niieba, niż ziemi.
Majestat tego koczownictwa jest refleksem majestatu pustyni.
Ze szczytu góry Goeuh, gdzie budowa.no sygnał pomiędzy chaotycznemi wzniesieniami Aissarrasuch, widać cały kraj Danakil aż
do gór Weima. Ani jednej plamy zielonej; wygląda to iakgdyby
burza na morzu czarnych kamieni, ma morzu, którego fale dochodzą do 300 m, a na ich grzbiecii~ kołyszą się gigantyczne
okręty - skały, z iglicami skalnemi :zamiast masztów. W głębi,
gdzie piasek tworzy białe plamy, widać jakby smugi piany,
pozostawione przez rozbryzgujące się fale. Na tern tle wieża
geodezyjna, trudno dostrzegalna mimo 6 metrowej wysokości,
zdaje się być sygnałem tonącego okrętu.
To „khamsin ", straszliwy wiatr pustynny wyrzeźbił te cudaczne kształty. Płaskowzgórze wulkaniczne zmieniało swój
wygląd przez wieki; tu i tam po zostały już tylko jakby bastiony,
wieże kościelne, strzeżone przez djabł,ów z halabardami w rękach.
W tym prostym trybie życia można było znaleźć i reminiscencje natury artystycznej lub biblijnej. W okolicy Ribara,
na obszarze pokrytym czarną lawą, spotkała karawana starego
Ali, ojca robotnika sezonowego ekspedycji. Oparty na lancy,
otoczony kilkunastu swymi synami w wieku od 15 do 40 lat,
dziki i pa pół nągi, opasany pięknymi "ghembirami" z blachy ze
srebrnemi gałkami, wyszedł w milczeniu na spotkanie na środek
chaosu wulkanicznych skał. Była to jakby wizja zamierzchłej
przeszłości, wizja Kaina, który umiał zachować łaskę Jehowy ...
Robotnicy sezonowi ekspedycji byli również czarującymi
lud źmi.
.. . Najstarszy, Ahmed Sułtan , wysmukły jak derwisz
i niewinny jak panna, był kiedyś wezyrem w Raheita. Rewolucje, które nieoszczędzają zarówno lepianki nędzarza, jak i pałacu bogacza, zrujnowały go i wypęd,dły w step. Chciałby więc
otrzymać od administracji skromny żołd; wysługuje się zatem
iuż naprzód , prezentując swe, poranione na służbie nogi. Inny
z Benida Mella, Mohamed Ali OuaLrki, przypomina orła lub
lamparta. Chudy, muskularny, o prolfilu kamei, twarz otoczona
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Sygnał triangulacyjny wzniesiony przez fran c uską misję geodezyjną 1934-35.
Fot. U ,. s„1111o n.
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szeroką brodą, s1w1e1ące włosy odrzucone z pięknego, jasnego
czoła; drapuje się w swą bawełnianą białą togę z godnością

rzymskiego prokonsula. Jest niezmiernie pobożny, na łokciach,
kolanach i piersiach nosi gris-gris z czerwonej skóry i z niezmierną skrupulatnością stosuje przepisy Rhamadan, nie przyjmując ani kęsa chleba, ani łyku wody, ani też zaciągnięcia się
dymem od wschodu do zachodu słońca. Po 10-godzinach marszu, gdy słońce schowa się całkowicie za góry daje znak zatrzymania się, odmawia modlitwę, przysiada na chwilę w celu spo·
życia kawałka cukru lub siarści daktyli, prosi o papierosa i idzie
dalej jakby już wypoczął. Jest to pomocnik lojalny i pewny co należy przyznać wszystkim Danakilom. Jako szef ludu koczującego jest on najstarszy i najdoświadczeńszy ze swego plemienia; nie traci ani źdźbła ze swej majestatycznej powagi, ~dy
odziany w skórzaną kamizelkę, chwyta za uszy i zatrzymuje
narowistego wielbłąda lub też poprawia zsuwające się toboły.
Na postoju z niezmąconą powagą zwraca się na północny-wschód,
rozpościera skórę z antylopy na ziemi i o kilka kroków od karawany, pada na ziemię, odmawiając wieczorną modlitwę.
Przy zbliżaniu się do Malba step tracił zwolna swój ascetyczny charakter; wgłębi zaczęły ukazywać się drzewa i to
nietylko akacjowe, lecz i inne gatunki o mocniejszej zieleni;
wkrótce ujrzeliśmy zboża, trawy, a nawet kałuże wody. Na
zboczach gór ukazywały się coraz częściej sylwetki gazel, a stada
małp hałasowały w gałęziach drzew.
Coraz też częściej spotykało się Danakilów o ciemnych
profilach, nieruchomych jak z kamienia i słyszało się ich nawoływania rozchodzące się na wielką odległość.
Na równinie spotykaliśmy również młode dziewczęta, z niezakrytemi piersiami, smukłe, proste, pełne gracji, opasane w biodrach kawałkiem skóry lub białej bawełnianej tkaniny, pasące
stada pomiędzy skałami ...
Widzimy, że por. Salmon umiał, jak prawdziwy francuz,
obliczając łuk południka także widzieć, odczuwać i przeżywać
całą mistykę przyrody i umiał zachować jasne, wesołe spojrzenie mimo ciężkich warunków pracy. Sprawozdanie swe zamyka
słowami: .. , Niczego nie. chcieliśmy dowodzić, chyba jedynie
tego, że dobrze jest trochę pocierpieć w pustyni i że na złość
rozmaitym plotkarzom, francuskie pobrzeże Somalii warte jest,
aby je otoczyć opieką, choćby dlatego, by pozwolić czasem
geodecie poniżej lat trzydziestu, zobaczyć przez lornetkę dobrze
zbudowaną kobietę ...
Dochodzimy na marginesie sprawy do dwu prawd: dla
niektórych państw chorych na przesyt kolonialny, są mniejsze
kolonie rodzajem atrakcyj, godnych zainteresowania tylko przy
dużej sensacyjności obiektu; dla niektórych, chorych na bezro·
bocie i balast małorolnych, mogłyby te same skrawki kraju przyczynić się, jeśli nie do uzdrowienia ich egzystencji to do zaczerpnięcia świeżego oddechu, uzyskania nowego okna na świat.
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UL Niewiele brakowało, a polscy geodeci byliby przemierzali szerokie przestrzenie Abisynii, korzystając z usług wspaniałych i dostojnych Dana kilów, transportując materiał na wielbłądach. Sprawa to była prosta, pozbawiona zakusów, nieokryta
tajemnicą wielkich, dyplomatycznych planów.
Półtora roku przed zatargiem abisyńsko-włoskim, zwrócił
się przyboczny inżynier Negusa do swego kolegi w Warszawie,
czy niemożnaby znaleźć w Polsce zespołu geodetów, którzyby
podjęli się najpilniejszych prac pomiarowych w Abisynii. Chodziło przedewszystkiem o triangulację I rzędu na trasie zamierzonych linii komunikacyjnych i o niwelację. Ubiegać się mieli
o tę pracę także anglicy.
Dalsze fakty poszły szybko po sobie. Po wstępnej propozycji
sprowadziliśmy literaturę geograficzną Abisynii i dwom oficerom
korpusu geogr. powierzono opracowanie książki informacyjnej
i mapy Abisynii. Wydaliśmy książkę z mapą na rok przed wybuchem wojny, pierwsi w Europie 1 ). Realizacja ekspedycji pomiarowej niedoszła jednak do skutku. Przeszkodziła jej wojna.
Mapa wyżej wspomniana (patrz Wiad. Sł. Geogr., Zesz. 1/36)
opracowana starannie, daje nam przedewszystkiem bardzo dobry
pogląd na warunki fizyczne kraju. Hypsometryczne ujęcie rzeźby
terenu oraz doskonały profil i płaszczyznowe porównanie obszaru
Italii z Abisynią stanowią zalety poglądowego charakteru mapy.
Mapa ta stała się niejako matrycą dla wszystkich innych
map Abisynii, wydawanych w tym czasie w Polsce. Prasa polska
zdała przy tej okazji egzamin z kultury geograficzno-kartograficznej, ale z wynikiem ujemnym. Jedno z poczytnych pism
codziennych, umieściło pierwszą wiadomość o zatargu abisyńskim,
umieszczając Abisynię w Ameryce południowej. Dwa pisma
codzienne, pragnąc czytelnikom ułatwić orientowanie się w odległościach i przestrzeni przy czytaniu biuletynów z placu boju,
wydały mapy Abisynii w skali 1 : 5 OOO OOO, ale jakkolwiek obie
były wykonane z 11 źródłowych materiałów" to na obu przez pomyłkę podano skalę 1: 3 OOO OOO. Czytelnicy rzeczywiście mieli
wskutek tego znakomicie ułatwioną orientację w przestrzeni.
(Możnaby tu postawić pytanie: Czy wybitniejszych dzienników polskich nie stać na specjalnego referenta geograficznokartograficznego, skoro działy, myzyczny, sportowy, kinowy, nawet
gospodarstwa domowego mają swych redaktorów? Powinni
o tern pomyśleć zarówno wydawcy jak i młodzi geografowie).
IV. Ciekawą mapę Etiop i i wydał również węgierski
i n st y tut geograficzny ~1. W wielobarwnej, warstwicowej,
cieniowanej mapie, zachowując pełną przejrzystość, zdołano
p :>mieścić niezliczoną ilość napisów sytuacyjnych i etnograficznych, pod widocznym wpływem włoskiej mapy 1 : 2 500 OOO (lstituto Geografico De Agostini Novara). Za przykładem Włoch
') Korczakowski - Woydyno -Abisynia. Biblioteka Służby Geograficznej.
Tom 13, Warszawa 1934. (Drugie wydanie zwiększone - 1936).
1)
Etiopia (Abesszinia), M. Kir. Allami Terkepeszet. Budapest 1935 (1:5 000000).
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wypuszczono częściowo granice Abis:ynii na styku z Erytreą
i Somalj ą włoską.
Nieumieszczanie lub zmianę faktycznych granic na mapie,
trudno jest uważać, za propagandowo uzasadnione preparowanie kartografii. Stwarza to w zatargu dezorientację co do wysuwanych postulatów, więc podkopuje zaufanie.
Skasowanie granic można było uważać również dobrze za
rezygnację z Erytrei i Somalii włoskiej na rzecz Abisynii. Że
właściwa granica jednak była znana i uznana, dowodzi fakt iż
na tejże mapie, dwie mapki uboczne I.Afryka i Abisynia: podział
na plemiona) podają normalny przebieg granicy. Na prawo
u dołu mapy, znajdujemy rzecz godI11ą uwagi dla wszystkich
autorów map: wymieniono mapy na podstawie których autor
swą mapę redagował.

Największą podaż map Etiopii dały rzecz jasna, najzainteresowane - Włochy . Kartografia oficjalna opracowała komplet map ogólnych i przeglądowych.
Is tit ut o
Geograf i co Mil i tar e przeprowadził pomiary w Erytrei od
r. 1898, dając w wyniku zdjęcia w skali 1: 50 OOO, mapy 1: 100 OOO
i 1 : 400 OOO; w Somalii wykonano 9 ark. zdjęcia 1 : 50 OOO i mapę
przeglądową 1 : 100 000; wreszcie pomia1r granic Abisynii (1600 km 2)
i ekspedycje ks. Abruzzów dały w wyniku mapy 1 : 250 OOO, wszystkie o charakterze kolonialnym.
Pozatem ukazały się we Włoszech mapy przeglądowe i naukowe Etiopii różnych wydawców i autorów , świadczące wraz
z bogatą literaturą o zorganizowanym„ wszechstronnym wysiłku
nauki od szeregu lat, aby sprostać zadaniom które podyktowała
myśl przewodnia wodza. 1)
Mapa „Afryk i wschodniej" wydania lstituto Geografico De Agostini - Novara, jest najlepsza z wszystkich map przeglądowych. Piękna kompozycja barw hypsometrycznych, sharmonizowana z fioletem granic (i tutaj ni1~kompletnych), daje doskonałą w kolorycie całość. Bardzo trafnie rozwiązano sprawę
napisów, dzieląc je na kategorję cz ar ny c h (miejscowości, rzeki,
góry, kraje) i czerw o ny c h {obsza1ry, szczepy, krainy etnograficzne). Również komunikacje podaino barwą czerwoną; wskutek tego ciepły, wyżynny krajobraz (barwy żółto - brunatne),
został utrzymany w charakterze i si~:ć komunikacji nie wprowadza niepokoju ani nie zaciemnia treści mapy.
Przedstawię tu jeszcze dwie mapki o charakterze prasowym.
Na pierwszej widzimy Abisynię w granicach przed wojną 1935 r.
Czarna plama podaje nam obszar, który ma odpowiadać „hist oryc z n ei Ab i s y n i i", resztę kraju podzielono na małe krainy
różnych szczepów, sułtanatów i t. p., które się tylko przyłączyły

V.

więcej

1)
C a r t a G e o I! r a f i c a d e 11' A fr i c- a O r i e n t a I e Eritrea, Somalia, Etiopia, skala 1 : 2 500 OOO Istituto Geo1tr. D,e A j!o~lini Novara, 1935 r.
G. St e f a n i n i. .,Sao;!l!io di una carta l!eolol!ica dell' Eritrea, della Somalia
e dell' Etiopia", skala 1: 2 OOO OOO, 2 zes7.yty - llekst i mapa.
„C a r ta d e m o n str a t i v a d e 11 a C o I o n i a E r itr e a" ...., skala
1: 400 OOO, 12 ar1< . r. 1934.
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lu? zost~ły przyłączone do Abisynii. Niezajmując się celowością
te1 m~p~t, moż.ei:ny jednak stwierdzić, że obserwacja jej bardzo
powaznte zmme1sza nasz kredyt moralny dla j ę drności i racji
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1. Abisynia „dawna"
(zakresk.)

IO. Jambo
11. Król. Caffa

21. Ghimira
22. (Popoi. nilotiche)

2. Gunza i Gubba

12. Ghesa

23. Conso

14. Guma

24. Burgi
25. Sidamo

3. Tern (sułtanat)
4. Biru
„
5. Aussa
„
6. Harrar (emi rat)
7. Galla Tuloma
8. Leka Galla
9. Beni Sciaugul

bytu

państwa

15. Limassi

16. Gimma
17.
18.
19.
20.

(Sułtanat)

Gangerg
Guraghie
Carnbatta
Król. Holamo

26. Arussi
27. lmi
28. Borana
29. Ogaden

tak zanalizowanego. Historia tutaj

prześcignęła

s~~.ą p~opagand_ę,. poszła . dalej nawet poprzez „dawną Abisynię

, ktor~ Włosi, Jak oalezy przypuszczać, zamierzali u szan ować.
Jaka~ tedy propaganda kartograficzna jest naprawdę niezawodna 1 celow~? Popatrzmy na ostatnią mapkę.
O!? .n~ro1zm~ .,Imperium Rom a n u m"; jakaś jasna
pewnosc 1 ~yc1oda1na. radość bije z tego prostego w każdym
calu prawdziwego szkicu. Niema Erytrei ani Somalii z wypusz-
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, ,.oną granicą, niema emiratów, sułtanatów i dawnej Abisynii;
11 1 le j przestrzeni zdecydowany napis: ,,Afryk a Wschodni a
W I o sk a". Oto jest mapa propagandowa, mapa, która powiada:
,., zdobyliśmy! I zaraz oko spostrzegawcze zauważa drugą
, .1rną plamę - Libia! i trzecią - lt a 1 i a I
I zaraz myśl niespokojna kojarzy i rozważa, oko i ręka
11 ,rtografa rozmierza, kreśli i gubi się w chaosie możliwości ... bo
miana granic niemoże być dziełem mapy. Granicę nową wy\ 11lcza siła zbrojna ofiarą krwi; mapa obrazuje skutek.
Dla zdobywcy dobrze gdy obrazuje wynik pozytywny.
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MAPY

ZAGRANICĄ

WŁOCH

(Mitteilung en d es Reicb aa mts f llr Landeaau f nahme N° 3 1934/35)
Zary• his t ory cz ny,
Historja półwyspu Apenińskiego odzwierciedla się równtez w rozwoju
kar tografii i mapy. We wszystkich piińSlewkach półwyspu rozwój prac kartogr alic:imych szedł róinemi d rogami.
Królestwo sardyńskie. W XVil stuleciu z pośród innych pańłtewek Piemont
był największą potęgą militarną. To też nic dziwnego. że przedewszystkiem tam
zrozumiano znaczenie dobrej mapy. G~ograficzne i polityczne położenie państwa
wymagało sporządzenia dobrej i dokładnej mapy. Już w 1655 r . utworzono korpus
„Topogr afia ł{eale" uzupełniany przez oficerów, inżynierów i rysown ików. Prace
te były tajne, odpowiadały ówczesnym wymogom szt<1bu glówneJ!o i po dzisiejszy
dzit1i przechow ywane są w archiwum „Is.Huto Geografico Militare" we Florencji.
Pierwszą mapę królestwa wydał w 1680 r. inż. G. T. Borgonio w 15 arkuszach w ska li 1: 190000. t. zw. ,.Carta della Madama Reale". By ło to istne arc ydzi eło. Zdjęcie w terenie oparte było na busoli i Ia cie mierniczej. Rzecz jasna.
że nie mając podstaw geodezyjnyc h w dzisiejszem znaczeniu tego słowa, mapa
ta miała błędy . Mimo to, po uzupełnieniu została w 1772 r. ponownie wydana
włącznie z o '.n zarem Ligurji. Mapą tą posługiwał się później Napoleon i jak niektórzy ,wierdzą. zwycięstwo pod Marengo było rezu ltatem dokładnie opracowanego planu bitwy na podstawie tej mapy.
W 1814 r„ kiedy Piemont został zwrócony dynastii Sabaudzkiej, sztab główny
otrzymał zadanie sporządzenia n owej mapy w skali 1 : 50 OOO. P r ace trwały od
1816 do 1830 r. Cały obszar obejmował 113 ark. o wymiarach 48 X 60 cm. Była
to piękna praca, lecz miała znów te n sam błąd - brak podstaw geodezyjnych,
przeto jej nie opublikowano.
W ty.11 czasie rozpoczęły się we Francji nowoczesne prace triangulacyjne,
al e wskutek naprężo n ych sto~unków politycznych P iemon t zwrócił s ię o współ
pr 1cę do Au~trji. W pier wszym rzędzie określono obserwa torjum w Turynie.
położ e n ie którego obliczono na 45° 4' 8",06 szerokości i 5° 21' 24",75 długości
od Paryża. W 1838 r. ukończono triangulację I i II rzędu. W 1841 r. wydano
mapę w skali 1 : 250 000, obejmującą 6 dużych arkuszy o wymiarach 70 X 48 cm.
Cieszyła się dużem powod zeniem i dlatego w 1846 r. sporządzono całość w jednym ar kuszu w skali 1 : 500 OOO. Dla celów wojskowych powyższe duże podziałki
były nie odpowiednie. przeto przystąpiono do pracy nad skalą 1 : 50 OOO. Arkusze
tej mapy ukazały się już w 1859 r.
Co się tyczy samej wyspy Sardynii. to prace p omiarowe przeprowadzono
hm dzięld energii i wylrw 1 łości wybitnie wykształconego piemonckiel!o generała
Alberto Ferrero della Marmara. Wspólnie z majorem De Candia 'pomierzył dwie
bazy, następnie rozwiną! sieć I rzędu. posługując się teodolitem. Obserwac je
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astronomiczne wykona li Francuzi na stacji w Bonifazio. Pomocnicze punkty
wysokościowe określano barometrem, poczem jprzystąpiono do zdjęcia w skali
1 : 250 OOO. Mapa ukazała się w 1845 r. w Turynie. W późni e jszych latach piemoncki sztab główny przeprowadzał tam prace topograficzne, opierając się na
sieci la Marmora, obliczenia którego były zupeł11,ie dokładn e.
Lombardia. W porównaniu z Piemontem prace kartograficzne Lombardii
powstały d aleko w tyle. Pomiar kraju zaczęło w Il połowie XVIII stulecia. Rezultatów nie docze kano się , gdyż przed inwazją fraincuską wywieziono cały materiał
do Wiednia. Napoleon poruczył kpt. inż. L. Berlthier'owi sporządzenie przeglądo
wej mapy płn. Wioch. Ewakuacja. ponowna e>kupacja oraz ciągłe zmiany na
kierowniczych stanowi skach powodowały. że ro:zpoczęle prace posuwały się żół
wim krokiem. Włosi odnieśli tylko tę korzyść. ż" w czasie okupacji mieli możność
wyszkolenia się u Francuzów, u których kartogr:alja w tym czasie kwitła. To leż
po detronizacji Napoleona, Włosi utwor zyli w M.edjolanie swój „Istiluto Geografico", pr:i:ystępując do planowych prac i w 1833 r. wydali „Carta lopografica del
Rel!no Lombardo-Veneto" w 42 ark. w miedziorycie w skali 1 : 86 400. W 1839 r.
Au;trjacy zlikwidowali Instytut w Mediolanie, centralizując wszystkie u rzędy pomiarowe w Wiedniu.
Wenecja. Pierwsze prace karlol!raficzne, które opierają się na astron.-j!eodezyjnych podstawach, datują się od roku 1766. kied y republika Wenecka urzą
dziła obserwatorjum astronomiczne w P a dwie. Od 1776 r. Rizzi Zannoni przeprowadza lrianl!ulację, a w 5 lat później ukazała :się mapa okolic Padwy w skali
1: 20 000. Po upadku Republiki Austrjacy konl'ynuują prace pomiarowe, pokrywając cały obszar zdjęciami.
W 1805 r, wydali 120 ark. w skali 1: 28 800.
Ksi11stwa Modena i Parma. Prace geodezyjne rozpoczęły się podczas okupacji francuskiej. Jednak dopiero po 1815 r , przystąpiono do p lanowych prac,
uzl!adniając wytyczne z Instytutem w Medjolaniu. Po 8 latach wydano 44 ark.
w skali 1 : 28 800. na podstawie tych opracowano później 8 ark. w skali 1: 86 400
(Carta lopof.?rafica del Ducato di Modena).
Toskania. W drugiej potowie XVIII sł. in:ż . F. Morozzi przeprowadza cały
szereg wstępnych pomiarów, które wykorzystu·je przyrodnik Tozzetti, wydając
w 1768 r. 4 ark. w skali 1 : 135 0)0. obejmując e wschodnią Toskanję. Francuzi
pracują również w tym kierunku, mając jednak na względ zie rejony wojskowe.
Nowoczesną triangulację przeprowadza dopiero Austriak von Za ch i młody mnich
Giovanni lngh irami, nawi9-zując trójkąty I rzędu do sieci w Pizie. W 1830 roku
G. lnghirami wydaje 4 ark. w skali 1 : 200000 „Carla geometrica della Toscana".
W 1851 r. Austriacy po odpowiednich uzupełnieniach wydają 52 arkusze w skali
1 : 86 400 „Carta topogra!ica delio Stalo Pontificio e del Granducato di Toscana".
Państwo kościelne. · Jak wielką jest ilość dobrych planów Rzymu, które
znane już są od XVI st„ tak nieznaczna jest ilość map, wydanych przez państwo
kościelne . Do prac pomiarowych przystąpiono dopiero w 1750 r. Założono dwie
bazy pomierzone łatami. a sieć triangulacyjna skł adała się z 9 trójkątów. W 1755 r.
ukazała się „Nuova Carla geografica dello Stalo Ecclesiaslico" w 3 ark. w skali
1 : 375 OOO. Za panowania papieża Piusa VH wydano w 1839 r . 4 ark. w skali
1: 15 OOO i w 1845 r. 2 ark. 1 : 80 OOO. sporządzo1ne na podstawie zdjęć katastralnych z 1816 r .
Królestwo obojga Sycylij. Postęp prac kartograficznych w Neapolu był
ściśle związany z działalnością Giovan ni Antonio Rizzi Zannoni. sprowadzonego
w 1775 r. z Francji. W 1780 r. przystępuje on do pracy, określając w pierwszym
rzędzie położenie fortu Sant'Elmo. Następnie trzykrotnie mierzy bazę drewnianą
łatą. zakładając na całym obszarze tri angulację . .Jego pierwszy arkusz ukazuje się
w 1788 r . w skali 1: 126 OOO w rzucie Cassiriego. Następne 11 ark. wychodziły
stopniowo aż do 1812 r. włącznie. Wadą tej mapy był brak punktów wysokościo
wych. Poza Iem Rizzi Zannoni wyd al mapę wybrzeża Królestwa w 23 ark. w skali
1: 90 OOO, następnie - mapę okolic Neapolu I : 50 OOO i dużo innych do specjalnych celów. J ego działalność była bardzo owo,cna. jednak ogra niczała się tylko
do królestwa Neapolu, nie uwzględniając wcale Sycyl ji.
Istitulo Geografico Militare. Z chwilą powstania królestwa włoskiei,?o rozpoczyna się nowa era w pomiarze kraju. W pier wszy m rzędzie sztab główny skierował uwal(ę na płd. Włochy i Sycy!ję. które nie były pokryte zdjęciami. W 1868 r.
ukończono prace na Sycylii a w 1876 r. - w p 1td. części kraju. Wydano wtedy
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174 ark. I : 50 OOO, formatu 70 X 50. Były to pierwsze arkusze sporządzone drogą
terenu prz:edstawiona została 10 m warstwicami.
pomiaru rejonów ważnych z punktu widzenia
wojskowego. I tak w 1860 - 1862 r . wydano 13 ark. okolic Spezji. w 1863 r . 23 ark. okoli ; Tarentu, po 8 ark. Brindisi i Ancony. w 1864 r. - okolice Monte
Argentario i Ortabello - wszystkie w skali I : IO OOO
W 1872 r. powstaje „fstituto Topografico Militare" we Florencji, który
w 1881 r. zostaje przemianowany na „lstituto Geografico Militare. Obecnie zarząd
Instytutu składa się z 3 oficerów i 180 urzędników-fachowców.
Prace lstituto Geografico Militare. Po zjednoczeniu Włoch Instytut przystąpił do uporządkowania materjalu kartograficznego otrzymanego w spuściźnie
od różnych uriędów p oszczególnych państewek. Materjał ten był różnolity, tak
p od względem jakości jak i skali. To też na wniosek ministra spraw wojskowych
postanowiono sporządzić dla całego obszaru państwa mapę l : 100 OOO opartą na
zdjęciach stolikowych w skali l : 25 OOO i 1: 50 OOO. Zdecydowano się na rzut
Bo nne'a. Pokrycie całego obszaru obejmowało 277 ark. 1 : 100 OOO i 4 432 ark.
l : 25 OOO. czyli jeden arkusz mapy 1 : 100 OOO obejmował 16 ark. 1 : 25 OOO.
Najpierw rozpoczęto prace triangulacyjne. przyczem za zasadę przyjęto na•
stępującą ilość punktów na km 2: 12 - 15 dla skali 1 : 25 OOO, 35 dla 1: 10 OOO
i 5 - 6 dla I : 50 OOO. W 1899 r. zostały prace triangulacyjne ukończone.
Zdjęcia top ograficzne wykonywano metodą stolikową. cięcie warstwic dla
skali 1 : 50 OOO co IO m. dla I : 25 OOO co 5 m. Wydajność topografa włoskiego
wynosi podczas sezonu letniego (7 miesięcy) dla skali 1: 50 000 - od 140 do
210 km 2 a w płd. Włoszech i w terenach l!órskich, l!dzie jest mniej sytuacji 400 km 2 ; dla skali I: 25 OOO - od 85 do 105 km2 (nie podano w jakim terenie).
W cią~u zimy każdy topograf wykreśla swą pracę. Reprodukcja odbywa się drogą
fotolitograficzną. Oo 1900 r., czyli w ciągu 25 lat. zdjęto 1 666 stolików. z których
661 " ' skali 1: 50 OOO i 1 005 w skali I : 25 OOO. Od tego czasu dążono do stopniowel!o zastąpienia ark. 1: 50 OOO zdjęciami 1: 25 000.
Mapa I : 100 OOO oparta jest na zdjęciach oryl!inalnych I : 25 OOO i 1 : 50 OOO·
W 1875 r. po długich debatach zdecydowano się na wydanie ich w kolorze czarnym, przyczem rzeźbę terenu postanowiono oddać kreskami z 50 m warstwicami.
przyjmując zasadę pionowego oświetlenia . Do 1903 r. wydano drogą fotomechaniczną 244 ark. W 1904 r. sporządzono próbny arkusz w 4 kolorach: sytuacia czarna, wody - n iehi~skie, kultury - zie lone i rzeźba - bronzowe. Poza Iem
zastosowano próby z cieniami. lecz głównym celem Instytutu było pokrycie ca·
łe ~o obszaru państwa arkuszami w jednym kolorze.
W 1876 roku na wniosek gen. De Vecchi przystąpiono do wydania mapy
1: 501) OOO. któraby ob~imowała cały obszar królutwa i pograniczne rejony są
siednich państw: całą Szwajcarię, płd.-wsch. Francję, Austrię po Wiedeń, Niemcy
po Monachium oraz wybrzei.e płn. Afryki. W ten sposób powstała „Carta coroJ!ralica del Re)!no d'Ttalia e delle rel!ioni adiacenti" w 35 ark„ formatu 48 X 36,
w rzu cie Bonne'a. Sytuację kreślono w skali 1: 300 OOO. którą później fotograficznie zmniejszono do 1 : 500 OOO i przeniesiono na kamień. W 1900 r. ukazało
się nowe wydani e z warstwicami. obeimując tylko 25 ark. dla samego królestwa.
Wymo!!i wolska i cele gospodarcze wysunęły kwestię nowej mapy o więk
•zej skali niż l: 500 OOO. Od 1905 r. przystąpiono przeto do skali 1 : 200 OOO. arkusz
której mi a ł obejmować 4 ark. 1 : 100 OOO, tworząc trapez o 1 długości i 40' szerokości. Mapa ta posiada warstwice co 100 m. cienie. niebieskie w ody. zielone
lasy i czerwoną drożnię. Do 1915 r. wydano tylko 44 ark. zamiast planowanych 102.
Po wojnie światowej wydano mapę komunikacyjną w skali 1 : 300 OOO bez
rzeiby t erenu, oheimuiącą drożnię. koleje i linie komunikacyjne okrętów z podaniem odle!!łości od l!łównych miejscowości.
Udział Wioch w Międzynarodowei Mapie 1: 1 OOO OOO WTraża się w sporzą
dzeniu 6 'lrkuszy: Mediolan, Florencja. Triest, Rzym. Palermo i Tunis.
Próby zastosowania foloJ!rafii datują się od 1878 r. Metoda inż. Pio PaJ!a•
nini znalazła tylko częściowe zastosowanie w 1!6rach. Dopiero powojenna foto·
!!rame tria wywalcz'lła sobie prawo obywatelstwa w pracach Instytut•1.
Prócz zdięć ory!!inalnvch 1: 25 OOO i 1: 50 OOO przeprowadzono również
pomian w większych skalach. 1 tak w 1871 - 74 r . dokonano zdjęcia Wezuwiusza w skali t : 10 OOO z 5 m warstwicami. Dla celów szkoleniowych przeprowa•
dzono pomiary małych wysepek, jak Pantellaria (1878), lschia (1890) i Capri (wy·
łotolilograficzną. przyczem rzeźba
Następnie przystąpiono do
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danie kolorowe w 1919 r.). Od 1898 r. pracowano nad skalą 1: 10 000 okolic
Florencji. poza tern od 1907 r. - nad nowym planem Rzymu. Wenecji i Lido,
a od 1908 r. nad nowem zdjęciem okolic Messyny w skali I: 5 OOO oraz opracowano miejskie grunta Florencji w skali 1: 2 500.
W czasie wojny światowej prace Instytutu były nastawione wyląc.tnie dla
celów wojskowych. na masową produkcję arkuszy terenów objętych działaniami
wojennemi. Ilość ark uszy sporządzonych dla oddziałów walczących wynosiła
20 miljonów.
Po wojnie światowej wyłoniła się sprawa jak najszybszego zdjęcia terenów,
które na mocy traktatu wersalskiego przypadły Włochom. Praca ta została w stosun"owo krótkim czasie wykonana, przyczem dla ohszarów dawnej Austrii wydano 44 ark. I : 100 OOO i 342 ark. I : 25 OOO. Prócz tego przeprowadzono pomiar
nowej granicy z Jugosławią, obejmujący 84 ark. 1: 5 OOO, formatu 70 X 70 cm. Pomiar wysp Dodekanezu został ukończony dopiero w 1933 r. Największa z nich
wyspa Rodos obejmowała 21 stolików, na podstawie których wydano w 1931 r.
mapę 1 : 100 OOO w kilku kolorach i z cieniami.
Prace pomiarowe w kolonjach przeprowadzał również Instytut we Florencji.
W 1888 -- 91 założono triangulację w Erytrei, poczem przystąpiono do zdjęcia
w skali 1: 50 OOO. W tych latach wykonano 18 a rk„ kontynuując stopniowo pracę
aż ukazał się ostatni. t. j. 26-ty arkusz. Następnie opracowano mapę 1 : 100 OOO.
a w 1912 r. ukazało się nowe wydanie 1 : 400 OOO, każdy arkusz którego obejmował po 2° długości i szerokości.
Warunki pracy w Somali - dru!!iej kolonii włoskiej - przedstawiały się
jeszcze niekorzystniei. niż w Erytrei. Prace rozpoczęto w 1910 r. Do 1913 r .
zdjęto 9 ark. 1: 50 OOO. Jednocześnie przystąpiono do sporządzenia mapy przeJllą
dowej w skali 1 : 200 OOO, z której ukazało się dotychczas dopiero 12 ark„ obejmujących po 1° dłuJlości i 40' szerokości. formatu 55 X 37 cm. W 1908 r. za zgodą
Negusa zaczęto pomiar !!•anicv abisyńskiej. Wraz z pomiarem granicznym przeprowadzono prowizoryczne zdjęcie 1 600 km 2 w skali 1: 100 OOO, poza Iem zdjęto
częściowo okolice UP.bi-Szebeli, a wynik ekspedycji księcia Abruzzów w 1919
i 1928 - 29 r. dał 9 ark. 1 : 250 OOO.
W Libii, którą Włosi uzyskali po wojnie z Turkami w 1911 - 12 r., rozpoczęto zaraz pomiary podstawowe. Wojn a ś wiatowa spowodowała przerwę w pracach. Dopiero w 1921 r . wydano 23 ark. w skali 1: 50000. W 1927 r. przystąpiono
do nowych prac i w rezultacie wydano w 1934 r. po 6 arkuszy w skali 1: 100 OOO
dla Trypolitanii i Cyrenajki.
Istituto GeoJlrafico Militare dąży stale do coraz to nowych metod, wykorzystując nowoczesne postępy w dzie dzinie miernictwa i reprodukcji map. Tak
dla doliny Po i jej delty wykorzvstano zdjęcia aerofoto, a dla rejonów górskich zdjęcia slereofotogrametrvczne. Poza tern Instytut zorganizował szkolę topol!rafów. która zaopatruje w fachowv pe rsonel nietylko wydział topograficzny, lecz
również kartografję. Prócz tego Instytut redaguje znany mi e sięcznik „L'Universo".
Wysoki poziom i wszechstronność prac oraz dążność do skutecznego st osowania
ostat„ich zdobyczy nowoczesnec;!o miernictwa stawiają wioski Instytut na jednym
z czołowych miejsc wśród pokrewnych instytucyj Europy.
Streścił:

kpt. Miiller.

PfOWA MAPA FRANCJI W SKALI 1 1 50 OOO
CAnnalea de Geographie No 249/1935)
Słynna mapa Sztabu Głównego w skali 1: 80000 zapoczątkowana w 1918 r.
odegrała w swoim czasie wielką rolę, oddawała i oddaje jeszcze duże usługi lecz,
jak mówi Jean Martin, autor artykułu „podobnie do władcy. który zbyt długo żyje

w stosunku do lat swej sławy". panowanie jej już jest skończone i należy dla samej
jej reputacji życzyć sobie. by ustąpiła jaknajrychlej miejsca nowej.
Nowa mapa Francji, mająca zająć jej miejsce, to mapa w skali 1: 50 OOO.
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Zapoczątkowana

w XX wieku, w skali pozwal ającej na bogate ujęcie szczegódaje w tym względzie wszelkie elementy, których wyma•
gać będzie szczegółowe przedstawienie obszarów najbardziej urzeźbionych.
Dzięki starannie opracowanym znakom topograficznym uderza ona na pierwszy rzut oka swą czytelnością.
Nowa ta mapa zdobywa sobie uznanie również ia mistrzowski dobór barw.
Uniknięto starannie zbyt rażących kontrastów w doborze. Teren przedstawiony
jest warstwicami o nieznacznym odstępie pionowym. zastosowano pozatem podwójne
cieniowanie przy oświetlen i u jednocześnie pionowem i skośnem.
·
W tej szacie mapa Francji w skali 1 : 50 OOO jest arcydziełem kartografii
francuskiej, który przynosi zaszczyt Service Geographique de l'Armee i nie obawia
się porównania z tern co już istnieje i co może być jeszcze dokonane w innych
krajach.
Jeżeli się uprzytomni jak dalece odczuła Francja w czasie wojny światowej
brak odpowiedniej do sytuacji mapy taktycznej, musimy się zgodzić z autorem, że
nowa ta mapa powinna być zastosowan a w pierwszym rzędzie do zadań obrony
kraju. Skala 1 : 50 OOO odpowiada najlepie; potrzebom wojsk;a. Nie dziw więc, że
i Niemcy przeznaczyły znaczne kredyty na wykonanie mapy w tej skali. Wprawdzie sytuacja w Niemczech jest nieco odmienna. Cały obszar Rzeszy już został
zdjęty w skali I : 25 OOO. Dlatego też Niemcy nie potrzebują się uciekać do zdjęć
oryginalnych w terenie, ograniczając się jedynie do pracy czysto kartograficznej
zmniejszenia zdjęć I: 25 OOO do skali I: 50 OOO. Dlatego ' też i termin ukończenia
tego dzieła Niemcy wyznaczyły za 5 lat.
Nowa mapa Francji odpowiada potrzebom nietylko wojska lecz również
innych warstw społeczeństwa, a więc inżynierów• górników, inżynierów dróg
i mostów. gmin wiejskich i miejskich, elektrotechników. geometrów katastru oraz
kierow ników przedsiębiorstw robót publicznych, towarzystw naukowych, klubów
turystycznych, nie mówiąc już o geografach i geologach.
Wszyscy zgadzają się co do usług, jakie odda nowa mapa Franc;i. Zwłasz
cza sfery naukowe - geolodzy i geografowie żądają głośno od lat nowej mapy.
Geografowie szkoły francuskiej dążą do nauczania l(eografji. opartej na czytaniu
i interpretacji mapy topograficznej. Dawna mapa 1 : 80 OOO. do której w braku
innej muszą się uciekać. nie oddaje im należytych usług. nie pozwalając na rozwią
zanie wielu interesujących ich kwestyj.
Jeżeli chodzi o podstawy l(eodezyjne nowej mapy, to również i one zostaną
zmienione, Nowa triangulacja wykonana wedłu!! najnowocześniejszych metod geo·
dezji. zapomocą najbardziej udoskonalonych instrumentów, pozostanie nawet po
zakończeniu prac terenowych nad nową mapą. na długie lata podstawą wykonania
planów i zdjęć specjalnych w bardzo dużej podziałce.
Od ogólnej charakterystyki zadań i wartości nowej mapy autor przechodzi
do rozważań nad o,tromem pracy jaką wypadnie wykonać.
Prace nad wprowadzeniem w czyn mapy 1 : 50 OOO zostały rozpoczęte w stre·
fach ufortyfikowanych granicy wschodniej. gdzie dzięki istnieniu planów ognia
w wielkiej skali udało się obejść bez nowych zdjęć, Wykonanie mapy w tych
warunkach pole,:!ało w większości wypadków na przerobieniu planu w skali 1 : 10 OOO
lub rzadziej 1 : 20 OOO na dokument kartograficzny w skali 1 : 50 OOO. Wskutek tego
przyjęto i w innych obszarach metodę pracy. polegającą na tern, że arkusze nowej
mapy w skali I : 50 OOO dotychczas wydane, zostały zdjęte w ter enie w skali
1 : 10 OOO z wyjątkiem obszaru Alp. które zostały zdjęte w skali 1 : 20 OOO.
Metoda ta zapewnia obok nowej mapy w skali 1 : 50 OOO. zaopatrzenie techników cywilnych w plany 1 : 10 000 i I : 20 OOO. które nietylko dają im mnóstwo
szczegółów potrzebnych dla ich prac, lecz również nieocenione usługi oddają wojsku
w obszarach granicznych.
Jedyny zarzut jaki można postawić tej metodzie jest ten, że jest nieskończe•
nie powolna i że zakończenie prac nad mapą w tych warunkach odsunięte zostało
w ten sposób na bardzo odległą przyszłość.
Pracownicy „Service Geographique de l'Armee" wykonują swe ciężkie zadanie według metod, które wymagają bliższego wyjaśnienia, by mcżna było sobie
wyrobić pojęcie o ogromie prac i kosztów.
Jeżeli bowiem pominiemy nawet mozolne i kosztowne podstawowe prace
geodezyjne. to same prace topograficzne nad jednym arkuszem nowej mapy wykonane w terenie w skali 1 : 10 OOO wymagają zatrudnienia około czterdziestu lopołów
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rzeźby.
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grafów w ciągu sześciu miesięcy letnich; prace w zakładzie reprodukcyjnym nad
jednym arkuszem tej mapy wymagają: wydania 32 fragmentów w skali 1 : 10 OOO,
8 -- w skali 1 : 20 000, niezależnie od samego arkusza 1 : 50 OOO, ostatecznei!o celu
całej pracy.
Koszty całkowite wydania jednego arkusza nowej mapy przekraczają więc
wartość jednego miliona franków. A całość mapy ma obejmować ogółem 1100 ark.
W ten sposób nowa mapa. wydana według tej metody, wymagałaby kilku
stuleci pracy topograficznej, zakładając. że grupy topograficzne byłyby zajęte
w terenie przez przeciąg dziewięciu mi.esięcy corocznie.
Do tego dochodzą prace nad reprodukcją 35 OOO planów w skali 1 : 10 000,
4500 planów w skali 1 : 20 OOO dużego formatu (składającego się z dwóch fragmentów zdjęcia w tej skali) i wreszcie 1100 arkuszy w skali 1 : 50 OOO. W ten sposób
globalne cyfry kosztów dochodzą do półtora miliarda franków.
Od czasu podjęcia prac nad nową mapą w skali 1 : 50 OOO. a więc od lat
trzydziestu pięciu, dotychczas wydano 130 arkuszy, z czego około 30 wydano przed
wojną światową według typu z roku 1900 w 12 kolorach oraz 100 po wojnie
w typie obecnym w 5 kolorach t. zw. ,.type 1922".
W tempie prac przyjętych dla opracowania mapy przed wojną światową
trzebaby pięciu stuleci ażeby zakończyć całą pracę; w tempie przyśpieszonem po
wojnie przewidywano pracę na okres dwu stuleci.
Po zakończeniu wojny światowej „Service Geographique de l'Armee" uproś•
cił pracę kartograficzną redukując ilość kolorów z 12 na 5. Jednakże czas pracy
i koszty mapy w mniejszej mierze iależą od prac kartograficznych. aniżeli od: uciąż•
liwych i długotrwałych prac terenowych.
Ponieważ każdy arkusz wymaga 4 razy więcej stolików w skali 1 : 10 OOO
aniżeli w skali 1 : 20 OOO. a zatem z konieczności należało w jaknajszerszej mierze
uciekać się do stolikowych zdjęć w skali 1 : 20 OOO, które wymagają wprawdzie
bardziej doświadczonego personelu, lecz z drugiej strony zmniejszają czas pracy
i koszta, zwłaszcza jeżeli do prac tych użyci są odpowiednio dobrani i przeszkoleni
podoficerowie zamiast oficerów.
Są to wszystko środki. które należało zastosować, ażeby móc wykonać
i wydać co roku około 10 arkuszy nowej mapy. W rezultacie całość mapy będzie
gotowa za mniejwięcej 100 lat, a więc zyskuje się cały jeden wiek w stosuinku do
pierwotnych kalkulacyj.
Mimo to jednakże okres ten jest jeszcze zbyt długi, co spowoduje że: ostat·
nie arkusze nie będą mogły być porównane co do wartości z pierwszemi. Nie
można bowiem zapominać. że mapa starzeje się o tyle prędzej, im w większej jest
skali i że musi być co pewien czas reambulowana o ile ma zachować pełną wartość, a zatem należałoby w razie przyjęcia okresu 100 lat na wykonanie
całości. przepracować n an owo arkusze wydane przed rokiem 1900. Znów więc
nastąpi przez to pewne opóżnienie w wykonaniu ostatniego etapu programu .
.,Service Geographique" nie mógł nad temi trudnościami przejść do porządku dziennego. Trzeba było zastanowić się nad zagadnieniem $!dzie poprzednio u2:yskano
najlepsze wyniki. Rozumowanie poszło po linii następującej : jeżeli udało się zyskać
około 100 lat wykonując zdjęcia terenowe w skali 1 : 20 000, zamiast jak lto było
projektowane w skali 1 : 10 OOO. czy nie uda się zyskać na czasie wykonuja1c zdję
cia stolikowe w skali 1 : 50 OOO lub przynajmniej w skali 1 : 40 OOO? Była to zresztą
metoda zastosowana z powodzeniem przy wykonaniu mapy Afryki pó-łnocnej
i Lewantu w skali 1 : 50 OOO. gdzie prace terenowe wykonywane w skali 1 : 40 OOO
bardzo szybko posuwały się naprzód.
Jednakże trudno stosować te same metody w ogromnych obszarach k,~lonialnych i we Francji. Mapa wykonana w ten sposób mogłaby stracić cały charakter
wysokiej dokładności. jedynel!o ar5!umentu przemawiającego za nią.
Czyż zdjęcia w skali 1 : 40 000 dawałyby pełną gwarancję, że żaden szczegół
interesujący nie zostanie opuszczony przez topografa.
Dzisiaj bowiem, są jeszcze pewne obszary, gdzie zdjęcia wykonuje się
w skali 1 : 10 OOO, gdyż 1 : 20 OOO nie wystarcza do przedstawienia wsz:ystkich
szczegółów. Metoda zdjęcia. stosowana w Afryce, wymaga żeby sytuacja a zwłasz
cza warstwice były rysowane na oko w stosunku do pewnej nieznacznE:j ilości
punktów pomierzonych instrumentalnie, których dokładność jest zresztą dość problematyczna. Nie można tedy wyników tych prac porównywać z metodami zdjęcia stosowanemi we Francji. gdzie topoj!ral nanosi z największą dokładnością kat,dą linię
sytuacji i rysuje warstwice, wykraczając je z całą sumiennością od początku de> końca.
Wl1domo$ol SI. Geogr. 20.
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Ponadto, jeżeli na skutek chęci zyskaniia na czasie przyjęłoby to rozwiązanie,
to nietylko że mapa straciłaby wartość jakco ścisły dokument, lecz jednocześnie
byłaby niejednolitą. nie mówiąc o tern, że osł:atnie arkusze wykonane mniej dokład
nie mogłyby niesłusznie rzucić cień na popnednie.
Ażeby znaleźć rozwiązanie tego skomplikowanego zadania, należało jak
słusznie ocenia to autor - oczekiwać cudu. Ktoś już powiedział, że we Francji
cuda się zdarzają. Cudem tym była fotogra:metrja lotnicza.
Metoda ta wymaga, rzecz prosta, malEirjału specjalnego, lecz nic nie da się
z nią porównać jeżeli chodzi np. o zdjęcia w obszarze wysokogórskim: zdjęcia
lodowców i stromych skał. w większości wypadków całkowicie niedostępnych,
które dają absolutną dokładność zarówno jeżeli chodzi o rzeźbę terenu jak
i o sytuację.
I tu jednak była trudność do pokonania, Punkt. w którym samolot znajduje
się w chwili zdjęcia. może być określony jedynie w przybliżeniu. Tymczasem
jeżeli chodzi o przedstawienie nietylko sytuacji lecz i rzeiby, dokładność bezwzględna jest konieczna. Zagadnienie było trudniejsze dla zdjęć lotniczych niż
dla zdjęć wykonanych metodą fotografii naziemnej. Ponadto aparaty fotograme·
tryczne były bardziej skomplikowane i trudniejsze do wykonania.
Cud polega na tern, że aparaty dla wykorzystania zdjęć lotniczych są w obec•
nej chwili już skonstruowane i znajdują się w użyciu. Wśród nich jest kilka znakomitych aparatów francuskich. Zostały one metodycznie i szczegółowo wypróbowane
i poddane najsurowszej kontroli. Wyniki porównania zdjęć wykonanych zapomocą
tych aparatów ze zdjęciami szczegółowemi. wykonanemi w największych podział
kach z ziemi w znacznej mierze przekraczają oczekiwania i nadzieje, jakie w nich
pokładano.

Nie dość na tern. Początkowo aparaty fotogrametryczne miały służyć tylko
do wykonania zdjęć w dużych podziałkach, obecnie dzięki zastosowaniu nowych
ulepszonych kamer lotniczych można będzie: również wykonywać zdjęcia fotogrametryczne w małych skalach np. 1 : 40 OOO. nie narażając na szwank dokladnośći.
lnnemi słowami. dzięki fotografii lotniczej zdjęcia wykonane w skali 1 : 40 OOO będą
miały zupełną dokładność i bogactwo szcze1!ółów, jakich nie można było uzyskać
przy zastosowaniu metod klasycznych.
Na tern polega istota zagadnienia.
W obecnej chwili postanowiono, że w przyszłości wszystkie zdjęcia Nowej
Mapy Francji będą wykonane tą metodą w skali zbliżonej do l : 50 OOO. Jedynie
tylko rejony pograniczne i nadmorskie o wyjątkowem wojskowem znaczeniu. dla
których konieczne są zdjęcia w b. dużej skali będą nadal zdejmowane - zresztą
tą samą metodą ; chodzi tu zresztą o wypadki szczególne, nie przekraczające liczbą
setki arkuszy nowej mapy.
Termin wykonania całkowitej mapy Francji w skali t : 50 OOO został skrócony do 30 lat.
Mimo wszystko jest to wciąż za długo,. zwłaszcza jeżeli sobie .r:damy sprawę,
że najdalej za lat piętnaście trzeba będzie rozpocząć reambulację wykonywanych
obecnie arkuszy i że prace te pochłoną czę:ść środków materjalnych, przeznaczonych na zdj ęcia terenowe i prace gabinetowe nad wydaniem mapy.
Autor wnioskuje, że o ile Francja nie chce się dać zdystansować przez
sąsiednie potęgi i chce odpowiedzieć w raziie potrzeby zadaniom chwili dziejowej
w przyszłości, to mapa n owa musi być ukończona w przeciągu najdalej lat 20.
Wynik ten da się osiągnąć. gdyż kwestia c,iasu jest właściwie tylk o kwestią kre·
dytów należycie zużytkowanych.
O powiększeniu liczby personelu „Service Geoi;!raphique de l'Armee" nie
można marzyć. Nie można liczyć również na przyśpieszenie prac gabinetowych
przez zastosowanie metod stereofotogrametrycznych. Jeżeli bowiem fototopografia
zwiększa dokładność zdjęć i ich wartość, to z drugiej strony wiadomo jest również.
że k oszty w tej samej skali są te same, bez względu na stosowane metody, Zysk
na czasie daje się uzyskać dzięki zmniejnzeniu skali zdjęć terenowych a więc
l : 40 OOO, zamiast dawniej projektowanych l: 10 OOO i I : 20 OOO.
Rozwiązanie tej trudności autor zna,jduie w pomocy instytucyj cywilnych,
których działalność nastawiona jest na prace analogiczne do wykonywanych przez
.,Service Geographique de l'Armee".
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W dobie obecnej. kiedy wskutek kryzysu. całe rzesze bezrobotnej inteligencji
poszukują bezskutecznie pracy, możnaby ją znaleść zaprzągnąwszy do prac nad
nową mapą Francji licznych techników, inżynierów, geometrów, kreślarzy, rach-

mistrzów, fotografów nawet lotników.
Byłoby to ze strony państwa jednocześnie dyskretną i elegancką pomocą.
wciągnięcie do tych prac przedsiębiorstw prywatnych, które w czasie szalejącego
kryzysu z trudnością utrzymują się na powierzchni. Pomoc ta pobudziłaby firmy
francuskie do prac nad konstrukcją nowych przyrządów geodezyjnych i topograficznych. zakupu nowych przetworników fotogrametrycznych. W ten sposób
zachęconoby do dalszych prac jedną z najbardziej interesujących gałęzi przemysłu
narodowego. mechanikę precyzyjną.
Sam apel do społeczeństwa cywilnego, według słów autora. w dziedzinie
kartografii nie ma w sobie żadnych cech inowacji rewolucyjnej. ,,Service Geographique" podjął już w tym względzie inicjatywę powierzając:
1)

budowę sy!!nałów

2)

co roku ekipa geometrów cywilnych przyczynia
sieci geodezyjnej;

dla podstawowej trian!!ulacji przedsiębiorstwom prywatnym;

3)

prace kreślarskie powierzane są artystom - grafikom z poza „Service Geographique";

4)

pewna część prac fotogrametrycznych jest wykonywana przez

się swą pracą

do

spółki

założenia

prywatne.

Gdyby więc ta współpraca została zadecydowana. niewątpliwie wydałaby
owoce.
•
Dalej autor omawia pokrótce sprawę kredytów. Te któremi operuje „Service Geographique de l'Armee" zaledwie starczą na pokrycie własnych wydatków
tej instytucji. Jednakże nowa mapa Francji jest sporządzona na użytek nietylko
wojska.
Inne ministerstwa są również zainteresowane w tej sprawie: a więc Lotnictwa. Wychowania Narodowego, Robót Publicznych. Rolnictwa, Przemysłu
i Handlu, wreszcie Skarbu. Trzeba przekonać te resorty, że obowiązki em ich jest
przyczynić się do ukończenia te!!o wielkie!!o dzieła.
Wreszcie. dlacze!!o nie
mogłyby być przyznane specjalne kredyty z funduszu przeznaczonego na ulepszenia sprzętu narodowe!!o, jeżeli mapa 1 : 50 OOO powinna być jednym z klejnotów
tego funduszu?
Na zakończenie autor zbija zarzuty stawiane nowej mapie. że jest dziełem
wymagającem znacznych wydatków bez widocznej korzyści. Zarzuty nieopłacal
ności. Pomijając więc wpływy ze sprzedaży mapy. trzeba przyznać. że nie w tej
sferze pojęć należy szukać korzyści. jaką ta mapa może dać państwu. Wydatki
przyznane na prace nad tą mapą opłacą się przez dobroczynny wpływ. jaki wywrze
na społeczeństwo francuskie. zwiększając je!!o środki działania i wydajność i to
we wszystkich dziedzinach i wszelkich formach działalności. Należy jeszcze zwrócić uwa!!ę, ze potrzeby o!!ólne kraju, o ile chodzi o mapy, pokrywają się z potrzebami w tym względzie Obrony Narodowej. Wojsko i ludność cywilna będą mogły
iść w tej pracy ręka w rękę.
Jakie wreszcie korzyści mapa ta da nowej !!ałęzi przemysłu nawskroś nowoczesnego. który wszystkie państwa na świecie uznają za najbardziej dochodowy
i dla podniesienia którego gotowe są ponosi ć największe ofiary. w nadziei na
zrównoważenie swego bilansu handlu zagranicznego. Chodzi tu o przemysł turystyczny, który ' dyskretnie zakwalifikowano jako źródło niewidzialnego eksportu.
Biorąc pod uwagę wysiłki i rezultaty, osią,!nięte przez Szwajcarię dzięki
dostarczeniu turystom pięknych map tego kraju. łatwo zdać sobie sprawę, że mapa
jest dl a turysty jedną z najważniejszych reklam zwiedzania kraju. Mówi ona: ,.Oto
co zobaczysz" gdy zdała od kraju. który przedstawia, wczytujemy się w nią.
A ,!dy już prowadzi turystę po zaczarowanych miejscach o których marzył, mówi
mu szeptem: .,Oto co zobaczyłeś, lecz patrz co jeszcze ci pozostało do zobaczenia!"
Autor kończy artykuł apelem: ,.Niech się obudzi w każdym Francuzie niezależnie od potrzeby mapy. również miłość i chęć posiadania jej. Wówczas uczucie
przyjdzie z pomocą myśli i sprawa będzie wygrana. Przekonają się bowiem
wszyscy, że nowa 'mapa Francji 1 : 50 OOO musi być zakończona w najkrótszym
czasie".
Streścił: kpt. Woydyn o
piękne
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ZARYS ORGANIZACJI SŁUŻBY POI MIAROWEJ I OBECNY STAN
PRAC NAD MAPĄ NARODOWĄ W PERU
J.

Pierw■ze

prace p ,c,mia rowe w kraju.

Początek organizacji systematycznej służby pomiarowej w Peru datuje się
dopiero od roku 1904. W okresie dawniejnym nie istniały zupełnie systematyczne
i zorganizowane prace pomiarowe. oparte na podstawach naukowych. Wszystkie
poczynania pomiarowe w tym okresie mimły charakter prac doraźnych. Były one
w więksiości organizowane przez osoby prywatne i ograniczały się przeważnie
do mało dokładnych zdjęć podróżnych lub eksploracyjnych, nieopartych na sieci
pomiarów podstawowych (triangulacji. lub gęstej sieci punktów astronomicznych).
Pierwsze próby opracowania mapy całego kraju przedsięwziął A. Raimondi
około połowy ubiegłego stulecia. Zgromadził on rozproszone po rozmaitych dziełach. oraz wydobył ze wszelkich dostępnych źród eł szkice pomiarowe i zdjecia
podróżników, urzędników, eksploratorów i uzupełnił je zdjęciami podróżnemi
własnemi i wysłanych przez siebie wykonawców, Na podstawie zgromadzonego
w t en sposób materiału przystąpił do opracowania atlasu Peru. Atlas zoslał wydany w roku 1895 w Paryżu, w zakładach graficznych firmy Erhard Freres, pod
tytułem: A . Ra im o n di, Ma p a del Per u 1 : 500 OOO.
Atlas Raimondi nie posiadał wielki,ij wartości naukowej, a jako praca kompilacyjna ze zdjęć fragmentarycznych o bardzo rozmaitej wartości n ie przedstawiał również większej wartości praktycznej. Zasługuje jednakże na uwagę. jako
p ierwsze dzieło kartografi,zne. obejmującu swoim zasięgiem cały kraj. klóre przez
długi okres czasu, bo do chwili wyda11,ia nowego atlasu geograficznego Peru
w roku 1921. było jedynem źródłem kartograficznem kraju,
Atlas Raimondi był wydawnictwem o bardzo niejednolitej wartości. jeżeli
chodzi o ilość zawartych w nim szczel!ółó,w geograficznych. Oparty prawic wyłącznie na zdjęciach podróżnych. podawał więcej szczegółów z okolic gęściej
zaludnionych, podczas gdy cała ol brzymia połać kraju, położona na wschód od
górskiego pasma Andów. t. zw. Montania. pokryta prawie całkowicie nieprzejrzanemi lasami dziewiczemi. z braku materiałów została potraktowana w nim bardzo
pobietnie .
Kiedy w początkach bieżącego stu1lecia na Montanię i jej bogactwa przyrodzone - kauczuk. złoto. naftę zwrócił ·uwal!ę kapitał amerykański i kiedy wielkie koncerny przemysłowe zaczęły ubie,!a,ć się o koncesje terenowe w lei części
kraju, rząd peruwiańsk izwrócił uwaj!ę na Montanię, jako ewentualne źródło przyszlel!o bol,'!aclwa kraju. Powstało wtedy zal!adnienie uzyskania dokładnieiszych
danych l,'!eoJ!raficznych o Montanii. gdyż mapy Raimondi ok azały się pod tym
względem niedostateczne.
Naskutek tych potrzeb w latach 191D1 - 1904 rząd peruwiański zorganizował
do obszaru Montanii szereg ekspedycyj. pozostających przeważnie pod dowództwem oficerów marynarki. celem przeprowadzenia pomiarów eksploracyjnych. Jedyn emi dostępnemi szlakami komun ikacyjn,emi w Montanii Peruwiańskiej są jeszcze
do dzisiejszego dnia prawie wyłącznie drogi wodne. To też projektowane pomiar y
musiały ol!raniczyć się do zdjęć wzdłuż biegów rzek. Grupy pomiarowe posuwały
się na łodziach wl!órę rzek, przeprowadz:ając po drodze zdjęcia biegu rzek i dostępnych szczel!ółów nadbrzeżnych. Stara1no się osiąl!nąć jaknajwyższy punkt rzeki,
w miarę możności łodzią, a dalej jak daluko się tylko dało, posuwano się wgórę
rzeki pieszo. Przy takim systemie pomiarów zdjęcia musiały być przeprowadzane
metodami najprostszemi. z zastosowaniem prawie wyłącznie busoli do pomiaru
kierunków. or az oceniania odległości na podstawie czasu podróży. Dokładniejsze
instrumenty były stosowane jedynie przy wyzna czaniu spółrzędnych gE:ograficznych. Punkty astronomiczne pozwalały na pewne korygowanie zdjęć szczel!óło
wych. warto ść jednakże tych pop rawek obniżało bardzo rzadkie r ozmie szczenie
punktów astronomicznych. oraz zastosowanie prawie wyłącznie graficznej metody
wyrównania.
Pomimo jednak tych usterek, w wyniku tej olbrzymie j pracy uzyska no
względnie dokładne zdjęcia wszystkich ważniejszych rzek Montanii i ich dopły
w ów. Pn:v przeprowad:i:aniu tych pomiar6w zostały poraz pierwszy nadane nazwy
wszystkim rzekom, potokom, bystrzynom, wodospadom, jeziorom, wyspom i osiedlom nadrzeczn ym Montanii.
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Zdjęcia zostały opracowane i wydane w arkuszach o wymiarze 50 X 80 cm,
w skali 1 : 500 000, w prywatnych zakładach litograficznych w Limie (Badiola.
Carlos Fabbri). Posłużyły ooe dla uzupełnienia istniejących map, jak również
stworzyły one podstawę do opracowania nowego atla1u Peru w skali 1: 1000000,
wydanego w l'ł2 1 roku. Stanowią one do dziś dnia najdokładniejszy materjał
pomiarowy z obszaru Montanii. Fakt, że nie posiadają one dokładności, wyma1Zanej od zdjęć nowoczesnych, nie zmniejsza ich waj!i, jako pierwszych wiarogodnych źródeł pomiarowych dla ty ch jeszcze dzisiaj bardzo mało zbadanych obszarów.
Żałować tylko należy że zdjęcia te stanowią dzisiaj prawie że unikaty,
gdyż wkrótce po opublikowaniu zostały wykupione przez amerykańskie towarzystwa, które już uzyskały, lub miały nadzieję uzyskania koncesyj od rządu peruwiańskiego w Montanii. Obecnie w handlu prywatnym niema ich zupełnie, a nawet archiwa rządowe peruwiańskie nie posiadają ich kompletów.
Zanim przejdziemy do przedstawienia dalszego przebiegu organizacji pomiarów kraju, omówimy jeszcze drugi atlas zbiorowy Peru, wydany w roku 1921
nakładem Towarzystwa Geograficznego w Limie, w opracowaniu Camilio Vallejos Z.
Przy opracowaniu tego atlasu zostały uwzględnione wszystkie istniejące źródła,
a więc: mapa Raimondi, zdjęcia eksploracyjne Montanji i inne zdjęcia drobniejsze.
Na treść atlasu składa się: mapa przeglądowa podziału administracyjnego
kraju w skali 1: 400 OOO, mapa przeglądowa hydrograficzna i orograficzna w tej
samej skali, 36 map szcze1Zółowych prowincyj w skali 1 : l OOO 000, mapa Callao
w ska li I : 20 OOO i spis alfabetyczny nazw geo!!raficznych, ob,:jmujący około
18 OOO pozycyj. Przy opracowaniu no'm enklatury w Montanii zostały w całości
wykorzystane malerjały , uzyskane p rzy p omiarach w latach 1901 - I 904.
Atlas zawiera szereg nieścisłości. wynikających z braku materjałów pomiarowy ch, a nawet taką dowolność, jak p omieszczenie w granicach Peru prowincji
Tarapaca, odstąpionej Chile na podstawie traktatu z 1883 roku.
Ni eszczęśliwym zbiegiem okoliczności atlasu tego, podobnie jak i zdjęć
Montanii z 1901 - I 904, nie można obecnie nabyć w handlu. Atlas ten, wydany
na pamiątkę stuletniego jubileuszu niepodległości Peru. został zaopatrzony w podobiznę ówczesnego prezydenta państwa, Leguia. Po zwycięskiej rewolucji w roku 1933, której wynikiem był upadek Legui. nowy rząd nakazał zniszczyć wszystkie egzemplarze atlasu, znajdujące się w handlu.

li.

Początki

organizacji Wojskowej

Słułby

Geograficznej.

Pierwsze zaczątki organizacji Wojskowej Służby Geograficznej datują się od
roku 1904. W tym roku została utworzona w Szkole Wojskowej w Chorillos Sekcja
Topograficzna, która miała za zadanie sporządzanie zdjęć topograficznych dla
celów praktycznego szkolenia słuchaczów szkoły. Wykonawcami pomiarów byli
starsi podoficerowie, obeznani z proslemi metodami zdjęć topograficznych.
Prace Sekcji Topograficznej nie posiadały większego znaczenia i ograniczały się do zdjęć samego Chorillos i jego okolic.
Z bielliem czasu kierownicze czynniki wo jskowe zaczyna;ą coraz więcej
doceniać wagę zdjęć topograficznych i już w kilka lal po powstaniu Sekcji Topograficznej następuje jej reorganizacja. W roku 1907 zostaje zorganizowana Służba
Topograficzna w postaci specjalnej komórki Sztabu Generalnego, w skład której
wchodzą oficerowie-topografowie, częściowo wyszkoleni fachowo zagranicą. Służba
Topograficzna otrzymała następującą organizację:
1. Kierownictwo.
2. Sekcja Topograficzna.
3. Sekcja Kartograficzna.
Prace Służby Topograficznej ograniczały się początkowo do drobniejszych
w okolicach Limy, lecz z biegiem czasu, w miarę zwiększania się zapotrzebowania oddziałów wojskowych na zdjęcia terenowe, rozszerzyły się na inne
okolice kraju. W roku 1909 została pomierzona przez oddział pomiarowy Służby
pierwsra baza, w okolicy Tumbes, która posłużyła za podstawę do triangulacji
flraficzne;, n a której zostały oparte zdjęcia topograficzne tego obszaru.
Dalszy rozwój prac spowodował w roku 1912 ponowną reorganizację służby
pomiarowej. W tym roku Służba Topograficzna zmieniła nazwę na Służbę Geozdjęć

frafic:i:ną,

Po:i:ostata ona w skład:i:ie S:i:tabu Generalnego, leu skład jej z:ostał
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powiększony i zakres zadań rozszerzony.
Służbie Geograficznej zaopatrywanie wojska

Jako naczelne zadanie powierzono
w mapy.
Ramy organizacyjne Służby zostały rozszerzone przez utworzenie działu
administracyjnego, przez co została stworzona samodzielność gospoducza insty•
tucji. O rganizacja Służby przedstawiała się więc w następujący w sposób:
1.
2.
3.
4.

Kierownictwo.
Sekcja Administracyjna.
Sekcja Topograficzna.
Sekcja Kartograficzna.

Te ramy organizacyjne przetrwały do ostatnich czasów.
W pierwszych latach istnienia Służby prace pomiarowe były przeprowadzane w sposób dotychczasowy, t. j. stosowano system pomiarów lokalnych, zaspokajających bieżące zapotrzebowania wojska. Pomiary te nie były oparte na
sieci triangulacji geodezyjnej. lecz jedynie na triangulacji graficznej.
W okresie 1912 - 1915 ilość pomiarów zwiększyła się znacznie w stosunku
d o prac okresów poprzednich. Wykonano w tym okresie zdj ęcie okolic Chucuito
w d epar tamencie Puno, oraz zdjęcie prowincji Moquegua w skali 1 : 40 OOO, przeprowadzono również zdjęcia t opo!!raficzne w skali 1 : 100 OOO arkuszy: Lima, Canta
i Chiclayo, oraz szereg pomiarów dla celów podróży taktycznych Sztabu Generalnego, pozatem szereg prac drobniejszych na zamówie ni e poszczególnych oddziałów wojskowych.
Od roku 1916 Służba Geograficzna rozpoczyna przygotowania do wielkiego
planu pomiarów państwa, opartych na nowoczesnych metodach pomiarowych.
Podczas gdy kierownictwo Słu żby Geograficznej opracowywało program prac
i kolejność etapów ich wykonywania, specjalna komisja pomiarowa, wysiana w teren, przeprowadzała próby praktyczne celem wyboru najodpowiednie jszych instrumentów i ustal enia najpraktycznie jszyc h dla istniejących warunków terenowych
metod pracy dla przyszłych pomiarów.
Komisja przeprowadz iła pomiar bazy geodezyjnej w okolicy Arequipa i wychodząc z niej pH eprowadziła sieć triangulacji ~eodezyjnej, oraz wykonała w oparciu na lej sieci zdjecia topo!!raliczne w skali 1: 20 OOO na obszarze około 600 km'.
Prace komisji trwały od 1916 d o 1920 roku. W tym le ż czaiie została
w Centrali ustalona or~aniz acja prac pomiarowych na obsza rze całego kraju,
których ostatecznym celem miało być wydanie Mapy Narodowej Peru (Carta Na•
cional del Peru) w skali 1 : 200 OOO.

III. Najnowsze pomiary k raju.
A. Organizacja pomiarów. Organizacię pomiarów państwa ustala ostatecznie dekret Prez ydenta z dnia 10 maja 1921 roku. Dekretem tym Służba Geograficzna została przemiano wana na Wojskową Służbę Geograficzną (Senicio Geografico del Ejer cilo) z p owierzeniem jej zadania przeprowadzenia pomiarów kraju
i wyk onania Mapy Narodowej. Dekret ten ustalał również podstawy i pla n prac,
oparty n a następuj ących założeniach zasa dniczych.
Skala Mapy Narodowej >!:Ostała ustalona na 1 : 200 000. Wykonanie mapy
ma być oparte na zdjęciach w terenie. W obszarze na dbrzeżnym (Costa) i w pasie
górskim kraju (Sierra) mają to hyć zdjęcia topograficzne, oparte na sieci triangulacji geodezyjnej. W ob szarze lasów tropikalnych (Selva). do których zalicza się
również Montania, zostaną przeprowadzone zdjęcia podróżne i eksploracyjne,
oparte na odpowiednio gęstej sieci punktów astronomicznych.
Za elipsoidę odniesienia przyjęto pierwot ni e e lipso idę Clarka z roku 1880.
W ostatnich czasach elipsoida ta została zamieniona na elipsoidę Hayforda. Stalo
się to n askutek uchwały Międzynarodowej Unji Geodezyjnej i Geofizycznej, powziętej na zjeździe w Madrycie w roku 1924. Uchwała zalecała stosowanie w pracach geodezyjnych elipsoidy Hayforda, jako najlepiej odpowia dającej swoimi wymiarami figurze kuli ziemskiej. Służba Geograficzna postanowiła przejść na tę
elipsoidę w roku 1929. Wszystkie prace przeprowadzane w czasie późniejszym
są obliczane już na lej elipsoidzie. Jednocześnie przvstąpiono do przeliczenia
dawniejszych spólrzędnych. obliczo nvch na elipsoidzie Clarka, lecz prace te dotychczas nie są jeszcze całkowicie gotowe.
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Za pierwszy południk przyjęto Greenwich. Do przejścia na płaszczyznę
przyjęto o dwzorowanie policentryczne.
Rozmiar arkusą mapy miał .w pierwotnym projekcie odpowiadać wiellrnści
arku,zy Międzynarodowej Mapy Swiata w skali 1: 1 OOO OOO. W ty m wyp,adku
arkusz Mapy Narodowej miał obe jmować obszar 72' 'f X 48'1-. Wobec tego jednakże,
że arkusze takich rozmiarów okazały się niedogodne ze względów reprodulkcyj•
nych, postanowiono zmniejszyć je dwukrotnie. tak że ostatecznie arkusz" obejmują
36' r X 48'i„
Dla pokrycia całego kraju potrzeba 288 arkuszy mapy.

B. Pomiary triangulacyjne. Prace nad Mapą Narodową zostały rozpo,:zęte
w maju 1922 roku, p od kierownictwem pierwszego Szefa Wojskowej Służby Geograficznej, pułkownika G. Thomasa. Plan sieci triangulacyjnej, zaprojektowanej
w obszarach Costa i Sierra. gdzie miały być przeprowadzane regularne zdjęcia
topograficzne. obejmował pas kraju o szerokości 120 - 200 km. cią)!nący się w,idłuż
wybrzeża morskiego pomiędzy 3° 12' a 12° 48' szerokości geografic znej południo
wej. W projekcie przyjęto system sieci wieńcowych, utworzo nych priez dwa łań
cuchy triangulacyjne, biegnące w kierunku południkowym - jeden wzdłuż wybrzeża, drugi wzdłuż łańcucha górskiego - przecięte trzema łańcuchami równo·
le żnikowemi. Na prz ecięciach tych łańc uchów zostały zaprojektowane pomiary
6 baz, tak że każ:ly wieniec miał opierać się na 4 bazach. Obszary wewioątrz
sie ci wi eńc owych zaprojektowano zapełnić sieciami wypełniającemi.
Do projektu sieci triangulacyjnej została włączona baza pod Viviate, oraz
oparty na niej łańcuch triangulacyjny. złożony z 9 punktów ł rzędu , pomierzony
przez francuską eksp e dycję pomiaru łuku południk a w latach 1901 - 1909. Od
bazy Viviate zostały też zapoczątkowane pierwsze pomiary triangulacyjne Peru
w roku 1922. Ze względu na szczegolną 1taranność i wi elką dokładno ść, z jaką
pomiary te zostały wykonane przez omawianą ekspedycję. kierownictwo prac
triangulacyjnych zd ecydowało nie powtarzać ani pomiaru dlul!ości bazy, ani też
pomiarów kątowych sieci. l ecz przyjąć do dalszych prac jako długość bazy i ,spół
rzędne punktó w. r ezu\laty obliczone przez ekspedycję , które zostały otrzymane
od francuskiej Służby Geograficznej Armji.
Przy pomiarze pie rwszego wieńca triangula cyjnego, wychodzącego z bazy
Viviate, dla uzyskania szybszych wyników ostatecznych, zdecydowano odsltąpić
od ustalonej metody sieci wieńcowych i przeprowadzono triangulację systemem
powierzchniowym. Dalsze jednakże prace triangulacyjne są prowadzone systemem
wieńcowym.
Do koń c a

1934 roku została przeprowadzona trian1?ulacja w północnej c:zęści
zaprojektowanel!o pasa do 10° 24' szerokości geogr~ficznej południowej. Pomierzono w tym czasie 4 bazy, dane co do których pr zedstawia poniższa tablica:

Nazwa bazy

I

Czas
pomiaru

I

Położenie

'f

geograficzne
i,

I

I

Długość

m

IDokladn,ość
względna

Pacasmayo

Maj

1927

7°24' 14",31 79o 32' 27", 14

6 580,925

Ayabacas

Lip. 1927

15° 25' 36".28 70°04' 17".05

8 348,150

Conchan

Gr.

1929

12° 16'21",07 76°54' 46",83

12 575.000

l : 1 251 OOO

Sama

Wrz. 1933

17°49' 19".65 70°34' 19",49

12 797,835

1 : 2 155 ooo

C. Pomiary topograficzne. Pomiary topograficzne były dotychczas przeprowadzane w dwuch oddzielnych obszarach kraju. Pierwsze na północy kraju,
w prowincji Tumhes i w departamentach: Piura-Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash i Lima. Drugie - na południu w okolicach jeziora Titicaca, w departamrntach Puno-Tacna, Arequipa i w prowincji Moquegua.
Do końca 1934 roku zostały opracowane topograficznie całkowicie, lub częś
ciowo następujące arkusze Mapy Narodowej 1 : 200 OOO (patrz załączony szkic}:
1 a Tumhes, 1 b Zarumilla. 2 a Talara, 2 b Lancones, 2 c Suyo, 2 d Ayabaca.
3 a Paita, 3 b Piura. 3 c Morropon, 3 d Huancabamha. 4 a Bayovar. 4 h Seclhura,
4 c J ayanca, 4 d Olmos. 5 b Chiclayo, 5 c Chongoyape, 5 d Chota. 5 e Cajam.arca.
6 a Pacasmayo, 6 b Contamaza, 6 c Cajahamba, 6 d. 7 a Trujillo, 7 b Sanli~go de
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Chuco, 7 c Corongo. 8 a Santa, 8 b Casma. 8 c Huaras. 9 a, 9 b Recuay, 9 c.
10 a, 10 b. 11 a, 11 b Ancon. 12 a Lima. 15 i Ayavari, 15 k Azangaro, 15 l Co- .
jata. 16 i Lampa, 16 j Puno. 16 k Moho. 17 g Ichuna, 17 h Ylava, 17 i Juli. 18 e Ancomarca, 18 f Pizacoma.
Oiółem zdjęcia topograficzne zostały wykonane na 47 arkuszach mapy
obejmując łącznie obszar 187 229 km 2.

D. Prace kartograficzne. W pierwszych lalach swojego istnienia Sekcja
K irlograficzna Wojskowej Służby Geograficznej nie posiadała jeszcze tak zorganiz.ow ,nej reprodukcji, ani takie Jo wyposażenia w personel i maszyny drukarskie,
aby mogla druk ować mapy we własnym zakładzie reprodukcyjnym. To też pierwsze dwa arkusze mapy 2 c i 3 b. opracowane w roku 1925, oraz dwa dalsze arkusze,
2 b i 2 d. opracowane w roku 1926, zostały wydane w zakładach reprodukcyjnych
Service Geographique de l'Armee w Paryżu. Następne dwa arkusze z roku 1926,
1 b i 4 c zostały już wydrukowane w krajowych zakładach graficznych Carlos
Fabbri w Limie. Poczynając od roku 1927 wszystkie mapy są drukowane we
własnym zakładzie reprodukcyjnym Służby, w Limie-Chorillos.
Poza wymienionemi powyżej 6 arkuszami, do końca 1934 roku ukazały się
jeszcze następujące arkusze:
W roku 1927: 4 a, 4 b. 5 h. 5 c, 3 d, 4 d, 16 j. 16 k, oraz arkusz Arequipa
w skali 1 : 100 OOO. W roku 1928: 1 a. 6 a, 5 d, 5 e, 16 i, ora:t arkusz Lima w skali
1 : 100 OOO. W roku 1929: 7 a, 17 h, 17 i, oraz arkusz Arequipa w skali 1 : 20 OOO.
W roku 1930: 2 a, 3 a, 6 b, 3 c, 6 c, 17 g, oraz arkusz Ancon w skali 1 : 100 OOO.
W roku 1931: 7 b, W roku 1932: 12 a.
Ogółem dotychczas ukazało się: 30 arkuszy mapy l : 200 OOO, 3 arkusze
1 : 100 OOO oraz jeden arkusz 1 : 20 OOO. Mapy w skali 1: 100 OOO i 1: 20 000 są
wydaniami prowizorycznemi, które w przysdości zostaną wykorzystane do opracowania mapy 1 : 200 OOO.

E. Pomiar granicy peruwiańsko -chilijskiej. W l atach 1929 - 1931 zostały
przeprowadzone przez mieszaną komisję graniczną zdjęcia lopo$!raficzne wzdłuż
całej granicy Peru z Chile, w pasie o szerokości 2 - 5 km. Wyniki tej pracy
zostały ogłoszone w trzytomowem wydawnictwie kartograficznem pod tytułem:
„Memoria sobre los limites entre Chile y Peru de acuerdo con el contrado de
3 de J unio 1929, Santiago de Chile."
Zdjęcia pasa pogranicznego co do dokładności i metody zostały dostosowane do wymagań dla zdjęć topol!raficznych Mapy Narodow1;j, tak że w przyszłości mogą one być wykorzystane do tego celu.
F. Mapy morskie. Na zakończenie tego krótkiego przeglądu prac pomiarowych w Peru wspomnimy pokrótce o mapach morskich, dotyczących wybrzeży
peruwiańskich. Mapy te są wszystkie wykonania zagranicznego, gdyż samo Peru
nigdy nie wydawało, an i obecnie nie wydaje własnych map morskich.
Pierwsza mapa wybrzeży peruwiańskich została ogłoszona w roku 1836. Była
to mapa angielska w skali 1: 145 925 (dwie mile morskie w calu ang.). pod tytułem: Lomas, Road and the Ports of San Juan and San Nicolas.
W późniejszym czasie, w miarę rozwoju żeg lugi światowej i związanem
z Iem zapotrzebowaniem na mapy morskie, powstały dalsze mapy wybrzeży peruwiańskich, wydawane przez Anglję, Stany Zjednoczone, Francję i Niemcy. Dzisiaj
za najlepiej opracowane są uważane mapy, opracowane w Stanach Zjednoczonych.
wydawane przez państwową drukarnię w Waszyngtonie. Te też mapy są w powuechnem użyciu marynarki i lotnictwa peruwiańskie go .
G. Instrumenty i metody. Na zakończenie kilka słów o instrumentach'
stosowanych w poszczególnych gałęziach prac pomiarowych, oraz o metodach
ob serwacji i obliczeń.
Przy obserwacjach astronomicznych stosowano dotychczas astrolabię pryzmatyczną i teodolit stopniowy l" Wilda, Obecnie przeprowadza się próby z ostatnim modelem teodolitu Zeissa.
Szerokość geograficzną wyznacza się z kulminacji gwiazd metodą Sterneka.
Dla wyznaczenia czasu przy pomiarze długości geograficznej stosuje się metodę
Zingera (równych wysokości). Sygnały czasu są odbierane z północno-amerykań
skiej stacji radiowej, Arlinglon (NNA). Przy obliczeniach obserwacyj z pomiaru
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astrolabią pryzmatyczną stosuje się często metodę skróconą John Bali i Knox-Shaw,
która daje wprawdzie rezultaty nieco mniej dokładne, ale wymaga znacznie mniej
czasu i pracy, niż metoda klasyczna. Metodę skróconą stosuje się z reguły w obszarach, gdzie nie przeprowadza się sieci triangulacyjnej, a punkty astronomiczne
stanowią bezpośrednie oparcie dla pomiarów szczegółowych.
Przy pomiarach kątowych w sieciach tr iangulacyjnych używa się instrumentów o podziale gradowym. W roku 1922 stosowano przy tych pomiarach k olo
azymutalne o dwuch mikroskopach, oraz teodolity Gautier 20". W okresie
1923 - 1930 stosowano teodolity Chasselon o 4 nonjuszach 20". Od roku 1932
Wojskowa Służba Geograficzna przeszła na teodolity Wilda.
Obliczenia triangulacyjne są przeprowadzane na spółrzędnych płaskich. Po
wyrównaniu przechodzi się na spólrzędne geograficzne przy pomocy wzorów stosowanych w Service Geographique de l'Armee, z dokładnością do 0,001".
Pomiar baz jest wykonywany aparatami Jaederina. Przy obliczeniu baz są
stosowane wzory, zalecone przez Międzynarodową Unję Geodezyjną.

Poniżej podaję ważniejsze źródła kartograficzne,
Peru, obejmujące cały obszar kraju:
A. Raimondi. Mapa del Peru, 1 : 500000. Paris 1895 (Atlas). Larrabure
y Unanue. Mapa del Peru, 1: 3 000 OOO. Lima 1903. Camillo. Vallejos Z. Atlas
del Peru por la Sociedad Geografica de Lima. Publicado por el Ministerio de
Fomento con el Motivo d e la Celebracion del primer Centenario de la Independenci a Nacional. Juli 1921, 1 : 1 OOO OOO. Forest. Nuevo Mapa administrativo
y economico de la Republica del Peru, 1 : 2 OOO OOO. Paris 1926. Vallejos. Mapa
del Peru, 1 : 2 500 OOO. Lima 1932.
Szczegółowszą bibljografję odnaleść można w Petermans Mitteilungen 1935,
zeszyt 3, str. 82 - 84. Do podanej tam bibljografji należy dodać:
1. Di:ieło dyrektora Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego, Isaiah
Bowmana: The Andes of southern Peru. New York 1916. zawierające 7 map warstwicowych, trójbarwnych w skali 1: 125 OOO, będących rezultatem prac ekspedycji
naukowej Towarzystwa wzdłuż jej drogi. biegnącej mniejwięcej po 73 południku
od m. Camana nad oceanem Spokojnym, do m. Abancay nad rz. Pachachaca,
dopływem Apurimacu.
2. Szkic eksploracyjny biegu rzeki Tambo, wykonany przez kpt. korpusu
geografów, A. Zarychtę. w czasie podróży Polskiej Ekspedycji Badawczej do Peru
w maju 1928 roku. Szkic ten w skali 1 : 200 OOO został wydany przez Wojskowy
Instytut Geograficzny. Warszawa 1928, jako załącznik do Wiadomości Służby Geograficznej.

H. tródfa kartograficzne.

dotyczące

LITERATURA.

t. Dianderas Gerarda, ppłk. - El Servicio Geografico del Ejercito y la
Carla Nacional del Peru. Kwartalnik Sociedad Geografica de Lima. Tom LIII.
Lima 1936,
2. Lassanske K arl, dr.-ini. - Der Stand der peruanischen Landesaufnahme
Anfanf 1935. Petermanns Mitteilungen 1935, zeszyt 3. Gotha.
kpt. F. Kopczyński.
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DZIAŁ

URZĘDOWY

60.

ROZKAZ MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 30 marca 1936 r.
B. Og. Adm. 0790-122.

Nabywanie map Wojskowego Instytutu Geograficznego
po cenach ulgowych.
(Wyciąg

z Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr. 5
z dnia 30 marca 1936 r.).

Z dn iem 1 kwietnia 1936 r. sprzedaż map po cenach ulgowych t. j. z SO"fo
od cen podanych w cenniku map W. I. G. odbywać się będzie według
następujących zasad:
zniżką

I.
Bezpośrednio w Wojs kowym Instytucie Geograficznym Warszawa, Aleje
Jerozolimskie Nr. 91 - nabywać będą mapy po cenach uliowych, poza kontyngensem:

a)

instytucje. formacje wojskowe i marynarki wojennej (instytucje centralne.
inspektoraty armij. D. O. K., d owództwa dywizyj i brygad, dowództwa puł
ków, samodzielny ch baonów i dyonów, formacje, instytucje i zakłady na
prawach jednostek samodzielnych) oraz analogiczne formacje Korpusu Ochrony Pogranicza - do ce lów wyłącznie służbowych, oraz

b) oficerowie, podoficerowie, szere1?owcy. oraz urzędnicy zatrudnieni w formacjach i instytucjach wojskowych - do celów naukowych. wyszkolenia,
turystyki i krajoznawstwa.
Dowódcy formacyj i instytucyj wojskowych uprawnionych do nabywania
ma p po cenach ulgowych (punki I a. b niniejszego rozkazu) z$!łaszać będą zapotrzebowania do Wojskowel!o Instytutu Geograficznego według załączonego
wzoru Nr. 1:
Oddzielnie - na mapy przeznaczone wyłącznie dla celów służbowych wojska, ·
a zakupywane z kredytów wyszkoleniowych, funduszów gospodarczych i innych kredytów formacyj.
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Oddzielnie - na mapy zakupywane z funduszów prywatnych oficerów, pod·
oficerów i t. d. na zapotrzebowania zbiorowe formacyj.
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

P rzy zakupie map dla celów służbowych wojska w nagłówku zapotrzebowania (wzór zał. Nr. 1) formacje skreślają pod linją poziomą wyrazy: .,zbiorowe dla oficerów, podoficerów i t. d.", a nad tą linją, przy słowach: .,dla
celów służbowych formacji" - dopisują nazwę formacji zamawiającej; przy
~biorowym zakupie map dla oficer ów, podoficerów i t. d. w nagłówku zapotrzebowania - skreślają nad linją poziomą wyrazy: ,,dla celów służbo
wych formacji".
Poszczególne rubryki zapotrzebowania formacje wypełn iają ściśle we·
dług wzoru, zachowując w rubryce „Arkusz" kole jn ość numeracji arkuszy
każdej podziałki zosobna, według odpo wiednich skorowidzów. Arkusze map,
których godło składa się z dwóch liczb (dotyczy skali 1: 100 OOO) lub z dwóch
liczb i litery (dotyczy sk.ili 1: 25 OOO) formacje wyszczególniają w kolejności
pasów od północy na południe, zachowując w poszczególnych pasach kolejność slupów od zachodu na wschód. Ponadto dla map w skali 1 : 25 OOO
podają alfabetyczną kolejność liter odnośn ego słupa.
W razie zgłoszenia zapotrzebowań na niewłaściwych wzorac h, względnie
niezastosowania się do niniejszego rozkazu - Wojskowy Instytut Geograficzny może odmówić zrealizowania zapotrzebowania.
Wojskowy Instytut G eograficzny, do faktur-rachunków za mapy po cenach
ulgowych, dolic zać będzie koszty opakowania i przesyłki według stawek
ustalonych przez szefa W. I. G.
Należność za mapy naby te po cenach ulJ!owych formacje i instytucje wojskowe wpłacają najpóźniej wciągu 10 dni od daty otrzymania zamówionych
map, bądź bezpeśrednio do kasy W. I. G„ bądż do kas skarbowych na rachunek W. I. G.
Dowódcy, kie rownicy, komendanci, szefowie podpisujący zapotrzebowania
na mapy dla formacyj dla celów służbowych, jak również zapotrzebowania
zbiorowe dla oficerów, podoficerów i 't. d. odpowiedzia lni są za terminowe
dokonywanie należnych wpłat.
Mapy zakupione po cenach ulj!owych z pieniędzy skarbowy ch t. j. z funduszu gospodar czego. wyszkoleniowego i innego należy prowadzić w ewi•
dencji, aż do całkowileJ!o wybrakowania, w kartach koloru niebi~skiego
oJ!ólnej karty materiałowej, prowadzonej we dluJ! przepisów J . A. I. zał. Nr 4.
Mapy zakupione po cenach ulgowych z funduszów prywatnych oficerów,
podoficerów i t. d. ewidencji nie podlegają.
Wojskowy Instytut Geogr aficzny nie przyjmuje zwrotów oraz nie wymienia
map wydanych z~odnie z zapotrzebowaniem. Formacjom i instytucjom woj•
skowym nie przysłuJ!uje prawo zmiany lub unieważnienia zapotrze bowań
po fakcie wydania lub wysiania map przez W. I. G.

II.
W przedstawicielstwach sprzedaży map i wydawnictw W. I. G . - Głównej
Wojskow ej - Warszawa, Krakowskie Przedmieście Nr 11 i „Samopo•
mocy Inwalidzkiej" Sp. z o. o. Warszawa. u\. Sienkiewicza 2 - nabywać mogą
mapy po cenach uliiowych za l!olówkę lub za zaliczeniem pocztowem instytucje
i osoby wymie nione poniżej (a - d).
a) państwowe instytucie centralne i wszystkie urzędy wojewódzkie. okręgowe,
powiatowe, oraz sądy, instytuty, kuratorja, inspektoraty. dyrekcje. izby,
urzędy i t. p., instytucje i zakłady podlegające poszczególnym minister stwom
oprócz formacyj i instytucyj podległych M. S . Wojsk„
b) szkoły wyższe na zapotrzebowania rektorów. Państwowe szkoły średnie
ogólnokształcące i zawodowe na zapotrzebowania dyrekcyj. Prywatne szkoły
średnie oJ!ólnokształcące i zawodowe na zapotrzebowania dyrekcyj, zatwierdzane przez kuratoria odnośnych okrę(!ów nkolnych. Publiczne szkoły
powszechne na zapotrzebowania kierowników, zatwierdzane przez inspektorów szkolnych.
Księgarni

-
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Wzór Nr. I do poz. 60.

WOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY
Składnica

1\1.ap

W WARSZAWIE
Al. Jerozolimskie 91.

ZAPOTRZEBOWANIE NA MAPY
po ce n ie u Ig owej (z 50'1. zniżką od cen katalogowych)
służbowych fo rmacji
zbior"owedla oficerów: podoficerów

l) dla celów

A r k

U

S

Z

2
)

A
llo$ć

God ł o

Podziałka

pas·1~ł:p1 n::-

t. d.

Na zw

ił

ark .

Podziałka

r k u s z ~)

Go d I o

I

- , litepas stupl ra

I

ll o$ć

Nazw a

ark.

I

I
I

I

!

Ii
I

!

I
I

!
!
I

I

I

1) Należność wpłaci odbiorca ...
(stopień,

1)

nazwisko i

imię)

zostanie do Kasy S karb owe j na rachunek W. I. G.
10- ciu dni od daty otrzymania zamówionych map.

Nale:!:ność wpłacona

w

przeciągu

(podpis dowódcy formacji)

1)

Zbędne skreślić.

2) Wymienić pais i słup względnie literę t.godnie ze skoro~idzern W. l. G.
Nie

-

p isać

po:za linjami.

W braku miejsca wypełnić drugie zapotrzebowanie.
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Wzór Nr. 2 do poz. 60.

Do

PRZEDSTAWICIELSTWA SPRZEDAŻY MAP W . I. G.
(nazwa przedstawicielstwa)

W WARSZAWIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA MAPY
po cenie ulgowej (ze zniżką 50 '1. od cen katalogowych) do ce lów naukowych,
technicznych, administracji państwowej, turystyki, krajoznawstwal)

I

A r k u s
Pod z ia łka

- Godło
- - lite-pas

Isłup!

%

I

A r k u s

')
Ilość

Nazwa

ark.

Podziałka

ra

Godło
~as lsłupJ li::·

%

'}
Ilość

Nazwa

ark.

I

I I
j
I

!
l

]

!
!

I

I

.

I
I

I

Należność wpłaci odbiorca, proszę pobrać
za zaliczeniem pocztowem 1).
Mapy proszę wysiać pod adresem:

Ogółem egzemplarzy...

(pieczęć okrągła)

Zatwierdzam. Zezwalaml)
(podpis}
1)

Zbędne skreś li ć.

2) Wymienić pas I stup względnie literę z.godnie ze skorowidzem W. I. G.

Nie p i sać poza linja ml.
W braku miejsca wypełnić drugie zapotrzebowanie.

-
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(pieczęć podłutna formacji)··

Wzór Nr. 2 do poz. 60.

Wzór Nr. t do poz. 60.

(Instytucja)
(Miejscowość I dot•)

(dat,)

Do
PRZEDSTAWICIELSTWA SPRZEDAŻY MAPW.I.G.

WOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY
Składnica

Map

W WARSZAWIE

( nazwa przedstawieielstw,)

Al. J e rozo lims ki e 91.

W WARSZAWIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA MAPY

ZAPOTRZEBOWANIE NA MAPY

po cenie ulgowej (z SO¼ zniżką od cen katalogowych)
1

) dla celów służbowych formacji
zbiorowe dla oficerów, podoficerów i t. d.
A r k u

Podtia,k~

po cenie ulgowej (ze zniżką 50'/o od cen katalogowych) do celów naukowych,
technicznych, administracji państwowej, turystyki, krajoznawstwa•)

I
u::-

Go d I o

:,łup

p,u

$

z ')

A r k u
Ilość

itrk .

N a z w a

P0d2:iałka

Go d I o
pils słup lite·

I

$

Ilość

Nazwa

I

A r k u

z ')
ark.

ra

Podtiałka

Go
pa$

dI

słup

o

mera

$

•

I

A r k u s z. •)

')

llo~ć

N a-t wa '

Podzit1łk.a

ark,

Go d I o
-

lite·

pas slup I ra

llo~ć

N

il

z

w

a

ark.

I

I

I

I

I

I

I

I

I
1)

Należność wpłaci

Należność wpłaci odbiorca, proszę pobrać

odbiorca
(stopień, naz:wisko i imię)

1)

Należność wpłacona

w

przeciągu

zostanie do Ka sy Skarbowej na rachunek W. I. G.
10-ciu dni od daty otrzymania zamówionych map.

,a zaliczeniem pocztowem ').
Mapy

proszę wysiać

Ogółem egzemplarzy.......

.

pod adresem:
(podp;; ·umawl~jącego)
(p;eczęć o~rągla)

Zatwierdzam. Zezwalam 1)
(podpis dowódcy formacji)
(podpis)
1) Zbtdne skreślić.
2) Wymi enić pas

Nie

pis a ć

I s łup względnie literę

%godnie ze skorowidzem

pou linjaml.

W braku miejsca wypełnić drugie zapotr zebowanie .

-
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w . t.

G.

I) Zbędne skreślić.
) Wyrnienić pas i słup wtględn1e literę :godnie

ie

skorowidzem W . 1. G.

Nie pisać po-za Hojami.
w braku miejsca wypełnić drug,e zapotr:iebowanie.

-
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c)

o d działy przysposobienia wojskowego, drużyny harcerskie. kluby i związki
turysty czne. związki sportowe zakwalifikowane przez Państwowy Urząd
W. F. i P. W. - na zapotrzebowania zatwierdzane przez okręgowe urzędy
W. F. i P. W.

Zapotrzebowania (do p kt. a. b. c) na mapy po cenach ulgowych powinny
w przedstawiciels twa ch sprzedaży map i wyda wnictw W. I. G . przez
uprawnione instyt uc je ściśle wedtug przepisanego wzoru (wzór zał. Nr 2). i:aopatrzone w okrągłą pie częć i podpisane przin odpowiedzialnego szefa. dyrektora,
kierownika instytucji.
być zgłaszane

d)

Ponadto w wyżej wym. przedstawicielstwach mogą nabywać mapy po cenach ulj!owych oficerowie formacyj ii instytucyj wojskowyc h oraz marynarki
wojennej, w yłącznie dla celów prywatnych na zapotrzebowania indywidualne
sporządzone wedłu g wzoru Nr 2.
Zapotrzebowanie powinno być podpisane przez zamawiającego, potwierdzone przez przełożonego na sz:czeblu d owódcy jednostki samo dzie lnej
oraz zaopatrzone w okrągłą pieczęć formacji.

Rozkazem niniejszym unieważniam postanowieni~. ogłoszone w Dz. Rozk.
Nr 1 z 1933 r. p oz. 7 pkt. 3 i 4 oraz Nr 7 z 1934 r . poz. 136.

rn
ZMIANA NA STANOWISKU SZEFA WOJSK, INST. GEOGRAFICZEGO
Zarządzeniem Pana Ministra Spraw 'Wojskowych został mianowany Szefem
Wojskowego Instytutu Geograficznego pik. dypl. Zie Ie n ie wski Tadeusz
z dn. 15 kwietnia 1936 r.

-
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WIADOMOSCI ŻEGLARSKIE
AVIS AUX NAVIGATEURS
BIURO HYDROGRAFICZNE
MARYNARKI WOJENNEJ

BUREAU HYDROGRAPHIQUE
DE LA MARINE DE GUERRE

WARSZAWA

WARSZAWA (YARSOYIE)

Długości geograficzne od Greenwich. Kursy
I pelengi r zeczywiate od 0° do 360° według
ruchu wskazówki zegarowej liczone od mo-

L ong itudea u8ogr. Greenwich. Coure ot rol &·
iłements v rais 0"- 360° pria de ta mor d ani
le aens da l 'ai guill e d'une montre. Limite t
dóe sec teurs de~ ph a.ree donnśee de la mer.
Profondeure en m&t res r&duita au niv••"'
moyen de la mer.

rra.

Granico sektorów

•&rza.

latarń

monkich o d

Gł4bokośoi w metra ch przy bedn i m

etani• wody.

Wydanie X (105)
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Rok 1936
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154. Niemcy. Zatoka Gdańska.
w strzelaniu z broni małokalibrowej.
Czas

strzelań:

Każdorazowo

Na S od Brłl•terort.

Od 18 do 23 maja 1936 r.
25
30 „
1936 r
I
6 czerwca 1936 r.
8
13
1936 r.
od 0800 do 1200 godz. i od 1300 do 1800 l!odz.

Ćwiczenia

Granice zagrożonego obszaru morskiego•:
północna:
południowa:

zachodnia:
wschodnia:
Szczegóły: Strzelanie
w kierunku morza.

odbywać

równoleżnik

55° 06' N,
54° 48' N.
południk
190 44' Ost.
równoleżnik
54° 58' N i
poludn,ik
20° 13' Ost.
się będzie w okolicach Gross-Dirschkeim z brzegu

,,

(N. f. S. -

1602/36).

155. (P) Niemcy. Greifswalde1• Bodden. Tor wodny Stralsund.
Gellen Strom. Zapalenie świateł kierunkowych i zmiany w oświetleniu.
1.

OŚWIETLENIE NABIEŻNIKÓW WYZNACZAJĄCYCH TOR WODNY MIĘDZY

PALMERORT I PROSNITZER: SCHANZE (STRALSUND).
a)

NABIEŻNIK FALKENHAGEN:
św.:

54° 13' 04" N. 13° 17' 18" Ost.
54° 13' 01" N. 13° 18' 08" Osi. w odległości 920 m od górnego św.
Charakterystyka św.: Przw. (pojedyóc:ze przerwy - okres 5 sek.).
Widzialność: górne św.: 15,5 Mm.
dolne św.; 11.5 Mm.

Poz. gg. górnego
Poz. gg. dolnego

św.:

b) NABIEŻNIK MALTZIEN:
Poz. gg. przybl. górnego
Poz. gg. przybl. dolnego

św.:

54° 14.4' N, 13° 20,9' Ost.
54° 14.2' N, 13° 21.4' Ost, w odległości 675 m od
górnego św.
Przw. zł. (poje,dyń cze przerwy - okres 5 sek.) bez dozoru.
św.:

Charakterystyka św.:
Widzialność obu św.: 6 Mm.

c)

NABIEŻNIK GRABOW:

Poz. gg. górnego
Poz. gg. dolnego

św.:
św.:

Charak/erystyka św.:
Widzialność obu św.:
d)

n° 23' 48" Ost,
113° 23' 23" Osi. w odległości 450 m od górnego św.
Przw. czw. gr. (2) - okres 10 sek. bez dozoru.
6 Mm.
54° 13' 41" N.
54° 13' 44" N,

NABIEŻNIK OEVIN:

Pol!. gg. górnego
Poz. gg. dolnego

św.:

54° 16' 32" N,
54° 16' 17" N,

13° 09' 46" Ost,
13" 10' 44" Ost. w odległości 1150 m od
górne!!o św.
Charakterystyka św.: Przw. (pojedyńcze przerwy - okres 5 sek.), bez dozoru.
Widzialność: górne św.:
16,5 Mm.
dolne św.: 13,0 Mm.
św,:

2. USTAWIENIE I OŚWIETLENIE STAW NABIEŻNIKÓW WYZNACZAJĄCYCH
TOR WODNY MIĘDZY PROSNITZlER SCHANZE A ZIEGELGRABEN.
a) NABIEŻNIK ORIGGE:
Poz. gg. dolnego św.: 54° 17' 27" N.
Poz. gg. górnego św.: 54° 17' 39" N,

II

13° 10' 00" Ost.
13° 09' 40" Ost,

blisko brzegu.
około 537 m krk.
od św. dolnego.

rz. 318°

Charakterystyka

świateł:

Bla.

zł. (jednocześni,? zapalające się,

Okres
Wysokość

nad

wodą:

św.
św.

dolnego górnego -

bez dozoru):

2 s

blask .
pnerwa .

.3 s
.S s

15,3 m,
24.5 m.

Widzialność:

6 Mm.
staw nabieżnika: Obie stawy w i,ostaci !kratownic żelaznych koloru szarego
Znaki szczytowe: stawy dolnej - biały trójkąt wierzchołkiem w dół,
♦
stawy górnej - biały romb (2 stożki o wspólnej podstawie).
Kierunek rz. nabieżnika: 318° od pławy „L" do zakrętu toru wodnego przy pławie „16".
Wygląd

b) NABIEŻNIK AliOERSHOF:
Poz. gg. dolnego
Poz. gg. górnego

św.:

54° 16' 24" N.

13° 07' 36" Ost. blisko brzegu.

św.:

54° 16' 19" N.

13° 07' 141" Ost. około 5 19 m w krk. rz. 248°
od św. dolnego.

Charakterystyka

św.:

Blsk. czw. gr. (2) (jednocześnie zapalające się, bez dozoru).
błysk

.
przerwa
błysk .
przerwa
Wysokość

na

wodą:

św.
św.

dolnego
górnego

1 s
:2 s
:I s

!5 s

Okres:
22,0 m,
32.2 m.

9

1

s

Widzialność

obu św.: 5,5 Mm.
Znaki szczytowe: stawy dolnej - biały trójkąt wierzchołkiem do góry,
stawy górnej - biały prostokąt z trójkątem u dołu.
Kierunek rz. nabieżnika: 248° od pławy „ lti" do zakrętu toru wodnego przy pławie „N",

c) ŚWIATŁO KRK. POPRZECZNEGO OEVIN:
górnej

Poz. gg.: 54° 16' 32" N. 13° 09' 46" Ost. na północno - zachodniej stronie stawy
nabieżni ka Devin (patrz 1-d).
Charakterystyka św.: Prz w. - 3 sektorow,~ (b. - czw. - zł), bez dozoru.
przerw a
:I s
światło
. . . . . -4 s
Okres:
5 s
Widzialność świateł: sektora białego
3,5 Mim,
sektora czerwonego 2,0 Mm.
sektora zielonego
1.5 Mm.
Wysokość św. nad wodą: 34 m.
Kierunek sektorów: Czer wony p okrywa Zatokę Devin na W od toru wejściowego
do Ziegelgraben.
Zielony
pokrywa obszar lcamienisty zatoki Devin na Ost od
wejścia do Ziegeirgraben.
Biały
wyznacza właściiwy nurt 6 metrowej głębokości.
Dokładny krk. będzie podany późni ej.
Uwaga, Swiatło powyższe oznacza zmianę ku1rsu na zakręcie toru wodnego przy
pławie N do Ziegelgraben.

III

3. ZMIANA ISTNIEJĄCYCH U WEJŚCIA DO BARHbFT I STRALSUND ŚWIATEŁ
NA ELEKTRYCZNE.
Szczegóły:

W związku z przejściem na energję elektryczną, zasięg widzialności
podanych został zwiększony.
Światło Gellem (54Q 31' N. 13° 05' Ost).

świateł poniżej

a)

Widzialność

sektorów:

białego:

czerwonego:
zielonego:

b)

16--17,5 Mm.
13 Mm.
11 Mm.

ŚWIATlA NABIEŻNIKA BOCK:

Górne św.:

(54° 27' N.

13° 02' Ost) zapala

się

jednocześnie

z dolnem

światłem.

Charakterystyka św.: Przw. - 3 sek t orowe.
przerwa
1.5 s
światło .
. . . 3,5 s
Okres: 5.0 s
Widzialność

Dolne

św,:

sektorów:

14--15 Mm.
czerwonego; 10,5 Mm.
zielonego:
9,10 Mm.
666 m w krk. rz. 142,1° od :górnego.

Widzialność św.:

c)

białego:

13 Mm.

ŚWIATlA NABIEŻNIKA VIERENDEHL-GRUND:

Górne św.:

(54° 26' N. 13° 04' Ost), 2-sektorowe.
sektorów: białego:
9- -9,5 Mm.
czerwonel!o: 6 Mm.
Dolne św.: 111 m w krk. rz. 354° od górnel!o św.
Widzialność: zwiększona do 17 Mm.
Mapy: Niem. Nr. 40 (B 2) 141 (d). 142. 145 (B 2) i c, d. A, 164 (B 2).
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 578 a. 578: b. 579, 579 a, 579 b. 579 c. 582. 583, 583 a,
588 b, 583 c. 583 d, 583 e, 681. 684. 685. 690. 6911.
locje: Niem. Shb. Ostsee S. 1931 str. 239. 240 i Nachtrag 1936.
(N. f. S. - 1132 i 1725/36).
Widzial'ność

św.

IV

156. Nie m cy, Latarnia Darser-Ort. Zmiana charakterystyki św.
Czas wprowadzenia zmiany: Czerwiec :1936 r.
Szczegóły: Białe św. stałe z pojedyńcze,mi b laskami zostanie zmien ione na
błyskowe gr. (2) na przemian z 4-ma błyskami (elektryczne):
błysk
0.3 s
przerwa
2.7 s
błysk
0.3 s
dł. przerwa
5.7 s
błysk
0.3 s
przerwa.
2.7 s
błysk
0.3 s
przerwa .
2.7 s
błysk
0.3 s
2,7 s
przerwa.
0.3 s
błysk
dł. przerwa
5.7 s
Całk. oki:es . 24,0s

białe

Widzialność: 28 Mm.
Mapy: Niem. Nr. 36. 40. 69 i 164.
latarń:

Spis

Niem. Lfv. 1936 I 712.
(N. f. S. -

157, Niemcy,
Barg S.
Nowa poz. gg.
Mapy:

Fehmarn-Sund,

pławy

1726/36).

Przesumięcie pławy wieżyczkowej

Breiter Barg S: 54° 25' 38"' N.

11~ 02' 22" Ost,

około

200 na SW.

Niem. Nr. 30, 31 (plan A) 36, 43.

(N. f. S. -

158, (P) Niemcy. Liibecker Bucht. 1rravemiinde. Zmiana

bieżnika

1.

Breiter

1717/36).

świateł na-

Priwa/1.

Czas wprowadzenia zmiany: Dnia 22 maja 1936 r.
Poz. gg.

przybliżona

dolnego

św.:

53° 58' N,

10° 53' Ost. na

głowicy

mola po-

łudniowego.

Szczegóły:

Dolne św. zostanie przeniesione o 120 m dalej w krk. rz. 220° (na
W związku z tern odle!lłość między obu stawami nabieżnika, których
zewnętrzny pozostanie bez zmiany, będzie wynosiła około 300 m.

górne światło).
wygląd

światłach

Zmiany w

równocześnie zapalające się

nabieżnika:

elektryczne

Blsk. czw. !lr, (2) oraz S. będą zmienione na
Przw. gr. (2), o nasi. charakterystyce:

światła.

Is

przerwa .
kr. światło
przerwa .
dl. światło
Całk.
Wysokość św.

dolnego .
górnego
nad ziemiq: dolnego
górnego

Widzialność świateł:

Sektor: Oba
Na

świecącą

św. będą

16 s
12 m
22.5 m
9,7 m
19 m
12 Mm
14.5 Mm.

dolnego
górnego

widoczne w granicach 2.5° z każdej strony linii nabieżnika,

głowicy południowe!lo

mola zostanie ustawiony

żelazny okrągły

maszt z

latarnią

dół.

w

Mapy:
Spis

lls
okres

nad wodq:

Wysokość św.

2.

3s
1s

Niem. Nr. 36. 37 (plan) i 104.

latarń:

Niem. Lfv. 1936 I. 821. 822.

Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1936. str. 183.
(N. f. S. -

1S9, Niemcy. Liibecker Bucht, Pono,wne zapalenie
Poprzednia
Szczegóły:
upalone światła

wiadomość:

W.

ż.

XX,'345 -

świateł

1603/36).

lotniczych.

1935 r.

Na nocnym szlaku powietrznym Hannower-Fehmarn zostały ponownie
lotnicze:
a) Schiirsdorf:
54° 00' 39" N. 10° 42' 00" Ost
54o 09' 51" N. 10° 52' 05" Ost
b) Gr. Szlamin:
c) Gorlz:
54° 17' 29" N. 10° 00' 49" Ost.

Światła te będą się paliły od !lodz. 2200 do wschodu słońca.

(N. f. S.

1604/ 36).
V

160. Niemcy. Kłeler Bucht. Howachter Bucht.

Ćwiczenia w strzelaniu

artyleryjski em.

Poprzednia wiadomość: W. 2. VIll/133 - 1936 r.
Czas strzelań: Został przedłużony do 31 maja r. b„ przytem od poniedziałku do
piątku,

w czasie od godz. 0600 do 2000 oraz w soboty od godz. 0600 do 1400.

Granice obszaru morskiego

zagrożonego

północna:

dla

równoleżnik

południowa:
południk

zachodnia:
wschodnia:

żeglugi i

54°
54°
10°
10°

lotnictwa:

25' N,
18,8 N,
39,5' Ost,
50,3' Ost.
(N. f. S. -

1727/ 36).

161. (T) Niemcy. Eckernforder Bucht. Obszar z:.i:nknięty dla żeglugi.
Poz. gg.: 54° 30' 52" N . 10° 00' 18" Os! - 100 m w krk. rz. 30° od pławy
3" mili pomiarowej.

11

Szczegóły: W miejscu Iem wyłożono przeszkodę podwodną. Obszar morski zagroiony dla żeglugi wynosi 35 X 50 m i oznaczony jest po ro~ach 4-ma pławami z cz.erwoną
flagą u szczytu.

O ponownem otwarciu żeglugi na wspomnianym obszarze, zostanie podana dodatkowa wiadomość.

Mapy: Niem. Nr. 32 i 30.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 116.
(N. f. S. -

1606/36).

162. Danja. Kopenhaga - R3dby. Ponowne· zapalenie świateł lotniczych.
Poprzednia wiadomość: W. 2. XXI/ 368 - 1935 r .
Szczegóły: Z dniem 1 maja 1936 r. aż do odwołania zostały zapalone następujące
łwiatła lotnicze: Amager S, Kar/strup, Jemen, Bunderod (Bonderod}, Sjolte, Stuby, Vigsnći• i Rodby. Światła te będą się paliły od zachodu do wschodu słońca.

(E. f. S. - 1059/ 36 i N. f. S. 163. Danja. Tor wodny Smaaland.

1718/36).

Gr3nsund. Tolke-Barre.

Głę-

bokość.

Poprzednia wiadomość: W.
Poz. gg. przybl.: 54° 51 • N.
Szczegóły:

Gamie a Ny-Tolk

2.

IV/62 -

1936 r.

12° 131/ ; Ost.

W dniu 21 kwietnia r. b .. głębokości w wybagrowanym kanale między
wynosiły na wschodniej krawędzi
5.1 m
. . . .
6,1 m
w środku
na zachodniej krawędzi
3,6 m.
(N. f. S. - 1740/36).

164. Danja. Sund. Flak-Fort. Cwiczenia w strzelaniu a1tyleryjskiem.
Poz. gg. przybl.: 55'' 42' N, 12° 44' Ost.
Czas strzelań: Od 18 do 30 maja r. b. tylko w dzień.
Szczegóły: Strzelanie będzie się odbywało z fortu
około 8 Mm. W czasie strzelania będzie

lotu pocisków

międzynarodowy sygnał

w krk. północnym. Odległość
podnoszony na maszcie fortu

„7".

(E. f. S. -

1082/36 i N. f. S. -

1741/36).

165. Danja. To r wodny Smaaland. Bogestrom. Na północ od
Sandhage. Usunięcie zapiaszczenia. Wyłożenie pławy na właściwem miejscu.
VI

Poprzednia wiadomość: W. ż. IIl/4 (T) - 1936 r.
Poz. gg. przybl.: 55° 7,2' N. 12° 14,8' Ost.
Szczegóły:

Bagrowanie obszaru zapiaszczonego zostało ukończone. Głębokość na
toru wodnego wynosi obecnie 2.8 m.
Odsunięta swego czasu na południową krawędź toru. biała tyka ze słomianym
wiechciem została ponownie wyłożona na północnej krawędzi tegoż toru wodnego.
całej szerokości

Mapy: Niem. Nr. 56.
Locje: Niem. Shb. Belte 1936 str. 481 i Nachtrag 1936.
(E. f. S. - 1030/36 i N. f. S. -

1623/36).
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I

li,
166, Niemcy.
Nemonien. Zapalenie

Kuri•che■

św.

Haff (Zalew

Kuroński).

Ujście

rzeki

kierunkowych.

Poz. gg. przybl.: 54° 59.5' N. 21° 14.5 Ost.
Szczegóły:

nika),

św.

Zapalono zielone
elektryczne.

Wysokość św.
Widzialność:

św.

kierunkowe (po 1 - em na

nad wodq: górnego dolnego
5.5 Mm.

każdej

stawie

nabież

23,0 m,
15.9 m.

Wyglqd staw nabieżnika: W m1e1scu dotychczasowych nieoświetlonych drewnianych staw. zostały ustawione żelazne okrągłe maszty ze znakami szczytowymi w postaci
tarcz trójkątnych.
U W AG A: Światła palić się będą do zakończenia żeglugi.
Mapy:
Spis

Niem. Nr. 45.

latarń;

Niem. Lfv, 1936 I 48, 48 a.

Locje; Niem. Shb. Ostsee S 1931 str. 372.
(N. f. S. -

167. (P) Niemcy. Brllsterort•Latarnia. Zapalenie
Poprzednia wiadomość: W. ż. VII/ 104 (P) Czas wprowadzenia zmiany:
Szczegóły:

św. zastępczego.

1936 r.

Koniec maja i pierwsza

Poz. gt. przybl. latarni Briislerort: 54° 57.7' N.
tryczne

1972/36).

połowa

czerwca r. b.

19° 59.0' Ost.

Na czas zmiany samej latarni św. Briisterorl zostanie zapalone elekna rei masztu syiinałowego.

św. zastępcze,

Charakterystyka

św.

zastfpczego: Przw.
przerwa
światło

przerwa
światło

przerwa
światło

1s
2s
1s
2s
1s
6s

Okres: 13 s
Widzialność św.:

17 Mm.

Mapy: Niem. Nr. 45. 51. 240.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 67.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931 str. 358.
(N. f, S. -

1834/36).

168. Niemcy. Brilsterort, Cwicz.enia w strzelaniu artyleryjskiem. Uzupeł
nienie poprzednich

wiadomości.

Poprzednia wiadomość: W. Ż. lll/33 - 1936 r.
Szczegóły: W uzupełnieniu powyższej wiadomości dodaje się. że strzelania w czasie od 28 czerwca do 7 lipca. od 10 do 29 lipca i od 6 do 25 sierpnia b. r, będą się
odbywały między godz. 0800- 1800. oraz od 2000 do 0100 godz. dnia następnego.
(N. f. S. -

II

2115/ 36).

169, Niemcy. Friacbea Haff (Zalew Świeży), Elbląski tor wodny,
Bagrowanie toru.
Szczegóły:
Elbląskiego toru

W roku
wodnego.

bi eżącym będą
między pławami

prowadzone roboty bagrowe na przestrzeni
„29" i „49". Na 2 kilometrowych odcinkach
bagrowania pławy, oj!radzające tor wodny, zostaną przesunięte nazewnątrz krawędzi .toru,
na odległość 60 ro od środkowej osi kanału. Początek i koniec odcinka bagrowanego
będą oznaczone wiechą.
(N. f. S. - 1836/36).

170, Niemcy, Friacbea Haff (Zalew Świeży). Fiacbbauaener Wiek,
Zmiana oznakowania kabli podwodnych,
USUNIĘCIE

1.

a)
b)

STAW KABLOWYCH.

Poz. gg. przybl. staw kablowych:
przy Camstiga/1:
54° 38.5' N.
przy Fischausener Wald: 54° 39.7' N.
Szczegóły:

19° 57.6' Ost.
20° OS.O' Ost.

Z powodu wybrania kabli podwodnych
2.

PRZESUNIĘCIE PŁAW

usunięto

obie stawy ad a) i b).

KABLOWYCH.

Szczegóły: Celem oznaczenia miejsca nowowyłożonych kabli podwójnych, bardziej
na północ od poprzednio usuniętych. zostały wyłożone 2 pławy kablowe:
a) pława „Kabel 1" na poz. g!!, 54° 39' 38" N, 20° 02' 10" Ost,
b) pława „Kabel 2" na poz. l!I!· 54° 39' 08" N. 19° 59' 56" Ost.
Pławy te znajdują się w od le!!łości 150 m jedna od drugiej, między kablami ciąg.
nącymi się z jednego brzegu na drugi.
·
Mapy: Niem. Nr. 23. 51.

Locje:

Niem. Shb. Ostsee S 1931 str. 357.
(N. f. S. -

1835/ 36).

171, Niemcy. Mecklenburger Bucht, Na NW od Zatoki Wismarskiej, Póligon artyleryjski, Poprawienie pozycji gg. pław.
Poprawione pozycje gg. przybl.:
a) Pława północna: 54° 8,7' N. 11° 13.9' Osi. około 2.6 Mm na OS O od pozycji
b)

dotychczasowej.
zachodnia: 54° 4,3' N, 11° 7,1' Ost. około 1.5 Mm na WSW od pozycji
dotychczasowej.
U WAG A: Powyższe punkty wyznaczają naroża (N) i (W) .. poligonu artyleryjskiego Travemiinde".
Poz. gg. przybl.: Naroża (O) 54° 4,0' N. 11° 23.5' Ost.
Naroża (S) 54° O.O' N. 11 ° 15.0' Ost.
Mapy: Niem. Nr. 26. 37. 36-West. 69.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931 str. 195 i Nachtrag 1936 r.
(N. f. S. - 1976/36).

Pława

172. Niemcy. Mecklenburger Bucht, Ćwiczenia w strzelaniu artyleryj,kiem.
Czas strzelań: Od 3 do 5 i od 10 do 12 czerwca 1936 r. codziennie od 1000 do
1800 godz.
Granice

zagroźonego

obszaru morskiego:

Północna:

Poludniowa:
Zachodnia:
Wschodnia:

równoleżnik
południk

54°
54°
12°
12°

30'
18'
13'
30'

N.
N.
Ost,
Ost.

m

nie

Szczeg6ly: Strzelanie będzie
statków.

się odbywało

tylko wówczas, gdy w polu

obstrzału

będzie żadnych

(N. f. S. -

2130/36) .

• 173. Niemcy. Kieler Forde. Strander Bucht, Zgaszenie św.
Poz. gg. św.: 54° 25' 53" N, 10° 10' 27" Ost na pomoście strzelnicy torp„dowej,
Szczeg6ly: Znajdujące się tam stałe św. białe zostało ostatecznie zgaszone.
Mapy: Niem. Nr. 30, 32, 35.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 927.
(N. f. S. -

1838/36).

174. (P) Danja, Sund. Drogden, Zmiany w oznakowaniu morskiem.
Poz. gg. budującej si~ stawy świetlnej: 55° 32' 11" N, 12° 42' 56" Ost.
Szczegóły: W związku i rozpoczęciem robót (28 maja 1935 r .) przy b udowie

stawy świetlnej, zostały wprowadzone pewne zmiany w oznakowaniu południowej części
toru wodnego Drogden, a mianowicie:
a) Przesuni~to okręt św. w krk. południowym na odległość około 1535 m od obecnego
miejsca.
Nowa poz. gg.: 55° 31' 48" N, 12° 42' 58" Ost.

b)

Wyłożono świetlno-buczącą pławę
jącej się

w

odległości

100 m

krk. rz. 270° od budu-

stawy.

Charakterystyka

U W AG A: Kiesony

św.:

Przw. czw.
Przerwa
Światło .

budującej się

1.5 s
1,5 s

Okres
3.0 s
stawy oświetlone są licznemi lampami o

białem św.

Podczas mgły nadajnik membranowy tamże ustawiony nadawać będzi e pejedyńcze
dźwięki o całkowitym okresie 30 s.
Mapy: Niem. Nr. 246, 329.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 II 1418.
Locje: Niem. Shb. Belte 1926, str. 276, 279. 285. 372 i Nachtrag 1936 r.

(E. f. S. -

175, Danja, Wielki Bełt,

1292/36 i N. f S. -

Zatoka Kjerteminde.

1983/36).

Ćwiczenia w strze-

laniu artyleryjskiem.
Czas strzelań: Od 29 maja do 4 czerwca 1936 r.
Granice zagrożonego obszaru morskiego:
Północna:
równoleżnik Stavreshoved
Wschodnia:
południk 10° 48' Ost

Poludniowa: } brzeg wyspy Fionji.
Zachodnia:
(E. f. S. - 1244/36 i N. f. S. -

176, Danja. Wielki Bełt, Zatoka Muabolm'

1982/36).

Ćwiczenia w strzelaniu

artyleryjskiem.
Czas strzelań: Od 29 maja do 4 czerwca 1936 r.
Granice zagrożonego obszaru morskiego:
Północna:
}
Wschodnia:
linja brze~u wyspy Zelandii
Poludniowa:
Zachodnia:
południk 11° 05' Osi.

(E. I. S. - 1245/36 i N. f. S. IV

1981/36).

177. Danja. Kattegat, Fjord Odensee. Czasowe
ciowej.
Poz. gg. przybl.: 55° 33' N, 10° 34' Ost - 50 m na W od
Szczegóły:

Czasowo, aż do odwołania,
wana w poziome pasy czerwone i białe.
Mapy: Niem. Nr. 11, 34, 46.

Spis

latarń:

usunięcie pławy wejś
pławy

została, usunięta pława św .

dzwonowej.
(blsk), pomalo•

Niem. Lfv. 1936 II 2115.
(E. f. S. -

1217/36 i N. f. S. -

1857/36).

178. Danja. Kattegat, lsefjord, Roskilde-Fjord. Na S od moatu
.Kronprinc Frederika Bro". Oznaczenie podwodnego kabla telefonicznego.
Poz. gg.: a) 55° 50' 34" N, 12° 02' 48" Osl - 125 m na S od mostu.
b) 55° 50' 32" N, 12° 02' 39" Ost - 97.5 m na S od mostu.
Szczegóły: W celu oznaczenia miejsca podwodnego kabla telefonicznego, zostały
ustawione w punktach a) i b) znaki w postaci słupa z białą tarczą i czerwoną obwódką
dookoła tarczy. Na tarczy napis „Kabel".
Mapy: Niem. Nr. 183.
Locje: Niem. Shb. Skagerrak 1927. str. 218.
(E. f. S. - 1169/36 i N. f. S. - 1856/36).
179. Danja, Kattegat.
w strzelaniu artyleryjskiem.

Na zachód od wyspy Samso.

Czas strzelań: Od 3 do 5 czerwca 1936 r. w
Granice zagrożonego obszaru morskiego:
Północna:

równoleżnik

Południowa:

Zachodnia:
Wschodnia:
Szczegóły:

Okręty strze lające

południk

w nocy,

dzień

56°
55°
10°
10°

i w nocy.

2'
45'
16'
28'

będą :świeciły

(E. f. S. -

Ćwiczenia

N.
N.
Ost.
Ost.
reflektorami.
1249/ i N. f. S. -

1985/ 36).

180. Danja. Kattegat. Zatoka Aalborg. Na N od Tangen. Wrak.
Poz. gg. przybl.: 56° 45,1' N, 10° 55.3' Ost na Jllębokości około 11,9 m i w odległości 53/. Mm na NNW od św.-bucz. pławy Tangen NE.
Szczegóły: W miejscu tern zatonął motorowiec „Jylland''. Maszty jego sterczą
11 m nad wodą.
W odległości około 70 m na NO od wraku wyłożono tykę wrakową z 2-ma zielonemi flagami, oraz pławę św. o charakterystyce św .: Bla. zł. gr. (2).
Mapy: Niem. Nr. 25 i 62.
(E. f. S. - 1218/36 i N. f. S. - 1858/36).

III.
181. Polska.

mości Żeglarskich.

Prenumerata Wiado-

Wzrost zapotrzebowania n a W. ż. zwięk
znacznie koszta nakładowe testo wydawnictwa, wobec czesto Biuro Hydrol!raficzne wstrzymuje z dniem 1 VI.1936 r.
hezpłatne wysyłanie ich do towarzystw,
instytucyj i osób prywatnych.

■zył

181, Pologne.
Souscription aux
.,Wia,d. Żeglarskie" (Avis aux Navigateurs).
Le:s nombreuses demandes ayant enormem-ent augmente les frais de publication
des ,,. Wiadomości Żeglarskie", le Bureau
Hydrographique fai! savoir qu'il est oblige - - ~ partir du 1 Juin 1936 - de suspendre !'envoi gratis de cetle publicałion
a toutes !es Compagnies, Institutions et
personnes privees.
V

Powyższe nie dotyczy zagranicznych
hiur centralizacji Wiad. Żegl. oraz zagranicznych instytucyj z któremi Biuro Hydrograficzne Mar. Woj. prowadzi wymianę
Równocześnie ustala się koszt prenu·
cenę egzemplarza Wiadomości

Cetle retenue ne concerne pas les
Bureaux de Centralisation des Avis aux
Navigateurs, ni les lnslitutions de l'etranger qui echangent leurs publicalions
avec le Bureau Hydrographique de la
Marine de Guerre polonaise. Les prix
de souscription 100! etablis comme suit ;

1. prenumerata roczna jednego egzemplarza Wiad. Żegl. kosztuje 8,00 Zł.

I. souscription annu elle pour 1 exemplaire 8,00 Zł,

Wiadomości Żeglarskich.

meraty i

Żeglarskich następująco:

2. cena

pojedyńczel!o

egzemplarz Wiad

Żegl. wynos i •0,35 Zł.

182. Polska. Dodatek Nr. 1 do Spisu

latarń

wyd. 1932 r.

Szczegóły:

2. chaque e xemplai re separe 0,35 Zł.

182. Pologne. Supplement N° l
Lisie d es phares de l'annee 1932.

a la

Podaje się do wiadomości że
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183. Polska, Zatoka Gdańska.
Rozewie, Zmiana tonu i okresu sygna-

183, Polog ne. Golfe de Gdańsk.
Rozewie. Modification du son et de la

łów

radiolatarni.
Poz. gg.: 54° 49' 55" N, 18'' 20' 21" Ost.

periode des signaux du radiophare.
Pos. geogr.: 54° 49' 55" N. 18° 20' 21" E.

Poprzednia wiadomość: W. 2. X/ 180-1934 r.

Avis anterieur: W. Ż. X/ 180-1934.

Fala:

częstotliwość

-

długość

typ
Wysokość
Zasięg:

Onde: frequence
291.3 kc/ s
longueur - 1029 m
type
- A2
llauteur du son: 152.

291.3 kc/ s
1029 m
A2

tonu: 752.

Porlee: 50 milles marins.

50 Mm.

Charakterystyka - Caractere:
(DwarazyliteryMorse'a„ROZ") • - • - - - - - • . (Deux foislettresMorse„ROZ") = 21.0s
Przerwa
l ntervalle
. = 5.0 s
(Długa kreska - - - - - - - - (Un tiret long) •
. = 13.5 s
Przerwa
Intervalle .
. = 5.0 s
(Jeden raz litery Morse' a „ROZ") , - , - - - - - , • (Une fois lettres Morse „ROZ") = 10,5 s
Przerwa - lntervalle . •·
. = 5.0 s
Powtórzenie sygnału - Repetition du signal .
. = 60.0 s
Całkowity

okres

Periode totale .

.=

2m.

Czas nadawania: Do 1-VII-1936 r. będą
nadawane sygnały według powyższej nowej charakterystyki t ylko w czasie pogody
przejrzystej.
Podczas mgły radjolatarnia nadawać bę
dzie syl!nały t onem 500 o charakterystyce
dotychczaso wej t. j. w okresie 1 minuty.
Po 1-VII-1936 r. zarówno p odczas przejrzystej pogody. jak i mgły sygnały będą
nadawane już tylko według w/ w n owej
charakterystyki i tonu.
Synchronizacja syiinałów radjolatarni
i syreny będzie nadal utrzymana.

Fonctionnement: Jusqu'au 1 Juilłet 1936.
les signaux seront emis selon le nouveau
caractere ci-dessus mentionne et seulement
en temps clair.
En temps de brume !es signaux seronlemis
a hauteur de son 500 conformement a !'ancien caractere, c.a. d. a periode de 1 minute.
Des le 1 Juillet les signaux ne seront
emis que d 'apres le nouveau caractere et
la hauteur du son (tant en temps de brume
qu' en temps clair).
Les sil!naux du radiophare et de la sirene
seront synchronises comme auparavant.

Spis latarń:
L. p. 302.

Lisie des phares: Pol. 1932. Supplement
N° 1.'1936 - § 302.

Pol. 1932.

Dodatek Nr. 1 -

Uwaga, Nalepka do spisu
1.ałączona

do

następnego

domości Żeglarskich",

latarń będzie

wydania „Wia·

(Urząd

Morski -- Komunikat Nr. 4/ 36).

184. Polska. Zotoka Gdaóska.

Częić

zewnętrzna.

Wielkawieś.
światła.

184. Polog n e, Golfe de Gdańsk,
Partie exterieure, Wielkawiei,

Budowa portu rybackiego.
/>oz. gg. przybl.: 54° 47.9' N.
18° 25,2' Ost.

Construction d'un port pour pecheurs, feux.
Pos. geogr. approx.: 54° 47,9' N.
18° 25.2' E.

S:czeg6ly: Przy miejscowości Wielkawieś
rozpoczęto od brzegu w krk. morza budowę
dwuch falochronów. które będą ogranil'itły z zachodu i wschodu przyszły port
rybacki (patrz szkic w załączeniu).

Details: Pres de la localite Wielkawieś,
partir de la cóte dans la direction de la
mer, on procede a la construction de deux
brise-lames. qui formeront a l'Ouest et
a !'Est. !es limites du futur port des pecheurs (voir annexe 2).

a

III

Na końcach falochronów zapalono stałe
światła czerwone (S. czw.). przestawiane
w

miarę postępu

Uwaga:
także być
oświetlenia

Mapy:

robót.

Prócz wymienionych św. mogą
widoczne św., używane do
terenu pracy w nocy.

Pol. Nr. 1. Niem. Nr. 29.

Spis latarń: Pol. 1932. Dodatek Nr. I. 1936.
L. p. 5 i 6 - nalepka w załączniku.
(Urząd

Morski -

185. Polska. Zatoka Gdańska.
zewnętrzna.
Hel. Zmiana

Deux feux flx rouges ont ete allumes
sur !es extremites de ces brise-lames. Ils
seront deplaces au fur et a mesure de la
progres~ion des travaux.

Remarque,

Hors !es feux precites. il se
peut. que !es lumieres employees pour eclairer !es travaux pendant la nuit.soient visibles.

Cartes: Pol. N° 1. Allem. N° 29.
Lisie des phares: Pol. 1932. Supplement
N° L 1936. § 5 et 6 - l'etiquette en annexe.
Komunikat Nr. 4/36).

Częś~

185. Pologne. Golfe de Gdańsk.
Partie exterieure. Hel. Deplacement

pozycJI gg. stacji ratowniczej.

de la station de sauvetage.

Czas wykonania: 1-VII-1936 r.
Nowa poz. gg.: 54° 36.12' N.
18° 48.5' Ost.
Szczegóły: Stacja ratownicza zostaje przeniesiona do nowego pomieszczenia na
brzegu, w porcie Hel.

Execution:

Uwagar W ciągu czerwca r. b. stacja
będzie nieczynna.
Mapy: Pol. Nr. 1. Niem, Nr. 29.
Spis latarń: Pol. 1932 r. Dodatek Nr. 1.
L. p. 463 - poprawić odręcznie.
(Urząd

Morski -

Le 1-VII-1936.

Nouvelle pos. geogr.: 54° 36.12' N.
18° 48.5' E.
Details: La station de sauvetage sera
transferee dans un nouveau !ocal. sur la
cóte du port Hel.

Remarque, Au cours du mois de Juin,
la station ne fonctionnera pas.

Cartes: Pol. N° L Allem. N° 29.
Liste des phares: Pol. 1932. Supplement
N° 1 1936, § 463 - a corriger.
Komunikat Nr. 4/ 36).

186. Polska. Zatoka Pucka. Hel,
Port rybacki. Zmiana świateł.

186, Pologne. Baie de Puck. Port
de11 pecheurs. Modification des feux.

Poz. gg.:

Pos. geogr.: 54° 36.2' N.
18° 48.4' E.

54° 36.2' N.
18° 48.4' Ost.

Szczegóły:

Nabieżnik

wejściowy

został

zniesiony.
W miejscu dolnego znaku
utrzymuje się nadal św. stałe zielone. naftowe. Bez dozoru.
Wysokość światła

Details: L'alignement d 'entree a ete suppnme. Le signe inferieur sera remplace
par un feu fixe. vert a petrole. non surveille.

nad poziomem morza:

Hauteur du leu au-dessus du niveau de la
mer: 7 m.

Mapy: Pol. Nr. 1. Niem. Nr. 29.
Spis latarń: Pol. 1932 r. Dodatek Nr. 1.
L. p. 21 - nalepka w załączniku. L. p. 22 -

Cartes: Pol. N" 1. Allem. N° 29.
lisie des phares: Pol. 1932. Supplem. N° 1
1936. § 21 - l'etiquette en annexe - barrez le § 22.

7 m.

przekreślić.

(Urząd

Morski -

187. Polaka, Zatoka Pucka,
wa św. Ile[ W -

Pła•

Wygląd dzienny:
Biały, płaski
czteronożną podstawą dla latarki

IV

187. Pologne,

Bale de Puck.

Pose de la bouee lumineuse Hel W.

wystawienie.

Poz. gg.: 54° 37.2' N.
18° 45.5' Ost.
z

Komunikat Nr. 4/36).

Pos. geogr.:

walec
i czer-

de

54o 37.2' N.
18° 45,5' E.

Aspect
jour: Un cylindre blanc, piat
avec base sur quatre pieds pour la Ian-

wonym znakiem szczytowym w postaci
dwuch stożków wierzchołkami do siebie
zwróconych.
Światfo: Bla.

3s
5s

blask.
przerwa.

Okres
8s
Pol. Nr. 1. Niem. Nr. 29.

Mapy:

Spis latarń: Pol. 1932 r. Dodatek Nr. 1.
L. p, 45 - nalepka w załączniku.
(Urząd

Morski -

terne. surmonte d'un signe en furme de
deux cónes doni !es pointes son! tournees
!'une vers l'aulre,
Feu: F. e.
eclat .
3s
eclipse
5s
periode.

8s

Cartes: Pol. N° L Allem. N° 29„
Lisie des phares: Pol. 1932. S,upplem.
N° 1 1936, § 45 - I'etiquette en annexe.
Komunikat Nr. 4/ 36).

188. Pol9ką. Zątoka Gdań•ka.
Gdynia-Port. Sygnały m~lowe i świa

188. Pologne. Golfe de Gdańsk.
Gdynia - Port. Signaux de brume et

tła

feux -

-

zmiany,

modifications,

A. PRZERWA W NADAWANIU SYGNAl.ÓW

A, INTERRUPTION DANS l 'EMISSION OES

MGl.OWYCH PODWODNYCH.

S/GNAUX OE BRUME SOUSMARNIS.

Poz. gg.:

Pos. geogr.: 54° 32' 06" N,
18° 34' 06" E.

54° 32' 06" N,
1SJ 34' 06" Ost.

Szczegóły: Podwodny nadajnik membr.
jest nieczynny z powodu okresowego remontu. Ponowne uruchomienie będzie
ogłoszone.

Spis latarń:
L. p. 309.

Pol. 1932 r.

Dodatek Nr. 1.

B. BASEN JACHTOWY (ŻAGLO WY) - CHARAKTER ŚWIATEl. WEJŚCIOWYCH ZMIENIONY.

Details: Le fonctionnement de l'emetteur
s{marin est suspendu, par cause de reparation. La remise en service s1?ra annoncee.
Lisie des phares:
N° 1 1936. § 309.

Pol. 1932, S,upplem.

B. BASS/N POUR YACHTS.

MOOIF'ICATION

OU CARACTERE OES FEUX O'ENT.rlEE.

Poz. gg. przybl.: 54° 31' N,
18° 33' Ost.

Pos. geogr. approx.: 54° 31' N,
18° 33' E.

Szczegóły:

falochronu zeprawa strona) zmieniono św. stale zł. na: Bla. zł. (blask 2 s.
przerwa 4 s, okres 6 s). Na końcu falochronu poludniowel!o (wejście, lewa strona) zmieniono na: BJą. czw. (blask 2 s,
przerwa 4 s . okres 6 s).
Światła powyższe są tymczasowe i bez
dozoru.
Mapy: Pol. Nr. 1 i 2, Niem. Nr. 29.

Details: Le feu vert, fixe de I'e,:tremite
du brise-lames exterieur (entree, cóte droił),
a ete remplace par un feu vert A1 eclat
(eclat 2 s. eclipse 4 s. periode 6 s). ,celui de
l'extremite du brise-lames Sud (entree, cóte
gauche) par un feu rouge a eclat
(eclat 2 s. eclipse 4 S, periode 6 s) ..
Ces feux son! temporaires et a,on surveilles.

Spis latarń: Pol. 1932 r, Dodatek Nr. 1.
I.. p, 126 i 127 - nalepka w załączniku.

Lisie des phares: Pol. 1932. Suppli\m. N° 1
1936, § 126 et 127 - I'etiquette en a.nną.xe.

Na

końcu

wnętrznego (wejście,

(Urząd

189.
Wlały

Morski -

W. M, Gd ą ń • k. Ujście
kolo Neufllhr. Wyłożenie

Allem, Nl 0 29,

Komunikat Nr, 4/36).

189. V. L. de Gdańsk. E1mbou„
chore de la Vistule pre• d o Neufłihr.

1•low.
,',zczegóły:

Cartes: Pol. N° 1 et 2.

kanału wejkoło Neufiihr

Dla oznaczenia

kiowego w ujściu Wisły
{Górki), zostały wyłożone na zachodniej
~rowędzi kanału dwie czerwone drewniane
pluwy drążkowe z napisem „Neufiihr 1"
w1.j!lędnie „Neufiihr 2".

Pose de bouees,
Details: En vue de determiner le cbenal
d'entree a l'embouchure de la Vistuli! pres
de Neufiihr (Górki}, on a pose de son cóte
Ouest 2 bouees rouges, en bois, a perche,
marquees !'une „Neufiihr J", l'autrn „Neuliihr 2".

V

Wewnętrzna pława „Neuliihr 2" leży
250 m na iachód od św. ryb. i 110 m na
wschód od głowicy nowej ostrogi morskiej, a zewnętrzna około 300 m na NNO
od pławy wewnętrznej (w namiarze mola
Neufiihr).
Szerokość kanału wynosi około 60 m
przy głębokości minimalnej 4,2 m poniżej
średniego poziomu wody.

La bouee interieure "Neufiihr 2" se trouve

a 250 m a l'Ouest

du feu des pecheurs, et
de J'extremite de la nouvelle jetee; celle de l'exterieur. a environ
300 m au NNE de la bouee interieure
(dans la direction de la jetee Neuliihr),
La largeur du chenal est d'environ 60 m.
a une profondeur minimum de 4,2 m audessous du niveau moyen de la mer.

a 110 m a J'Est

(Rada Portu i Dróg Wodnych, Komunikat Nr. 241/ 36 z dn. 4-Vl-1936).

li.

190, Niemcy. Rafa Brilsterort. Czasowa zami'.1na
Poz. gg. przybl.: 54° 58,8' N. 19° 59.0' Ost.

świetlno-buczącej pławy.

Szczegóły: W początkach czerwca r. b. św.-bucz. pława Briisterort została usuw celu naprawy i odświerzenia.
Na jej miejsce została wyłożona aż do odwołania zastępcza biała pława wieżycz
kowa z północnym znakiem szczytowym i czarnym napisem: .. Briisterort N",
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 66.
(N. f. S. - 2219/36),

nięta

191, Niemcy. Briisterort, Cwiczenia w strzelaniu artyleryjsldem.
wanie dat strzelania w poprzedniej wiadomości.
Poprndnia wiadomość: W. ż. III/33 - 1936 r.
Szczegóły
odbędą się

w

zmiany: Strzelania programowe w

następujących

miesiącach:

Sprosto-

czerwcu. lipcu i sierpniu

dniach:

Od 6 do 21 czerwca 1936 r„
Od 22 czerwca do 10 lipca 1936 r„
Od 11 do 31 lipca 1936 r „
Od 4 do 18 sierpnia 1936 r.
W wyiej wymienione dni strzelanie będzie prowadzone od 0800 do 1800 godz„
oraz od 2000 do 0100 godz. dnia następnego.
(N. f. S. - 2220/36).

192. Niemcy. Pillau (Pilawa). Ponowne wyłotenie św. bucz. pławy.
Poprzednia wiadomość: W. ż. IX/138 - 1936 r.
Poz. gg. przybl.: 54° 39,6' N, 19° 50.3' Ost.
Szczegóły: Właściwa świetlno-bucząca pława Pillau została ponownie wyłożona
na wyżej podanej poz. l!g, W związku z tem usunięto zastępczą pławę.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 70.
(N. f. S. -

2205/36).

193. Niemcy. Na NO od Stilo. Unieszkodliwienie wraku.
Poprzednia wiadomość: W. ż. IX/140 - 1936 r.
Poz. gg. przybl.: 54° 49,9' N. 17° 53.3' Ost.
Szczegóły: Znajdujący się w Iem miejscu wrak został
W związku z Iem usunięto pławę wrakową,

unieszkodliwiony dla

żeglugi

morskiej.

Mapy:

Niem. Nr. 58.

(N. f. S. -

VI

2126/36)·

Stolpmłinde, . Odnowienie
masztu burzowego.
Czas wykonania: Między 15 a 25 czerwca 1936 r .

194, Niemcy, Pommern,

przestaw ienie syg-

nałowego

Poz. gg. przybl.: 54° 35' N, 16° 52' Ost.
Dotychczasowy biały maszt z reją dla sygnałów burzowych, znajdujący
aię na NO od budynku pilotowego został z powodu swego złego stanu zupełnie rozebrany.
W miejscu niego ustawiony będzie nowy maszt dla sygn„łów bur zowych po zachodniej
&tronie budynku pilotowego. Zewnętrzny wygląd nowego masztu (wys. 21.5 m) p ozostanie
niezmieniony.
W związku z t ern. że nowoobrane miejsce d la masztu jest dobrze widoczne
z morza, nocny sygnał burzowy (czerwone św.) będzie teraz podnoszony wprost na
rei masztu nowego. a nie jak dotychczas na stroni e lądowej wieży latarni morskiej.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I Dod. Nr. 235.
(N. f. S. - 2336/36).
Szczegóły:

195, Niemcy, Pomme rn,

Na NW od Koalin,

Strzelania z karabinów

maszynowych w krk. morza.

Czas strzelań: Od
poniedziałków i sobót od

16 czerwca do 27 listopada 1936 r .. codziennie za
godz. 0800 do 1200 i od 1400 do 1800.

Granice zagrożonego obszaru morskiego:
Od p unktu na wybrzeżu
przez punkt

do p unktu na
U W AG A:

wybrzeżu

.

Powyższą wiadomość

poleca

54o
54°
54°
54o
54o
54°
się

16.!'
16,3'
18.1'
19.5'
18.2'
16.3'

wyjątkiem

N. 16° 04,1' Ost
N. 15° 59,5' Ost dalej
N. 15° 59.8' Ost
N. 16° 06.0' Ost
N. 16° 08.3' Ost
N. 16° OS.O' Ost.

specjalnej uwadze rybaków.
(N. f. S. -

2335/36).

196, Niemcy. Na SW od Deep (Ujście rzeki Rega), Ćwiczenia w strzelaniu arty leryjskiem.
Czas strzelania: Od 8 czerwca do 31 grudnia 1936 r. codziennie za w yjątkiem
niedziel i dni świątecznych, od 0800 do 1200 godz. oraz od 1400 do 1800 godz. W soboty: od 0800 do 1600 godz.
Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:
Linia obwodowa, łącząca następujące punkty:
a) 54° 6,9' N. 15° 9,2' Ost (pkt. na wybrzeżu)
b) 54° 10.2' N. 14° 51.9' Ost.
c) 54° 19.4' N, 14° 57.7' Ost,
d) 54° 19.4' N. 15° 21,2' Ost.
e) 54° 7,9' N. 15° 13.7' Ost (pkt. na wybrzeżu).
Obszar ten oznaczony będzie w terenie zapomocą specjalnych okrętów dozorczych.
(N. f. S. - 2221/36).

197, Niemcy,

We■t,

Zapalenie

Rze ka Odra. Dammacher See,

światła.

Ujście

Monne, Stawa

Poz. gg. przybl.: 53° 25.9' N. 14° 38.0' Ost.
Stawa West na Grosse Reglitz została już oświetlona.
Charakterystyka św.: Stałe św. (S,) elektryczne z 3-ma sektorami.
Granice sektorów: zielonego
od krk. rz. 188° do krk. rz. 209°
białego .
od krk. rz. 209° do krk. rz. 2 15°
czerwonego
od krk. rz. 215° do krk. rz. 243°

Szczegóły:

VII

Wysokość św.

nad wodq: 9 m.

Widzialność św.:

białego .
czerwonego
zielonego

7,5 Mm
3,6 Mm
3,2 Mm,

Wygląd stawy: Piramidalna drewniana budowla 11 m wysokości z galeryjką
kwadratowym znakiem szczytowym oraz skrzynkową latarnią.
Biały sektor - wskazuje wejście do Grosse Reglitz. W związku z zapaleniem
światła 3 sektorowego, została przesunięta czarna pława 1-M na SO do granicy sektorów
białego z czerwonym.

Mapy: Niem. Nr. 21.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 533.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 283.
(N. f. S. -

2207/36).

198. Niemcy. Pomrnersche Bucht. Kąpielisko Misdroy. Wyłożenie pław.
Poz. gg. przybl.: 53° 56' N. 14" 27' Ost. na przedłużeniu linii pomostu spacerowego w Misdroy.
Szczegóły: Na sezon letni zostały wyłożone 4 białe pławy drążkowe: Misdroy N,
Misdroy O, Misdroy S i Misdroy W z czerwonemi znakami szczyt owemi.
Pławy

te

ogradzają

resztki podwodne starego pomostu kuracyjnego i

zostaną zdjęte

w końcu września 1936 r .
W związku z wyłożeniem wspomnianych pław została usunięta zimowa pława:

Misdroy-Seebriicke N.

1N. f. S. -

2338/36).

199. Niemcy. Pommersche Bucht. Zinnowitz. Wyłożenie pław.
Poprzednia wiadomość: W. Ż. XIII/214
1935 r.
54° 05.7' N. 13° 58,2' Ost.
Poz. gg. przybl.: Zinnowitz-Bank S .
. 54° 05.3' N. 13° 55.9' Ost.
Zinnowitz-Briicke N
Szczegóły: Na południowym końcu ławicy Zinnowitz. na głębokości 8 m została
wyłożona biała pława drążkowa z czerwonym znakiem szczytowym Zinnowitz-Bank S,
a około 500 m na NO od głowicy pomostu. na głębokości 6 m. biała pława drążkowa
z czerwonym znakiem szczytowym Zinnowitz-Briicke N.
Pławy te zostaną zdjęte w końcu września 1936 r.
(N. f. S. - 2340/ 36).
200. Niemcy. Greifswalder Bodden. Wiek (wik). Zapalenie
Poz. gg. przybl.: 54° 06.3' N. 13° 26'5 Ost.
Szczegóły:

W miejscu !em zapalono

światło.

nie

mające żadnego

światła.

znaczenia dla

nawigacji.

Charakterystyka

św.:

Blsk. czw.
.
przerwa
błysk

0,1 s
2.9 s
Okres

Wysokość św.

Widzialność:

3.0 s

nad wodq: 17 m.
13 Mm.
(N. f. S. -

2339/36).

201. Niemcy. Greifswalder Bodden. Stralsundzki tor wodny. Wyłożenie

znaków dla celów pomiarowych (geodezyjnych).

Szczegóły:
począł

Z początkiem czerwca niemiecki okręt hydrograficzny „Meteor" rozprace pomiarowe na terenie Greifswalder Bodden i we wschodniej części Stral-

sundzkiego toru wodnego.

vm

W związku z Iem będą wyłożone pomocnicze znaki morskie orjentacyjne, które
dla nawigacji nie mają żadnego znaczenia. Po zakończeniu robót pomiarowych znaki
le · zostaną usunięte bez uprzedzenia.
(N. f. S. - 2222/36).

202, Niemc y,

wybrzełe

Ru.ge n (Rugja)

w s chodnie .

Sezonowe

wyłożenie pław,

Poprzednia wiadomość:
Szczegóły:

Poz. gg: 54° 15' 17" N.
latarni Greifswalder Oie.
Szczegóły:

W . Ż. XX/ 34 1 -

1935 r.

Na okres letnich miesięcy zostały wyłożone następujące znaki morsk ie:

a) GREIFSWALOER O/E-0 .
13° 56' 45" Ost, w odległości 0.7 Mm na O do N od

Biała pława wieżyczkowa

ze wschodnim zna kiem szczytowym i napi-

sem: Greifswalder Oie-Ost.
b)

Poz. gg.: 54° 23' 39" N.
Quitzlas-O.
Szczegóły:

Biała

QIJITZLAS-0.

13° 43' 06" Ost. na miejscu

pława świetlno-dzwonowa

białej pławy wież.yczkowej

ze wschodnim znakiem szczytowym

czarnym n apisem: Quitzlas-Ost.

(N. f. S. -

2324/36).

203, Nie mcy. Lata rnia Dara■er Ort, Zmiana charakterystyki światła.
Czas wprowadzenia zmiany: 9 czerwca 1936 r .
Poz. gg. przybl.: 54° 28' N, 12° 30' Osi.
Zmiana charakterystyki światła: Białe światło stałe z pojedyńczemi błyskami
zostało zmien ione na Błsk. Gr. (2) naprzemian z Gr, (4) w/g następującej charakterystyki·
błysk
0,3 s
przerwa
2.7 s
błysk
0.3 s
dł. przerwa
5.7 s
błysk
0.3 s
przerwa
2.7 s
błysk
0.3 s
przerwa
2,7 s
błysk
0.3 s
przerwa
2.7 s
błysk
. .
0.3 s
5,7 s
dł. przerwa
Całkowity okres
. 24,0 s
Światło elektryczne o widzialności 28 Mm.
Mapy: Niem. Nr. 36. 40. 69. 164.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 712.
(N. f. S. - 2439/36).
204, Niemc y ,

Saal e r Bodden,

Tor wodny do Damgarten,

Wyło

żenie pławy.

Poz. gg.: 54° 15' 31" N,
toru wodnego.

12° 25' 03" Osi. na 2 metrowej

głębokości

zachodniej

krawędzi

Szczegóły: W miejscu Iem wy łożono czarną pławę stożkową z napisem „Nr, 99".
W związku z Iem dotychczasowe pławy oznaczone numerami: 99, 100 i 101 zostały prze-

mianowane n a Nr. 100, 101 i 102.

M apy: !\iem. Nr. 164.

(N. f. S. -

2127/36).

IX

205. Niemcy. Mecklenburger Bucht. Strzelanie artyleryjskie.
Czas strzelań: Od 3 do 5 czerwca i od 10 do 12 czerwca 1936 r. codziennie
pomiędzy

godz. 1000 a

1800•tą.

Zagrofony obszar morski i powietrzny:
Granica pófnocna:

równoleżnik

południowa:

zachodnia:
wschodnia:
nie

południk

Szczegóły: Strzelanie będzie się odbywało
będzie żadnych statków.

54° 30'
54° 18'
12'' 13'
12° 30'

N.
N,
Ost.
Ost.

tylko wówczas. gdy w polu

(N. f. S. -

obstrzału

2130/ 36).

206. Niemcy. Mecklenburger Bucht. Latarnia Warnemiinde. Zmiana
charakterystyki

światła.

Czas wprowadzenia zmiany: Czerwiec i lipiec 1936 r.
Poz. gg. przybl.: 54° 11' N. 12° 05' Ost.
Szczegóły: Dotychczasowe
Błak. pojedyńczem:

Maz. zostanie zamienione na Blak. Gr. (3) naprze-

mian z

0.4 s
2.6 s
0.4 s
2.6s
0,4 s
8.6s
0.4 s
8.6 s

błysk

przerwa
błysk

przerwa
błysk
dł.

przerwa

błysk

dl. prierwa
Całkowity

okres

. 24.0 s

U WAG A: W czasie przebudowy latarni. co potrawa do
światło

latarni będzie się paliło ze zmniejszoną
styki dotychczasowej, jako św. Maz.
Dalsza wiadomość będzie podana,

połowy
siłą w/ g

lipca b. r„
charaktery·

+

Mapy: Niem. Nr. 36
plany A i B, 69.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 l 750.

207. Niemcy. Mecklenburger Bucht. Półwysep
spitze. Strzelania artyleryjskie. Uzupełnienie.
Poprzednia wiadomość: W. Ż. Vll/ 116 - 1936 r.

(N. f. S. -

2129/36).

Wu■trow

i Buk-

Szczegóły: Podane w poprzedniej wiadomości strzelania artyleryjskie w czasie
od 1 lipca do 31 sierpnia 1936 r. będą się zaczynały o 2 godziny wcześniej. to znaczy
nie o 0800 lecz o 0600 godzinie.
(N. f. S. - 2341/36).

klej.

208. NieJDcy. Mecklenburger Bucht. Na NW od Zatoki WisJDars•
Poligon artyleryjski. Poprawienie pozycji pław ograniczających.
Poprzednia wiadomość: W. ż. Xl/171 - 1936 r.
Szczegóły: Graniczne p·kty poligonu Travemilnde są obecnie następujące:
a) Punkt N przybl. poz. gg.: 54° 8.7' N. 11 ° 13.9' Ost.
b) Punkt NO
54° 6.7' N. 11 ° 18.0' Ost,
54° 2.6' N, 11° 18.0' Ost,
c) Punkt SO
d) Punkt S
54° o.o· N. 11° 13.0' Ost,
e)

X

Punkt W

54° 4,3' N._ 11° 07,1' Ost.

W punktach b), c) i d) wyłożone są po jednej pławie koloru żółtego z odpowiednimi napisami „NO (wzg[. SO i S) - Ecke des See-und Schiesssperrgebiets Travemiinde", natomiast z punktów a) i e) pławy zostały usunięte.
Dla ułatwienia w żegludze przybrzeżnej została ponadto wyłożona jeszcze jedna
pława z napisem: .,SO Grenze des See-und Schiesssperrgebiets Travemiinde" na poz.
gg, przybl.: 54° 1.3' N. 11° 16,5' Ost.

Mapy: Niem, Nr. 26, 37 (W). 69.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 195

Uzupełn.

1936 r.
(N. f. S. -

209. (P) Niemcy. Lilbecker Bucht. Travemllnde. Zmiana

2343/36),

św. nabież·

nika Privall.
Poprzednia wiadomość: W. Ż. X/ 158 - 1936 r.
Poz. gg. przyb/.: 53° 58' N, 10° 53' Osi.
Szczegóły: Zmiana św. nabieżnika Privall została przełożona na czas od 2 do
9 czerwca b. r.
Od dnia 10 czerwca oba św. czynne są w/g nowej charakterystyki, podanej w po•
przednie j wiadomości.

Mapy: Niem. Nr. 36. 37 (plan) i 104.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 821. 822.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1936. str. 183.
(N. f. S. -

210. (P) Niemcy.

Fehmarn.

2209/ 36).

Latarnia Staheriuak. Ustawienie stacji

sygnałów mgłowych.

Czas ustawienia: Czerwiec 1936 r.
Poz. gg. przybl. stacji: 54° 24' N, 11 19' Ost. bezpośrednio przy latarni.
Szczegóły: W miejscu tern będzie ustawiona nowa stacja sygnałów mgłowych
powietrznych. nadawanych zapomocą elektryczne!!o nadajnika membranowego, osłoniętego
od strony lądu.
Wysokość tonu: 500 okr./ sek.
Charakterystyka sygnału: Litery Morse'a: ST. a mianowicie:
dźwięk
1s
przerwa
1s
dźwięk
1s
przerwa
1s
dźwięk
1s
przerwa .
3s
dźwięk .
3s
dł, przerwa . _ _ _ _1_9_s

°

Okres
Mapy: Niem. Nr. 30, 31. 36, 69.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 871.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 173.

30s

(N. f. S. -

2131/ 36).

211. Niemcy. Kieler Bucht. Howachter Bucht. Ćwiczenia w strzelaniu artyleryjskiem.

Czas strzelań: Od 1 czerwca do 31 lipca 1936 r. od poniedziałku do piątku
tygodnia w czasie od 0600 do 1800 godz.. w soboty zaś od 0600 do 1300 godz.

każdego

XI

Granice

zagrożonego

obszaru morskiego:

Północna:

równoleżnik

Poludniowa:
Zachodnia:
Wschodnia:

południk

54°
54°
10°
10°

25' N.
18.8' N.
50.3' Ost,
39.5' Ost.
(N. f. S. -

2223/36).

212. Niemcy. Kieler Forde. Strander Bucht. Rozsadzanie głazów.
Poz. gg. przybl.: a) 54° 24, 7' N' 10° 11.85' Ost.
b) 54° 25,3' N. 10° 11.4' Ost.
Szczegóły: W okolicach Strander Grasberg będą dokonywane prace nad rozsadzeniem, zapomocą materiałów wybuchowych, całego szeregu dużych głazów podwodnych.
W związku z Iem wyłożono na wyżej wymienionych pozycjach a) i b) 2 pływaki
z długiemi czerwonemi znakami szczytowemi. Po obu stronach linji łączącej oba pły
waki, będą wyłożone specjalne znaki w postaci drewnianych krzyży z małemi czerwo·
nemi chorągiewkami (językami) . Znaki te nie mają żadnego znaczenia dla nawigacji.
lecz służą jedynie do oznaczenia poszczególnych głazów przeznaczonych do roz:sadzenia.
(N. f. S. -

2132/36).

213. Niemcy. Kleler Forde. L atarnia Friedricbaort. Zapalenie

światła

zastępczego.

Poprzednia wiadomość: W. Ż. VIl/117 - 1936 r.
Poz. gg. przybl.: 54° 24' N. 10° 12' Ost.
Szczegóły: Latarnia Friedrichsort została zgaszona. Jednocześnie obok latarni
zapalono światło zastępcze o sektorach i charakterystyce odpowi adających zgaszonemu
światłu.

Spis

latarń:

Niem. Lfv. 1936 I 945.

(N. f. S. -

~441/36).

214. Niemcy. Flenaburge r Forde. Czasowa zamiana okrętu świetlnego
.,Flensburg".
Poz. gg. przybl.: 54° 50' N, 9° 54' Ost.
Szczegóły: Okręt św. Flensburg został wycofany na okres około 4-ch tygodni dla
dokonania remontu. Na jego miejscu został zakotwiczony zastępczy okręt św . Reserve
Ostsee, który na czas zastępstwa posiada na obu swych burtach napis Flensburg.
Charakterystyk a światla zast11 pczego okr11tu św.: Przw. Gr. (3):
przerwa .
1s
kr. światło
2s
przerwa .
1s
kr. światło
· 2s
przerwa .
1s
dł. światło
8s
Okres
15 s
Widzialność światła: 12.5 Mm.
Sygnały mgłowe:
a) powietrzne, zapomocą elektr, nadajnika me mbranowego
w grupie po 3 diwięki:
dźwięk .
2.5 s
przerwa .
2.0 s
dźwięk ,
2.5 s
przerwa.
2.0 s
dźwięk .
2.5 s
dł. pnerwa
18,5 s
Okres
30.0 s

Xll

podwodne, zapomocą elektr. nadajnika membranowego
w grupie po 3 dźwięki:
dźwięk .
2,5 s
przerwa .
2,0 s
dźwięk .
2.0s
przerwa.
2.0 s
dźwięk .
2.5 s
dł. przerwa
. 48,5 s

b)

Spis

Okres
. 60.0 s
Niem. Lfv. 1936 11. 16 i ustęp końcowy str. 4/5.

latarń:

(N. f. S. 215. Niemcy Szczegóły:

Danja. Czasowe

św.

2328/36),

dla celów pomiarowych.

Urząd

dla pomiarów krajowych (Reichsamt fiir Landesaufnahme) prze·
prowadza znowu pomiary w b . r . W związku z tern w miesiącach od maja do lipca
włącznie będą puszczane na morze światła z następujących 4-ch punktów:

A. NIEMCY 1.

2.
3.

54° 25' 25" N.
54° 31' 44" N.
54° 30' 23" N.

Staberdorl . . .
Westermarkelsdorf
Puttgarden . . .

B. DANJA 4.

Rodbyhan

.

. .

WYSPA FEHMARN.

.

świecenia będzie
światła (wybłyskiwanie).

Koniec

.

11 ° 16' 56" Ost.
11° 03' 34" Ost.
11° 13' 08" Ost.

WYSPA LAALAND.

54° 39' N.

zapowiadany

11° 20' Ost.

każdorazowo

przez 6-ciokrotne

rozjaśnianie

(N. f. S. -

216. Danja. Sund.

Drogden.

Św. pława Nordre Ro•e.

2133/36).

Zmiana po-

zycji gg.
Szczegóły:

$w. pława Nordre Rose została przesunięta w kierunku SSO na odleg833 m od latarni Nordre Rose i znajduje się obecnie na poz. gg.: 55° 37' 47.2" N,
12° 41' 50.9" Osi, i na głębokości: 11.5 m.

łość około

Mapy: Niem. Nr. 246. 329.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 II 1432.
locje: Niem. Shb. Belte 1926. str. 336 i

Uzupełnienie

(E. f. S. -

217. Danja. Sund.

1936 r.

1499/36 i N. f. S. -

2330/ 36).

Zatoka Kjoge. Baterja Mo•ede. Strzelanie arty-

leryjskie.
Poz. gg. przybl. baterii Mosede:

55° 34' N.

12° 17' Ost.

Od 8 do 30 czerwca 1936 r„ tylko w dzień.
Szczegóły: Strzelania będą się odbywały z wyżej wspomnianej baterji w krk. OSO
no odległość około 3 Mm. Wysokość bezpieczna dla lotów: 4000 m.
W czasie strzelania będzie podnoszony sygnał flagowy międzynarodowy „ 7".

Czas

strzelań:

(E. f. S. -

1396/36 i N. f. S. -

2234/ 36).

XIII

218. D aaja. Tor Wodny Smaaland. Gr3naand. Tolke-Barre. Głę-

bokości.

Poprzednia wiadomość: W. Ż. X/163 - 1934 r.
Poz. gg. przybl.: 54° 51' N. 12° 13 1/ / Ost.
Szczegóły:

Gamie-a Ny-To[k

W dniu 13 maja r. b. głębokości w wybagrowanym kanale między
wynosiły:

na wschodniej krawędzi •
w środku . . . . • .
na zachodniej krawędzi .

Locje:

5,2 m
5,7 m
3.1 m

Niem. Shb. Belle 1926. str. 489 i Uzup. 1936 r.
(E. f. S. -

1401/36 i · N. f. S. -

2215/36).

219. Danja. Tor wodny na S od wyspy Fionji. Wejście do Faa•
bor,r. Czasowe usunięcie pław św.
Poz. gg. przybl.: 55° 1' N. 10° 12' Ost. (pława Skrams Flak).
Szczegóły: Pia wy św. - dzwonowe : Skrams Flak i Knastegrund, oraz świetlne:
Knoldhjorne E, LangetangF/ak i Bjorno N - zostały czasowe usunięte. celem dorocznej
naprawy.

Spis

latarń:

Niem. Lfv. 1936 Il 451, 452, 453, 459, 460.
(E. f. S. -

1402/36 i N. f. S. -

2214/36).

220. Danja. Mały Bełt. Zatoka Helnłla. Wyłożenie tyki.
Poz. gg.: 55° 07' 57" N. 10° 03' 11'' Ost. (10° 03' 02" Ost, na mapie niem. Nr. 38)
na torze wodnym pomiędzy Illumo (Ilum-0) i He/nas, na głębokości 4 m.
Szczegóły: W miejscu tern wyłożono białą tykę He/nas, z miotłą do góry u szczytu
Mapy: Niem. Nr. 38, 39.
Locje: Nie m. Shb. Belle 1926 str. 126 i Uzup. 1936 r.
(E. f. S. -

1403/ 36 i N. f. S. -

2233/36)

221. (P) Danja. Mały Bełt. Baago-Sund. Zmiana oznakowania.
Czas wprowadzenia zmiany: W ciągu czerwca 1936 r.:
a) Zostanie wyłożona czerwona pława stożkowa Remmen N, z dwoma miotłami ku
górze . na poz. gg.: 55° 19' 27" N. 9o 51' 19" Ost.
b) Zostanie przesunięta biała pława płaskościęta Asniis Rev z 2 miotłami ku dołowi,

z poz. gg. przybl.: 55° 17.0' N. 9° 52.3' Ost. w kierunku północnym. na odlegl /2 Mm. na n ową pozycję gg.: 55° 17' 30" N, 9° 52' 26" Ost 10 metrowej izobaty.
łość około

Mapy: Niem. Nr. 38, 330.
Locje: Shb. Belte 1926 str. 120. 123.
(E. f. S. -

1326/36 i N. f. S. -

2143/ 36).

222. (T) Danja. Kattegat. Port Aarhus. Roboty portowe.
Szczegóły: Z początkiem czerwca b. r. r ozpoczęto budowę 2 - eh falochronów,
wobec czego cały teren robót został spe cjalnie oznakowany. Szczegóły patrz: D uńskie
Wiad. Żegl. : Efterretninger for Sofarende Nr. 19/ 1329 z 1936 r„ lub niem. Wiad. Żegl.:
Nachrichten fiir Seefahrer Nr . 21/ 2146 z 1936 r.

XIV

Mapy:
Spis

Niem. Nr. 62. 183 {plan B),

latarń:

duńskie

Nr. 25_2 {plan).

Niem. Lfv. 1936 II 2218. Uwagi: 2222 i 2212.

Locje: Niem. Shb. Skagerrak 1927 str. 154. 156 i Uiup. 1936 r.
(E. f. S. -

1329/ 36 i N. f. S. -

2146/36),

IO.
Załącznik

1. Nalepki do Spisu latarń
i sygn. nawig. Dodatek Nr. 1.
Ząłącznik 2. Szkic portu ryb. Wielkawieś.

Annexe 1 . Etiquettes pour la Liste
des phares poi.
Annexe 2. Croquis du p ort de pecbeurs a Wielkawieś.

Szef Biura Hydrograficznego Mar. Woj.

A. Reyman, kmdr. ppor.

ZAŁĄCZNIK 1. do W. ż. Xll/1936.
(ANNEXE 1).
5

6

21

45

Wielkawieś,

port ryb acki.

- - Na końcu falochronu zachodniego (w budowie),

54° 47.9'
18° 25,2'

Na końcu falochro·
nu wschodniego (w budowie).

1 Błsk.

automat.

1 Blsk.

automat.

- - Wejście do starego
basenu, prawa strona.

54° 36.2'
18° 48.4'

1 S. zł.

w•·,

54° 37.2'
18° 45.5'

1 Bla.
bla. - 3 s
przw. - 5s

-

Pława św.

.,Hel

nf,

okres - 8 s

126 - - strona.

Wejście.

prawa 54°31'04" 1 Bla. zł.
18° 33' 26" bla. - 2 s
przw. - 4 s
o kres - 6 s
act.

127 - - strona.

Wejście,

lewa

Bla. czw.
bla. - 2 s
przw.-=.!!_
okres - 6 s
act.

7

Rozdział

I.

5

Tymczasowe, bez stałego dozoru.
Przestawiane w miarę postępu robót.
(Patrz W. Ż. XII/184 - 1936).

6

21

45

Drewniany

słup.

Biały. płaski

walec z czteronożną
dla latarki i czerwonym
znakiem szczytowym w postaci dwuch
stożków, wierzchołkami do siebie.

Bez

stałego

dozoru.

(W. ż. Xll/ 187 -

1936).

(W. ż. Xll/188 -

1936).

podstawą

126

Drewniany

słup.

Tymczasowe. bez

(W.

127

Drewniany

słup.

stałego

dozoru.
1936).

Ż. XII/ 189 -

Tymczasowe, bez

stałego

dozoru.
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l~UREAU HYD ROGRAPHIQUE
l~E LA MARI NE DE GUERRE

WARSZAWA

WARSZAWA (VAR SOV I~

Długości geograficzne od Greenwich. Kursy
i pelengi rzectywie te od 0° do 360° według
ruchu wskazów ki zegarowej l iczone od mo·
rza. Gra.nice s e ktorów latar ń morskic h od
morza. Głęboko ś ci w metrach p rzy średnim

ah1nie w ody .

L.ongitudea g8ogr. Greenwich. Covr a et rel6~·ements v rais 0°-360° pris de la mer dane
Ie •ens de l'aiguille d'une montre. Limit••
des sec t e urs des phares donn8us de la mer.
Profondeure en mt\tres r6duits au niveau
moyen de la mer.

Prenumerata roczna: 8·- Zł
Pojedynczy numer:
0·35 ZI

Souscription annuelle: 8·- Zł
Exempłaire dpare:
0·35 Zł

Wydanie Xll1 (108}

1/VII

Rok 1936

S p is rzeczy ,
I. P olska .

li, Nie m c y .

Edition XUI (108)

1/Vll

Annee 1936

Table des matieres.

Zatoka Gdańska. Część zewnftrzna. Hel. Szwedzka
Górka. Uruchomie nie syreny waharllowej .
(Golfe de Gdańsk. Partie e.xterieure. Hel. Szwedzka
Górka. Mise en s erv ice d'une sirene a pendule (tournante).
Frisches Haf/ (Zalew Świeży). Pil/au (Pilawa).
cie wr aku

223

Usunię-

(T} 224

Frisches Hall {Zalew Świeży). Kanał wejściowy do Pilawy

225

Pommersche Bucht.

226

Strze lania artyleryjskie

Oderbank. Czasowa zamiana wschodni e j pławy
Mecklenburger Bucht. Na NW od Alt-Gaarz. Wrak

227
228

Mecklenburger Bucht. Na NW od Zatoki Wismarskiej.
Poligon artyleryjski Travenmiinde. Zmiany na pławach
ograniczających

229

Mecklenburger Bucht.

Strzelania torpedowe

Kie/er Bucht. Ustawienie studzien d la
Kie/er Bucht. Czasowe wyło.żenie
doświadczeń naukowych

D a nj a .

badań

230
naukowych

pław świetlnych

Fehmarn-Belt. Czasowe wył,ożenie kabla podwodnego.
Ostrzeżenie .
Sund. Drodgen. Zmiana pozycji gg. okrętu świetlnego.
Wyłożenie pławy .
Sund. Kongedyb (Głębina Kr,ólewska). Fort P riivesteen.
Czasowa zmiana oznakowania morskiego .
Sund. Holliinder Dyb (Głębina Holenderska). Na NW
od mielizny Saltholm Flak. Czasowa zmiana pławy .
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233
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235
236

Czasowe wyłożenie zna ków rega•

Tor wodny Smaaland.
Poligony str zelnicze .

237

Karr,ebiiksminde i Knudshoved.
238

Jl. Danja.

Tor wodny Smaaland. Bogestrom. Zmiana staw
nika.
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.

.
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.
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. .
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.

239

Tor wodny na S od wyspy Fionji. Wejście do Faaborg.
Ponowne

Wielki

wyłoż e nie św. pław wejściowych

Bełt.

Fjord Nyborski.

charakterystyki
Mały Bełt.

d zenie

Ogłoszenia

Ili.

240
Zmiana

światła

Fjord Vejle.

głazu

.

Port Nyborg.

241
Płycizna

Kasserode.

Rozsa-

podwodnego

242

Kattegat. Fjord Odense. Ponowne wyłożenie pławy .
Kattegat. Okrft św. Schultz's-Grund. Czasowa zmiana
Kattegat. Zatoka Aalborg. Na N od od wyspy Tan·

243

gen.

245

Wrak .

.

.

244

Danja. P rzepisy o zachowaniu się statków w miejscu
ć wic :r.eń lodzi podwodnych w stanie :r.anurzenia. Boje

(Avia).

ratunkowe

246

Polska. Zalqcznik. Nalepki do spisu l atarń i sygn. na·
wigacyjnych. Dodatek Nr. l.
(Annexe. Eliquettes p our la lisie des phares ).

I.
Część zewnętrzna.

223. Polska. Zatoka Gdańska.
Hel. Szwedzka
Górka. Uruchomieni e syreny wahadio-

223. Pologne. Golfe de Gdańsk.
Partie exterieure. Hel. Szwedzka
Górka. Mise en service d'une sirene

we j.

a p endule (tournante).

Poz. gg.: 54° 37' 41" N.

Pos. geogr.: 54° 37' 41" N.

18° 49' 21" Ost.

Szczególy: Patrz w

załączniku.

18° 49' 21" E.

Details: Hauteur de la source du son: 23 m
au·dessus du niveau de Ja mer.

Hauteur du ton: 350 vibrations par se·
conde.

Caractere du signal:

Dans un espace da
temps d' environ 40 secondes, cetle 1irene
bala ye - chaque 2 minutes - un secteur
de 300° environ. a partir de la direction
W. par S., E., N. jusqu'a 30° NW (en
aliant de la sirene a la mer). apres quoi
elle revient a son point de depart. Donc,
l' observateur q ui pendant le mouvement
de la sirene, se trouvera dans les limites
d n dit secłeur (300°), entendra un son con tinu, a deux intensiłes (maximum). L'intervalle e ntre les deux intensiles de si~naux est fonction de la d ir ection d 'oti le
son est enlendu. Ainsi l'observaleur qui.
se trouvanl en mer ente ndra d eux inten·
sites de son successives, pourra determiner les direclions vers la sirene:
de l'observuleur ver.~ Ja ~irene.
Temps f.•J e11 seconde.,.
Nomhre f r/ de points du rndiophare.

Dirtction.'ł

S, dans un inlervalle de 10 secondes
20
30
N.
„ 40
E.

w.

(Voir le schema ci-deuus).
En pratique l'exactitude d e definition d e la direction no surpaSle pas 10°.

II

Formule de definifion de la direction:
p o = 9° (s - 9), ou s
sites successives de son.

=

t, - t„ c. a. d. la dilfference de temps entre deux inten-

Delinition de la direction et de la distance: Le fonctionnement de la sirene a pendule et du radiophare du Hel est synchronise, ce qui permet de determiner la direction
et la distance par rapport a la sirene Il suffit don,c d'ecouter le signal du radiophare qui se compose e o partie de points et de lraits, e,mis par inlervalles de 1.1 sec. - et
au moment ou on entend simultanemeot la premiere, eosuite la seconde ioteosite du
son de la sireoe, de noter le nombre de poin!s comptes, c. a. d. lors de la distincte
intensite maximum du son.
Si donc le premier maximum du son a ete perc;u pres du point p„ et par contre
le second pres du point p 2 , la direction calculee en degres de 0° a 360° repondra a la
formule:
po= 10° (r - 8). au r == P2 - P,
En considerant que l a periode totale de bala yaj!e de la sirene comprend 36 points
du signal du radiophar e. la distance D en milles marins repondra a l a formule :

D

= 0,2 (p1 -

1/ 2 (36 - r) ), ou p,

= le
=

r

nombre de points du radiophare lors
du premier maximum du son de la sirene.
P2 - P,,

Emission: Provisoiremenl. la sirene a pendule ne fonctionnera en temps de brume
u temps couvert qu'au cas ou la sirene ordinaire du He l serail endommagee. Hors cela
(ie pourra etre mise en mouvement pendant le jo-ur. e n temps clair, pour experimen1tion et sur la demande des personnes inte r essees, presenlee soi! au Capitaine du Port
Gdynia ou au Hel.
Exemp/es: 1-er. Deux inleosites du son de la sirene se sont succedees dans un
intervalle de s = 17 secondes.
Quelle est la direction entre I'observateur et la sirene?

po = go (17•- 9) = 9° X 8 = 72° direction;
l'observateur a la sirene .
2-eme. On a observe s = 7 sec.
Quelle est la direction par rapport

po = 9o (7·• - 9)

= 9o X (- 2) =
=

= 9° X 25 =

a

observateur; soi! 252° de

la sirene?

- 18°

3-eme. On a observe s
34 sec.
Quelle est la direction par rapport

po - 9° (34• - 9)

a

sireoe -

=

3601° -

tSo = 342° sirene - observateur,
soit 162° observateur - si·
r ene.

la sirene?

225° sirene sirene.

observateur, soi! 45° observaleur -

4-eme. En ecoutant simultanement le signal du radiophare (p. ex. a !'aide d'un
simple radio-recepteur) et le signal de la sirene (dlirectement a l'oreille nue), on a re•
marque que le premier maximum du son de la i:irene a repondu au 26-e me point. le
second maximum au 47-eme. Quelle e st la positi~,n de l'observateur par rapport a la
sirene?
p,
26; p2
47; donc r = 21.

=

Direc:tion:

=
=

po

Distance: D

10° (21 - 8)

= 0,2126 -

=

130° s1rene - observateur, soi! 310° observateur -- sirene.

1/2 (36 - 2 1)] = 0,2 (26 - 7,5) = 0.2.

Mapy: Pol. Nr. I. niem. Nr. 29.
Spis

latarń:

Dodatek Nr. I, I. p. 302 a -

załącznik.

Cartes:

18,

= 3.5 mil. mar.

Pol. N° I. allem. ND 29.

Lisfo des phares: Supplement N° 1/1936
Annexe.

§ 30:2 a (Urząd

Morski w Gdyni -

Komunikat 5/36),

III

li,
224, (T) Niemcy. Frische• Haff (Zalew Świeży),
Usunięcie

Pillau (Pilawa).

wraku.

Poprzednia wiadomość: W. Ż. III/34 193,6 r.
Poz. gg.:

54° 38' 40" N. 20° 03' 39" O!,t.

Szczegóły:

Mapy:

Znajdujące się w tem miejscu:
wrak. św. pława wrakowa i 2 pławy drążkowe. -

zostały usunięte.

Niem. Nr. 23, 51.

(N. f. S. -

2589/36).

225. Niemcy, Frische• Haff (Zallew Świeży). Kanał wejściowy do
Pilawy. Pogłębienie.
Poz. gg. przybl. dolnej stawy kanału: 54° 38.1' N. 19° 53.4' Ost.
Szczegóły: W okresie letnim pracuje u, kanale Pilawskim koło czarnej pławy
stożkowej „4" draga ssąca.
Miejsca kotwic tej dra)!i w kanale ozmaczone są zapomocą kotwicznych bojek
drewnianych koloru czerwone)!o.
Ze wz!!lędu na roboty ba!!rowe, wspomniana wyżej czarna pława „4" została przesunięta od swego miejsca o 300 m dalej w kie,runku czarnej pławy stożkowej „3",

Uwaga:

Koło

dra!!i i jej kotwic należy przechodzić z jak największą ostrożnością.
(N. f. S. -

226, Niemcy,
Czas

strzelań:

Granice

2691/36).

Pommersche Bucb.t, Strzelania artyleryjskie.

Od 21 do 25 lipca 1936 r.

zagrożonego

obszaru morskiego:

Północna:

równoleżnik

Wschodnia:

południk

54° 30' N.
14° 45' Ost.

Zachodnia: } linja bnegu.
Poludniowa:
Szczegóły: Strzelanie będzie się odbywało tylko wówczas, gdy pole obstrzału bę
dzie wolne od statków.
(N. f. S. - 2337/ 36).

227, (T) Niemcy. Oderbank, C2:asowa zamiana wschodniej pławy.
54° 19' N. 14° 50' Oslt.
Szczegóły: Świetlno - dzwonowa pława Oderbank O została zastąpiona na czas

Poz. gg. przybl.:
remontu

zwykłą świetlną pławą

Wysokość św.

Spis

latarń:

zasl({pczej

bez dzwonu.
pławy

nad woc/q: 3,6 m.

Niem. Lfv. 1936 I 369.

1N. f. S. -

2582/36).

228. Niemcy. Mecklenburger B111cht. Na NW od Alt-Gaarz, Wrak
Poz. gg. przybl.: 54° 10' N. 11° 30' Ost, w odleJ!łości około 6 Mm na NW od
Alt-Gaarz (bardzo niedokładnie).
Szczegóły: W miejscu Iem zatonął żaglowiec motorowy „ Wega" z ładunkiem
ce)!ieł. Maszt wraku z wody nie wystaje. De, czasu wyjaśnienia czy położenie wraku
jest niebezpieczne dla

że)!lu!!i. należy

miejsce,

powyższe

omijać

w

należytej

(N. f. S. -

IV

odległości.

2457/36).

229. Ni emcy. Me cklenb urge r Bucht.. Na NW od Za toki W ism ar• kiej . P o lig on a rtyleryj ski Travemllnd e. Zmiany na pławach ograniczających.
Poprzednia wiadomość: W. ż. XIl/208 - 1936 r.
Szczegóły: Na wszystkich trzech pławach a), b), c ) umieszczono po jednej fl adze
czerwonej u szczytu, oraz zmieniono dotychczasowe napisy na

następujące:

ad a ) 1 Nordost-Ecke des Schiessgebiets Trai>emiinde.
ad b )s Siidost-Ecke
ad c ) s Siid-Ecke
.,
,.
„
oraz na dodatkowej czwartej
pławie żółtej umieszczono także fla~:ę. czerwoną u szczytu, a napis został
zmieniony na następujący: .,Siidostg,,mze des Schiessgebiets Travemiinde".
(N. f. S. -

2 30 . Nie mcy, Mecklenburger Buc ht,
Czas strzelań: Od 6 do 10 lipca 1936 r.
Granica zagrożonego morskiego obszaru:
Północna:

równoleżnik

Poludniowa:
Zachodnia:
Wschodnia:

południk

2458/36).

Strzelania torpedowe.

54° 26'
54" 19'
11 27'
11 ° 58'

°

N.
N,
50" Ost.
54" Ost.

Szczegóły: Od okrętów strzelających torpedan1i (poznać je można po czerwonej fladze „B" podniesionej do szczytu masztu) należy trzymać się w odległości conajmniej 3 Mm.

(N. f. S, -- 2692/36).

a)

231, (T) Niemcy,
przed Schleimiinde,

Kieler Bucht, Ustawienie studzien d la badań naukowych.
na p oz. gg.: 54° 40' 28" N. 10° 02' 17" Ost. w odległości

100 m na N od latarni morskiej.
54° 27' 16" N. 10° 12' 10" Ost. w odległości
100 m na SO od latarni morskiej.
c) przed Neuland,
na poz. gg.: 54° 21' .57" N. 10" 36' 18" Ost. w odległości
400 m na NO od latarni morskiej.
d) przed Wesfermarkelsdorf na poz, gg.: 54° 31' 34" N. li" 02' 42" Ost. w odległości
1000 m na SW od latarni morskiej.
Szczegóły: W powyższych miejscach ustawio,no na 4 - ro metrowej głębokości p o
jednej okrągłej studni żelaznej o średnicy 2 m. Ści any tych studzien wystają na 4 m
ponad powierzchnią morza. Każda studnia połączona jest kablem elektrycznym z lądem.
W nocy pali się białe św. stałe na głowicy ka:idej studni. Surowo wzbronione jest
zakotwiczanie i połów ryb w pobliżu wspomnianych studni.

b)

przed Biilk.

na poz. gil,:

Mapy: Niem. Nr. 30, 31. 32. 35, 36. 41. 43, 69.
Locje:

Niem. Shb. Ostsee S 1931 str. Ili. 131. 165, 173.

(N. f. S. -

2 32,
świadczeń

Niemcy ,

Kie le r Bucht,

2583/36).

Czasowe wyłożenie pław świetl nych dla do-

naukowych.

Poz. gg. przybl.:

a) 54°
b) 54°
c ) 54°
d) 54°
e) 54°
f) 54°

10°
10°
10°
N, 10"
N. 10°
N. 12°

33' N.

37'
33'
47'
41'
25'

N.
N,

33' Ost.
51' Ost.
56' Ost.
14' Ost,
45' Ost:.
16' Ost.

Szczagóły: Na wyżej podanych p unktach zostaną wyłożone 6 św. pław o charakterystyce św. (S.) na okres czasu od 3 do 27 lipca 1936 r. Pławy t e nie mają żadnego

V

znaczenia dla żeglugi i służą jedynie dla badań naukowych przeprowadzonych w powyż
szym rejonie.
Niemieckie Obserwatorjum .Morskie (Deutsche Seewarte) w Hamburgu prosi aby
w pobliżu wymienionych pław nie zakotwiczać statków i nie prowadzić połowu ryb,
a w wypadku uszkodzenia pław niezwłocznie zawiadomić Obserwatorjum o każdym
takim wypadku.
(N. f. S. - 2440, 2693/ 36).

233. Daoja.

Febmaro -

Ostrzeżenie.

Bełt.

wyłożenie

Czasowe

kabla

podwodnego.

Poz. gg. przybl. Rodby: 54° 39.t' N, 11° 21.0' Ost.
W polu kablowem pomiędzy wyspami Fehmarn i Laaland w odległości
około 2000 m od brzegu wyspy Laaland został wyłożony kabel podwodny, który ciągnie
się od tego miejsca wprost do portu Rodby.
Kabel len będzie leżał na dnie cieśniny
mniejwięcej do 1 sierpnia 1936 r.
Ostrzeżenier W pobliżu kabla zabrania się połowu ryb i zarzucania kotwic.
(E. f. S. - 1604/36 i N. f. S. - 2695/36).
Szczegóły:

234. (T) Danja. Sund. Drogden. Zmiana p ozycji gg.

okrętu

świetlnego.

Wyłożenie pławy.

Poprzednia wiadomość: W. ż. XI/ 174 (P) - 1936 r.
Szczefóły: Z powodu dalszel!o zaawansowania robót przy budowie stawy świetlnej
(poz. gg.: 55 32' 11" N, 12° 42' 56" Ost) zostały poczynione następujące zmiany w oznaczeniu południow ej części toru wodnego Drogden:
a)

PRZESUNIĘTO OKRĘT ŚWIETLNY „OROGOEN".

Nowa poz. gg. przybl.: 55° 31' 44,2' N.

b)
Poz. gg.: 55° 32' 11.6" N.
rz. 270° od budującej się stawy.

12° 43' 03,2' Ost.

WYl.OŻONO Pl.AWĘ O.

12° 42' 50.3' Ost.

Wygląd pławy:

Biała pława, świetlno-bucząca

Charaklerystykll

św.:

Przw. czw.
Przerwa
Swiatlo

w odległości około 100 m w krk.
z napisem „D".

1.5 s
1.5 s
3.0 s

Okres
Mapy: Niem. Nr. 246. 329.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 li 1418.
Spis radjolatarń: Niem. N. F. 1936 Nr. 1105, 3105.
Locje: Niem. Shb . Belle 1936, str. 276. 279. 285. 372 i Uzupełnienie 1936 R.
(E. f. S, - 1516/36 i N. f . S. - 2466/ 36).

235. (T) Danja. Sund. Kongedyb (Głębina Kr6lew111ka). Fort Prl•
ve•teen. Czasowa zmiana oznakowania morskiego.
Szczegóły:

Dla czasowego oznaczenia 8 - mio metrowej j!lębokości toru wodnego,
do fortu Prouesleen, zostały wyłożone 3 czerwone tyki z miot/ami do
góry - na północnej krawędzi toru, oraz 3 białe tyki z wiechciami słomy - na połud
niowej krawędzi toru.
prowadzącego

Poz. gg. skrajnej (wschodniej} czerwonej tyki: 55° 40'
12° 38'
Poz. gg. skrajnej (wschodniej) białej tyki:
55° 40'
12'' 38'

VI

52.5" N.
45" Ost.
49,8" N,
48" Ost.

Ponadto wejście z glebiny Kongedyb do kanału 8 m toru wodnego.
czone 2-ma zielonemi pławami, wyłożonemi na granicy izobaty 10 m.
Mapy: Niem. Nr. 246, 289, 329.
Locje: Niem. Shb. Belte 1926 str. 365 i Uzup. 1936 r.
(E. f. S. -

zostało

1561/36 i N. f. S. -

ozna-

2469/36)

236, (T) Danja, Sund. Hollllnder Dyb (Głębina Holenderska), Na
NW od mielizny Saltholm Flak, Czasowa zmiana pławy.
Poz. gg.: 55° 42' 40" N, 12° 41' 48" Ost.
Szczegóły: Biała pława św.-dzwonowa Saltholm Flak NW z napisem: ,.SF. NW."
została usunięta na pewien czas. Na jej miejscu wyłożono zwy kłą św.·dzwonow ą pltawę
z taką samą charakterystyką światła lecz bez auto matycznego dzwonu.
Mapy: Niem, Nr. 246, 329.
Spis latarń: Niem. Uv. 1936 II 1442.
(E. f. S. - 1515/36 i N. f. S. - 2467/ 36 (T) ).
237, Danja, Sund, Kopenhaga. Czasowe wyłożenie znaków regatowych.
Na czas od 1 czerwca do 15 września 1936 r. dla regat żeglars,kich
3 czarne tyki z blaszanemi chorągiewkami u szczytu oraz napisami
,.K. S. U." w następujących punktach przedmorza Kopenhaskiego:
a) Poz. gg.: 54° 46' 30" N. 12° 36' 41" Osi, na głębokości 6.5 m i w odleg:lości
około 750 m na Ost od 1/vidore;
b) Poz. gg.: 55° 44' 02" N, 12° 40' 42" Ost. na głębokości 11.2 m i w odległości
około 1600 m na NNO od Middelgrund Fort.
c) Poz. gg.: 55" 41' 35" N, 12° 44' 45" Ost. na głębokości 4.5 m i odległości
około 1400 m na SOdoS od latarni Flaklort.
Locje: Niem. Shb. Belle 1926, str. 343 i Uzupełnienie 1936 r.
(E. f. S. - 1560/36 i N. f. S. - 2468/36).
Szczegóły:
zostały wyłożone

ved.

238. Danja, Tor wodny Smaaland,
Poligony Strzelnicze,

i Knud11ho-

POLIGON W KARREB.li.KSMINDE.

I.
Szczegóły:

Kąrrebllk■minde

Poligon ten ogrodzony jest 7-ma czarnemi tykami. których pozycjo? gg.

są następujące:

a)
b)

55°
55°
c) 55°
d) 55°
e) 55°
f) 55°
g) 55°
II.

Szczegóły:

12' 14" N, 11° 42' 24" Ost.
11' 39" N. 11" 42' 06" Ost.
11' 00" N. 11° 41' 33" Ost.
11' 10" N. 11° 41' 03" Ost.
11' 19" N. 11° 40' 33" Osi.
11' 46" N. 11 40' 59" Ost.
12' 25" N. 11° 42' 01" Ost.

°

POLIGON W KNUDSHOVED.

Poligon len ogrodzony jest 6-ma czarnemi tykami, których pozycj,e gg.

są następujące:

a)
b)
c)

55o Ol' 18" N.

55° 01 ·
55<• Ot'
d) 55o 02'
e) 55" 02'
f) 55° 02'

Mapy:

Niem. Nr. 56.

30"
43"
03"
23"
15•·

N,
N.
N,
N,
N.

°

11 49' 21" Dst.
11° 48'
11° 47'
11° 47'
11° 48'
11° 48'

(E. f. S. -

28"
36"
51"
05"
37"

Ost.
Ost.
Ost,
Ost.
Ost.

1598-99/ 36 i N. f. S. -

2607-0U/36).

VII

a)

239. Danja. Tor wodny Smaaland. Bogestrom. Zmiana staw nabietnika św.
Poz. gg. przybl. stawy przedniej: 55° 05.8' N. 12° 10.4' Ost.
Szczegóiy: Na północnym końcu białego domu został ustawiony żel azny maszt

kratowy ze znakiem szczytowym w postaci trójkąta zwróconego wierzchołkiem ku
i pomalowanego w czerwono-białe pasy poziome.
b) Poz. gg. przybl. stawy tylnej: 55° 05.6' N, 12° 09,8' Ost.

dołowi

Szczegóły: W miejscu tern ustawiono •żelazny maszt kratowy 14,2 m wysokości
(w miejscu dotychczasowej brunatnej stawy drewnianej) ze znakiem szczytowym jak
w p-kcie a).

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 II 1277. 1276.
Locje: Niem, Shb. Belte 1926 str. 480 i 481.
(E. f. S. -

240.
borir.

Danja.

Ponowne

1500/36 i N. f. S. ·- 2348/36).

Tor wodny na S od wyspy Fionji.· Wejicifi do Faa-

wyłożenie pław wejściowych.

Poprzednia wiadomość: W. 2. Xll/219 - 1936 r.
Szczegó{y: Po zakończeni u remontu zostały ponownie wyłożone na swo,je poprzed·
nie miejsca następujące pławy świetlno-dzwonowe: Skrams Flak (55° 0 1' N. :L0° 12' Ost)
Knastegrund, oraz pławy świetlne: Knoldhjćirne E, Langetangllak i Bjćirno N .
Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 Il 451. 452, 453, 459. 460)
(E. f. S. - 1601/36 i N. f. S. ·- 2601 /36).

241. (T) Danja.
charakterystyki

Bełt.

Wielki

Fjord

Nybor■ki.

Port Nybor·g. Zmiana

świ atła.

Czas wprowadzenia zmiany: Koniec czerwca 1936 r.
zmiany: Dotychczasowe św. białe stałe zostało zmienione na stałe
czerwone (S. czw.).
Mapy: Niem. Nr. 46 (pla n 8), 47 (plan B). 11. 12.
Spis latarń: i'\iem. Lfv. 1936 II 776. 777.
(E. f. S, - 1562/ 36 i N. f. S. ·- 2465/36).
Szczegóły

242.
dzenie

Danja.

głazu

Mały Bełt.

Fjord Vejle.

Płycizna Ka■■erodle.

Rozsa·

podwodnego.

Poz. gg.: 55° 37' 41.2" N. 9° 52' 38,6" Osi.
Szczegóiy: Znajdujący się w tern miejscu głaz podwodny (głębokość w ody ponad
nim wynosiła 1.5 m \ został rozsadzony zapomocą materiału wybuc howego,
Obecnie !!łębokość wody ponad resztkami tego głazu wynosi 2.9 m. przy głębokości
dna morskiego w tern miejscu: 3,3 m.
Mapy: Niem. Nr. 34. 38, 330.
Locje: Niem. Shb. Belte 1926 str. 95.
(N. f. S. ·- 2346/36).

243. (T) Danja. Kattegat. Fjord Odense. Ponowne

wyłoż,enie pławy

wejściowej.

Poprzednia wiadomość: W.
Poz. eg. przybl.: 55° 33' N.
Szczegóiy: W miejscu tern

2.

XI/ 177 -

1936 r.

10° 34' Ost. około 50 m na W od pławy ,dzwonowej.
wyłożono

pławę świetlną błyskową. jaką wejściową

ponownie czerwono-białą (pasy poziome)
do portu Odense.

Mapy: Nr. 11, 36, 46.

Spi,

latarń;

Niem. Llv. 1936 Il 2115.
(E. f. S. -

vm

1620/36

N. f. S. -- 2699/ 36).

244. Danja. Kattegat. Okręt iw. Schultz's-Grund. Czasowa zu1iana.
Poz. gg. przy bi.: 56° 09' N. 11 11' Ost.
Szczegóły: Okr. św. Schultz's Grund został usunięty mniej więcej do połowy

°

lipca r. b. celem naprawy. Jednocześnie w tern samem miejscu zakotwiczono zastępczy
okręt św. posiadający na obu burtach napis: .,Reserve". Pozatem charakterystyka św.
i sygnałów mgłowych p ozostaje bez zmian.

Spis

latarń:

Niem. Lfv. 1936 II 2052,
(E. f. S. -

1577/36 i N. f. S. 2584/ 36).

245, Danja. Kattegat. Zatoka Aalborg. Na N od wyspy Tangen, wrak.
Poprzednia wiadomość: W. Ż. XI/ 180 - 1936 r.
Poz. gg. przybl.: 56° 45,1' ~. 10° 55,3' Ost, na głę bokości 11.9 m, około 5¼ Mm
na NNW od św,-bu czącej pławy Tangen NE.
Szczegóły:

Znajdujący się

zostały też usun ięte

Mapy:

w tern miejscu wrak został usunięty.
i znaki wrakowe.

W związku z tern

Niem. Nr. 25. 62.

(E. f. S. -

1578/36 i N. f. S. -

2609/ 36).

246. Danja. Przepisy o zachowaniu się statków w miejscu
lodzi podwodnych w stanie zanurzenia. Boje ratownicze.

ćwiczeń

Szczegóły:

Podczas ćwiczeń duńskich łodzi podwodnych w sianie zanurzenia.
podnoszony n a okręcie towarzyszącym międzynarodowy sygnał, skła dając:y się
z flagi „odpowiedź". oraz 2 flag „HP".
Z chwilą podniesienia tego sygnału wszystkie siatki w pobliżu si ę znajdlujące
muszą iść z jaknajwiększą uwagą. ściśle obserwuj ąc powierzchnię morza. ab y w razie
ujrzenia wystającego z wody peryskopu. można było wczas zarządzić odpowiedni m.anewr
,tatku, zabezpieczający go od zderzenia się z łodzią podwodną.
Ponadto należy uważać na boje ratunkowe, zapomocą których lodzie podwodne,
&najduj ące się na dnie morskiem, wzywają pomocy natychmiastowej.
Boja ratunkowa zaopatrzona jest w trójkątny proporzec zielony, latarkę bla:skową
I telefon, zapomocą kterego z zewnątrz można się porozumiewać z załogą zatoniętej
łodzi p odwodnej.
Na górnej powierzchni boi wygrawerowany jest tekst objaśniający sposób obsłu1gi boi.
Każdy statek. który zauważy boję ratunkową na powierzchni morza. obowiiązany
lest bezzwłocznie wysiać łódź z odpowiednią załogą, celem nawiązania telefornicznej
ł-czności z załol!ą zatoniętej lodzi podwodnej, przytem należy pouczyć wysianą :załogę
ratowniczą. aby nie cumowała swej lodzi do boi. gdyż ta ostatnia utrzymuje się j,:dynie
zapomocą kabli telefonicznych, które są za słabe aby móc utrzymać jeszcze d odatkowo
będzie

łódź ratowniczą.

Po określeni u miejsca gg. znalezionej bo i ratunkowej oraz ewentualnem p orozumieniu się z załol!ą lodzi pod wodnej, co do stanu w jakim się znajduje, upras:,a się
o bezzwłoczne powiadomienie o tern jaknajszybszą drogą Ministerstwo Marynarki w Ko-

p,nhadze.
Spis

latarń: Niem. Lfv. 1936 I Dodatek str. 54. Lfv. 1936 II dod. str. 15, ora.z Lfv.
1936 III A Dod. str. 5.

Locje: Niem. Shb. Belte 1936, str. 25, Shb. Ostsee S 1931. str. 10, Shb. Ska:gerrak
1927, str. 31.
(E. f. S. -

88/36 i N. f. S. -

25'74/ 36).
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I.

248. Polaka. Zatoka Gdańaka
i Pucka. Zarządzenia letnie.
Poprzednia wiad.: W. Ż. XXIV/ 408-1935 r.
Szczegóły:

Wyłożenie

letnich znaków
morskich na wodach terytorjalnych zostało
ukończone z następującemi zmianami:

24:8. Pologne. Golfe de
eł B,ąie de Puck.

Reler-ence: W. ż. XXIV/408 - 1935.
DetaHs: La pose des signes d'e!e dans
les eaux terri!oriales est terminee avec les
modi:fications suivantes:

1. KANAŁ WEJSCIOWY
DO PORTU JASTARNIA.

1. CHENAL D'ENTREE
AU PORT JASTARNIA.

Poprzednia wiad.: W. Ż. XII/188 -

1935 r.

Szczegóły:

Prawa strona (wschodnia) kanału
została oznaczona 4-ma kulistemi pławami
czarnemi; lewa strona (zachodnia) 3-ma
kulistemi pławami czerwonemi.
2.

KANAŁ

Szczegóły:

Na

północnej krawędzi kanału

wyłożono 4 czarne pławy stożkowe
z czarnemi znakami szczytowemi w postaci
walc ów. P ław y te oznaczone są białemi numerami I. 2. 3, 4, licząc od wsch. na zachód.
Na południowej krawędzi kanału Depke
wyłożono 4 czerwone pławy wa lcowe zczer·
wonem.i znakami szczytowymi w postaci
okrągłych tarcz. Pławy te oznaczone są
białemi literami A. B. C, D. licząc od
wschodu na zachód.
PŁAWA

„OSLANINO O".
18° 30.7' Ost.

Szczegóły: W miejscu !em wyłożono nową
pławę walcową w czerwono· czarne pasy

pionowe z tymczasowym znakiem szczy!o·
wym w p ostaci czerwono • czarnej kuli.
Pława ta wraz z pławą św.-dzwon. .. Depke
wyznaczają oś kanału

CHENAL DEPKE.

Reler-ence: W. ż. V/20 -

1933.

Detałils:

Le chenal Depke a ete jalonne
au Nord: par 4 bouees coniques noires
surm,ontees d ' un cylindre noir, et mar·
queei; respectivement en aliant de l'Est
a l'O uest des c hiffres 1. 2. 3, 4. en blanc.
Au Sud: par 4 bouees rouges cylindriques surmontees d'un disque rouge. et
marą uees de l'Est a l'Ouest des lettres
A. 8 „ C, D. en blanc.

3.

BOUEE „OSŁANINO O".

Pos. gg. app.: 54° 39,2' N.

Poz. gg. przybl.: 54° 39.2' N.

centr."

jalomne par 4 bouees noires spheriques;
gauche (Ouest) par 3 bouees rouges
sphedques.

a

2.
1933 r.

Depke

3.

R elfrence: W. ż. Xll/ 188 - 1935.
Detaiils: A droite (Est) le chenal est

DEPKE.

Poprzednia wiad,: W. ż. V/20 -

Gdańak

Dispositions pour l'ete.

Depke.

18° 30,7' E.

a la pose d'une
nouv,elle bo uee cylindrique a bandes verticalE:s rouges et noires et sur montee d 'une
bouiE: rouge et noire. Cetle bouee et la
b oue,e lumineuse a cloche „Depke centr."
marquent l'axe du chenal Depke.
Detaiils: On a procede

II

4, PŁAWA „RZUCEWO O".
Poprzednia wiad.: W. Ż. XXIV/408-1935r.
Poz. gg. przyb/.: 54° 42,4' N,
18° 29,3' Ost.
Szczegóły: Tyka „Rzucewo O" została
zastąpiona czerwoną pławą stożkową z bia·
lym napisem „Rzucewo O", oraz wschod•
nim znakiem szczytowym.

4. BOUEE „RZUCEWO O".
Reference: W. Ż. XX!V/408 - 1935.
Pos. geogr. app.: 54° 42.4' N. ·
18° 29.3' E.
Delai/s: La perche „Rzucewo O" a ete
remplacee par une bouee rouge conique
marquee „Rzucewo O" en blanc. et surmontee du signe Est.

5. PŁAWA „REDŁOWO O".
Poprzednia wiad.: W. ż. Xll/ 184 - 1935 r.
Poz. gg. przyb/.: 54° 29.3' N.
18° 35,2' Ost.
Szczegóły: Pława dzwonowa „Redłowo O"

5. BOUEE „REDŁOWO O".
Relerence: W. Ż. Xll/ 184 - 1935.
Pos. geogr. app.: 54° 29.3' N.
18° 35.2' E.
Detai/s: La bouee a cloche „Redłowo O"
a ete remplacee par une bouee blanche
lumineuse a cloche, surmontee du signe Est.
Caractere: F. e.
eclat . . . 1 s
interr.
3s
Periode. 4 s
Cartes: Pol. N° 1. 3. Allem. N° 29.
Instr. naul.: Pol. 1933, pages 227 - 229.
231. 232. 233. 245.
Morskiego Nr. 6/ 36),

została zastąpiona białą pławą św.-dzwo

nowq ze wschodnim znakiem szczytowym.
Charakterystyka św.: Błsk.
błysk. .
1s
przerwa. . 3 s
Okres . 4 s
Mapy: Pol. Nr. 1. 3 Niem. Nr. 29.
Locje: Pol. 1933. str. 227-229. 231. 232.
233. 245.
(Komunikat Urzędu

249. Polaka.
Zatoka Pucka.
Rewa. Wzmocnienie św. nabieżnika.
Poz. gg. dolnego św.: 54° 38' 06" N.
18° 31' 00" Ost.
Szczegóły:

Dotychczasowe św. naftowe
(S. czw.) nabieżnika w Rewie zostały
zastąpione elektrycznemi i wzmocnione.

Mapy: Pol. Nr. 1. Niem. Nr, 29,
Spis latarń: Pol. 1932. L. p. 75. Dodatek Nr. 1.
Locje: Pol. 1933 r„ str. 232.
(Komunikat Urzędu

249. Pologne, Baie de Puck, Rewa. Renforcement des feux d'alignement.
Pos. geogr. du F. inferieur: 54° 38' 06" N.
18° 31' 00" E.
Detai/s: Les feux rouges a petrole de
!'alignement a Rewa ont ete remplaces
par des F. f. electriques. rouges renforces.
Car/es: Pol. N° I. Allem. N° 29.
Lisie des phares: Pol. 1932 § 75. Supplement N° 1. 1936.
Instr. naut.: Pol. 1933. page 232.
Morskiego Nr. 6/36).

250. Polaka. Zatoka Gdańska.
Gdynia•Reda. Pława św.·bucząca „GS".

250. Pologne, Golfe de Gdańak.
Gdynia-Rade. Rectification du carac-

Charakterystyka światła.
poprzedniej wiadomości,

tere du feu de la bouee lumineuse
flet „GS".

Sprostowanie

Poprzednia wiad.: W. Ż. Vl/ 51 - 1936 r.
Reference: W. ż. Vl/51 - 1936.
Poz. gg. przyb/,: 54° 32.6' N.
Pos. geogr. app.: 54° 32.6' N.
18° 36.7' Ost.
18° 36.7' E.
Poprawiona charakterystyka św.: Bla. czw.
Caractere: F. e.
blask . .
2s
eclat . • . 2 s
przerwa .
4s
interr,
4s
Okres
6s
Peri ode. 6 s
Mapy: Pol. Nr. 1 i 2.
Cartes: Pol. N° I et 2,
(Pismo D-cy Oddz. Pom. H-,•dr. Nr. 700 z dn. 10-Vll-36.

Ili

a sił

li.

251 . Niemcy. Na SW od Pillau (Pilawa). Strzelanie artyleryjskie.
Czas strzelań: Od 13 do 18 lipca 1936 r.
Od 27 do 31 lipca 1936 r.
Od 3 do 5 sierpnia 1936 r. codziennie między godz. 0900 a 2400.

Granice

zagrożonego

obszaru morskiego i powietrznego:
równoleżnik 54° 39' N.
południowa:
,,
54° 26' N.
zachodnia:
południk
19° 28' Ost.
wschodnia:
19° 45' Ost.
północna:

Szczegóły:

Pas szerokości 1 Mm wzdłuż brzegu mier zei jest wolny d la żeglugi.
(N. f. S. 2817/ 36).

252. Niemcy. Stettine r Haff,

Gros•e• Haff,

Pławy

-

zmiana znaków

szczytowych.

Poz. gg. przybl.: a)

pława

Repzin-Ost
- 53° 47.1' N. 14° 16,3' Ost.
Kirchhaken-Nord - 53° 45.9' N. 14° 19.2' Ost.
Szczegóły: Zdjęto ostatecznie czerwonq kulq z pod szczytowego znaku wsc hodniego pławy Repzin-Ost, oraz podwójny stożek czerwony z pod szczytowego znaku pół
nocnego pławy Kirchhaken-N.
b)

Mapy:

Niem. Nr. 19 (a) i 55 (a).
(N. f. S. -

253. Niemcy,
sowe

Rłigen

(Rugja) -

wybrzeże

2818/36).

wschodnie. Arkona, Cza•

wyłożenie pław.

Poz. gg. przybl. Arkony: 54° 41' N. 13° 26' Ost.
Na przestrzeni wodnej pomiędzy latarnią Arkona, a pławą Arkona-Riff O,
oraz przed Vitt, wyłożono na okres od IO lipca do 10 sierpnia 1936 r„ wielką ilość
małych czarnych bojek i znaków rybackich d la celów doświadczalnych.
(N. f. S. - 2808/ 36).
Szczegóły:

254, Niemcy,

Kanał

Vierendehl - Rinne i Stralzundzki tor wodny.

Zmiana w oznakowaniu.
a) Usunięto ostatecznie pławę „U" z poz. gg. 54° 26' 38" N. 13° 03' 00" Ost. na
redzie Barhoft. Usunięcie tej pławy nie pociągnęło za sobą przemianowanie nastę·
pujących po niej pław literowych.
b) Na linji łączącej pławy: Vierendehl M (54° 23' 42" N. 13° 05' 55" Ost) i Stralsund R
(54° 21' 20" N. 13° 06' 33" Ost). zostały wyłożone następujące 4 pławy:
pława „N;,' na poz. gg.:
54° 23' 12" N. 13° 06' 04" Ost.
,,O „
54° 22' 44" N. 13° 06' 11" Ost.
.,P" .,
54o 22· 16" N. 13° 06' 18" Ost.
.. Q~ ,,
54° 21' 48" N. 13° 06' 27" Ost.
Pława „R" otrzymała szczytowy znak w postaci czerwonej kuli.
c) Pława „S", leżąca na południe od pławy „R". została usunięta. wskutek czego
następujące po niej pławy „T" i „U" przemianowano na „S" i „T".

Mapy:

Niem. Nr. 141. 142 (b. c) i 145.
(N. f. S. -

2715/ 36).

255. NiĘmcy. Lłibecker Bucht. TrawemGnde. Zmiany w światłach naPrivall.
Poprzednia wiadomość: W. 2. XII/209 - 1936 r.
1. Poz. gg. przybl.: a) dolnego św.: 53° 58' N, 10° 53' Ost. na głowicy połudn. mola.
b) górnego św.: na Privall.

hieżnika

IV

Szczegóły: Dolne św. zostało przeniesione w krk. rz, 220° na odległość 120 m
(na górne św.). Odległość między stawami nabieżnika wynosi obecnie około 300 m.
Znaki szczytowe obu staw nabieżnika - bez zmian.

Zmiana charakt: św. nabieżnika: Dotychczasowe św. Blsk. gr. (2) czw.- i S. zostały
zmienione na jednocześnie zapalające się elektryczne św. Przw. gr. (2) o całkowi
tym okresie 16 sekund.
Widzialność:

2.

św.
św.

dolnego 12 Mm
w sektorze 2.5° po obu stronach linii
górnego 14.5 Mm } nabieżnika.
Wysokość:
św . dolnego 12 m.
św. i;!órnego 22,5 m.
Żelazny okrą~ły maszt z latarnią świecącą w dół został ustawiony na głowicy poł. mola.

Mapy: Niem. Nr. 37 (plan A). 104.
Spis letarń: Niem. Lfv. 1936 I 821. 822.
Locje:

Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 183.

(N. f. S. -

2941 /36).

256. Niemcy. Kieler Bucht. Strzelania artyleryjskie.
Czas strzelań: Od 16 do 18 lipca 1936 r.
Od 20 do 22 lipca 1936 r„ codziennie od godz. 0830 do 0200 następnego dnia.
Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:
północna:
równoleżnik 54° 33' N.
południowa:
54° 25' N.
zachodnia: połud~ik
10° 30' Ost.
wschodnia:
10° 50' Ost.
Szczegóły:

statków w polu

Strzelanie

będzie

się odbywało

tylko wtedy, gdy nie

będzie żadnych

obstrzału.

(N. f. S. -

2820/ 36).

257. Niemcy. Kieler Bucht, Strzelania artyleryjskie.
Czas strzelań: a) Od 16 do 17 lipca 1936 r.
Od 20 do 21 lipca 1936 r.
8 do 31 lipca 1936 r., codziennie od godz. 0900 do 2400.

b) Od

Granice

zagrożonych

obszarów morskich i powietrznych. ·
równoleżnik 54° 45' N,
,.
54° 30' N.
zachodnia: południk
10° 05' Ost.
wschodnia:
10° 25' Ost.
ad b) północna:
równoleżnik 54° 45' N.
południowa: w odległości 2 Mm wzdłuż wybrzeta.
zachodnia:
południk
10° 05' Ost,
wschodnia:
10° 35' Ost.
ad a)

północna:
południowa:

Szczegóły: Strzelanie będzie się odbywało tylko wtedy. gdy nie będzie żadnych
statków w polu obstrzału.
(N. f. S. - 2943/36).

258. Danja. Bornhólm. Na NO od Hammer Odde, Odkrycie płyciny.
Poz. gg. przybl.: 55° 24,2' N. 14" 58,0' Ost.
Soczególy: Stwierdzono w tych okolicach istnienie płycizny (najmniejsza l!łębokość

ciągnącej się w krk. O- W na
Przystąpiono do dokładnego badania

31 m),

Mapy:

przestrzeni
obszaru tej
Niem, Nr. 40, 60, 98, 166. 209.

około 1300
płycizny .

m.

Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931 str. 474, Uzupełnienie 1936 r.
(E. f. S. - 1605/36 i N. f. S. -

V

2717/36).

259. Danja. Wyspą Falater. Port Jflesnaa.
kierunku św. nabieżnika.
Poz. gg. przybl.: 54° 49.4' N. 12° 08.5' Ost.
Szczegóły: Wobec zapiaszczenia
św. (S) nabieżnika o 22,5 ro na
nabieżnika wynosi obecnie 18,5°.

J!órne

Linia ta omija

Spis

latarń:

Locje:

Zapiaszczenie.

Zmiana

dna przy głowicy wschodniego mola. przesunięto
wschód, wskiutek czego kierunek rz. linji tego

wspomnianą mieliznę.

Niem. Lfv. 1936 I 1363, 1364.

Niem. Shb. Ostsee S 1931 str. 392.
(E. f. S.

260. Danja.

1665/36 i N. f. S. -

Sund. Drogden. Stwierd:zenie
1.

P

Ł

płycizny.

Przesunięcie pław.

Y C I Z N A.

Poz. gg. przybl.: 55° 33' 35.2" N. 12° 42' 46,6," Ost,
wschodniej krawędzi wybagrowanego toru wodnego, oraz w
od św. pławy C.
Szczegóły: Stwierdzono
głębokość: 7,5 m.

2822/36).

w tern miejscu

około 10 m na
odległości około

niewielką płyciznę

o

podłożu

zachód od
745 ro na N

kamienistem.

Najmniejsza

2.

PR ZESUNIĘCIE

PŁ

A W.

Szczegóły: Znajdujące się na wschodniej krawędzi
świetlne pławy B i C zostały przesunięte o 10 wzg!. 20 m

przeprowadzona przez miejsca tych obu
cizny ad l).

Nowa poz. gg.:

św. pławy
św. pławy

Mapy:

pław.

wybagrowanego toru wodnego
na zachód. tak że obecnie linja,
wskazuje przejście na zachód od pły•

B: 55° 35' 15.0" N, 1.2° 42' 20.5" Ost. na
C: 55° 33' 11,9" N. 1.2° 42' 51.2" Ost, na

głębokości
głębokości

8.8 m.
8,6 m.

Niem. Nr. 246. 329.

Locje: Niem. Shb. Belle 1926. str. 371.
(E. f. S. -

1662/36 i N. f. S. -

2726/36).

261. Danja. Sund. Drogden. Budowa. stawy świetlnej. Ostrzeżenie.
Poprzednia wiadomość: W. ż· XIIl/ 234 - 1936 r.
Poz. gg. przybl. św.-buczqcej pławy D: 55° 32.2' N. 12° 42.9' Ost.
Szczegóły: W związku z pracą nurków przy budowie stawy świetln ej Drogden,
wzbroniona jest wszelka żeglu!!a w promieniu 100 m od budującej się stawy.
Przejście statków dozwolone jest na zachód od św.-buczqcej pławy D.
Locje: Niem. Shb. Be lle 1926. str. 276. 279. 2135. 372 i Uzupełn. 1936.
(E. I. S. - 1663/36 i N. f. S. - 2725/36)'
262. Danja. Sund. Kopenhaga. Pogłębienie portu zewnętrznego.
Poz. gg. przybl.: 55° 42' N. 12° 37' Ost.
Szczegóły: Obszar portu zewnętrznego został po!!łębiony do 9.1 m i przedłużony
w krk. północnym do linii świateł kierunkowych: 2 S. czw. oraz w krk. południowym
do linii świateł kierunkowych: 2 S. z. JednocześniE: niewielka mielizna Trekroner Flak
1ostała po!!łębiona do 4.3 m.
Mapy: Niem, Nr. 289.
Locje: Niem. Shb. Belte 1926 str. 354 Uzupdn. 1936.
(E. f. S. - 1615/ 36 i N. f. S. - 2727/36).

VI

263. Danja. Sund. Helsing3r. Czasowe unieruchomienie stacji sygn. czasu
i wiatrów,

Poz. gg. przybl.: 56° 2.1' N.

12° 37.4' Os!.

Czas unieruchomienia: Od 10 do 23 lipca 1936 r.
Spis latarń: Niem. 1936 II Dodatek Nr. 175 i 2015.
(E. f. S. -

,661/36 i N. f. S. -

264. Danja. Tor wodny Smaaland. Gr3nsund. Tolke-Barre.
Poprzednia wiadomość: W. Ż. XJl/218 - 1936 r.
Poz. gg. przybl.: 54° 52' N. 12° 13.25' Os!.
Szczegóły: W dniu 17 czerwca 1936 r, głębokości w
dzy Gam/e- i Ny-Talk wynosiły:
na wschodniej krawędzi
5.6
6,0
w środku . . . • . .
na zachodniej krawędzi
3,7

Locje:

Niem. Shb. Belte 1936 r .. str. 489 i

265. Danja, Tor wodny na
Rudkobing. Czasowe usunięcie pław.
Szczegóły:

a)
b)

Celem naprawy

południe

m
m

1684/36 i N. f. S. -

2840/36).

od wyspy Fionji, Svendborg•

55° 01' N.
54° 59' N,

z poz. gg. puybl.:

Rudkiibing Lob N,
latarń:

wybagrowanym kanale mię-

usunięto następujące pławy:

$wietlną pławę Middelgrund

Spis

Głębokość.

m.
1936 r.

Uzupełn.

(E. f. S. -

2728/36).

10° 41' Ost.
10° 43' Ost.

Niem. Llv. 1936 li 538, 554.

(E. I. S. -

1619/36 i N. I. S. -

2724/36).

266, Danja. Tor wodny na południe od wyspy Fionji, Na S od
Stryno. Stwierdzenie mielizny. Przesunięcie tyki. Ostrzeżenie.

Poz. gg.: 54° 52' 55,3" N.
kości

1. M I E L I Z N A.
10° 37' 8.7" Os!.

Szczegóły: Stwierdzono w tern miejscu
najmniejszej 3.4 m.

2.

mieliznę

o

podłożu

kamienistem i

głębo

OSTRZEŻE N IE.

Szczegóły:

W związku z odkryciem powyższej mielizny przesunięto tykę Stryno S
z dwoma miotłami zwróconemi ku górze na nowq poz. gg.: 54° 52' 53,1" N, 10° 37' 16" Osi.
na głębokości 5.2 m.
Wobec tego, że północna linja nabieżnika Marstal (2 S.) przechodzi tuż obok mielizny ad 1). ostrzega się przed korzystaniem z tego nabieżnika, wszystkie statki o zanurzeniu przewyższającem 2 m.
Mapy: Niem. Nr. 12, 28, 46.

Spis

latarń:

Niem. Lfv. 1936 Il 600, 601.

Locje: Niem. Shb. Belle 1926 str. 411. 413.

(E. I. S. 267, Danja.

Mały Bełt,

Apenrade.

1734/36 i N. f. S. -

2839/36).

Pilotaż.

Paz. gg. przybl. Apenrade: 55° 2.5 N, 9° 25,9 Osi.
Szczegóły: Z dniem 15 lipca zwolnione będą od przymusu pilotowego wszystkie
statki od 80 do 150 tonn, gdy są holowane.
Locje: Niem, Shb. Belte 1936, str. 35.

(E. f. S. -

VII

1731/36 i N. f. S. -

2837/36).

Mały Bełt.

268. Danja.
Czas

strzelań:

Granice

Bredninge111.

Od 20 do 23 lipca 1936 r. w

Strzelania artyl eryjskie.

dzień

i w nocy.

zagrożonego

obszaru morskiego i po,wietrznego:
równoleżnik: czerwonej pławy stożkowej Flćikoj
(55° 25,8' N, 9° 43,3' Ost).
Wschodnia: południk tej samej pławy,
Poludniowa: równoleżnik Brandso - północny cypel.
Zachodnia:
wybrzeże Jutlandzkie.
Okręty prowadzące nocne strzetania będą świeciły reflektorami.
(E, f. S. - 1685/ 36 i N. f. S. - 2838/36).
Północna:

Szczegóły:

269. Danja. Kattegat. Port Aarhu11. Roboty przy budowie portu. Zapa·

lenie

św.

Ostrzeżen ie,

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XIl/222 - 1936 r.
Poz. gg. przybl.: 56° 9.45' N, 10° 13.40' Ost. na kiesonie w
WNW od l!łowicy wschodniego mola basenu IL

odległości

65 m na

Szczegóły: Na powyższej pozycji zostało zapalone św. dla oznaczenia szeregu
ustawionych kiesonów, które wystają zaledwie ½ m nad wodą.

Charakterystyka

św.:

Stałe św.

Sektor
"

(S) trójsektorowe.
od krk. rz. 20° przez Ost do krk. rz. 157°.
zielony:
,, 157°
S
„ 295°.
N
20°.
czerwony:
,, 295°
biały:

Ostrzeżenie:

Wzbronione jest przejście statków na obszarze wodnym
wspomnianemi kiesonami a Nordre Mole.

Mapy: Niem. Nr. 183 (plan), Duńskie Nr, :?52 (plan).
Spis latarń: Niem. L. f. v, 1936 Il 2213.
Locje: Niem. Shb. Skal!errak 1927 str. 154. 156, Uzupełn. 1936 r.
(E. f. S. - 1621/36 i N. f. S. -

270.

Danja.

między

2729/ 36).

Kattegat. Na zachód od wyspy Samso, Strzelania arty-

leryjskie.

Czas strzelań: Od 24 lipca do 15 sierpnia 1936 r. w dzień i w nocy.
Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:
Północna:
równoleżnik 5611 02' N.
Poludniowa:
,,
55° 45' N.
Zachodn ia: południk
10° 16' Ost,
Wschodnia:
10" 28' Ost.
Szczegóły: Okręty strzelające w nocy będą świeciły reflektorami,
(E. f. S. - 1689/ 36 i N. f. S. -

2844/36).

271, (P) Danja, Limfjord. Halls-Barre. Zmniejszenie głębokości.
Poz. gg. przybl. św. pławy Hals-Barre W: 56° 58,4' N. 10° 20.6' Ost.
Szczegóły: W sąsiedztwie
liczyć się z ewent. przesunięciem

tej pławy l!łębo,kość zmalała z 6 do 3,5 m,
jej na większą ~!łębokość.

Mapy: Niem. Nr. 25, 54, Duńskie Nr. 259 (plan).
Spis latarń; Niem. Lfv. 1936 II 2905.
Locje: Niem. Shb. Skal!errak 1927 str. 121 i Uzupełn. 1936 r.
(E. f. S. - 1692/ 36 i N. f, S, -

Należy

2812/36).

Szef Efora Hydrol!raficznego Mar, Woj,
w / z Inż.•J. Woźnicki, Radca.

WIADOMO Ś CI ŻEGL A RSKIE

AVIS A U X NA. VI GA TEURS
BIURO HYDROGRAFICZNE
MARYNARKI WOJENNEJ

BUREAU HYDR0GRAPHIOUE
DE LA MARI NE DE GUERRE

WA RSZAWA, UL, WAWELSKA 7

WARSZAWA (VARSOVIE) WAWELSKA 7

Długośc i

Longi tudot. g6ogr, Gr&enwich. Covre et rel8·
ve ments vrais 0 °-360" pris de la m&r dane
le se1\S de l'aiguille d'une montre. Limites
des secteurs des phares donne~s de la mer.
Pro1onde urs en mAt res r~duih au niveau
moyen de la mer.

geograficzne od Greenwich. Kursy

i pelengi rz ec1ywiste od 0 ° do 360„ według
ruchu w si<azówki zegarowe j li cz.one od morz a. Granice s~ktor ów l at arń morskich od
morza. Głębo koś c i w metrach pny śred nim
stanie wody .
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Polska.
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Gdańska.

272.

Cwiczenia w strzelaniu przeciwlotniczem.
Ostrzeżenie.

Czas strzelań:
codziennie za

Pologne. Golfe de Gdańsk.

Exercices de tir contreaerien.
sement.

Od 6 do 31 sierpnia 1936 r„
niedziel i świąt.

Averlis-

Exercices: Du 6 au 31 Aout 1936 chaque
jour sauf le Oimanche et les fetes.

wyjątkiem

Granice zagrożonego obszaru morskiPgo
i powietrznego:
północna:
równoleżnik 54° 43' N,
południowa:
54° 32' N.
zachodnia: południk
18° 42' Ost.
wschodnia:
18° 55' Ost.
Uwaga1 Ostrzega się przed że!llugą
morską i powietrzną. oraz rybołóstwem
w wyżej wymienionych granicach.

Zónes navale el aerienne menacees:

Nord: parallele 54° 43' N,
Sud:
54° 32' N,
Oues/: meridien 18° 42' E.
Est:
18'1 55' E.
Avis1 On previent tous !es navigateurs,
!es aviateurs et les pecheurs du danger que
presente I'approche de ces para ges.

{Komunikat O-twa Floty).

273. Polska. Za toka

Gdańska

część zewnętrzna. Rozewie.

latarnia. Dodatkowe dane

273. Pologne. Golfe de Gdańak
p artie exterieure. Rozewie. F onc-

Radjo•

odnośnie

jej

tionnement du radiophare.

pracy.

Reference: W. Ż. Xll/ 183 Pos. geogr.: 54° 49' 56" N,
18" 20' 21" E.

Poprzednia wiad.: W. ż. Xll '183 -- 1936 r.
Poz. gg.: 54° 49' 56'' N.
18° 20' 21" Ost.
Szczegóły: W razie u szkodzenia nowej
aparatury, nadającej sygna ły o wysokośc-i
tonu 752 i całkowitym okresie 2m. radiolatarnia będzie pracować zapomocą starej
aparatury nadającej sygna ły o wysokości
tonu 500 i całkowitym okresie 1'"·
Spis latarń: Pol. 1932. Dodatek Nr. 1
I. p . 302.
(Urząd

Morski -

1936.

Details: En cas d'avar ie du n ouveau radiophare les signaux seront emis par !'ancien,
doni la hauteur du ton est de 500 et la
periode entiere 1 minu te.

Lisie des phares: Pol. 1932. Supplement
N° 1 - 1936. § 302.
Komunikat Nr. 7/ 36).

n.
274.

Niemcy.

Pommern. Mierzeja

Leby.

Usunięcie wieży

wiertniczej

świ ateł.

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XV/339 - 1935 r.
Poz. gg. przybl.: 54° 44' N. 17° 18' Ost.

W

Szczegóły: Znajdująca się w tern miejscu wieża wiertnicza została
związku z Iem usunięto wszystkie światła. służące do jej oświetlenia.

zburzona.

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 324. Uwaf.!i.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931 str. 305 i Uzupeln, 1936 r.
(N. f. S. -

3077/ 36).

II

275, Niemcy, Pommern, Na N'W od Koslin. Strzelania z karabinów
maszynowych w krk. morza.

Sprostowanie.

Poprzednia wiadomość: W. ż. XIl/ 195 Szczegóły:

nice

zagrożonego

W sprostowaniu poprzedniej
obszaru morskiego:
Od punktu: 54° 16.$'
przez punkt: 54° 16.6'
54o 18.4'
54° 19.8'
54° 18.6'
do punktu: 54° 16,8'

1936 r.
wiadomości

podane są poniżej nowe gra·

N, 16° 5,6' Ost, (na
N, 16° 0.9' Ost.
N. 16° 1.2. Ost,
N. 16° 7,4' Ost,
N, 16° 9, 7' Ost.
N, 16° 6,4' Ost, (na

wybrzeżu).

wybrzeżu),

(N. f. S. -

276. Niemcy. Pomme rn, Na
Strzelanie artyleryjskie.

SW od Deep

Zmiana granic obszaru

(Uj ście

2952/ 36).

rzeki Rega),

zagrożonego.

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XIl/ 196 ·- 1936 r.
Szczegóły:
żonego

dla

Poz, gg. ostatnich dwóch punktów granicznych d) i e) obszaru zagro·
i lotnictwa uległy zmianie. a mianowicie:
d) 54° 19.4' N, 15° 24.2' Ost,
e) 54° 08,6' N. 15° 17,3' Ost, (pkt. na wybrzeżu).

żeglugi

(N. f. S. -

277. Niemcy.

Greifswalder Bo,dden -

część

wschodnia.

3066/ 36),
Czasowe

wyłożenie

znaków morskich.
Poz. gg. przybl.: Od 54° 10.5' N.

Szczegóły:
około
służą

Między

13° ·47' Ost do 54° 16,7' N. 13° 41.5 Ost.
Peenemiinder Hakerz a Klein Zicker na przestrzeni o szerokości

2 Mm wyłożono liczne znaki morskie w postaci tyk z chorągiewkami.
dla celów pomiarowych i nie mają żadmego znaczenia dla żeglugi.

Znaki te

(N. I. S. -

3067/36),

278, Niemcy, Kłeler Bucht, Strzelanie artyleryjski e.
Czas strzelań: Od 30 lipca do 28 wmiśnia 1936 r„ codz. od godz. 0900 do 2400.
Granice zagrożonego obszaru morskiego, dla żeglugi i lotnictwa:
północna:
równole,żnik 54° 42' N, od wybrzeża SchleswigHolstein do południka 10° 30' Ost,

zachodnia:

południk

południowa:

linja • ,

dalej granica biegn ie wzdłuż równo·
leżnika 54° 33' N, do południka 10°
40' Ost.
10° 05' Ost.
Bocknis Eck - okręt św. Kieł pława bucząca Kieł i dalej w odleg•
łości 2 Mm wzdłuż wybrzeża aż do
południka 10° 40' Ost.
10° 40' Ost.

wschodnia: południk
Strzelanie będzie się odbyw.ało tylko wówczas gdy pole obstrzału będzie
wolne od statków.
(N. f. S. - 3078/36).
Szczegóły:

279,
statk ów,

Niemcy, Kieler Fo rde, H,oltenau.
do szluzy lloltenau.

Szczegóły:

codziennie przed
szluzę

III

Czasowe zarządzenia dla ruchu

idących

Holtenau.

W c za~ie Regat Olimpijski ch między ·4 · a 16 sierpnia 1936 r, będzie
na okres około trzech godzin przerywany ruch statków przez

południem

zdążające w tym czasie do wyjścia z Kanału Kilońskiego. obowiązane są do
zatrzymania się i postoju w mijance kanałowej, przed szluzą Holtenau;
Statki. idące w tym czasie z morza do kanału. obowiązane są do zatrzymania się
i postoju w porcie holowniczym Holtenau.

a) Statki.

b)

Na czas regat wzbronione jest zakotwiczanie statków na redzie w lioltenau jak
i obsługa pilotowa.
(N. f. S. - 2821 /36).

również

280. Danja. Wyspa M6en - wybrzeże południowe. Reduta Harbolle (Haarbolle). Strzelan ia artyleryjskie.
Poz. gg. przybl.: 54° 53' N. 12° 09' Ost .
Czas strzelań: Od 7 do 15 września 1936 r.
Kierunek, odległość i wysokość lotu pocisków: SO. 5 Mm, 800 m.
Szczegóły:

W czasie strzelania będą podnoszone na sygnałowym maszcie reduty:
w dzień: międzynarodowa flaga „7",
w nocy: 3 ś wiatła czerw one w linii pionowej.

(E. I. S. -

1825/36 i N. I. S. -

281. (P) Danja. Sund. Drogden. Budowa stawy
Poprzednia wiadomość: W. Ż. Xl/ 174 (P) - 1936 r.
Poz. gg.: 55° 32' 11" N, 12° 42' 56" Ost.

św.

Dalsze

3086/36).
szczegóły.

miejscu tern ustawiono szereg kiesonów. służących za fundament
Kiesony te oświetlone są licznemi lampami.
W czasie mgły będą nadawane zapomocą membranowego nadajnika (tyfon) pojedyńcze sygnały dźwiękowe o całkowitym okresie 30 s.
pod

Szczegóły: W
przyszłą stawę.

Mapy:

Niem. Nr. 246, 329.

latarń:

Spis

Niem, Lfv. 1936 II 1418.

Locje: Niem. Shb. Belle 1926 str. 276, 279, 285).
(E. f. S. -

282.
leryjskie.

Danja.

Ostrzeżenie.

a)
b)

1804/36 i N. f . S. -

Sund. Twierdze: Middelgrund i Flak.

Poz. gg. przybl. twierdzy Middelgrund: 55° 43' N.
Flak:
55o 35' N,

2974/36).

Strzelania arty-

12° 40' Ost.
12° 41' Ost.

Czas strzelań:

ad a) Od 3 do 15 sierpnia 1936 r. w dzień i w nocy.
ad b) Od 3 do 30 sierpnia 1936 r. tylko w dzień.
Kierunek, odległość i wysokość lotu pocisków:
ad a) Ost, 6 Mm, 1200 m,
ad b) Nord. 8 Mm, 1600 m.
Szczegóły:

nej twierdzy:

W czasie strzelania

będzie

podnoszony na maszcie

sygnałowym odnoś

w dzień: międzynarodowa flaga „ 7",
w nocy: 3 światła czerwone w linji pionowej.
(E. f. S. -

1825/ 36 i N. f. S. -

3088/36).

283. (T) Danja. Wielki Bełt. Na wschód od Knudshoved. Wrak.
Poz. gg.: 55° 17' 25" N. 10° 54' 13" Ost. na głębokości 16.5 m w odległości około
1.5 Mm na Ost od latarni Knudshoved.

IV

Szczegóły: W m1e1scu tem zatonął statek. którego jeden z żórawi ładowniczych
wystaje z wody na wysokość 0,5 m. Dla oznaczenia wraku wyłożono w odległości 125 m
na SW od niego świetlną pławę wrakową (Błsk. z.), oraz w od_ległości 25 m w tym
samym kierunku jedną tykę z zieloną flagą.

Mapy:

Niem. Nr. 11. 12, 46, 47.

(E. f. S. -

1884/36 i N. f. S. -

284. Danja. lsefjord. Roskilde-Fjord. Veddeler.
Przesunięcie

tyk

3085/36).

Poligon strzelniczy.

ogradzających,

Szczegóły:

1 czarnych tyk, ogradzających poligon str1.elniczy, zostały przesunięte
znajdują się obecnie w następujących punktach:
1) po1.. gg. 55° 41' 32" N. 12° 04' 27" Ost.
2)
55o 42' 10" N. 12° 04' 12" Osi,
3)
55° 42' 43" N. 12° 04' 22" Ost.
4)
55° 42' 39" N. 12° 05' 11" Ost.
5)
55° 42' 35" N. 12° 06' 02" Ost.
6)
55° 42' 20" N. 12° 05' 58" Ost.
7)
" 55o 41' 26" N. 12° 05' 16" Ost.
Mapy: Niem. N. 183.
(E. I. S. - l ?50/36 i N. f. S. - 2976/36).

na inne pozycje i

285. Danja. Kattegat. Port Juelsminde. Zapiaszczenie.
Poz. gg. przybl.: 55° 42,9' N. 10° 01.2' Ost.
Szczegóły: Dookoła głowicy wschodniego mola dno morskie zostało zapiaszczone.
wobec czego wejście do portu uległo znacznemu zwężeniu.
Głębokość w południowej stronie wejścia portowego pozostała normalną. W środku
basenu portowego powstała znaczna mielizna piaszczysta. której południowa część nawet
wystaje z wody,
Ostrzeienie. Przy wejściu do portu należy mieć się na baczności.
Locje: Niem. Shb. Skagerrak 1927, str. 181 i Uzupełnienie 1936 r.
(E. I. S. - 1828/36 i N. f. S. - 3091/36).
286. (T) Danja. Kattegat. Horsens-Fjord.
SBlgrund. Ponowne wyłożenie pławy.
Poprzednia wiadomość: W. Ż. Vl/99 (T) - 1936.
Pos. gg„ 55° 57' 02" N. 10'' 00' 34" Ost.
Szczegóły:

Nłl północ:

od mielizny

W miejscu tern ponownie wyłotono, uprzednio zatopion4, białą pławę

dzwonową.

Mapy: Niem. 34, 183.
Locie: Niem. Shb. Skagerrak 1927, sir. 178 i Uzupełn. 1936 r.
(E. f. S. - 1690/36 i N. f. S. -

2845/36).

287. Danja. Kattegat. Zatoka Aarhus. Port Aarhus. Budowa portu.
Zapalenie światła,
Poprzednia wiadomość: W. Ż. XIV/264 - 1936 r,
1. Poz. gg. przybl.: 56° 9,5' N, 10° 13,7' Ost, na kiesonie w odległości około 100 m
na WNW od głowicy starego wschodniego mola basenu południowego.
V

Szczeg6ły: Na ostatnim kiesonie, tworzącym południowo-wschodnią głowicę
jącego się falochronu, zostało zapalone stale św. tr6jsektorowe:

Wysokość

sektor biały:
sektor zielony:
sektor czerwony:
św. nad wodą: 6,4

budu-

od krk. rz. 125° do krk. rz. 191°
od krk. rz. 171 przez S do krk. rz. 296°
od krk. rz. 296°
N do krk. rz. 125°
m.

°

2. Poz. gg.: 56° 09' 37" N.
10° 13' 35" Ost. bezpośrednio na NW od północnozachodniej głowicy zachodniego falochronu.
Szczegóły: W miejscu tern zatopiono kiesony betonowe. które wystają z wody na
wysokość 1 metra.
Na jednym z tych kiesonów ustawiono czasową latarnię ze stałym św. tr6jsektorowym, oraz aparat do sv)!nałów mgłowych:
sektor zielony:
od krk, rz. 315° przez N do krk. rz. 123°
sektor czerwony: od krk, rz. 123° przez S do krk. rz. 257°
sektor biały:
od krk. rz. 257° przez W do krk. rz. 315°
Wysokość św. nad wodą: 8,05 rn.
Sygnały mgłowe: Pojedyócze uderzenia dzwonu o całkowitym okresie około 6 s.
O■trzeźenier Przejście między wspomnianemi kiesonami a kiesonami SO głowicy falochronu wzbronione jest dla ws:i:ystkich statków.
3. Poz. gg. przybl.: 56° 09,3' N, 101 13.5' Ost. na głowicy zachodnieg_o mola w starym basenie południowym.
Szczeg6ły: W miejscu tern zapalono jedno białe św. stałe (S).
ł.

Poz. gg. przybl.: 56° 09.4' N, 10° 13,4' Ost. na głowicy wschodniego mola w basenie Il (północnym).
Szczeg6ly: W miejscu tern zapalono siale św. lrójseklorowe:
sektor czerwony: od krk. rz. 115° przez S do krk. rz. 210°
sektor biały:
od krk. rz. 210° przez N do krk. rz. 20°
sektor zielony:
od krk. rz. 20" przez O do krk. rz. 115°
Znajdujący się

Mapy:

tam aparat

sygnałów mgłowych został usunięty.

Niem. Nr. 183 (Plan 8),

Duńskie

Nr. 252 (plan).

Spis latarń: Niem. Uv. 1936 II 2219, 2220, 2222, 2212 i Uzupełnienia,
Locje: Niem. Shb. Skagerrak 1927, str, 154, 156 i Uzupełn. 1936 r.
(E. f. S. - 1691. 1751/ 36 i N. f. S. - 2845, 2977/'36).

288. Danją. Kattegąt. Zątoką Aalborg. Wrak.
Poz. gg.: 56° 55' 30" N. 11° 12' 15" Ost. na głębokości 12,6 m,
Szczegóły: W miejscu tern zatonął żaglowiec motorowy „Dagfinn". Maszty jego
~lerczą z wody na wysokość 6 do 8 m, W odległości około 40 m na SW od wraku
wyłożono zieloną pławę świetlną,

Charakterystyka

św.:

oraz

tykę

z

zieloną

llagq.

Blak. z. (1).

Mapy: Niem. Nr. 25 i 62.
(E. f. S. -

1830/'36 i N. f. S. -

2978/'36).

VI

289, Danja, Limfjord, Hals•Barre,

około

Przesunięcie pławy.

Poprzednia wiadomość: W. 2. XIV/271 - 1936 r.
Nowa poz. gg. przybl.: 56° 58.4' N. 10° 20,6' Ost. na głębok~ści 6 m, w odległości
60 m na zachód od miejsca dotychczasowego.
Szczegóły: Na powyższą poz. gg. przesunięto czerwoną pławę świetlną llals-Barre W.
Mapy: Duńskie Nr, 259 (plan).
Locje: Niem. Shb. Skagerrak 1927. str. 121 i Uzupełnienie 1936 r.
(E. f. S. - 1833/36 i N. I. S. -

3093/36).

ID.
Uwagar W W. Ż. XIV1250 - 1936 r.
w zdaniu: Poprzednia wiadomość należ_y
poprawić liczbę VI na IV (t. j.: W. Z.
IV/ 51 - 1936 r.J.

Erratar Nous signalons l'erreur qui s'est
glissee a l'edit. XIV (109) du 15/Vll 1936
§ 250. doni la correction doił elre:

Reference: W. Ż. lV/51 - 1936 et
Caractere: F. e. r. (c. a. d. feu eclat rouge)

Szef Biura Hydrograficznego Mar. Woj.

w/z

Inż.

J.

Woźnicki,

Radca.
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cznem
ll■rze Hydrografi
Mo naco.
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l'owytsza mapka indeksowa w1tlcaz.uie
4,lal Ogólnej Mapy Batymetryczn ej na
arkusze or az datę ostatniego wydania
td•~o arkusza.

E

La cilrle index ci· dessus indique la
distribut ion des 24 feuilles de la Carte
G~nfaal,e Ba thymetrique des Oceans avec la
date de I a dernicre edition de chaque feuille.

Cena (bez opakowania i kosztów
wysyłki):

Prix (non compris les frais de port et
d'emballage):

a) Wydanie drugie (1912- 1930) - każdy
arkusz 30 franków franc. Serja
kompletna - 500 franków franc.
b) Wydanie trzecie (od r. 1935) - każdy
arkusz 35 franków franc,

a) Deuxieme Edition (1912-1930) chaque
feuille 30 franc• franęais, La serie
complete 500 franc• fran~ais.
b) Troisieme Edition (a partir de 1935)
chaque feuille 35 franc• fran~ais,

Zeszyt podający spis źródeł, z których
korzystano przy opracowywaniu poszczególnych arkuszy. dołączany do każdego
arkusza - kosztuje 5 franków franc.

Fascicule accompa~nanl chaque feuille
et donnant la lisie des sources utilisees
pour la preparation de chaque feuille
5 franca fran~ai• (chacun).

