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Int. ALFRED RU N DO 

SPRAWOZDANIE 
Z PRAC V-EJ KONFERENCJI HYDROLOGICZNEJ 
PAŃSTW BAŁTYCKICH W HELSINGFORSIE 

W czerwcu 1936 r. na zaproszenie rządu finlandzkiego -
odbyła się w Helsingforsie V Konferencja hydrologiczna państw 
bałtyckich 1 ), w ramach programu, ustalonego w roku 1934 przez 
Walne Zebranie Kuratorów Konferencyj przy udzia le przedsta
wiciela Stałego Biura Konferencyj w Rydze2

). 

Program powvższy przewidywał przedłożenie zarówno refe
ratów (Rapports), odpowiadających ściśle określonym tematom, 
jak i komunikatów (Communications) luźno z tematami powyż
szemi związanych. Całokształt tematów programowych obejmo
wał cztery sekcie: I - hyd rologii kontynentalnej, 11- hydrologii 
morza, Ili - hydrometrii, hydrofizyki i hydromechanild, IV - ba
dań zespołowych (kompleksów hydrologicznych). Ta ostatnia 
sekcia została uwzględniona w programie na wniosek Komitetu 
Organizacyjnego poprzedniej Konferencji, w celu rozpatrzenia 
wyników badań zespołowych, prowadzonych na szeroką skalę 
w Z.S.R.R., faktycznie jednak na V Konferencji ukonstytuowanie 
się Sekcji IV - e j nie doszło do skutku wobec niedostarczenia 
odnośnego materi ału. 

I. Sekcja hydrologji konty nentalnej. 

W sekcji hydrologii kontynentalnej przedłożono 48 prac, 
w tern 44 referaty i 4 komuni katy, obejmujące następujące 
zagadnienia: 

1) Poprzednie Konferencje odbyły się kole jno w Rydze (1926), Tallinie (1928), 
Warszawie (1930) i Lenin!!rad zie (1933) 

') Vide „Protokolle der I Kuratoren · und Interessenten Versammlun~ in der 
Universitat Lettlands zu Ri,!a am 16 und 17 Juli und auf dem Dampfer „Hidro!!ra fs" 
am 19 Juli 1934", Riga 1934. 

ności Sł. G eogr. 21. 
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1. Opad, odpływ, parowanie przesiąkanie - wegług badań 
wieloletnich. 

2. Badania jezior I 
3. ,, torfowisk w krajach bałtyckich. 
4. ,, wód gruntowych 
5. Studia hydrologiczne małych zlewni. 
6. Procesy kształtowania łożysk rzecznych i ruch rumowiska. 
7. Zlodzenie i regime zimowy rzek. 
8. Prace hydrotechniczne na rzekach (bagrowanie, regulacja). 

1. Opad, odpływ, parowanie i przesiąkanie. 

Ogółem na temat 1-ej grupy zagadnień przedłożono 7 refe
ratów. W pierwszym -- We 11 ner-Ho mm i k (Estonia) .,Przy
czynek do badań nad odpływem zlewni rzecznych Estonii" 
przedstawiono graficzną metodę obliczenia bilansu hydrologicz
nego 2 zlewni Estonii {Pernawy i Vohandu) o powierzchni zlewni 
5160 wzgl. 847 km~ dla dwu po sobie następujących lat (1930, 
1931). Przy konstrukcji krzywych odpływu gruntowego autoro
wie posługują się t. zw. liniami odpływu okresów posuchy 
(Trockenlinien). Otrzymane wyniki ujawniają w obu zlewniach 
znaczny ubytek rezerw wód w!!lębnych, w szczególności w okre
sie wiosennej fali wezbrania 1931 r. Zia wis ko powyższe, typowe 
dla wezbrań w Estonii, następujących po długich i śnieżnych 
zimach, uwydatnia rolę will!oci gruntowej IHaftwasse rvorrate), 
w procesie odpływu wód wiosennych, a zarazem objaśnia para
doksalny fakt, polegając. y na tern, iż objętość fali wezbrania 
wiosennego często znacznie przekracza ilość opadów zimowo
wiosenn ych. Dru!!a część referatu poświęcona jest obliczeniu 
krzywych częstotliwości odpływu na podstawie modułów Fo
st e r'a. Obliczenia te podano dla szeregu rzek zarówno w gra
nicach Estonii jak i poza niemi (Finlandia, Szwecja, Niemcy, 
Szwajcaria i Italia). 

W następnym referacie tejże grupy S. Kolupaila „O maksy
malnym przepływie rzek litewskich" 1) autor na podstawie bez
pośrednich pomiarów przepływu szere!!u rzek: Niemna (6), Wilii (2), 
Swenty, Niewiaży, Szeszupy, Levuo (1) o pow. zlewni zmiennej 
w granicach 1 OOO - 81 OOO km~, przy stanach mniej więcej zbli
żonych do znanych maximów z okresu 1877 - 1935, ustala funkcję 
wiążącą wartość maksymalnego przepływu z wielkością po
wierzchni zlewni. Analogiczne badania przeprowadza autor dla 
małych zlewni (15 - 612 km~) na podstawie jeszcze bardziej 
szczupłego materiału pomiarowego (7 pomiarów dla 7 rzek), z dość 
znaczną dla niektórych ekstrapolacią stanów wody. Dzięki 
dwum następnym pracom opartym wyłącznie na materiale zlewni 
Finlandii (Ka i ter a - .,O średniem maximum odpływu z małych 
zlewni"), bądź na danych pochodząch z Fenno-Skandji (Renqvist 

1
) Jest ona nieco zmodyfikowanem wydaniem pracy tegoż autora p. t 

.,Lietuvis upiu maximalinis debitas" z roku 1934. 
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„Kilka wzorów empirycznych dot. regime'u hydrologicznego 
Finlandii") 1), uzyskujemy możność zapoznania się z niektóremi 
naogół mało znanemi wzorami, stosowanemi przez hydrologów 
fińskich (Re n q v i s t, J u s e I ius, Ha 11 a kor p i) dla oceny 
wpływu jezior na tryb odpływu rzek. Jest zrozumiałe, że zain
teresowanie się tym zagadnieniem w kraju, liczącym ponad 
62 OOO jezior, znajduje całkowite uzasadnienie. Nader wartościowy 
przyczynek do badań nad zagadnieniem 1-ei grupy stanowi 
referat D. L. Sok o ł owski i'a (Z.S.R.R.l - ,.Opady, odpływ. 
parowanie j przesiąkanie według danych obserwacyj wieloletnich" 
przedstawiający pracę zbiorową 9 autorów, zaopatrzoną przez 
referenta w pogląd ogólny i wnioski dotyczące poszczególnych 
tematów. Tematów tych jest cztery, a mianowicie: 

a) Zależność odpływów rocznych i okresowych od opadów 
atmosferycznych (referaty Florow'a, lwanow'a, Wallman'a). 

b) Metody obliczenia średnich i maksymalnych wartości od
pływu (referaty Danowicza, Kuzin'a i Sokołowskij'a). 

c) Rozmieszczenie ~eograficzne średniego rocznego odpływu 
jednostkowego (l/skm2

) w poszczególnych dorzeczach zlewni 
Bałtyku (Z aj ko w). 

d) Zal!adnienie odpływu w okresie zimowym (ref er. By di n'a 
i Ogi ew ski j'a). 
Materiał obserwacyjno - pomiarowy, będący podstawą refe

ratów ~rupy (a), obejmuje zlewnie jez. Oneżskiego, Ładogi, jez. 
Imandra (zlewnia morza Białego). Materiał powyższy referent 
uzupełnia danemi dot. zlewni Rosji i Europy Środkowej (Oka, 
Dniepr, Saala, Łaba), co da je mu możność wysnucia pewnej 
syntezy ogólnej, dot. związku pomiędzy wysokością rocznego 
odpływu i opadu. 

W następnej grupie prac, objętych referatem Sokołowskij'a 
wyróżnia się praca Ku z i n'a, w której autor referuje wyniki 
zastosowania własnej metody obliczenia wielolelniego odpływu 
na podstawie obliczenia średnich miesięcznych wartości niedosytu 
wilgotności. 

W sprawie metodyki wyznaczania maksymalnego odpływu 
interesujący przyczynek daje wzór Sok o ł owski j'a, oparty na 
przeszło 400 obserwacjach wezbrań wiosennych na łerytorjum 
europejskiem Z. S. R. R. 

W ~rupie (dl zaznaczyć należy · referat By di n'a, sfresz
czaiący studia nad regime'm zimowym Swiru (w profilu Pod
jandebskl. w wyniku których autor wyznacza wartości stosunku 
K = g i:: (przy jednakowych stanach wody) dla 5 poszcze
gólnych faz okresu zlodzenia, począwszy od jesiennego pochodu 
lodu do takiegoż pochodu wiosną, oraz usta la ich stosunek 
wzajemny. 

1
) Cennem uzupełnieniem danych referatu jest komunikat I te,:!oż autora 

p. t. ,,Wody śródlądowe Finlandii", 
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Następny referat A. Sire n'a (Finlandia) .. Opad, odpływ 
i parowanie w dorzeczu jez. Paijanne" 1) jest interesującą próbą 
prognozy odpływu dla poszczególnych miesięcy· okresu 1915-
1935, opartej na zastosowaniu metody Ku z i n'a wyznaczenia 
parowania jako funkcji temperatury powietrza. 

Wyniki, otrzymane przez Siren'a, wykazują pewne odchyłki 
o niezmiennym znaku, których źródło tkwi prawdopodobnie 
w nieuwzględnieniu skomplikowanych procesów zmian rezerw 
w Jdy gruntowe j, magazynowania jeziornego i t. p. Daleko lepsze 
wyniki daje metoda Sire n'a przy prognozie krótkoterminowej, 
np. przy obliczaniu odpływu czerwcowego według koniunktury 
hydrologicznej z kwietnia (błąd prawdopodobny ok. 6,5 °/0 war
tości faktycznej odpływu). 

W ostatnim referacie badanej grupy - A ave r'a (Estonia) 
„ W kwestii wyznaczenia prawdopodobieństwa występowania 
5 -dniowych maximów odpływu w okresie wegetacyjnym" autor 
wyznacza częstotliwość występowania powyższych maximów, 
podstawie parametrów (C,, - spółczynnik zmienności i C., -
skośności) Fos te r'a, oraz wielkość odnośnych wartości odpływu 
jednostkowego. 

2. Badania jezior. 

Referaty tej grupy stanowią odpowiedź na ankietę opraco
waną przez K0mitet Organizacyjny Konferencji w sprawie stanu 
badań limnologicznych. Odpowiedzi udzieliły wszystkie państwa, 
prócz Polski. Główne punkty ankiety dotyczyły kwestyj nastę
pujących: 

L Organizacja badań jeziornych (poza badaniami hydrobio
logicznemi). 

2. Dane statystyczne, dot. jezior poszczególnych zlewni rzecz
nych {ilość, powierzchnia, stosunek jej (0/0 ) do powierzchni 
zlewni) oraz dane o głębokości 10 największych jezior kraju. 

3. Badania regime 'u jezior: 
a) obserwacje stanu wody (stacje wodowskazowe zwy

czajne i samoczynne; badanie sejsz, przyrządy,literatura), 
b) statystyka i morfometria jezior (mapy, będące pod

kładem statystyki, metody planimetrowania, pomiary 
głębokości, instrumentari urn, literatura), 

c) badania termiczne (powierzchniowe i denne, zamarza
nie, instrumentarium), chemiczne (systematyczne i spo
radyczne, pobór prób, metodyka i instrumentarium, 
literatura) i fizyczne (przezroczystość, spektro - foto
metria, fale, parowanie i in., literatura). 

1) Pow. zlewni Paijanne mierzy 26 475 km2 , w czem jeziora stanowią 19.5¾, 
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4. Studia techniczne i wnioski ogólne: 
a) jeziora jako zbiorniki regulacyjne, 
b) zużytkowanie jezior dla innych celów technicznych, 
c} ocena terenów, uzyskanych przez obniżenie poziomu 

jezior, 
d) wzory na odpływ, uwzględniające wpływ jezior, 
e) inne studia techniczne, związane z b<tdaniami limno

logicznemi, 
fi literatura. 

Stopień opracowania ankiety jest ńader niejednolity - naj
bardziej wyczerpujących odpowi-rłzi udzieliło Biuro Hydrogra
ficzne Finlandii 1) (H. Re n q vis t) oraz Państwowy Instytut 
Meteorologiczno - Hydrograficzny w Sztokholmie IR. Me I i n]; 
inne instytucje pominęły niektóre dość ważne punkty ankiety 
(tak np. w odpowiedzi Preuss. Landesanslalt f. Gewasserkunde 
pominięty został rozdział o badaniu parowania, pomimo tego, 
że Urząd ten prowadził systematyczne badania ewaporometryczne 
na jez. Grimnitz). Dla szerszego grona specjalistów (geografów, 
hydrologów, hydrotechników) materiał zebrany dzięki ankiecie 
posiada pierwszorzędną wartość przedewszystkiem jako źródło 
informacyj o instytucjach, prowadzących w krajach bałtyckich 
studia limnologiczne (żaden z tych krajów nie posiada instytucji 
centralnej dla badań jeziornych), o materiałach z dziedziny karto
grafii jezior, oraz o bibljografji prac, dotyczących poszczegól
nych tematów limnologicznych. Niemniej interesującą jest sta
tystyka jezior, ciężarem gatunkowym niektórych pozycyj stwier
dzająca ważną rolę jezior w gospodarce wodnej poszczególnych 
krajów (ilość jezior w Finlandii 62 OOO, Szwecji - 85 OOO o pow. 
37 OOO km2• co stanowi ok. 80/o ogólnej powierzchni kraju, olbrzymy 
jeziorne Finlandii: Saima - 4400 km2

, Paiianne - 1065 km2
). 

3. Badania torfowisk. 

Podobnie - jak to miało miejsce w poprzedniej grupie 
referaty grupy 3- ej (w liczbie 7) 2) obrazują stan badań, według 
danych ankiety, rozesłanej przez Komitet Organizacyjny Kon
ferencji. W opracowaniu ankiety wzięło udział s!rono specja
listów szeregu krajów bałtyckich (prócz Danii, Litwy i Nie
miec). Ankieta dotyczyła punktów następujących: 

1. Organizacja i stan badań torfowisk pod względem hydrolo
gicznym. 

1) Nader cennem uzupełnieniem referatu Re n q vis fa 2 D jest komunikat JII 
O I i n' a (Finlandia) ,.Zlewnie rzeczne Finlandii i jej jeziora" oraz komunikat 2 A 
E. Ode n w a I !'a (Finlandja) .,Jezioro Lappajarvi", streszczający wyniki badań 
autora nad morfometrią jez. Lappajiirvi (150 km2

) oraz stosunkami termicznemi 
i hydrolo!!icznemi le!!oż. 

1 ) Poza ankietą nader cenne dane o torfach Łotwy zawiera komunikat 3A 
prof. N om a I s'a z Ry!!i. 
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2. Powierzchnia i klasyfikacja torfowisk (ze szczególnem 
uwzględnieniem terminologii typów). 

3. Wyniki badań nad hydrologją torfowisk (wody gruntowe, 
parowanie, odpływ, regime okresu zimowego). 

4. Naturalny i sztuczny rozwój torfowisk (geneza i rozwój, 
prace odwadniające - metody ich prowadzenia, z uwzględ
nieniem specjalnych potrzeb poszczególnych gałęzi gospo
darki rolnej i leśnej. 

5. Wpływ robót odwadniających na regime hydrologiczny. 
Przedłożone odpowiedzi cechuje wszechstronność i dokład

ność opracowania (pod tym względem na jednem z pierwszych 
miejsc należy postawić referat polski pióra dr. St. Bac a). 

4. Badania wód gruntowych. 

Na ogłoszoną przez Komitet Organizacyjny Konferencji 
ankietę w sprawie badań wód gruntowych w państwach bał
tyckich zgłoszono 6 referatów (Dania, Finlandia, Łotwa, Niemcy, 
Szwecja - 2, ZSRR). Ankieta dotyczyła organizacji badań oraz 
wyników badań nad statyką (AJ i dynamiką (BJ wód grun
towych kraju. 

Pytania grupy A dotyczyły metodyki wyznaczenia poziomu 
wód gruntowych, statystyki stacyj obserwacyjnych oraz wyników 
obserwacyj (wahania stanów w okresie rocznym, związku z opa
dami i okresami posuchy, z topnieniem śniegu, wpływu zalesie
nia na stan wód, układu warstw wodonośnych, wyznaczenia 
rezerw wód gruntowych dla poszczególnych zlewni-rzecznych). 

W grupie B należało podać dane o chyżości prLepływu 
wód gruntowych ze wskazaniem metodyki pomiarów, o wydaj
ności potoków wody gruntowej, źródeł i wpływu tychże na 
na debit rzek, wreszcie o przepływie wód gruntowych na tere
nach drenowanych. 

Ankieta dala asumpt Zarządom wodociągów miejskich 
Kopenhagi i Helsingforsu do przedstawienia wyników rozległych 
studiów, wykonanych w celu zbadania zasięgu i wydajności 
warstw wodonośnych, jak również Zarządowi wodociągów w Gote
borgu do zobrazowania schematu zaopatrzenia miasta w wodę 
zapomocą sztucznej filtracji wody rzecznej. Cennych danych 
bibljograficznych, dotyczących badań wód gruntowych w Niem
czech, dostarczył referat prof. Ko eh n e'go. 

Poza referatami w grupie 4-ej wymienić należy dwie tema
tycznie przynależne do nie j prace. Pierwsza z nich - komuni
kat S. Mu I tam a ki (Finlandia) o wynikach przeprowadzonych 
przez autora na torfowiskach leśnych (trzech typów podstawo
wych: Bruch-, Reiser- i Weissmore) obserwacjach (w okresie 
1929- 1935), w wyniku których udało się ustalić tempo obniżania 
się zwierciadła wody pod wpływem działania rowów otwartych 
dla każdej kategorii torfów. Drugą - stanowi komunikat L. K es o 
(Finlandia) o obserwacjach nad wydajnością drenów w gruntach 
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gliniastych mokrych oraz zmarzniętych; obserwacje te nie potwier

dzają ogólnie rozpowszechnionego mniemania o nader słabej 

przepuszczalności mokrych gruntów gliniastych oraz o zupełnej 

nie przepuszczał naści gruntów zmarzniętych. 

Poza statystyką i danemi klasyfikacyjnemi, w poszczegól

nych referatach znajdujemy nader obfity materiał informacyjny 

o wynikach badań nad regime'm hydrologicznym torfowisk, ze 

Jeiioro Aulanko. 

specjalnem uwzględnieniem parowania (prace Zakładu Doświad

czalnego Uprawy Torfowisk pod Sarnami oraz obserwacje na 

stacjach ewoporometrycznych Bia łorusi). W referacie Du ba c h 'a 

(Z. S. R. R.) szczególnie wai.kie są wnioski, dotyczące hydrolo

gicznej roli torfowisk Sphagn'owych, odznaczających się nie

.maczną intensywnością parowania (w porównaniu z innemi 

rodzajami gleby) i jako takich zwiększających zasilanie rzek 

w o kresie le tnim. Autor przewiduje, że w miarę postępu kul

tury torfowisk zlewni Bałtyku wzmagające się parowanie będzie 

sprzyjało przenie~ieniu wilgoci atmosferycznej z NW na SO, 

polepszając warunki hydrologiczne stepów nadwołżańskich. 

5. Ba danie regime'u hydro logiczn ego małych zle wni. 

Referat P. Ka i ter a (Finlandia) ,,Badania hydrologiczne 

wykonane przez Urząd Rolnictwa w okresie 1929- 1935" zazna

jamia na s z nader interesującym ruchem, powstałym ostatnio 

w Finlandii - w kołach melioratorów - w kierunku oparcia 

prac melioracyjnych - przeważnie odwodnień, '"\ ykony" anych 
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z kredytów państwowych, na bardziej dokładnych podstawach 
studiów hydrologicznych ad hoc prowadzonych. 

Ruch ten powstał z inicjatywy dr. Kok ko n e n'a, który 
w okresie 1928 - 31 prowadził odnośne studia, w związku 
z odwodnieniem torfowisk, i wyniki tychże ogłosił w urzędowej 
publikacji fińskiej, zaopatrzonej w referat niemiecki: ,,Unter
suchungen iiber die durch Entwasserung verursachte Senkung 
der Torfschichten", poczem opracował projekt utworzenia dla 
celów melioracyjnych specjalnej sieci obserwacyjnej na obszarze 
32 małych zlewni. 

· Wkrótce potem Ministerstwo Rolnictwa wyposażyło Główny 
Urząd Rolnictwa w specjalne kr,edyty na prowadzenie we włas
nym zakresie studiów hydrolog:icznych na małych zlewniach 
(z reguły nie przekraczających 200 kmt), mając na uwadze, że 
zlewnie tego typu nie są zazwyczaj uwzględniane w studiach, 
prowadzonych przez Biuro Hydrograficzne. Dla zapewnienia 
przyszłym studiom należytego poziomu Ministerstwo powołało 
jako organ kontrolny stałą komisję ekspertów zpośród hydrolo
gów (prof. Ha 11 a kor pi, dr. Re: n q v is t, dr. K es o). 

W. Lehman n (Finlandia) w referacie „Dobowe wartości 
elementów hydrologicznych małej zlewni w południowej Fin· 
landii" podaje wyniki pomiarów odpływu, opadu i parowania, 
prowadzonych w okresie 1923/24 - 1929/30 na części zlewni rz. 
Manka o pow. 85 km2 (w tern 10'°1o stanowi pow. jezior). Należy 
zaznaczyć, że wartości parowania wyznaczone są według obser
wacyj ewaporometru W il d'a, umieszczonego w klatce meteoro
logicznej, nie mogą przeto służyć miernikiem rzeczywistego paro
wania z powierzchni zlewni. Naider interesujący, zwłaszcza pod 
względem metodologicznym, rnahirjał zawiera referat W. J. Rut
kowski i'a (Z. S. R. R.) .,Badania hydrologiczne małych zlewni", 
w którym autor daje dokładny o,pis terenu badań parcel w rejo
nie stacji doświadczalnej Tosno (rejon Leningradzki). Na par
celach tych - 1 leśnej, 1 polnej - każda o powierzchni 0,4 ha 
uprzednio przeprowadzono szczegółowe badania celem ustalenia 
struktury geologicznej terenu, składników gleby, rodzaju szaty 
roślinnej (ze szczególnem uwz,ględnieniem obiektów dendro
logicznych). 

Program badań (rozpoczęty,ch w roku 1933) obejmuje działy 
następujące: 

1. pomiary opadu płynnego, 
2. badanie szaty śnieżnej, 
3. badanie zamarzania gruntó,w i własności hydrologicznych 

tychże, 

4. badanie przepuszczalności ~(runtów in silu i w laboratoriach, 
5. badanie nasycenia grunt.ów pod wpływem deszczu natural

nego i sztucznego, 
6. badanie podnoszenia się wody w kapilarach warstw żwi

rowo-gliniastych, 
7. badanie parowania. 
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6. Procesy kształtowania łożysk rzek i ruch 
rumowiska rzecznego. 

Referat L. Ho 1 ber g (Finlandia) .,Wyniki badań optycz
nych i chemicznych wody za okres 1911- 31" zawiera przegląd 
wyników badań, przeprowadzonych z ramienia Biura Hydro
graficznego, nad składem chemicznym i właściwościami optycz
nemi wód śródlądowych kraju-według prób pobranych w 22 punk
tach Finlandii zachodniej. 

Badania chemiczne polegały na wyznaczeniu ilości za wie
siny (filtrowanie) i materiału rozpuszczonego (odparowywanie 
filtratu), z wydzieleniem części organicznych i nieorganicznych 
oraz na wyznaczeniu zasadowości i twardości wody, zuż-ycia 
KMn04 i zawartości chloru. Badania optyczne polegały na po
miarach absorbcji przez wodę filtrowaną fal świetlnych okre
ślonej długości (6 grup w granicach 451 - 68 pp.); pomiary były 
wykonywane za pomocą spektralnego fotometru Ko n i g - Mar
te n s'a. 

Referat inż. K. Dębskiego (Polska) 11Pogłębienie rzek 
pod mostami" 1) porusza temat, ważny zarówno na związek 
z zespołem zjawisk erozji rzecznej jak i na zastosowanie prak
tyczne - przy obliczaniu światła otworów mostowych. Autor 
rozpatruje przebieg erozji dna w przęsłach mostu na Prypeci 
w Mostach Wolańskich i na Dunajcu pod N. Sączem, zesta
wiając wartości dobowego pogłębienia dna z odnośnemi ele
mentami hydrodynamicznemi. 

W wyniku autor ustala zależność pogłębienia dobowego 
- a od chyżości średniej - v (mf.,1, głębokości - t cm> i średnicy 
ziarn materiału dna - d (mm> w postaci wzoru: 

28.7 v• 
,'} = do,s, to7 - 6,0, oraz 

związek tychże elementów z chyżością graniczną (Vgr), przy 
której rozpoczyna się ruch materiału dna - w postaci równania: 

Vgr = Kd0
•
261 t°·2 

(K = 0,693 ± 100/o, pod mostami K = 0,472). 

Referat prof. M. We g n e r'a {Łotwa) .,Wskaźnik postaci 
łożysk naturalnych" jest próbą wyznaczenia zależności formy 
łożyska od czynników hydrologicznych, dot. zarówno łożyska 
jak i zlewni. Za wskaźnik taki autor na podstawie obszernego 

materiału pomiarowego obiera moduł S =; 2) stwierdzając: 

1) Tekst polski referatu vide - .,Wiadomości Służby Hydrograficznej" 
zesz. 3. Warszawa 1936. 

•) Tenże moduł występuje u FI y n n'a przy normowaniu przekrojów kana
/ów nawadniających. oraz u M at a k i ew i cz a jako miara że~lowności rzeki. 
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1. że moduł ten wzrasta wraz z wzrostem powierzchni zlewni, 
2. że dla przekrojów wykształconych w gruntach lekkich, piasz· 

czystych, podległych erozji, S jest mniejsze niż dla łożysk 
w gruntach stałych przy równych spadkach i wielkości zlewni, 

3. że z wzrostem spadku i doliny rzecznej - S rośnie, przy 
jednoczesnym wpływie zmian i na oba parametry funkcji 
parabolicznej. 

Związki powyższe autor uważa za ważki wskaźnik przy 
projektowaniu profilu trasy refulacyjnei, którego moduł, o ile 
ma być osiągnięta równowaga regime'u odpływu, winien odpo
wiadać wielkości zlewni i spadkowi doliny rzecznej. 

Referat prof. M. We lik a n o w'a (Z. S. R. R.) daje w krótki em 
streszczeniu obraz spólczesnych poglądów badaczy sowieckich na 
mechanizm procesów, kształtujących łożyska rzecrne, w szczegół· 
ności ruchu rumowiska. W przeglądzie tym znalazły miejsce 
wyłącznie wyniki prac o charakterze teoretycznym, prof. We
l i ka n o w bowiem w tym kierunku badań widzi jedyną drogę 
do poznania istoty nader skomplikowanych zjawisk z zakresu 
dynamiki łożyska i rumowiska rzecznego, przestrzegając zara
zem przed przecenianiem znaczenia badań experymentalno-labo
ratoryjn ych, opartych na naukowo nieuzasadnionym postulacie 
„podobieństwa d ynamicznego". Z prac zreferowanych przez 
prof. We lik a n o w'a należy wymienić przedewszystkiem własne 
badania autora nad związkiem ruchu rumowiska z deformacją 
łożyska ( wyniki skontrolowane experymentalnie przez Dem en t
j e w'a i W oj n o w i c z'a - 1932), następnie badania autora i jego 
szkoły nad ruchem rumowiska, w wyniku których zmodyfiko
wane prawo Air y'ego uzyskało bardzie j ogólną interpretację, 
badania teoretyczne Szwejkowskiego, wyjaśniające faliste 
upostaciowanie powierzchni dna łożysk ruchomych przez przy. 
jęcie hypotezy okresowej zmienności chyżości strug wodnych 1), 

badania L opat i n 'a i Po I a ko w'a nad ruchem rumowiska, wresz· 
cie cykl badań nad ruchem zawiesiny, począwszy od podstawo
wych Sat kie w i c z'a (teoria wirów indywidualnych) poprzez ba
dania nad opadaniem cząsteczek w ośrodku spokojnym (Zegrzda) 
i burzliwym (S a we l je w), wreszcie cykl badań teoretyczno
eksperymentalnych, stwierdzających istnienie w potoku cyrku· 
lacji poprzecznej, warunkującej krzywolinijne ksztaltov. anie się 
łożysk (Lossiewskij - 1934, Polakow - 1932). W ostatnim 
z referatów te j grupy „Powstanie i rozwój pewnego progu" 
A. Fabricius i Sv. Gustafsson (Finlandia) na podstawie 
zestawienia zdjęć sytuacyjnych i pomiarów głębokościowych 
(1857 - 1910) oraz obserwacyj i pomiarów hydrometrycznych 
(1896 - 1935) kreślą ewolucję morfologiczną połączenia jeziora 
Suvanto z buchtą Kotilampi, powstałą na skutek sztucznego 
przełomu rz. V uoksi pod Kiviniemi. 

1) Wzrost długości fali wra;:c z wzrostem średniej chyżości . potoku powietrz• 
nego został stwierdzony w dyszy aerodynamicznej przez Mi n ski j'a (1933). 
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7. Zjawiska zlodzenia i regime zimowy rzek. 

Pierwszy z referatów tej grupy A. We l n e r'a (Estonia) 
,.Stany wody i warunki zlodzenia rz. Narva" daje obraz swo
istego regime'u zimowego tej rzeki, biorącej początek z wiel
kiego jeziora Peipus (3600 km~) i wpadającej do zatoki Narwskiej 
(dług. biegu 75 km). Narva jest jedną z pierwszych w Rosji 
rzek, której regime zimowy był przedmiotem specjalnych badań; 
fakt ten pozostaje w związku z zaburzeniami w działaniu urzą
dzeń wodnych wielkich przędzalni Narwskich (15 OOO KM), po
wodowanemi tworzeniem się w kanałach roboczych lodu dennego1

). 

Referat zawiera zestawienie danych o ruchu stanów wody 
rz. Narva (z okresu 1922 - 1931) i ich częstotliwości, o tempe
raturze powietrza i wody na stacjach Vasknarva, Omut i Narva
Joesuu, o fazach zamarzania rzeki, o zatorach lodowych, o zmia
nach spadku zwierciadła wody w poszczególnych miesiącach 
oraz o minimach przepływu. Referat uzupełniają zestawienia 
tabelaryczne i liczne wy kresy. 

Następny referat Sv. Gust a f s s o n'a (Finlandia) o nieco 
przydługim tytule „Przydatność obserwacyj stanów wody na 
wodowskazach jeziornych i rzecznych dla wyznaczenia objętości 
przepływu zimowego" zawiera zestawienie wyników około 250 po
miarów przepływu zimowego na terytorium poszczególnych zlewni. 

Zestawienie powyższe ujawnia nader charakterystyczne 
własności dwu kategoryj obserwacyj stanów wody na wodo
wskazach: a) położonych przy wypływie rzek z jezior (symbol S) 
i b) położonych na rzekach w znacznej odległości od jezior 
(symbol F). Otóż okazuje się, ie z pomiarów wodowskazowych 
grupy (S) 52°/0 należy do kategorii tych, w których stosunek 

K = -Ó ;;:·-:- = 0,95, zaś z profilów grupy (F) do tej ż~ kategorii 
należy 20°/0, zaś 67°/0 stanowią te, w których K = ~ ;;~:- = 0,80. 
To samo zagadnienie, z punktu widzenia zmienności spólczyn
nika Kw czasie, rozpatruje prof. S. Ko I up a i I a (Litwa) w refe
racie „ Wyniki naszych doświadczeń przy obliczeniu przepływu 
zimowego", opierając się na wynikach pomiarów przepływu 
Niemna w profilu Birsztany (A = 43 606 km:!) w okresie 1925- 1934 
oraz w sąsiednich, zresztą dość daleko położonych, przekrojach 
Alytus, Niemaniuny, Panemune i Kowno. Autor ustala dla 
poszczególnych okresów zimowych (1924 - 1934) szereg krzy
wych K = (ft/, posiadających pewne cechy wspólne, a mianowicie: 

1. Minimum K przypada na 1-szą fazę zamarzania odpowia
dającą utworzeniu się pokrywy lodowe j. 

2. Od tej wartości K wzrasta prawie prostolinijnie aż do mo
mentu poprzedzającego ruch lodów. 

3. W okresach odwilży krzywa K = 1/t/ wykazuje maxima 
wtórne. 

1) Do zbadania powyższych ziawisk i opracowania metody zwalczania ich 
następstw hyl wzywany w latach 1889/90 hydrolo!! szwajcarski dr. L ii s c h e r, 
autor dzieła „Oas Grundeis", Aarau 1906. 
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Referat prof. W. J. Alt ber g'a (Z. S. R. R.) jest referatem 
generalnym, opartym na referatach S. A. Sowiet o w'a „O two
rzeniu się zatorów lodowych na Newie" i F . N. Sof ro n o w 'a 
,.Podstawy prognozy ilości lodu przy zamarzaniu rzek i warun-
ków tworzenia się pokrywy lodowej". · 

Referat Sowiet o w'a daje przegląd badań, przeprowadza
nych w celu wyjaśnienia warunków tworzenia się zatorów lodo
wych na Newie (1933 - 1935), w szczególności opis urządzeń 
doświadczalnych dla sztucznego wywołania zamarzania rzeki 
w rejonie progów Iwanowskich (przez zbudowanie tamy lodo
wej). 

Referat Sof ro n o w'a streszcza wyniki badań własnych 
autora nad regimem kalorycznym rzek, badań których myślą prze
wodnią jest wyznaczenie bilansu zamarzania. Badania te sta
nowią poważny krok naprzód w kierunku poznania mEichanizmu 
zjawiska zlodzenia rzek, tworząc zarazem trwałą podstawę dla 
ilościowego uięcia i oceny procesów zamarzania w ich najbar
dziej zawiłej postaci (zamarzanie dynamiczne). 

Zakończenie referatu generalnego stanowi przegląd ewolucji 
poglądów na warunki fizyczne tworzenia się lodu na rzekach, 
począwszy od obserwacyj Fahrenheit'a (1724 r . - ustalenie zja
wiska przechłodzenia wody) -- aż do prac z ostatniej doby nad 
warunkami krystalizacji (Tam man n, Bi 11 ma n n, KI i 1:, Meyer, 
P fa ff i in. 1903 - 1934). 

W ostatnim z referatów grupy - dr. O. De v i k'a „Badania 
norweskie dot. warunków zlodzenia, tworzenia się lodu i wy
miany ciepła" na pierwszem miejscu postawić należy obserwacje 
własne referenta nad warunkami zlodzenia rzek norweskich, 
które posłużyły za punkt wyjścia do dalszych badań o charak
terze teoretycznym. Wyniki badań De v i k'a zawarte są w kapi
talnej pracy p. t. ,,Thermische und dynamische Be,dingungen 
der Eisbildung in Wasserlaufen" (,,Geofysiska Publikasioner" 
IX. Nr. 1. 1931 - Oslo) 1) , będącej łącznie z wyżej cytowanemi pra
cami hydrofizyków sowieckich „nowem słowem" w dziedzinie 
kryologji. 

Następna praca De v i k'a poświęcona jest badaniu wpływu 
zlodzenia rzeki na jej regime hydrauliczny - w szc:zególności 
na układ spadków powierzchniow-ych (,.Ueber die lEisbildung 
eines Wasserlaufes und ihren Einfluss auf das Langenprofil" -
,.Deutsche W asserwirtschaft" 1933. H: 10/11 ). 

Wreszcie zaznaczyć należy badania H. U. Sv 4? r dr u p'a 
nad wymianą cieplną na powierzchni wody wzg). śnie1~u, w wy
niku których ujawniona została rola wirów powietrznych w pro
cesach wymiany ciepła i parowania (,,The Eddy Conductivity 
of the Air over a smooth Snow Field" - ,,Geof. Publ. Vol. IX. 
Nr. 7, Oslo 1936). 

1) Vide referat nasz w „Biul. T-wa Geofizyków w Warszawie'". Zeszyt 2/3. 
Warszawa 1931. str. 40 - 45. 
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8, Wpływ pogłębiania rzek i robót meljoracyjnych 
na regime hydrologiczny, 

W grupie tej przedłożono dwa nader interesujące referaty, 
oświetlające zagadnienie wpływów antropogeograficznych na 
stosunki odpływu. Prace te, aczkolwiek oparte wyłącznie na mater
jale obserwacyjnym z terytorium Finlandii, nie są pozbawione 
bardziej ogólnego znaczenia. W pierwszej z nich - H. Re n q
v is t'a: ,.Wpływ działalności człowieka na wahania odpływu 
w Finlandii" - autor poddaje wnikliwej analizie dane o prze
pływie wód kraju z dwu po sobie następujących 40-letnich okre
sów (1851 /90 i 1891/1930), w wyniku cze~o stwierdza wzrost 
przeciętnych charakterystycznych odpływów (1/skm'·t a miano-
wicie q/11, qm/11111.r ./< q111(111i11./ 

Cyfry powyższe nie potwierdzają mniemania szerokiego 
ogółu o wybitnym wzroście wezbrań przy jednoczesnym ubytku 
odpływu wód niskich, w miarę postępu prac melioracyjnych, 
świadczą natomiast o tern, że wpływy antropogeograficzne dzia
łają w kierunku szybszego odprowadzenia wód, przy jedno· 
czesnem wzmożeniu odpływu letniego na skutek redukcji paro
wania (zmniejszenie powierzchni jezior drogą obniżania ich 
poziomu, wyrąb lasów). 

Druga z przedłożonych prac referat M. M et san h ei m o 
„Odwadnianie terenów leśnych a bilans wodny" zawiera szereg 
cennych obserwacyj i wywodów w kwestii krążenia wód w tere
nach leśnych i zabagnionych. 

Z poszczególnych rozdziałów nader interesującego referatu 
na szcze~ólną uwagę zasługują rozdziały o roli opadów śniego
wych w bilansie hydrologicznym (charakte·rystyczne dla szpilko
wych lasów północnych zjawisko „tykky" - ośnieżenia pod 
wpływem opadów w kierunku poziomym), o zamarzaniu ~runtu 
jako czynniku hydrologicznym, o wpływie lasów i torfowisk oraz 
odwadniania lasów na magazynowanie wilgoci i in. 

li. Sekcja hydrologji morskiej. 

W sekcji hydrologii morskiej przedłożono 26 prac (w tern 
referatów 15, komunikatów 11), dotyczących następujących za
gadnień: bilansu hydrologicznego Bałtyku, ujednostajnienia meto
dyki badań temperatury, słoności i alkaliczności wód Bałtyku, 
badań fal powierzchniowych, dna, oraz warunków zlodzenia 
Bałtyku. 

9, Bilans hydrologiczny Bałtyku, 

Zagadnie bilansu hydrologicznego Bałtyku weszło po raz 
pierwszy pod obrady Konferencyj bałtyckich w roku 1930-ym, 
w związku z przedłożeniem przez inż. Ru n do III Konferencji 
(Warszawa) referatu p. t. .,O wyznaczeniu dopływu wód rzecz· 
nych do Bałtyku". Tezy referatu znalazły wyraz w uchwale 
Konferencji, wzywającej instytucje hydrolo!1iczne państw bałtyc
kich do skoordynowanej akcji w kierunku systematycznych 
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badań nad trybem zasilania Bałtyku. Następna Konferencja 
hydrologiczna, odbyta w Lenin~radzie w roku 1933-im, potwier
dziła żywotność zagadnień, poruszonych na poprzedniej Konfe• 
rencji. Wyrazem tego było zgłoszenie przez badaczy sowieckich 
6 prac na temat bilansu hydrologicznego Bałtyku, zaś na samej 
Konferencji - utworzenie specjalnej Komisji do spraw z zagad
nieniem powyższym związanych. W wykonaniu · uchwał powzię
tych na IV Konferencji, Komitet Organizacyjny V Konferencji 
rozesłał do instytucyj hydrograficznych państw bałtyckich kwestjo
narjusz, mający na celu zebranie danych, dotyczących poszcze
gólnych elementów zagadnienia bilansu, a mianowicie: 

a) dopływu wód rzecznych z okresu 1921- · 1930, 
hl obserwacyj opadowych na wyspach i na wybrzeżu z tegoż 

okresu, . 
c) obserwacyj parowania w otwarłem morzu, 
d) danych o stanach morza na 1 stycznia lat 1921- 1930 oraz 

średnich miesięcznych stanów dla poszczególnych lat tegoż 
okresu. 
W odpowiedzi na kwestionariusz przedłożono szereg refe

ratów z ramienia instytucyj hydrograficznych i meteorologicznych 
państw bałtyckich, a mianowicie: Niemiec (Kor ner), Estonii 
(Kir de, We I ner), Finlandii (Fabr i ci us, Kor h o n en, St e
n i il, Łotwy (St a kl el, Litwy (Kol up a il a), Polski (Dłuski, 
Ru n do), Szwecji (Mel i n) i Z. S. R. R. (Berg). 

Dania w opracowaniu ankiety udziału nie wzięła, natomiast 
z ramienia Centralnego Biura Badań Morza w Kopenhadze 
dr. J . P. Jacobsen przedłożył referat „O ruchu mas wodnych 
w cieśninach łączących Bałtyk z Kattegatem"; ponadto prof. 
Szok al ski i w referacie p. t. ,,Bilans hydrologiczny Bałty ku" 
podał kilka uwag treści metodologicznej. 

Wymienione referaty dostarczyły dla niektórych elementów 
zagadnienia rozległego materiału podstawowego, co do innych -
ujawniły odwrotnie - bądź zupełny brak danych (w zakresie 
badania parowania), bądź fragmentaryczny charakter badań 
(badania przepływu przez cieśniny duńskie), nieodpowiadający 
wymogom ścisłej analizy zjawiska. 

10. Ujednostajnienie badań temperatury, słoności 
i alkaliczności wód Bałtyku. 

W referacie podstawowym pod wskazanym w nagłówku 
tytułem streszcza G. Gr a n q v is t wyniki ankiety, rozesłanej 
przez Instytut Talassologiczny (Havsforskningsinstitutet) w Hel
singforsie do zainteresowanych instytucyj państw bałtyckich. 

W opracowaniu ankiety wzięły udział instytucie Estonii, 
Danii, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Polski (Obserwatorium Morskie 
P. I. M. w Gdyni, Stacja Morska w Helu), Szwecji i Z. S. R. R. 

Ankieta obejmowała zagadnienia programu obserwacyj, pro
wadzonych (w zakresie działów w nagłówku wskazanych) na 

322 -



stacjach brzegowych, wykonywanych podczas specjalnych rej

sów na statkach liniowych, sprawy instrumentarium i melodyki 

obserwacyj i pomiarów, oraz metod opracowania i publikowania 

wyników. Dzięki wzorowemu opracowainiu referatu uzyskuje 

się w formie przejrzystej wyczerpującą informację co do zasięgu 

i sposobów prowadzenia jednego z podstawowych działów badań 

talassologicznych, oraz cenne wskazówki co do pożądanych 

zmian w ich metodyce, 

Widok ol!6lny oiu {as) Punkaharjn. 

Pozostałe prace grupy, ujęte w formę komunikatów, poświę

cone są specjalnym zagadnieniom metocl7 ki prac hydrochemicz

nych, a mianowicie: W. M. Gort i ko w'a. i Fors c h'a (Z. S. R. R.) 

.,O metodach oznaczania alkaliczności wód naturalnych", S. Gr i

Pe nb erg (Finlandia) .,0 oznaczaniu nadmiaru alkaliów w wo· 

dzie morskiej" i K. Buc h'a (Finlandia) 110 systemie kwasu 

węglowego w wodzie morskiej i jego współdziałaniu (interaction) 

z dwutlenkiem węgla w atmosferze". 

11. Badanie fal powiencbniowycb Bałtyku. 

Zagadnienie powyższe było przednniotern ankiety, rozesła

nej do krajów ballyckich przez Państwowy Instytut Hydrolo

~iczny w Leningradzie; wyniki ankiety streścił E. Br u n s (Z.S.R.R.) 

w referacie p. t. .. Fale powierzchniowe Bałtyku". 

Odpowiedzi udzieliły wszystkie państwa bałtyckie, prócz 

Danii, przyczem okazało się, że w !Polsce, W. M . Gdańsku 

i Szwecji badania fal bądź nie są wogó)e prowadzone, bądź 

organizacja ich jest w fazie przygotowawczej. Na Łotwie i w Fin-
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landji badania te ograniczają się do oceny siły falowania (w stop
niach) na stacjach obserwacyjnych brzegowych i pływających; 
w Estonii i Litwie pewne okresowe obserwacje elementów fal 
wykonywane są dla celów praktycznych. Systematyczne obser
wacje elementów fal prowadzone są tylko w dwóch krajach -
w Niemczech i Z. S. R. R. na stałych stacjach, przyczem w Z. S. R. R. 
prowadzone są ponadto obserwacje siły uderzenia fal oraz ogólne 
badania nad całokształtem zagadnienia fal powierzchniowych. 
W Niemczech punktami ohserwacyjnemi są: stacja w porcie 
Sassnitz oraz dwie latarnie pływające (F euerschiffe) - Fehmarnbelt 
i Adlergrund (od roku 1921 - 22), w Z. S. R. R. obserwacje fal 
prowadzone są na Bałtyku w 18 punktach, w tern na 13 stacjach 
hydrometeorologicznych brzegowych; poza tern od roku 1932 ogólne 
badania fal doświadczalno - metodologiczne prowadzi zorganizo
wana ad hoc w Leningradzie stacja badawcza. Stacja zaopa
trzona jest przez Państw. Instytut Hydrologiczny w najnowsze 
urządzenia pomiarowe i samopisy dla rejestracji siły uderze
nia fal i elementów tychże (wysokości, okresu, długości i chy
żości). 

Odnośnie zaopatrzenia instrumentalnego stacyj referat podaje 
szereg informacyj, z których wynika, że niemieckte stacje brze
gowe wyposażone są w falomierz pływakowy systemu Pr o et e l'a, 
dający wykres, z którego mogą być wyznaczone poszczególne 
elementy fali. Stacje sowieckie posiadają aparat rejestracyjny 
Br u n s'a - Ku z n ie co w'a, należący do typu aparatów hydro
statycznych oraz monokularowy falomierz syst. Bogdan o
w i cz - Szu Ie j ki n'a, zapomocą którego obserwator, znajdujący 
się na brzegu, odczytuje na siatce okularu granice wahania poło
żenia boj i, zakotwiczonej w pewnej odległości od brzegu. W następ
nym rozdziale referatu autor daje przegląd badań, prowadzonych 
na stacji falowej P. I. H. w Leningradzie, mających na celu wy
znaczenie rozkładu natężenia siły uderzenia fal o ścianę pionową 
(natężenie t/m~ jest mierzone co 1 m do głębokości 4 metrów). 
Badania były wykonywane zapomocą dynamografu Ku z n ie
e o w'a przy jednoczesnem użyciu samopisu Br u n s'a - Ku z n ie
e o w'a, przyczem ujawniona została nader znaczna rozbieżność 
otrzymanych wyników w porównaniu z obliczeniami teoretycz
nemi, według wzorów Hi ro i, Lir a i in. 

Na zakończenie autor referuje wyniki niektórych prób, 
przedsięwziętych w Niemczech (przez Pr o et e l'a), w Z. S. R. R. 
(przez Br u n s'a) i przez Sisevete Biiroo w Estonii, celem wyzna
czenia zależności wysokości fal od chyżości wiatru (różnych 
kierunków). 

12. Dno Bałtyku i stan jego badań. 

Odnośne sprawozdanie przedłożył G. U h I (Z. S. R. R.) na 
podstawie ankiety, opracowanej przez referenta z ramienia 
Państwowego Instytutu Hydrologicznego w Leningradzie. For
mularz ankiety dotyczył następujących zagadnień: 
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AJ Metodyka i technika badań dna i wybrzeża, 
BJ Wyniki badań: 

a) stopień zbadania (morza otwartego, strefy brzegowej, 
cieśnin, zatok, uiść rzecznych, brzegów i wysp); 

b) tektonika i dynamika dna i brzegów; 
c) struktura dna i brzegów - geologia i geomorfologja 

i regime hydrologiczny. 

CJ Atlas dna i wybrzeży (mapy i kartogramy). 
Odpowiedzi nadesłane ze wszystkich krajów bałtyckich bądź 

ograniczyły się do stwierdzenia, że badania powyższe nie są 
prowadzone (Estonia, Szwecja), bądź ujawniły fragmentaryczność 
odnośnych prac. W konkluzji referent stwierdza, że w tej dzie
dzinie „nie wyszliśmy poza stadium początkowego zbierania 
materiałów". 

Pośród nadesłanych materiałów wyróżnia się wyczerpujący 
opis wyników wiercenia głębokiego wykonanego ostatnio na 
Helu (Prof. Saros o n o w i cz „Nowy otwór świdrowy na Helu") 1), 

rzucający światło na budowę czwartorzędu w zatoce Gdańskiej 
i na polodowcowe zmiany poziomu morza na południowem wy
brzeżu Bałtyku. 

Niezależnie od referatu generalnego, przedłożono w grupie 
12-ej 3 komunikaty: S. Gr i pe nb erg (Finlandia) ,.Badania osa
dów dennych Bałtyku północnego i mórz sąsiednich". J. Mu n c h
p eter se n (Dania) .,Ruch ławic u wybrzeży morskich, w szczegól
ności u brzegów Bałtyku" i P . Nem en y i (Dania) ,,Uwagi doty
czące wyznaczania składowej siły wiatru, wywołującej przeno
szenie się materiału erodowanego". 

Praca pani Gr i pe nb erg pod skromną nazwą komunikatu 
zawiera wyniki wieloletnich badań autorki nad składem mecha
nicznym i chemicznym osadów dennych poszczególnych częsct 
Bałtyku (Bałtyk północny, zatoka Fińska, morze i archipelag 
Aland'u, zatoka i morze Botnickie, gulf Botnicki) na podstawie 
prób, zebranvch podczas dorocznych rejsów s /s „Nautilus" Insty
tutu TalassoloJ!icznego w Helsingforsie w okresie 1924 - 1930. 
Autorka nie oJ!raniczyła się do przedłożenia wykazu prób i tabe
larycznela!o zestawienia wyników analiz, lecz podała szczegó
ł-owy opis i krytyke zastosowanych przez nią metod badania 
oraz przedstawiła ogólny poglad na stosunek otrzymanych wy
ników do uzyskanych przez innych badaczy. Ze wz~lędu na 
obszernie rozwiniety dział metodologiczny praca posiada wy
bitną wartość dydaktyczną. 

Pr of. Petersen, nawiazując do referatu swego, przed
łożonego na poprzedniej Konferencji 2), omawia specjalnie role 

1) Vide „Sprawozd. Polskiej!o Instytutu Geoloj!icznej!o" tom VIII, zeszyt 3, 
W-wa 1935. 

1) J. Mu n c h-P eter s e n. Materialwanderungen langs Meereskiisten ohne 
Ebbe und Fiut. Leningrad 1933. 

W!ódómo!cl SI. Geogr. 22. 325 -



wiatru, jako czynnika powodującego przeniesienie się mas ero· 
dowanych wzdłuż linii wybrzeża; między innemi autor podaje 
wyniki obliczenia wartości t. zw. ,,składowej przenoszącej" Ima· 
terialfiihrende Kraftkomponente) dla 19 punktów wybrzeża Bał
tyku (w tern dla Gdyni i Gdańska) na podstawie danych o sile 
i kierunkach wiatru oraz częstotliwości ich występowania (war
tości przeciętne z okresu pięciolecia 1927 - 1931). 

Komunikat prof. Peters e n'a zawiera ponadto wyczer· 
pującą bibliof!rafję tematu z punktów widzenia ogólno-geogra
ficznego, geofizycznego i technicznej!o, w związku z pracami 
regulacyinemi na wybrzeżach morskich i budową portów. 

13. Warunki zlodzenia Bałtyku i ich badanie. 

W referacie pod powyższym tytułem P . St a kle (Łotwa), 
kierownik Stałego Biura Konferencyj bałtyckich w Rydze, streś· 
cił wyniki ankiety, rozesłanej do instytucyj hydrograficznych 
państw bałtyckich. 

Główniejsze tematy, objęte ankietą, zawarte są w następu
jących rozdziałach referatu: 

1. Instytucje państwowe oraz orl!anizacje naukowe, zaimujące 
się badaniem i zbieraniem danych dot. zlodzenia Bałtyku 
Służba Lodowa {Eisdienst) tamże. 

2. Ogólna charaktervstyka warunków zlodzenia Bałtyku w gra· 
nicach wód, przylel!aiących do terytoriów poszczej!ólnych 
państw (normalny okres zjawisk zlodzenia, odchyłki od 
warunków normalnych, warunki żeglugi zimowej), 

3. Charakterystyka i klasyfikacja różnorodnych postaci lodu. 
4. Ruchy lodów na Bałtyku, zwały lodowe na otwarłem morzu, 

na wybrzeżach i przy ujściach rzek. 
5. Fizyczne, strukturalne i chemiczne własności lodów Bałtyku. 
6. Organizacja obserwacyj zjawisk lodowych i dostarczania 

wyników stacjom zbiorczym. 
7. Organizacja sygnalizacji lodowej i międzynarodowej wy

miany odnośnych informacyj. 
8. Forma ostatecznego opracowania i publikowania materia

łów, dotyczących zjawisk zlodzenia na Bałtyku. Wykaz 
publikacyj. 

9. Wnioski w sprawie utworzenia Stałej Komisji do badań 
warunków zlodzenia Bałtyku. 
Referat ujawnił nader wysoki poziom organizacji Służby 

Lodowej w niektórych państwach bałtyckich, oraz głębokie 
zainteresowanie w stosunku do niektórych zagadnjeń specjalnych 
iak np. do sprawy terminologii lodowej, klasyfikacji form zlo
dzenia i t. p. Poza formalnem streszczeniem danych, referat 
zawiera obszerne wyciągi z elaboratów, dostarczonych przez 
poszczeJ!ólnych specjalistów- A 1 ab je w'a (Leningrad), Koc h'a 
(Sztokholm) i in. oraz szereg oryginalnych zdjęć fotograficznych, 
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ilustrujących poszczególne fazy zjawisk lodowych na morzu (ze 
zbiorów Jurniecibas Dpt., Havsforskingsinstitutet, A 1 ab je w'a 
i innych). 

Z powodu opóźnienia w dostarczeniu odpowiedzi na ankietę 
przez Służbę Lodową Danii, odnośne materiały zostały opubli
kowane oddzielnie w referacie p. t. ,,Duńska Służba Lodowa 
i badania lodu". 

Uzupełniających informacyj do ankiety udzielił również 
C. J. Spe er s c h n ei der w referacie p. t. ,.Uwagi w sprawie 
formularza ankiety, dot. zlodzenia Bałtyku". Należy nadmienić, 
że dr. Spe er s c h n ei der i est autorem dwu kapitalnych prac 
z dziedziny badań nad warunkami zlodzenia wód Danii: 

1. Om Isforhold de Danske Farvande i aeldre og nyere Tid, 
Aarene 1690 - 1860. Copenh. 1915. 

2. Om Isforhold de Danske Farvande, Aarene 1861-1906. 
Copenh. 1927. 
Poza referatami w danej grupie przedłożono 3 komunikaty, 

przedstawiające warunki zlodzenia u wybrzeży Finlandii (R. Jur
v a), Łotwy (L. S 1 a u cit ais), oraz ilustrujące charakter pól 
lodowych w zatoce Botnickiej (H. Koc h'a aerofoto, wykonane 
przez Korpus Szwedzkiej Awiacji Wojennej). 

III. Sekcja hydrometrji, hydroflzyki i hydromechaniki. 

W sekcji powyższej przedłożono 20 prac, w tern 16 refe-
ratów i 4 komunikaty dotyczące następujących zagadnień: 

14. Opór łożyska rzecznego. 
15. Wahania wodostanu. 
16. Postęp fal wezbrań. 
17. Badania hydrometryczne. 
18. Pomiary opadów atmosferycznych. 

14, Opór łotyska rzecznego, 

Vito l s (Łotwa) w referacie p. t. ,,O stałych uniwersalnych 
w hydraulice i racjonalnej formule ruchu w łożyskach natural
nych" stwierdza braki podstawowe wzoru hydrauliki rzecznej 
u = c V Ri, tak ze względu na element R, niedostatecznie charak
teryzujący kształt geometryczny przekroju, jak i na błędy meto
dologiczne w zastosowaniu równania Ber n o u 11 i'e go, pole~a
jące m. in. na odrzuceniu członu, wyrażającego wpływ ener~ii 
kinetycznej. Liczne próby, podejmowane dotychczas w celu 
skorygowania w tym kierunku równania Ber n o u 11 i'e go (Co
r i o I is, Bo us si n es q, Str i ck Ie r i in.) nie mają jednak prak
tycznego znaczenia ze względu na znikomą wielkość liczbową 
poprawki. Drogę zasadniczej reformy widzi autor w rekonstrukcji 
wzoru Ber n o u 11 i'e go, umożliwiającej wyznaczenie konstant 
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o znaczeniu uniwersalnem. Autor podaje jedno z możliwych 
rozwiązań zagadnienia, nawiasem mówiąc, wymagające b. złożo-
nych operacyj całkowania. , 

Pozostałe dwa referaty grupy należą do hydrologów Z. S. R. R., 
przyczem autorowie L. Ka z a n ska i a i prof. W. Tim o n o w 
podzielili między sobą temat, przedstawiając wyniki nowszych 
badań hydrologów rosyjskich nad ruchem wody w łożyskach 
rzecznych w poszczególnych okresach roku (letnim - Ka z a n
s ka i a i zimowym - Tim o n o w) 1

]. Pani Ka z a n ska i a we 
wstępie swego referatu, nawiązując do prac jednej z poprzed
nich konferencyj hydrologicznych {Warszawa 19_30) - referatów 
prof. Matakiewicza i dr. Soldana, których tezy wykazy
wały głęboką rozbieżność w ocenie możliwości wyznaczenia 
uniwersalnego wzoru na ruch wody w łożyskach naturalnych, 
zaznacza, że kwestia ta po dziś dzień nie dojrzała do ostatecz
nego rozwiązania. 

W hydrotechnice sowieckiej ostatnio pogłębił się prąd 
rewizjonistyczny w stosunku do wzorów dawnych (Ba z i n'a, 
Ganguillet-Kutter'a, Manning'a i in.). W wyniku odnoś
nych badań wyznaczył Sr ibn y j nowe normy współczynników 
A i x dla wzoru C = AR·"", (w którym C jest spółczynnikiem 
wzoru Che z y) oraz nowe odpowiadające im wartości ·, (wzoru 
Ba z i n'a) w granicach ·, = 1,25 - 20,0. W tym celu przeprowa
dził B. Pol a ko w szereg pomiarów hydrometrycznych na Donie 
i jego dopływach (172 pomiary w korytach głównych i 112 -
w korytach inundacyjnych). Wyniki badań rozszerzają strefę 
spółczynnika ·, do 5,5 (nie do 20 jak otrzymał Sr ibn y i!), spół
czynnika n (Ga ngui 11 et-Kut te r'a) do 0,07 (dla terenu inu
dacyjnego, pokrytego lasem) resp. Ma n n i n g'a do 0,06. 

Inna praca Po I a k o w'a, prowadzona w związku z projek
tem regulacji dolnej Wołl!i, poświęcona jest metodzie wyzna
czenia spółczynników C dla koryta głównego i dla koryta inun· 
dacyinego - zapomocą t. zw, modułów przepływu (q. J'f,). 

Wreszcie badania Ma I a w ki n'a, wykonane na 10 odcin
kach czterech obfitujących w progi rzek Środkowej Karelii, 
wyznaczyły granice wartości n i '( dla poszczególnych odcinków 
rzek tych o specyficznych cechach profilu. 

Prof. Tim o n o w zaznajamia nas z wynikami prac badaczy 
sowieckich Pu z y re wski j, Pa wł owski j, Lot ter, By
d i n:!), mających na celu wyznaczenie wzorów dla obliczenia 
przepływu rzek w okresie zlodzenia na podstawie elementów 
hydraulicznych. Osią~nięte wyniki referent ocenia jako niedo
stateczne „ze względu na sztuczny charakter zastosowanych 
metod, a przedewszystkiem użytych do cbliczenia wzorów (Che z y, 

1) Właściwie użyć by należało terminów: ,.okres w olny od zjawisk lodo
wych" i „okres zjawisk lodowych". 

2) Odrębną cechą wzorów By di n'a jest to, że zawierają one m. in. spół· 
czynniki dla obliczenia przeciętnych chyżości przepływu przy pochodzie lodu oraz 
zlodzeniu cząstkowem (w różnych fazach tegoż). 
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Ma n n i n g'a i in.), które były przez swych autorów zestawiane 
dla znacznie mniej skomplikowanych warunków ruchu wody". 

Rozwiązania zagadnienia w postaci ogólnej i w poszcze
gólnych wypadkach referent oczekuje od systematycznych obser
wacyj i badań prowadzonych w warunkach naturalnych i sztucz
nych (w ad hoc urządzonem laboratorium lodowem); opracowa
nia programu tego rodzaju badań dlokonał ostatnio Naukowy 
Instytut Badawczy Hydrotechniki przy Głównym Zarządzie 
Budownictwa Wodnego Z. S. R. R. 

1S, Wahania wod,ostanu. 

W referacie p. t. ,,Wpływ wiatru na warunki ruchu szero
kich rzek" Ti I ze n (Estonia) podaje wyniki specjalnych obser
wacyj, prowadzonych w latach 1934/35 na rz. Narva w górnym 
jej biegu (bezpośrednio po wyjściu z jez. Peipus), celem ibada
nia wpływu na stan wody i układ spadków wiatrów różnego 
kierunku (w stosunku do kierunku pr·ądu} i siły. 

Analogiczny temat w stosunku ido powierzchni morza roz
patruje P a 1 me n (Finlandia) w refe·racie p. t. ,,O spiętrzeniu 
powierzchni wody, wywołanem stacjonarnem działaniem wiatru", 
nawiązując do poprzedniej swej pracy 1} (Soc. Sc. Fenn. Comm. 
Phys. Math. VI, 14, Helsingfors 1932) i uzupełniając ją badaniami, 
przeprowadzonemi na podstawie obserwacyj anemometrycznych 
i hydrometrycznych w pierwszych dniach stycznia 1935 w okre
sie stacjonarnego działania silnego l(ponad 5° Beaufort) wiatru 
w zatoce Botnickiej. 

Następny referat z ramienia Finlandii przedłożył S. E. St e
n i j, dając analizę genezy i przebiegu spiętrzenia wód Newy 
dn. 23. IX. 1924 przez falę powstałą w jej ujściu w zatoce Fiń
skiej. Fala ta, jak wiadomo, spowodowała powódź w Lenin
gradzie, jedną z największych ostatni,ej doby. 

Kompleks towarzyszących jej zjawisk był już niejednokrot
nie przedmiotem badań uczonych Z. S. R. R. (W. Wie se, 
V. Berg, W. Du bo w), w poglądach ich jednak na przyczyny 
tak wyjątkowego podniesienia się wodostanu Newy (369 cm nad 
poziom normalny) zauważyć się daje ;maczna rozbieżność. St e
n i j po przeprowadzeniu szcze~ółowego badania ogólnych wa
runków hydrometeorologicznych okresu powstania i postępu 
fali dochodzi do wniosku, że niezwykła wysokość jej kulminacji 
była spowodowana zbiegiem szeregu okoliczności, a mianowicie: 

1. kierunkiem drogi cyklonu, równolle~łym do osi zatoki, a zatem 
sprzyjającym działaniu wiatrów W, 

2. chyżością przesuwania się deprnsii, równą chyżości wolnej 
fali, idącej z otwartego Bałtyku, na skutek czego nastąpiło 
sumowanie się wpływów hydrometeorologicznych, 

3. synchronizacja wahań powyższych z wahaniami wtórnemi, 
spowodowanemi falą stojącą - i 

1) Vide referat nasz w „Biul. T- wa Geof. w Warszawie". zesz. 6. str. 27. 
Warszawa 1932. 
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4. stanem nadnormalnym morza, przyczem ostatnim dwum 
czynnikom autor w stosunku do najbardziej na wschód 
położonej części zatoki przypisuje względnie najmniejsze 
znaczenie. 
Pod ogólnym tytułem „O wahaniach stanu wody" streścił 

W. M. Makkawiejew wyniki prac następujących: 
1. Kr a wet z'a i Du bo w'a badania nad związkiem fal sto

jących Bałtyku z powodziami w Leningradzie 1) - falom 
tym autorowie przypisują znaczenie czynnika dominują
cego (pneciwko poglądowi temu wypowiada zastrzeżenie 
St e n i j). 

2. Prace z dziedziny teorii fal stojących (Mak ka wieje w'a, 
Dawison'a, Simonow'a i Remezowoj). 

3. Prace Mak ka wie ie w'a z dziedziny teorii długich fal 
wewnętrznych, fal wywołanych działaniem wiatru, oraz 
N akar en ko - eksperymentalne badania nad siłą ciśnie
nia fal na ściany pionowe i pochyłe. 

16. Postęp fal wezbrań. 

W referacie p. t. .,Postęp wezbrań wiosennych w dorzeczu 
jeziornem" przytacza A. Fabr i ci us (Finlandia} szereg danych 
o przebiegu wezbrań wiosennych w położonem na wschodnich 
kresach Finlandii dorzeczu Sotkamo, którego powierzchnię 

· (7 500 km2
) w 11,60/o stanowią jeziora. Powyższa właściwość 

dorzecza wpływa hamująco na tempo spływu wód wiosennych, 
co poglądowo wykazują przedstawione w referacie wykresy 
przeciętnego (z 16-letniego okresu) przebiegu fali wezbrania na 
średnich odcinkach rzeki, odpowiadających poszczególnym ze~po
łom jeziornym. 

W referacie „Postęp fal wezbrania w górnym biegu Wisły" ~} 
T. Zubrzycki (Polska} podaje metodę określenia sposobu 
współdziałania stanów wody dopływu ze stanami wody rzeki 
~łównej w poszczególnych fazach tworzenia się fali wezbrania, 
w szczególności w wytworzeniu się kulminacii. 

W referacie p. t. ,,Kilka koncepcyj w zakresie przewidy
wań hydrologicznych oraz ich zastosowanie praktyczne" ~1 W.Kol-
1 is a (Polska) znajdujemy opis oryginalnej metody autora analizy 
zjawisk hydro-meteorologicznych przez zastosowanie koncen
tracji materiału obserwacyjnego (np. w poszczególnych dniach} 
oraz przez badanie stopnia prawdopodobieństwa ich występo
wania (w typowym miesiącu, bądź roku). 

W referacie p. t. ,,O obliczeniu ruchów niestałych w kana
łach i rzekach" S. Chris tj a n o w i cz (Z. S. R. R.) zaznajamia 
z szeregiem metod, precyzujących rozwiązanie równań różnicz
kowych Bo us si n es q'a, wyznaczających postęp t. zw. fal dłu-

1) C. R. de l"Ac. des Sc. de J'U. R. S. S. Vol. I. N. 1. 1935. 
2) Tekst polski referatu vide „Wiadomości Służby Hydrograficznej". zesz, 3, 

Warszawa 1936. 
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gich, w korycie o przekroju dowolnym. Za przykład fal tego 

typu służyć mogą fale w ujściach rzek, fale wezbranio\, e, jak 

również fale wytwarzające się w kanałach i rzekach na slrntek 

działania regulacyjnych urządzeń stacyj hydro - elektrycznych. 

17. Badania hydrometryczne. 

W pierwszym z referatów grupy F. L o n n fors komunikuje 

spostrzeżenia swe, dotyczące w pływu i:e" nych specjalnych \\ a

runków usytuowania profilu (przy podziale rzeki na kilka koryt, 

Zamciy,ko Olohborg (Olavinlinna) w Ny~loll (Savonlinna). 

z których jedno okresowo bywa zagradzane tratv ami) na dys

persję punktów krzywej konsumcyjnei, Tenże autor przedłożył 

komunikat, przedstawiający sprawozdanie z pomiarów hydro

metrycznych, wykonanych w Finlandii po rok 1936 w ilości 3 270 

(w tern 2 320 wykonanych przez Biuro Hydrograficzne), z poda

niem danych o położeniu profilu hydrometrycznego, profilu 

wodowskazowego, odczytu na wodowskazie, oraz objętości prze

pływu. 

Analogiczny temat, odnośnie organizacji i wyników badań 

hydrometrycznych w Danii stano,d treść referatu F. Te c b t -

11 a n se n'a. P owierzchnia kraju podzielona i~st na 67 pc,szc7e

gółnych zlewni, z których każda posiada jeden lub kilka punk

low hydro- i pluwiometrycznych (\"iększośc stacyj założona 

wstała w roku 1917). Normy rocznego odpływu jednostko" ego 

wskazują na różnorodność cech hydrologicznych poszczególnych 

,lewni: największe odpływy wykazuje Jutlandia (9 - 13 /,sli 

331 -



odpływy maleją ku wschodowi (Fionia 8,3 - 8,6 1/s, Zelandia 
6 - 7 1/s, Falster 4 - 5 l/s, Bornholm 6 I/si; stosunek odpływu 
do opadu waha się w szerokich granicach od 0,23 do 0,60 (na 
kilku zlewniach osiąga nawet 0,71 do 0,83). · 

Drugi komunikat grupy - Re n q vis t'a ·- zawiera szernat 
i zasady działania zaprojektowanego przez autora prądomierza 
używanego w wąskich przejściach, kanałach, basenach portowych 
i t. d. do automatycznego wskazywania kierunku i chyżości 
prądu. Konstrukcja przyrządu jako indykatora kierunku prądu 
jest oparta na koordynacji ruchów pływaków, znajdujących się 
w naczyniach połączonych z przestrzenią wodną w dwu punk
tach badanego kanału; tarowanie przyrządu jako wskaźnika 
chyżości prądu odbywa się na podstawie wzoru Che zy. 

Do tejże grupy winien być również zaliczony komunikat 
S. W. W osk res se n ski j'a, obrazujący wytężoną pracę hydro
logów sowieckich w kierunku ewolucji metod hydrometrycznych 
oraz udoskonalenia wzgl. stworzenia nowych typów instrumen
tów, aparatów i urządzeń pomiarowych. Komunikat powyższy 
jest niejako referatem generalnym w stosunku do 10 oryginal
nych komunikatów, dotyczących następujących tematów: a) zdję
cia związane z pomiarami hydrometrycznemi; b) pomiary stanów 
wody, cl pomiary chyżości i kierunku ruchu wody w morzach, 
rzekach i warstwach podziemnych; dl pomiary objętości prze
pływu (wód powierzchniowych i podziemnych} i ilości materiału 
unoszonego; e) pomiary temperatury wody i l!runtu. 

W rozdziale (a) znajdujemy zastosowanie metody stereo
fotogrammetrycznej do zdjęć sytuacyjnych ze statków, kursują
cych wzdłuż brzegów rzecznych i morskich, opracowanie metody 
deszyfrowywania hydrolo2icznego zdjęć lotniczych celem wy
znaczenia na podstawie tychże głębokości nurtu (z dokładnością 
1 - 30/o), opracowanie tabel poprawek do wyników pomiarów 
głębokości rzek przy użyciu sond linowych, oraz opis sondy 
ulepszonej do pomiarów rzek głębokich przy znacznej chyżości 
prądu (tak zwany metr pływający). W rozdziale (b) komunikat 
wymienia: opracowanie konstrukcji uproszczonych łat wodo
wskazowych, znaczących maxima i minima stanów wody, przy
rządu do pomiarów dokładnych spadku zwierciadła wody zapo
mocą amortyzatorów (aparat Kir il i n'a, jak również konstrukcja 
aparatów wodowskazowych telesygnalizacyjnych (m. in. tak zw. 
„mówiącego wodowskazu"), wreszcie licznych przyrządów do 
pomiaru stanu wód gruntowych w studniach. W rozdziale (c) 
autor wymienia ulepszone metody pomiarów pływakami (pły
wak - integrator) przy pomiarach chyżości na rzekach, badania 
nad konstrukcją pływaków, stosowanych przy mierzeniu prądów 
morskich, opracowanie nowych typów młynków z samopisami 
rejestrującemi kierunek prądu w płaszczyźnie poziomej i pio
nowej (młynek bifilarny W osk res se n ski j'a i Ka 1 i n ski i'a, 
młynek na rurze S ze st owski j'a), zastosowanie metody foto
metrycznej do pomiaru chyżości oraz burzliwości ruchu wody 
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w potokach (turbomierz - Blum ber g'a), wreszcie przyrządy 

do pomiaru ruchu wód gruntowych (Petr o w'a i Kos i n'a). 

W rozdziale (cl znajdujemy opis metod pomiaru objętości 

przepływu, wyłączających pomiar chyżości; do tej kategorii na-

Jaz zakładu wodnego lmatra (142 OOO HP) na rz. Vuoksi. 

Miejski zakład wodny w Tampere - Tammerlors (11 OOO HP) przy wodospadzie 

Tammerkoski 

leży metoda Głuszko w'a t. zw . .,ukośnych gałsów", metody 

chemiczne (Sok o l n i ko w'a), metody przelewowe. Pozatem 

komunikat zawiera opis nowych metod (Łopat i n'a i Sem e

n o w'a) pomiaru ilości rumowiska dennego zapomocą dokład-
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nego sondowania dna w profilu podłużnym (fale namułu d~nnego), 
opis ulepszonego stratometru Per f il je w'a do ekstrakcji prób 
gruntu dennego, wzmiankę o badaniach Semen o w'ej nad ukła
dem materiału unoszonego w przekroju poprzecznym, wreszcie 
dane o badaniach Koh l'a, dot. pomiaru wydajności studzien 
gruntowych. 

W ostatnim rozdziale (d) zaznaczyć należy wzmiankę autora, 
stwierdzającą, że ostatnio, w myśl uchwały lV Konferencji hydro
logicznej o potrzebie zorganizowania masowych i dokładnych 
obserwacyj termicznych na rzekach, została wydana specjalna 
instrukcja dla obserwatorów stacyj hydrometrycznych I-go i U-go 
rzędu. Pozatem wydział hydrofizyczny Państw. Instytutu Hydro
logicznego opracował szerei! konstrukcyj precyzyjnych przyrzą
dów do pomiarów temperatury wód. W tymże rozdziale znaj
dujemy wzmiankę o badaniach F. J. By di n'a nad układem 
wzajemnym temperatury wody w nurcie oraz temperatur po
wietrza i temperatur gruntu na brzegu na głębokości 80 cm. 
Dwuletnie badania wykonane w kilku przekrojach rz. Swiru 
stwierdziły istnienie ścisłej korelacji: 

a) między przeciętną temperaturą powietrza z 20-dziennego 
okresu, poprzedzającego datę pomiaru temperatury wody, 
a temperaturą wody z tejże dały, 

b) między temperaturą wody a temperaturą gruntu na głę
bokości 80 cm. 
Wyniki te mogą stworzyć podstawę dla prognozy zjawisk 

termicznych w rzekach i jako takie zasługują na uwagę. 

18, Pomiary opadów atmosferycznych, 

W Finlandii północnej - 30°/0, w południowej - 20°1o opa
dów atmosferycznych stanowią opady w postaci śniegu; znaczna 
długość trwania tam szaty śnieżnej sprawia, że zagadnienia niwo
metryczne już oddawna były przedmiotem badań meteorologów 
i hydrologów tego kraju. Na Konferencji temat powyższy przed
stawiony został w 3 referatach: W. Korhonen'a ( .. Badania 
szaty śnieżnej i opadów stałych w Finlandii" i „Przeciętna zawar
tość wody w pokrywie śnieżnej w Finlandii na 15 marca z okresu 
1919 - 1934") oraz A Siren'a - .. Oznaczenie wodnego ekwi
walentu szaty śnieżnej". Z pierwszego z wymienionych refera
tów dowiadujemy się, że systematyczne obserwacje śniegowe 
zostały zorganizowane w roku 1890 z inicjatywy Centralnego 
Instytutu Meteorologicznego i Towarzystwa Geograficznego. 
W roku 1919 obie sieci stacyj obserwacyjnych tych instytucyj 
zostały zjednoczone pod egidą Instytutu. Program obserwacyj 
obejmował: pomiar wysokości szaty śnieżnej, notowanie daty 
pierwszego i ostatniego śniegu, daty utworzenia się oraz zaniku 
pokrywy śnieżnej i lodowej na wodach, pomiar zasięgu śniegu, 
grubości lodu, wreszcie obserwacje nad zamarzaniem gruntu. 
Od roku 1909 wprowadzono pomiary zawartości wody w pokry
wie śnieżnej; w tymże roku Biuro Hydrograficzne założyło 
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własną sieć niwometryczną o podanym programie obserwacyj, 
zaś od roku 1933 do obserwacyj tych przyłączyły się stacje 
Głównego Zarządu Rolnictwa. 

Jedną z odrębnych metod badań śniegowych, wprowadzo
nych ostatnio na sieciach Finlandii, są t. zw. pomiar)' trasowe 
(Linienmessungen). przeprowadzane w okresie największej miąż
szości warstwy śnieżnej (okres ten przypada przecię1nie w i:o
łowie marca), w celu uzyskania podstawy do obliczenia rezerw 
wód wezbraniowych. 

Pomiary powyższe wykonywane są wzdłuż określonych 
tras (co 50 m punkt pomiaru wysokości warstwy, co 200- 250 m
pomiar gęstości śniegu) prostolinijnych, tak wytyczonych, aby 
trasa przecięła możliwie większą ilość różnorodnych komplek
sów terenowych. 

Poza charakterystyką poszcze~ólnych kompleksów tereno
wych i f;!rup regjonalnych odnośnie wysokości i gęstości warstwy 
śnieżnej. referat Kor ho n e n'a przytacza interesujące dane o za
chowaniu się szaty śnieżnej w okresie głównym topnienia oraz 
o stosunku odpływu w okresach wezbrania do wód rezerw 
śnie,:!owych. 

Następny referat Kor ho n e n'a przedstawia wyniki obser
wacyj nad wodnym ekwiwalentem szaty śnieżnej w Finlandii 
według stanu na 15 marca - z okresu piętnastolecia 1919 - 1934. 
Należy zaznaczyć, że olbrzymi materiał obserwacyjny, opraco
wany przez autora, został uzyskany w drodze ankiety, w od
powiedzi na rozesłane przez autora zwykłe karty pocztowe 
z krótkim nadrukiem, zawierającym przepis sporządzenia od· 
powiedzi. 

O stopniu uspołecznienia i stosunku ludności do zagadnie
nia świadczy fakt, że liczebność roczna korespondentów biorą
cych udział w ankiecie wahała się w granicach 4 500 - 6 OOO. 

Ostatni z przedłożonych referatów - A. Sire n'a uzupełnia 
dwa poprzednie, omawiając szczegółowo metodykę pomiarów 
zawartości wody w śniegu, oraz w ogólnych zarysach wyniki 
przeprowadzonych badań. Autor opisuje stosowane metody 
pomiarów - pomiar ilości wody stopionej warstwy, względnie 
bezpośrednie ważenie wycinka śniegu na specjalnej wadze drąż· 
kowej, przeprowadzając zarazem porównanie danych, uzyska
nych drogą pomiaru zawartości wody w warstwie śniegu, z ilością 
opadu, zmierzoną zapomocą opadomierzu ze stożkiem ochronnym 
N i p he r'a. Wiele uwagi poświęca autor zdjęciom trasowym 
w szczególności metodzie tras kwadratowych, stosowanej przez 
Biuro Hydrograficzne (od roku 1935). 

Poza referatami , do tejże grupy zalicza się komunikat 
K. Kir de - Fr i t s c h'a (Estonia) ,,Opad deszczowy w Tartu", 
przedstawiający analizę 537 pluwiogramów st. Tartu za okres 
1926 - 1934, 

* * * 
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W wyniku dyskusji, przeprowadzonej na posiedzeniach sek
cyjnych w dniach 9 - 12 czerwca, oraz na podstawie wniosków, 
zgłoszonych przez komisje Konferencja na W alnem Zebraniu 
dnia 13 czerwca · powzięła następujące uchwały, niżej wymie
nione w kolejności punktów programu Konferencji: 

ad 1. A. Konferencja uważa za pożądane, aby zagadnienie sto
sunków odpływu i opadu było włączone do programu 
następnej Konferencji, ze szczególnem uwzględnieniem 
wpływu jezior i in. czynników. 

B. Jest pożądane, aby został poddany badaniu okres 
dobowy niedosytu wilgotności i kondensacji, łącznie 
z badaniem wpływu zamarzania gruntu. 

C. Poleca się wyłonionej przez Konferencję specjalnej 
Komisji do sprawy ankiety o maxymalnym przepływie 
rzek - w składzie pp. Ko l u p a i I a, R e n q v i st, 
Ru n do - przedłożyć odnośny wniosek Stałemu Biuru 
Konferencyj. 

ad 2, 3, 4. (Uchwala ogólna). Stwierdza się korzyść ankiet, ogło
szonych przez Komitet Organizacyjny w sprawie badań 
jezior, torfowisk i wód gruntowych, i doniosłe znacze
nie osiągniętych na tej drodze wyników. 

ad 4. Jest pożądane: 

A. aby przy badaniach wód gruntowych były uwzględ
niane również badania wilgotności gruntu i wody za
wieszonej (Haftwasser); 

B. aby w krajach, nie posiadających instytucyj central
nych do badań wód gruntowych, odnośne badania były 
zainicjowane i prowadzone według jednolitych pro
gramów. 

C. aby z ramienia tych krajów, w których wyżej wymie
nione prace badawcze już zostały zorganizowane, były 
przedłożone na następnej Konferencji sprawozdania 
dot. zastosowanych metod oraz uzyskanych wyników. 

ad 5. Jest pożądane: 
(łącz. z 8) aby wpływ wyrąbywania lasów i robót odwadniających 

na odpływ był poddany badaniu na małych zlewniach, 
z uwzględnieniem warunków meteorolo~icznych, klima
tologicznych i topograficznych, jak również wielkości 
powierzchni jezior, przepuszczalności gruntu, szaty 
roślinnej i in. czynników. 

ad 6. A. aby badanie ruchu rumowiska i zawiesiny rzecznej 
prowadzone było nadal, w tym celu, by w niedalekiej 
przyszłości dojść do rozwiązania zagadnienia o ilości 
materiałów stałych, doprowadzanych przez rzeki do 
morza Bałtyckiego; 
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B. aby metoda oznaczenia modułu charakteryzującego 
formę przekroju koryt rzecznych przedłożona przez 
We g n e r'a (referat 6 B), była poddana kontroli przez 
przerachowanie wymienionego wskaźnika na podsta
wie danych pomiarowych szeregu rzek, poczem odnośne 
wyniki zostałyby zreferowane na VI Konferencji hydro
logicznej; 

C. aby prowadzone były systematyczne sondowania prze
krojów mostowych, w celu zbadania wpływu mostów 
na naturalny regime rzek. 

ad 7. Jest pożądane: 
aby przy prowadzeniu badań nad warunkami zamarza
nia rzek szczególna uwaga zwrócona była na posta
ciowość fizykalną lodu. 

ad 9. Dla wyjaśnienia zagadnienia bilansu morza Bałtyckiego 
jest pożądane, aby: 

A. w dalszym ciągu prowadzone były badania nad wy
mianą wód Bałtyku i Kattegatu, 

B. wypełniona była luka, wytworzona przez brak bezro
średnich pomiarów parowania na Bałtyku, 

C. zostały udostępnione zapisy wszystkich stacyj mareo
graficznych Bałtyku, dokonywane co 4 godziny (O", 411, 
81\ 12\ 16", 20" - według Gr.), 

D. conajmniej raz do roku na całym Bałtyku - w przy
bliżeniu jednocześnie - były wykonywane w miejscach 
charakterystycznych serie hydrologiczne na wzór wy
konywanych w północnej części tegoż morza. 

ad 10. Jest pożądane: 

ad 11. 

A. aby systematyczne dostatecznie dokładne obserwacje 
temperatury i słoności wody były przeprowadzane 
na statkach odbywających rejsy na Bałtyku; 

B. aby wyniki poszczególnych obserwacyj ujęte w jedno
litą tabelaryczną formę były jaknajrychlej publikowane. 
Poza tern Konferencja przyjmuje do wiadomości inicja
tywę łotewskiego Biura Hydrograficznego w kierunl<U 
prowadzenia miesięcznych badań tałasso]ogicznych 
w zatoce Ryskiej, zaznaczając, że badania te~o rodzaju, 
stanowiące ważne ogniwo w poznaniu regime'u środ
kowego Bałtyku i Bałtyku wogóle, mają doniosłe zna-
czenie i jako takie zasługują na uznanie. 
Konferencja stwierdza, że narazie w stanie wiadomości 
o falach powierzchniowych Bałtyku istnieje poważna 
luka; lukę tę należy wypełnić zarówno ze wz~lędów 
teoretycznych, jak zwłaszcza praktycznych. Jest po
żądane, aby przyszłe Konferencje hydrologiczne państw 
bałtyckich przyczyniły się do rozwoju badań w tej 
dziedzinie. 
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ad 12. Jest pożądane: 
A. aby w dotychczas niezbadanych rejonach dna Bałtyku 

były przeprowadzone szczegółowe· badania osadów, 
o ile możności z zastosowaniem metodyki · opisanej 
w referacie U h l'a (Z. S. R. R.); · 

B. aby prowadzone przy wykonywaniu budowli porto
wych wiercenia jaknajszerzej były wykorzystywane 
dla zbadania hydrologicznych i geologicznych cech 
wybrzeża; 

C. aby wzór podany przez prof. Mu n c h - Peters e n'a 
(w referacie tegoż 12 B) dla obliczenia ruchu materiału 
unoszonego został poddany kontroli na wybrzeżach 
Bałtyku, poczem wyniki powyższej kontroli byłyby 
zreferowane na najbliższej Konferencji. 

ad 13. Jest pożądane: 
A. aby rokrocznie opracowywana była ogólna charakte

rystyka warunków zlodzenia morza według jednolitych 
zasad; 

B. aby opracowana została klasyfikacja lodu morskiego 
według cech genetycznych, mając na względzie zasto
sowanie jej do raportów nadawanych dla celów żeglugi 
morskiej; 

C. aby opracowana została instrukcja dla określenia postaci 
lodu morskiego, jego ruchów i własności; 

D. aby według analogicznych wytycznych została zorga
nizowana praktyczna Służba Lodowa na morzu, 

E. aby raporty, nadawane o stanie lodów na morzu, były 
uzupełniane wywiadem, dokonywanym zapomocą samo
lotów. 

Poza tern Konferencja postanawia zwrócić się do Instytutu Badań 
Morza w Helsingforsie z prośbą o opracowanie pro
gramu badań, mających na celu otrzymanie danych 
porównawczych oraz uzyskanie ogólnego poglądu na 
regime zimowy Bałtyku. 

ad 14. Jest pożądane, aby w celu wyjaśnienia zagadnienia 
oporu przy ruchu wody w korytach rzecznych, były 
prowadzone szczegółowe badania hydrauliczne w ka
nałach zakładów wodnych - w warunkach jaknaibar
dzie j zbliżonych do przepływu naturalnego. 

ad 16. Jest pożądane, aby najbliższej Konferencji hydrolo
gicznej został przedłożony materiał, dot. metod pro· 
gnozy stanów wody i sygnalizacji tychże, stosowanych 
w poszczególnych państwach bałtyckich; zebranie po· 
wyższego materiału w drodze ankiety mogłoby być 
wykonane przez Stałe Biuro Konferencyj w Rydze. 

338 -



ad 17. 

ad 18. 

Jest pożądane, aby materja.ł ankietowy zebrany dla 
III Konferencji w sprawie mi?todyki obserwacyj wodo
wskazowych i pomiarów obj,~tości przepływu po odpo
wiedniem uzupełnieniu został opublikowany staraniem 
Stałego Biura Konferencyj. 

Jest pożądane, aby były prowadzone porównawcze 
obserwacje opadu, przy zastosowaniu przyrządów róż
nego typu oraz wspólnego normalnego opadomierza 
(np. typu Kos c hm ie de r'a]ł, jak również obserwacje 
kondensacji w gruncie oraz pomiary liniowe warstwy 
śnieżnej. 

Wizytacje i ekskursje. 

Poza posiedzeniami, uczestnicy 1) Konferencji zwiedzili 
w Helsingforsie instalacje wodociągu miejskiego, zasilanego przez 
wody rz. Vanda po uprzedniem oczys.~czeniu ich zapcrnccą alu
minatów, stację oczyszczania ścieków miejskich, oraz Instytut 
Badań Morza (Havsforskningsinstitutetl, jedną z niewielu placó
wek badawczych te~o rodzaju w Europie (poza Deutsche See
warte i Instytutem Oceanograficznym w Monaco). 

Po zamknięciu Konferencji odbyła się zorganizowana z wzo
rową starannością przez Komitet Organizacyjny Konferencji 2) 

trzydniowa ekskursja, w czasie której zwiedzono: 

a) w pierwszym dniu wielkie szluzy Malkia i Mustola (o różn. 
poziomów 13 ml na kanale nawii~acyjnym Saima, łączącym 
jezioro tej nazwy z zatoką Fińską pod Wybor~iem (Viipuri) 
oraz zakład wodno - elektryczny o mocy 142 OOO HP na rz. 
Vuoksi (przy wodospadzie lmatra), 

b) drugiego dnia - znany ze swego malowniczego położenie 
oz Punkaharju, oraz niemniej malownicze miasteczko Nvslott 
(Savonlinna) z ruinami średniowi,ecznego zamczyska Olofs
borg, 

1
) W Konferencji wzięły udział delej!acje oficjalne: Estonii. Danii. Finlandii, 

Litwy, Łotwy. Niemiec, Norwej!ji (po raz pierwi,zy) i Polski z W. M. Gdańskiem; 
nie byli obecni dele)!aci Szwecji i Z. S. R. R. ~IV skład dele)!acji polskiej wcho
dziły następujące osoby: 

Inż. T. Zubrzycki. kierownik Instytutu Hydroj!raficznej!o, w charakterze 
przewodniczącej!o delej!acji polskiej i j!dańskiej. inż. A. Ru n do, radca Instytutu 
Hydro)!raficznel!o - z ramienia Min. Komunik„ lepi. St. Dłuski. kierownik Obs. 
Morskie,:!o w Gdyni-z ramienia Państw. Inst. Meteorol.. doc.dr.inż. K. W 6 y ci ck i -
z ramienia Politechniki Warszawskiej. Dele,:!ację: l!dańską jako członek-,:!dańszcza
nin reprezentował dr. inż. W i n k e I. profesor Politechniki Gdańskiej. A litre 
personnel uczestniczył w Konferencji inż. Wł. Ko 11 is, redaktor „Gospodarki Wodnej". 

2) Na czele Komitetu stal prof. Ro I f W :i t t i n g, talassoloj! o sławie euro
pejskiej, dyrektor Havsforskninj!sinstitutet. funkcje sekretarza j!eneralnej!o pełnił 
dr. H e n r i k R en q v i st. dyrektor Hydro,:!rafiska Byran, przy udziale inż. A. F a
br i ci u s'a, kierownika wydziału wymienionego Biura. 
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c) ostatniego dnia - zakłady przemysłowe w Tampere-Tam
merfors (fabrykę wyrobów z masy drzewnej Tako O. Y. 
założoną w roku 1875, oraz przędzalnię lnu i zakłady me
chaniczne, założone w roku 1856 - Tammerfors Linne -
och Jam Manufaktur A. B.), pojezierze Pyhajarvi oraz górę 
zamkową Aulanko w dobrach Karlberg. 
W zakończeniu niniejszego przeglądu należy stwierdzić, że 

Konferencja helsingforska, pomimo iż nastąpiła po leningradzkiej, 
którą cechował nader liczny udział zrzeszonych sił naukowych 
Z.S.R.R., nie wykazała załamania. Znaczna ilość nader sumien
nie opracowanych ankiet, dotyczących podstawowych zagadnień 
z różnych działów hydrologji, jeśli nie dostarczyła bezpośrednio 
ich rozwiązania, przyczyniła się w każdym razie do zebrania 
rozległego materiału informacyjnego i umożliwiła należytą orien
tację dalszej pracy badawczej. Poza tern Konferencja wytwo
rzyła warunki, sprzyjające licznemu udziałowi badaczy finlandz
kich (na 96 prac - 31 dostarczyła Finlandia), co ze swej strony 
wpłynęło na udostępnienie szerszemu gronu hydrologów zapoz
nania się z ich działalnością. Działalność ta zasługuje na naj
wyższe uznanie. Należy bowiem uprzytomnić sobie, że w nie
których działach badań Finnowie zajęli posterunki, naogół Ie1ące 
odłogiem (badania śniegowe, badania wpływu jezior na odpływ, 
badania morskich osadów dennych), w innych - dzięki wzoro
wej organizacji pracy - osiągnęli wyniki, zapewniajace im poło
żenie dominujące {badania chemiczne i termicrne wód Bałtyl,u). 

Uczestnikom Konferencji helsingforskiei, zwłaszcza tym, 
którzy 10 lat temu w szczupłem j!ronie zebrali sie w Rydze, aby 
podwaliny gmachu współpracy hydrologów załotyć. danem było 
być świadkami rosnącego uznania ogółu państw bałtyckich dla 
ich dzieła. Za jeden z wyrazów tego uznania poczytywać na
leży ugruntowanie działalności Stałego Biura Konferencyj w Ry
dze oraz zgłoszenie przez przedstawiciela Rzeszy Nierrieckiei 
radcę ministerialne~o Kor n e r'a - żvczenia rządu Rzeszy, aby 
przyszła - szósta zkolei - bałtycka Konferencja hydro]oJ!iczna 
odbyła się na terytorium Niemiec, o ile możności nie późniei, 
niż w roku 1938. Podobnej treści oświadczenie z zaproszeniem 
do Kowna zgłoszone zostało przez przedstawiciela Litwy. 
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Mgr. E D W A R D R O H L E 

KLASYFIKACJA I ZNAKOWANIE BŁOT, BAGIEN 
ORAZ GRUNTÓW PODMOKŁYCH NA MAPACH 
TOPOGRAFICZNYCH 

W ■ tęp, 

Błota, bagna i grunta podmokłe zajmują około 10°1o obszaru 
Polski. Największe przestrzenie bagien znajdują się na wscho
dzie naszego kraju, a przede wszystkim na Polesiu, gdzie odg1ry
wają dominującą rolę w krajobrazie. Na tych to obszarctch 
miałem możność stwierdzić podczas kilkoletnich badań geo.Jo
gic1.0ych, niewystarczalność klasyfikacji i znakowania na doty,ch
czasowych mapach topograficznych. Dokładność klasyfikacji jest 
rzeczą doniosłej wagi przede wszystkim dla spraw wojskowych. 
Mapa topograficzna, stanowiąca ważny czynnik w prowadze1niu 
działań wojennych, na obszarze bagiennym najczęściej zawodziła, 
co dostatecznie wykazała wojna 1914- 1920 roku - bagna bJły 
zagadką kryjącą wszelkie możliwości. Dowódcy na wszelkich 
szczeblach dowodzenia napotykali na wielkie trudności na tere
nach bagnistych i stale zmuszeni byli do przeprowadzania szcze:~ó
łowego rozpoznawania terenu, przyjęte bowiem znaki topogra· 
ficzne na mapach rosyjskich, następnie niemieckich i austriackich 
są schematyczne i nie pozwalają na szybką i dokładną orientacię. 
Podobny charakter maią nowe polskie mapy topograficzne. Nie 
uwzJ!lędnione są na nich istotne cechy fizyczne bagien, tak bar
dzo ważne dla celów wojskowych. Notatka niniejsza obejm,uie 
naiważniejsze uwagi dotyczące klasyfikacii błot i ba~ien oraz ich 
kartograficznego przedstawienia na mapach w podziałce 1 : 100 OOO. 

I, Kla■yfikacja i znaki topograficzne biot, bagien i gruntów 
podmokłych na pol■kich mapach topograficznych, 

Znaki topograficzne obszarów błot, bagien i gruntów pod
mokłych składają się w zasadzie z dwóch części: znaku oma
czającego stopień zabagnienia terenu oraz znaku przedstawia-
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jącego pokrycie danego obszaru, a więc łąki, pastwiska, lasy, 
krzaki lub nieużytki. 

Polskie znaki topograficzne używane ńa mapach Wojsko· 
wego Instytutu Geograficznego ulegały kilkakrotnym zmianom 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Pierwsze znaki topograficzne 
znajdujemy na „Tablicy" zatwierdzonej przez szefa sztabu w dniu 
13. III. 1923 roku. 

Na tablicy tej podane zostały dwa znaki dla przedstawienia 
zabagnienia terenu a mianowicie: jeden - grunta podmokłe 
i drugi - oznaczający łącznie moczary porośnięte trzciną i sito
wiem i bagna nie do przebycia. Dla przedstawienia pokrycia 
terenu zastosowano jeden wspólny znak dla łąk i pastwisk, drugi 
dla lasów oraz trzeci dla zarośli i krzaków, nieużytki były 
w tablicy tej pominięte. 

Na późniejszych mapach zachowano podwójny znak dla 
przedstawienia zabagnienia terenu, zmieniając jedynie jego stronę 
graficzną oraz wprowadzono oddzielny znak dla łąk, pastwisk 
i nieużytków. 

Omówię pokrótce wszystkie wyżej wymienione oznaczenia: 
1. Grunta podmokłe zaznaczone są kreskami poziomymi 

/!rubości 0,05 mm, długości 2 - 3 mm; odstęp między kreskami 
0,8 - 1 mm. Znak ten jest w kolorze czarnym z niebieskim 
cieniem. Granice l!runtów podmokłych nie są wyznaczone. Znak 
gruntów podmokłych stosuje się wraz z oznaczeniem odnośnego 
pokrycia terenu. 

2. Bagna, błota i trzęsawiska przedstawione są kreskami 
poziomymi grub0ści 0,05 mm, długości 4 - 6 mm; odstep między 
kreskami wynosi 0.5 mm. Pod czarną kreską znajduje się nie
bieski cień. Kreski przebie~ają przez cały zabagniony te:ren. 
Wśród kresek poziomych umieszczone są kępki z wachlarzowato 
ułożonych 4 kresek dla oznaczenia sitowia. Granice bagna wy
znacza się kropkami 0,1 mm. 

Pokrycie obszarów bagiennych przedstawione jest identycz-
nie z pokryciem terenów suchych, a więc: · 

1. Łąki oznaczone są dwiema małemi kreskami dłu~ości 
0,1 mm, ustawionymi rzędami w szachownicę, odległymi od sie
bie o 2 mm. 

2. Pastwiska mają ten sam znak co łąki, jedynie na obsza
rze pastwisk umieszczone są kępki kresek lub kółeczka. 

3. Nieużytki przedstawione są rozsianemi bezładnie drob
nymi kropkami, na których umieszczono kępki kresek i znaki 
krzaków iglastych. 

4. Dla lasu iglastego przyjęto znak stożka, dla liścias
tego - kółko, zaś las mieszany ma obydwa te znaki. Granica 
lasu oznaczona jest kropkami wielkości 0,1 mm, obszar leśny 
zaznaczono drobnemi i rzadkiemi kropkami, które są gęstsze 
w pobliżu jego granicy. Lasy mają dodatkowy nadruk zielony. 
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5. Zarośla liściaste i iglaste oznaczone są drobnymi kółecz
kami lub stożkami, zależnie od rodzaju krzaków. 
Z kwestią znakowania bagien, błot i gruntów podmokłych 

wiąże się sprawa rozumienia przez Wojskowy Instytut Geogra
ficzny terminu „torfowisko". Z objaśnienia do „Tablicy" znaków 
topograficznych (1923 r .) i w wydawnictwie p. t.: Wzory i objaś
nienia znaków topograficznych Wojskowego Instytutu Geogra
ficznego, Warszawa 1931 r., możnaby wnioskować, że przez torfo
wisko rozumie się jedynie miejsce eksploatowania torfu. Torfo
wisko przedstawiono prostokątami różnej długości i szerokości 
0,6 mm, występującymi pojedyńczo lub w skupieniu. 

li. Uwagi, dotyczące terminologii i klasyfikacji biot, bagien 
ł gruntów podmokłych na polskich mapach topog raficznych. 

Omówione w poprzednim rozdziale znaki topograficzne map 
polskich nie dają dokładnego obrazu błot, bagien i gruntów pod
mokłych. 

Najpoważniejszą wątpliwość nasuwa stosowanie znaku 
,.grunta podmokłe". Według objaśnień „Tablicy" znaków topo
graficznych 1923 roku, są to miejsca stale wilgotne lub też na 
krótki czas wysychające. Grunta podmokłe zmieniają swoje 
granice zależnie od pór roku, dozwalają na przejście wszelkim 
gatunkom broni z wyjątkiem ciężkiej artylerii i ciężarowych 
samochodów. 

Zupełnie inaczej jest sformułowane objaśnienie we „Wzo
rach" 1931 r., a mianowicie: grunta podmokłe są „dla piechoty 
do przejścia, dla kawalerii po rozpoznaniu". W obydwu przy
toczonych objaśnieniach istnieją duże rozbieżności. Jednak ter
min „j!runta podmokłe" nie jest sprecyzowany i stosowanie jego 
pozwala na znaczną dowolność. Wynikają z tego powodu częste 
nieścisłości, niewiadoma bowiem czy gruntami podmokłymi będą 
niewielkie wysychające bagienka o płytkim dnie, czy też obszary 
torfiaste kilkudziesięciocentymetrowej miąższości. 

Dokładne porównanie map topograficznych z mapami glebo
znawczymi wskazuje, że znakiem tym oznaczono zarówno tereny 
słabo podmokłe, średnio głębokie torfy, jak również i grząskie, 
trudne do przebycia biota. W pracy swej topograf musiał 
rozstrzygnąć czy dany obszar bagnisty uważać za grunta pod
mokłe czy bagna, błota i trzęsawiska, mając do wyboru tylko te 
dwie możliwości. Wybór był trudny, a decyzja zależała naj
częściej od przypadku. W kluczu znaków topograficznych brak 
jest oznaczenia pośredniego t. j. dla średnio głębokich torfowisk lub 
błot użytkowanych przeważnie jako łąki lub pastwiska. Są one 
trudniejsze do przejścia, aniżeli ~runta podmokłe, ale dalekie 
jeszcze od zakwalifikowania ich do trzęsawisk lub bagien, które 
są nie do przebycia. 

Właściwe obszary bagien oznaczono jednym tylko znakiem, 
który obejmuje razem bagna, błota i trzęsawiska. Niestety ścisłe 
określenie tych pojęć jest bardzo trudne, o czym świadczą de-
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finicje w słownikach języka polskiego, gdzie bagno określa się 
jako "~ąszcz z wody i ziemi, trzęsawisko", zaś .trzęsawisko jako 

. .. tonące a trzęsące się miejsce". Definicja błota jest jeszcze bar
dziej skomplikowana. Najważniejszym jednak błędem jest sto
sowanie jednego znaku dla bagna, błota i trzęsawiska, które 
mają znaczne różnice pod względem cech topograficznych, i tego 
rodzaju uogólnianie jest zupełnie niewłaściwe, a nawet szkodliwe 
z punktu widzenia użycia mapy dla celów wojskowych. 

Brak odpowiednich kryteriów w klasyfikowaniu i oznacza
niu bagien, biot i gruntów podmokłych spowodował u różnych 
topografów subiektywne stosowanie tych znaków. 

Poważną wątpliwość nasuwa używanie terminu „torfowisko". 
Sformułowanie objaśnienia w „TabJicy" jest tak niejasne i nie
ścisłe, że niewiadoma, czy chodzi tu o torfowisko, czy torfiarnię. 
Nasuwa się przypuszczenie, że przy redakcji znaków przyjęto, 
że tam gdzie istnieje torfowisko, są odkrywki po jego eksploa
tacji. Jest to może słuszne tam, gdzie są małe obszary torfowisk, 
a jednocześnie rozpowszechniona eksploatacja torfu na opał. 
Jednakże na obszarze Polski, szczególniej na kresach wschodnich 
są ogromne torfowiska zupełnie nieeksploatowane. Określenia 
torfowisk i torfiarni są zupełnie ścisłe. Wystarczy spojrzeć do 
słownika Karłowicza, Kryńskiego i innych, którzy tak definiują: 
„Torfowisko jest to miejsce, gdzie zalegają ookłady torfu, zaś 
miejsce gdzie eksploatują torf nazywa się torfiarnią". 

Sprawa pokrycia błot, bagien i gruntów podmokłych nasu
wa również wiele uwag. Ostatnio bowiem ustalono oddzielne 
znaki topograficzne łąk, pastwisk i nieużytków. Podział · ten 
jak widać jest bardzo szcze~ółowy. Praktyka jednak wskazuje, 
że stosowanie tego podziału przedstawia znaczne trudności 
z powodu niemożności rozgraniczenia przede wszystkim łąk od 
pastwisk, a także pastwisk od porośniętych trawą nieużytków. 
Określenie łąki i pastwiska nie nasuwa wątpliwości, trudność 
istnieje jednak w tern, że czę'lto łąki, zwłaszcza na wschodzie 
Polski po jednorazowym skoszeniu w lipcu, w następnych mie
siącach są pastwiskami. Łąki więc i pastwiska w znacznej 
części są nierozdzielne i z tel!o powodu stosowanie oddzielnych 
znaków jest właściwie niemożliwe. Z tych wzl!lędów dane sta
tystyczne zestawiane przez różne urzędy, obiekty te najczęściej 
ujmują razem. 

Również rozgraniczenie pastwisk od nieużytków (trawiastych) 
jest zazwyczaj trudne do ro?.:strzyl!niecia i uzależnione od oso
bistego poglądu topo~rafa. Podobna dowolność istnieje i w in
nych wypadkach, naprzykład przy szacowaniu dla celów po
datkowych kiedy identyczny obszar pod w1~)ędt>m swojej war
tości użytkowej, raz bywa zaliczany do pastwisk, raz do nie
użytków. 

Obszarów, które można było ściśle zakwalifikować jako 
wyłącznie łąkę, pastwisko lub nieużytek, iest znacznie mniej 
aniżeli terenów o niezdecydowanym użytkowaniu. 
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------------------------------Podział obszarów bagiennych według wartości gospodarczej 
miałby duże znaczenie ekonomiczne i naukowe, jednakże ze 
względu na trudności klasyfikacji należy go pominąć. Dla spraw 
wojskowych szczegółowy podział ma drugorzędne znaczenie i na
wet bardzo rzadko stosowany bywa na mapach innych pańs:tw. 
Podział szczegółowy nasuwa nietylko trudności, ale stwarza 
pewne niekonsekwencje. Weźmy chociażby kwestię nieużytk,ów, 
które mają oddzielny znak, a jednocześnie zastanówmy się jaki 
charakter użytkowy mają oddzielnie oznaczone na mapach -
„zarośla iglaste i liściaste". Okazuje się, że zarośla zwłaszcza 
podmokłe są najczęściej nieużytkami. Wynikają więc z tiego 
zbyt szczegółowego podziału zupełnie zbędne trudności. 

Również i rozwiązanie graficzne poszczególnych znaków 
nie jest zupełnie słuszne. Naprzykład - pastwisko jest ozna
czone tak jak łąka, a tylko umieszczone są na niej kółka dla 
oznaczenia zarośli liściastych i kępki kresek jako sitowia. Mogłoby 
to nasuwać przypuszczenie, że pastwisko to szczególny typ ł.ąki, 
na której rosną zarośla i sitowie - jest to oczywiście niesłus2:ne. 

III. Klasyfikacja i znaki biot. bagien i gruntów podmoklycb 
na mapach obcych. 

Klasyfikacja błot, bagien i gruntów podmokłych na map;ach 
innych państw jest dość różnorodna i zależy od cech geo~[ra
ficzno - gospodarczych danych państw. W artykule niniejs2:ym 
omówię przede wszystkim znaki używane na mapach państw 
zaborczych t. j. austriackich, niemieckich i rosyjskich, reprezen· 
tujących bardzo różnorodne tereny geograficzne a także różne 
stopnie kultury gospodarczej. 

Zestawienie znaków używanych na mapach austriackich 
znajdujemy na tablicy p. t. Ze1chenerklarung fiir die Spezialkarte 
der osterreichisch-ungarischen Monarchie im Masse 1 : 75 OOO der 
Natur". Znaki zawarte na tej tablicy podzielone są na kiilka 
grup, z których znaki dotyczące obszarów bagien i błot znajdują 
się w grupach p. t. ,,Kulturen" i „Bodenarten". 

Grupa „Kulturen" obejmuje jak sama nazwa wska2mje 
obszary wszelkich upraw, pośród których znajdują się: 

1. Pastwiska, wrzosowiska i łąki (Hutweide, Heide oder Wiese}. 
2. Lasy z oznaczeniem ich rodzaju. 
3. Gęste zarośla i krzaki (Gestriipp und Gebiisch). 

Widać z tego, że podział pokrycia błot i bagien jest dość 
schematyczny, jednak bardzo celowy z punktu widzenia wojsko
wego, gdyż sprawy dotyczące istotnego użytkowania są pomi
nięte a natomiast został wzięty pod uwagę stan pokrycia tereinu. 
Znak pierwszy {pastwiska, wrzosowiska i łąki) obejmuje prze
strzenie o różnej wartości gospodarczej, ale wojskowo jednoli
tych, gdyż przedstawiają one teren zupełnie odkryty, w prz1~ci
wieństwie do lasów lub zarośli i krzaków, które reprezentują 
obszar mniej lub więcej zakryty. 

345 --



Znaki dotyczące t. zw. rodzaju gruntów (Bodenarten) dzielą 
się zasadniczo na dwie części, a mianowicie' grunta stale lub 
sezonowo podmokłe i obszary sezonowych lub stałych bagien. 

Pierwsze z nich t. j. grunta sezonowo mokre są określane 
jako „przestrzenie tylko czasowo mokre lub zabagnione", i wtedy 
stosowany jest znak pastwiska i łąki lub lasu z napisem „cza
sowo mokry". Drugie - stale mokre, zwane „grunty podmokłe", 
różnią się tern od suchych, że pod znakiem pastwisk lub lasów 
rzucone są regularnie pojedyńcze, poziome kreski. 

Odmiennie przedstawiają się bagna, posiadające wspólny 
znak dla bagien wysychających i niewysychających. Bagna 
wysychające posiadają nadruk „Im Hochsommer trocken", i gra
nice ich nie są oznaczone; przeciwnie - bagna niewysychające 
mają oznaczoną granicę i są bez nadruku. Ten sam znak stosuje 
się dla oznaczenia torfowisk, istniejące zaś doły po eksploatacji 
torfu oraz szopy do suszenia są oznaczone w miejscu ich wystę
powania. Objaśnienie jest sformułowane następująco: .,Moor
boden mit Torfstich und Torf - T rockenhiitten" t. zn. torfowisko 
z torfiarniami i suszarniami torfu. O ile na gruncie podmokłym 
lub bagnie występują większe, zwarte przestrzenie krzaków lub 
zarośli, mają one wyznaczoną granicę swojego zasięgu. 

Na mapach „Karte des Deutschen Reiches" - klasyfikacja 
błot i bagien przedstawia się nizskomplikowanie, jednak jest 
ona niewystarczająca szczególniej dla obszaru Polski, różniącego 
się tak bardzo od Niemiec. 

Na mapach tych wyróżnione są przestrzenie suche i mokre. 
Znak dotyczący zabagnienia stosowany jest równocześnie ze 
znakiem pokrycia terenu. W związku z tym na mapach nie
mieckich, oprócz lasów, łąk lub krzaków na obszarach suchych, 
wyznaczone są lasy, łąki i krzaki rosnące na mokradłach. Znaki 
dla suchych i mokrych terenów różnią się jedynie tym, że obszary 
podmokłe są oznaczone poziomymi kreskami. Stosowanie kre
sek dla oznaczenia zabagnienia jest schematyczne i zupełnie nie 
odróżnia stopnia zabagnienia. 

Poza tym istnieje oddzielny znak na „błota, bagna, mokre 
torfowiska z torfiarniami" (Bruch, Sumpf, nasses Moor mit Torf
stich), na którym nie jest oznaczone pokrycie, co dla Polski jest 
niezbyt słuszne, gdyż bagna lub błota są łąkami i pastwiskami, 
względnie porośnięte są lasami lub krzakami. 

Znacznie lepiej ujęte są znaki błot i bagien na mapach 
,,Karte des westlichen Russlands", których objaśnienia znajdu
jemy na t. zw . .,Musterblatt fiir die Karle des westlichen Russ
lands 1 : 100 OOO". Znaki tych map logicznie łączą pokrycie terenu 
ze znakiem zabagnienia. W śród lasów wyróżniono suche, pod
mokłe i bagienne. Łąki podzielono na suche i mokre. Jedyny 
zarzut jaki można podać, to brak ścisłych podstaw klasyfikacji 
dla wyróżnienia obszarów suchych od podmokłych lub bagiennych. 

Oddzielny znak ustalono dla samych tylko bagien, wśród 
których wyróżniono bagna do przejścia i nie do przejścia. 
Obszary te mogą być tylko, jak można sądzić z tablic pokryte 
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krzakami, zaroślami i sitowiem. Jeśli chodzi o obszary nie do 
przejścia to jest zupełnie słuszne, gdyż porastają je zazwyczaj 
zarośla, krzaki i sitowia, znacznie rzadziej lasy, a prawie zupełnie 
nie ma łąk. Natomiast bagna do przejścia, które są łąką, lasem 
czy zaroślami mogą być objęte znakiem bagnistego lasu, łąki 
lub zarośli. Praktyka wykazała, że stosowanie znaku na bagna 
do przejścia było najczęściej wadliwe i bynajmniej nie tłuma
czyło się istotnemi cechami terenu. 

Znaki „Karte des westlichen Russlands" są przeróbką zna
ków używanych na mapach rosyjskich p. t.: ,.Nowaja topografi
czeskaja karta zapad n oj Rossii" w skali 1: 84 OOO. Klasyfikacja 
rosyjska jest właściwie najodpowiedniejsza dla potrzeb Polski, 
bowiem została ona w dużej części dostosowana do naszych 
terenów. Należałoby jedynie zmodyfikować znak dotyczący 
błot „do przejścia" lub „nie do przejścia" - odpowiedni może 
dla obszarów Rosji a dla nas mało użyteczny. 

Najważniejszą jednak wadą wymienionych klasyfikacji jest 
brak podstaw dla przeprowadzenia podziału bagien i wynikająca 
z tego dowolność interpretacji poszczególnych pojęć. Znalezienie 
odpowiednich kryteriów klasyfikacyjnych pozwoliłoby na częścio
we chociażby wyeliminowanie subiektywizmu topografów i przy
czyniłoby się do większej jednolitości map topograficznych. 

IV, Porównanie klasyfikacji i znakowania biot, bagien 
i gruntów podmokłych na mapach polskich i obcych, 

Porównywując nasze znaki ze znakami map austriackich 
i rosyjskich zauważymy znaczne różnice i rozbieżności. Prze
ciwnie przedstawia się klasyfikacja zastosowana na mapach 
„Karle des Deutschen Reiches", która jest do naszych bardzo 
zbliżona i nieomal zupełnie zgodna. Nawet redakcja i objaśnie
nie znaków podanych na marginesach ostatnio wydanych map 
W. I. G. wykazuje ogromne podobieństwo. Zgodność podziału 
błot, bagien i gruntów podmokłych naszych map z niemieckimi 
nie ma poważniej uzasadnionych podstaw. Niemcy posiadają 
niewielkie obszary bagien, przeważnie zmelioryzowanych, a w na
szym kraju, szczególniej na wschodzie istnieją ogromne połacie 
bagniste w stanie zazwyczaj pierwotnym. Jeśli chodzi o wa
runki gospodarcze, to istnieją również ogromne różnice - na 
bagnach Niemiec stosuje się racjonalną gospodarkę łąkową 
i pastwiskową, a na wschodzie Polski mimo, że obszary te są 
użytkowane jako pastwiska lub łąki, to jednak są całkowicie 
niezagospodarowane. 

Podział przyjęty na mapach niemieckich jest w znacznej 
części niedostosowany do naszych warunków. Jedynie dla za
chodnich obszarów Polski, których charakter gospodarczy zbli
żony jest do zachodnio·europejskich, można z powodzeniem stoso
wać znaki niemieckie. Ponieważ klasyfikacia niemiecka posiada 
szereg niedogodności omówionych w poprzednim roidziale, więc 
i nasz podział wzorowany na niej ma podobne braki. 
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Podział błot według zasad austriackich nie znalazł zupełnie 
zastosowania na mapach W.LG., mimo, że podział kultur w wielu 
wypadkach posiada zalety. Przede wszystkim zdecydowane 
wyodrębnienie obszarów zupełnie odkrytych od terenów zakrr 
tych jak lasów lub zarośli. Znaki austriackie pomijają trudny 
do przeprowadzenia podział na łąki, pastwiska i nieuży tki, sto
sowany na mapach W . I. G. Natomiast jeśli chodzi o znak za
bagnienia, to nie nadają się do naszych terenów ze względu na 
różnice warunków geograficznych, Dawne Austro-Węgry posia
dały dużą część sezonowo podmokłych, lub zabagnionych obsza
rów i dlatego dokładniej je oznaczono, natomiast na naszych 
mapach brak tego typu oznaczeń. 

Pomiędzy klasyfikacją bagien na mapach naszych i rosyjs
kich w skali 1 : 84 OOO, istnieją bardzo znaczne różnice. Porów
nanie poszczególnych arkuszy wykazuje dużą dokładność zdjęć 
rosyjskich, w których uwzględnione były w znacznej części 
warunki naturalne, w przeciwieństwie do naszych, na których 
wiele ważnych faktów zostało pominiętych. Wystarczy porów
nać którekolwiek bagno, ażeby zauważyć schematyczność i do
wolność znaków na naszych mapach, a szczegółowo oznaczo
nych na zdjęciach rosyjskich, Na mapach rosyjskich zagęszczenie 
lub rozproszenie kresek tłumaczy się większym lub mniejszym 
zabagnieniem, na naszych iest ono przypadkowane. Również 
krzaki i zarośla były oznaczone mniej więcej w miejscach ich 
istotnego występowanie, przy czym niejednokrotnie oznaczano 
ich granicę, gdy na mapach W, I. G, są rozrzucone dość dowolnie. 

Widzimy więc, że ze wszystkich omówionych powyżej kla
syfikacji najbardziej zbliżona do naszej jest klasyfikacja nie
miecka, natomiast najodpowiedniejszy byłby podział i znaki 
stosowane na mapach rosyjskich 1). 

V. Ch1uakterystyka gleboznawcza biot, bagien 
i gruntów podmokłych. 

Powstanie bagien, błot i gruntów podmokłych jest przede 
wszystkim uwarunkowane działaniem czynników hydrologicz
nych. One to wpływają na zróżnicowanie utworów aluwialnych 
na szereg odrębnych grup. Grupy te różnią się między sobą 
różnorodnością fitosocjalną i procesem gromadzenia i rozkładu 
masy organicznej. Niepodobna bliżej zorientować się w cha
rakterze bagien bez zapoznania się z najważniejszymi utworami 
glebowymi. 

Na obszarach „bagiennych" dadzą się najczęściej odróżnić: 
1. Piaski podmokłe. 
2. Utwory mułowo·błotne. 
3, Torfy. 

') W roku 1935, po oddaniu niniejszego artykułu do druku, autor miał moż
ność zapoznać się z najnowszymi mapami Z. S. R. R„ na których oznaczenia błot, 
bagien i gruntów podmokłych są bardziej szczegółowo ujęte aniżeli na dawnych 
mapach rosyjskich. 
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1. Piaski podmokłe mają przewaznie charakter warstwo
wanych utworów rzecznych, składających się z ziarn otoczo
nego kwarcu ze znikomą domieszką ~kaleni i innych składników 
mineralnych, łatwo podlegających procesowi wietrzenia chemicz
nego. Czynnikiem decydującym o przebiegu zjawisk glebowych 
i związanej z nim szacie roślinnej, są wody zaskórne, występujące 
blisko pod powierzchnią, lub na samej powierzchni. Znaczna 
wilgotność powoduje storfienie górnych poziomów próchnicowych, 
a w dolnych powstanie poziomu glejowego. Występujące tu 
itleby cechuje silna kwasowość, potęgująca proces wypłukiwania 
chemicznego. Piaski podmokle, szczególnie w zagłębieniach leś
nych posiadają płytko leżącą warstwę orsztynu. Pod względem 

Ryc. 1. Grunty podmokle będące pastwiskami i nieutytkami. Pod cienką 

(20 - 30 cm) warstwą gleby wiliotne piaski. 

rolniczym nie nadają się do użytku ze względu na słabą prze
wiewność i niekorzystne warunki cieplne. Użytkowane sa jednak 
1ako łąki i pastwiska, duże przestrzenie porastają lasy i zarośla, 
., często są obszarami nieużytków. Piaski podmokłe na samym 
Polesiu zajmują około 40°/0 powierzchni utworów mineralnych. 

2. Utwory mułowa-błotne powstają w dolinach rzecznych 
lub w odosobnionych zagłębieniach bezodpływowych. W doli
na.eh rzecznych woda bieżąca wywiera przemożny wpływ na 
proces namulenia, który staje się ważnym czynnikiem twórczym. 
Hównież i roślinność jest w pewnej mierze regulatorem stopnia 
namulenia. Podobnie powstają aluwia mułowa-błotne w zagłę-
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bieniach bezodpływowych, leh\cych zdała od dolin rzecznych. 
Tu również woda, lecz pochodząca przeważnie z opadów atmo
sferycznych, powoduje zamulenie zagłębień. 

Schematyczny profil gleboznawczy utworów mułowo błot
nych przedstawia się następująco: 0 - 30 cm ciemno-szary muł 
z obfitą zawartością próchnicy, z licznemi korzeniami roślin 
bagiennych; 30 - 70 cm brunatny muł z domieszką drobnego 
piasku i obficie przepleciony korzeniami trzcin i traw; 70- 120cm 
muł ciemno-szary o charakterze organiczno-mineralnym z do
mieszką nawpół rozłożonych szczątków roślinnych; 120- 150 cm 
muł z drobnym i średnim piaskiem oraz poniżej 150 cm szary 
piasek o ziarnach otoczonych. 

Ryc. 2. Łąka i pastwisko na utworach mułowo-blotnych - łatwa do przejścia. 
Ślady wiosennych zalewów w postaci „okien wodnych". 

Z powyższego zestawienia wynika, że woda, roślinność 
i osady mulaste są to trzy najważniejsze czynniki twórcze 
w utworach mułowo-blotnych. 

3. Torfowiska z punktu widzenia botanicznego posiadają 
duże różnice uzależnione od roślinności z jakiej utworzyło się tor
fowisko i jaką jest obecnie porośnięte. Wyróżniane są różne typy, 
z których najważniejsze są: torfowiska nizino~ i wyżynne oraz 
typ pośredni-przejściowy. Podział ten opiera się na cechach roś
linnych i może być przeprowadzony przez botanika-torfoznawcę. 
Torfowiska nizinne powstają przeważnie na turzycach (t. zw. Ca
rex), wyżynne zaś porastają różne gatunki mchów (t.zw. Spba)1num). 

Zależnie od głębokości dzielą się torfowiska na płytkie, 
średnie i głębokie. Torfowiska płytkie posiadają głębokość od 
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0,5- 1 m, ś1rednie od 1-2 m i głębokie powyżej 2 m. Torfowiska 
nieprzekraczające 0,5 m są zaliczane do gleb bagiennych. 

Z punktu widzenia topograficznego klasyfikacja torfowiska 
zależeć będzie od głębokości i dostępności, o czym będzie 
mowa niżej. 

VI. Por6wu,anie błot, bagien i gruntów podmokłych na polskich 
map,acb topograficznych z mapami gleboznawczymi. 

Dla porównania bagien na mapach topograficznych i glebo
znawczych wybrano kilka obszarów bagiennych z arkuszy Krymno 
i Świtaź, polskiej mapy w skali 1 : 100 OOO. 

Ry,:. 3. Torfowisko nizinne uiytkowane jako łąka i pastwisko. 

Na przykładzie pierwszym (ryc. 9) widzimy środkową część 
arkusza Krymno. Na obszarze tym od jeziora Krymno na południo
wym - zacinodzie, ku północnemu-wschodowi ciągnie się szeroka 
smuga ba1iienna. Są to biota Serednie, W,:derka i Horo~ziatyna. 
Cały ten obszar na mapie topografic~neJ ozna~zo~y J~st 1~ko 
łąka, wziilędnie pastwisko, wśród ktorego zna1du1e się kilka 
odosobnionych kęp drzewiastych. 

Dla oznaczenia charakteru bagiennego zastosowano sche
matycznie: rozrzucone grupki kresek.. Opieraj~c się t~lko n.a 
t.nakach topograficznych możnaby wysnuć w_mo~ek o 1ednoh
lości całe1io tego obszaru bagiennego. Jak wymka 1e~n~~ z nał_o-
1onei mapki zdjęcia gleboznawczego. można. wyrózntc ~a mrn 
kilka zupełnie różnych elementów topogr~f1cz~ych, _ma1ących 
krańcowo, odmienny charakter z punktu w1dze01a wo1skowego. 
Wynika z mapki tej, że obok głębokich lub średnich torfów 
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występują m1e1sca, gdzie pod cienką warstwą bagiennej gleby 
leią pokłady piaszczyste, które nie mogły być wyróżnione przy 
pomocy obecnych metod pracy topografa. 

. Rozważmy szczegółowo charakter topograficzny pierwszego 
odcinka. Na południowo - zachodnim krańcu, na brzegu jeziora 
Krymno, rozciąga się torfowisko o miąższości przeszło 1 m, do
chodzące w środku do 2 m głębokości. Bardziej na północ na 
błocie Zasopka i Kozliszcze miąższość torfu zmniejsza się, lecz 
r?wn?cześnie staje się ono bardziej grząskie ze w7ględu na prze
s1ąka1ącą wodę z jeziora Krymno, które mimo obfitego dopływu 
z południa, nie posiada kanału odprowadzającego nadmiar wody. 
Uroczysko Zasopka, leżące na dziale wodnym między dorzeczem 

Ryc. -4. Torlowislco wyłynne porośnięte lcarlowatą sosną. 
Fot T W1S.nte..,..~1t 

Kopajówki a Ryty, jest często zalane wodą, jednakże wskutek 
nieznacznej głębokości torfów jest ono zawsze do przejścia. 
Bioto Zasopka mimo niewielkiej powierzchni posiada jednak 
dość znaczne różnice; bo gdy zachodnia część ma około 1 metro
wej miąższości torf, to wschodnie jego krańce, znajdujące się 
u wylotu kanału biegnącego od południa, pokryte są cienką 

warstwą gleby bagiennej, pod którą już na głębokości 20- 30 m 
występuje piaszczyste dno. Tu więc jest ono łatwe do przejś
cia mimo dość obfitego okresowego napływu wody. 

Podobny charakter mają błota Serednie i Wyderka, gdzie 
występują torfy niewielkiej miąższości, pod którymi na głębo
kości 50 60 cm leży piasek. Na obszarze błota Seredniego 
i Wyderki znajduje się kilka rozle'1łych kęp piaszczystych zwa
nych przez ludność „ostrowkami" lub „grudkami". W kilku 
miejscach są one porośnięte drzewami, w innych zaś porastają 
kośnymi trawami, posiadającymi w płytkim podglebiu piasek 
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marglisty lub zorsztynizowany. Istnienie tych kęp nadzwyczaj 
ułatwia przejście przez bagna. Mapa jednak topograficzna 
zupełnie ich nie wyznacza, są bowiem w powierzchni bagna 
niewidocznie . 

Poczynając od Droczewa ku wschodowi, bagna rozszerzają 
się, mają jednak również niejednostajny charakter. Oprócz 
widocznych i zaznaczających się wysp piaszczystych porośnię

tych krzakami i drzewami, znajduje się wiele drobnych kęp 
ukrytych w ba~nie. Kępy są różnej wielkości i kształtu. często 
obok nich występują torfowiska przeszło 2 m głębokie, co wska
zuje na dość żywą rzeźbę dna torfowisk, mającą charakter ero
zyjny, która powstała jeszcze przed zatorfieniem. Najgłębsze 

w E 

Ryc. 5. Profil przez bioto Horodziatyna. Pod2ialka pozioma I : 25 OOO, 

pionowa 1 : 500. l - torfy. 2 - gleby mulowo·blotne. 3- piaski i gliny. 

miejsce w całym torfowisku, przekraczające 2 m, znajdują się 

pośrodku, w odległości 11 / 2 km na S od futoru Kołone. Cha
rakter torfowiska i jego żywe fot my dna ilustruje załączony profil. 

Wycinek drugi (ryc. 10) obejmuje północno - wschodni kąt 
arkusza Krymno. Na rysunku tym ciągną się z północy na po
łudnie bagna Berestyckie, Kokora i Staw. Są one oznaczone jako 
ciągłe i j,ednostajne bioto i trzęsawisko, porośnięte sitowiem 
i krzakami, a użytkowane jako pastwisko i łąka. 

Badania tych błot wykazały znaczne różnice pomiędzy 

poszczególinymi jego częściami, mające duże znaczenie dla celów 
woiskowy,ch, technicznych i naukowych. Rozważmy więc szczegó
łowo charakter tych bagien. Na północy jest sucha łąka, 

rosnąca n:a 20 30 cm warstwie gleby bagnistej, pod którą leży 
gruby, miE:jscami zorsztynizowany piasek. Ku południowi bagno 
pogłębia się, grubość torfu wzrasta, przy czym torfowisko obej
muje nietylko obszar łąki lecz również i część lasu leżącego na 
wschód, w stronę punktu 157 m. Głębokość torfu w lesie osiąga 
1,5 m. D'loiero w sąsiedztwie jeziora Wielichowa nastepuje 
najwieksze po~łębienie błota, mią:1szość torfu przekracza miejs
cami 2 m. W środkowej części błota BerestyckieJ,!o występują 
jednak i utwory ilaste o charakterze aluwiów mułowo-błołnych. 

Błot Berestvckiejlo i Kokory nie można zakwalifikować do 
trzęc;awisk niczym bowiem pod wzgledem topojlraficzoym nie 
różnią się od innych biot uznanvch za łąki i pastwiska i ozna
czonych iako tereny pndmokłe. W czasie kilkakrotnei,10 pobytu 
na tych błotach w różnych porach roku w ciągu 3 lat, można 
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było chodzić po nich bez najmniejszych przeszkód. Całe bagno 
Berestyckie jest użytkowane jako pastwisko, a częściowo rów
nież i jako łąka. 

Błoto Kokora ma inny charakter, leżą tu bowiem aluwia 
typu mułowo - błotnego, posiadające miejscami charakter mady. 
Na nieznacznej głębokości (0,5 m) występuje piasek. Podobnie 
przedstawia się błoto Staw, leżące bardziej na południu. Są one 
nieużytkami, błota te bowiem porastają bardzo nikłą trawą. Z punktu 
widzenia topograficznego należy je uważać za dostępne o każdej 
porze roku. Znak na bagna i trzęsawiska dostał się na obecną 
mapę z dawnej mapy rosyjskiej, na której błota te były ozna
czone jako trzęsawiska nie do przebycia. Prawdopodobnie 
w czasie opracowania mapy rosyjskiej, bagna te były rzeczy
wiście trudne do przebycia, jednak od czasu przekopania kanału 
z jeziora Wielichowskiego na północny-zachód, błota te znacznie 
się osuszyły 1) . 

Trzeci przykład (ryc. 11) dotyczy bagien leżących między 
wsiami Płoskie, Piechy i Kruszyniec, nazwanych Kierna, Halne 
i Manduków. Na mapie przedstawione są one jako jednolita pod
mokła łąka porośnięta kępami krzaków. Szczegółowe opraco
wanie tego terenu wykazało jednak znaczne różnice między 
poszczególnymi częściami bagna, tak pod względem gleboznaw
czym jak i topograficznym. Warunki hydrologiczne sa tu wy
jątkowo skomplikowane, gdyż od południa uchodzi kilka dość 
obfitych strug, między innymi także i górny odcinek Prypeci; 
giną one następnie w bagnach, przesiąkając ku północnemu
wschodowi, ażeby utworzyć pod Butmerem sporą rzeczkę. W po
bliżu ujść tych strug, jak i na linii ich przesiąkania tworzą się 
grząskie trzęsawiska, obficie zasilane wodą na wiosnę i po więk
kszych deszczach. 

Jak się przedstawia omawiane ba~no? Na wschód od wsi 
Piech w południowej części uroczyska Kierna, znajduje się tor
fowisko, którego dno tworzy głęboki kocioł o stromych stokach. 
Badania w pobliżu jego krańców wykazały 3 - 4 m głębokości, 
zaś w środku świder długości 4 metrowej nigdzie nie dotknął 
dna zagłębienia. Mimo znacznej głębokości, jest to torfowisko 
zupełnie suche, stanowiące dobrą łąkę, nieporośniętą krzakami, 
łatwą do koszenia, a jednocześnie bezpiecznie jeździć po niej 
mogą wiejskie wozy. 

Inaczej przedstawia się północna część uroczyska Kierna, 
na które przesiąka woda od strony jeziora Oleśna, rozlewając 
się po płytkich 1 m głebokości torfowiskach, spoczywających 
na nieprzepuszczalnych glinach. Kilkusetmetrowym pasem ciągnie 
się grząskie i trudne do przeiścia torfowisko, leżące na północny
wschód od jeziora Oleśna, łatwo przerywające się przy prze
chodzeniu i zwane przez ludność „pławun". 

1) Na wydanej 1933 r . mapie W. I. G. w okolicy Wielichowa sieć kanałów 
nie jest kompletna. brak jest d alszel!o ciąj!u kanału w Wołczym Lesie i 1 km 
długości kanału na północ od futoru Wielichowo. 
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Podobny charakter ma uroczysko Manduków, na które 
spływają wody z okolicy Kruszyńca i Nudyż. Są to torfowiska 
11

/ ~ - 2 m głębokie, zalane z wierzchu wodą, porośnięte kępami 
krzaków i trudne do przebycia ze względu na liczne doły 
i wykroty wypełnione wodą. Obie te strefy wodne łączą się 
ze sobą w zachodniej części lasu Nadleśnictwa Krymneńskiego 
(obszar lasu, na którym znajdują się litery „Nad"), gdzie tworzą 
płytkie do 1 metra rozlewisko wodne. Gromadzące się tu wody 
spływają następnie rzeczką Tenetyską. 

W północno-zachodniej części uroczyska Kierna leży piasz
czysta grzęda, pokryta 30 - 50 cm warstwą aluwiów błotnych 
lub gleby. Jest ona porośnięta gęstymi krzakami, w okresach 
deszczów uciążliwa do przebycia. Północne krańce bagna w po
bliżu wi;i Płoskie, są płytkim torfowiskiem, nieprzekraczającym 
11

/~ m. Warstwa torfowa jest tu zwięzła, umożliwiająca chodzenie 
nawet w okresie deszczów. 

VII, Projekt klasyfikacji i znakowania bagien, błot 
i gruntów podmokłych, 

Projekt klasyfikacji opiera się w głównych zarysach na 
podstawach gleboznawczo-geologicznych, jako najbardziej nada
jących się do podziału bagien z punktu widzenia wojskowego 
i nieprzedstawiających większych trudności w pracy topo~rafa. 
W projekcie swoim pominąłem genetyczna stronę bagien i błot, 
opartą na właściwościach botanicznych i dlatego zbyt trudną do 
zastosowania w pracach topograficznych. 

Znaki topograficzne stosowane dla obszarów bagien, błot 
i gruntów podmokłych przedstawiają: 

A. Pokrycie terenu. 
B. Stopień jego zabagnienia. 

Obszary błot i bagien są przede wszystkim łąkami i past
wiskami, w mniejszym stopniu stanowią nieużytki trawiaste 
i krzaczaste lub porasta je las. 

Podobnie jak zostało to przeprowadzone na mapach austriac-
kich proponuję następujący podział pokrycia bagien: 

1. Łąki i pastwiska. 
2. Krzaki (iglaste i liściaste) i zarośla. 
3. Lasy {iglaste, liściaste i mieszane). 

L Łąki i pastwiska - znak ten obejmie łąki właściwe, 
łąki użytkowane okresowo jako pastwiska, pastwiska właściwe 
oraz pastwiska przechodzące w trawiaste nieu1ytki . W grupie 
tej zawarte będą obszary, mające różną wartość gospodarczą, 
których istotny podział na poszczególne użytki jest prawie że 
niemożliwy. Natomiast z punktu widzenia wojskowego są to 
tereny trawiaste i zupełnie odkryte. 

2. Krzaki i zarośla - w grupie tej znajdą się obszary poro
śnięte różnej wielkości krzakami iglastemi i liściastemi, niesta-
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nowiące jednak lasu. Będą one bardzo częste na obszarach 
podmokłych i błotach. Jeśli chodzi o wartość użytkową, sta
nowią one· najczęściej nieużytki lub słabe użytki t. zw. subeku
menę. Krzaki i zarośla o ile zajmują zwarcie pewien obszar 
winny mieć wyznaczoną granicę. Odosobnione grupy, rosnące 
na łąkach i pastwiskach, winny być oznaczone w miejscu istot
nego występowania, a nigdy nie powinno się ich rozmieszczać 
dowolnie. 

Ryc. 6. Krzaki i zarośla na płytkich torfach. trudne do przebycia. 

3. Lasy nie wymagają bliższego omówienia - dotychcza
sowa ich klasyfikacja nie nasuwa wątpliwości. 

Pod względem stopnia zabagnienia wyróżniam wśród obsza· 
rów podmokłych i błot, następujące typy (stopnie): 

1. Grunty podmokłe, 
2. Torfowiska i biota (mokradła) łatwe do przebycia, 
3. Torfowiska i błota (mokradła) trudne do przebycia. 
4. Torfowiska i błota nie do przebycia - topiele. 

L Grunty podmokłe są to przestrzenie leżące prawie na 
równi z poziomem wód gruntowych, nienadające się w obecnym 
stanie do kultury rolnej. Pod względem charakteru topogra· 
ficznego niewiele różnią się od cokolwiek wyższych, sąsiednich 
obszarów rolnych. Grunt podmokły pokrywa bagienna lub tor
fiasta gleba, pod którą leżą zbite, często zorsztynizowane lub 
zglejone piaski. Obszary te, zajmują znaczne przestrzenie pośród 
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torfowisk i błot. Wyodrębnienie oraz dokładne oznaczenie ich 
granicy ma dla celów wojskowych podstawowe znaczenie. Bagna 
i błota, które dotychczas były zbyt jednostajnie oznaczone 
ulegną większemu zróżnicowaniu, zgodnie z ich fizycznemi właś~ 
ciwościami. Dokładna znajomość występowania "gruntów pod
mokłych'", tworzących często rozległe kępy wśród głębokich tor
fowisk, pozwoli dowódcom na szybką orientację w dostępności 
terenu, którą obecnie osiągano po dokładnym rozpoznaniu. Przez 

Ryc. it. Las mieszany z gęstem podszyciem na średnich torfach. trudny 
do przebycia. 

grunty p1odmokłe może z łatwością przedostać się piechota i ka· 
walerja_, a nawet w p~wnych wypadkach tabory, lekkie samo
chody 1 lekka artyleria. Nawet na wiosnę lub po deszczach 
gdy na powierzchni pojawia się woda, tereny te nie są trudn~ 
do przebycia, gdyż warstwa wody jest płytka, pod nią na głębo
kości kilkudziesięciu centymetrów (do 40 cm) leży zbity piasek. 

. ~rz,~bieg wa_lk na Poles!u w c~asie wojny światowej wyka
zu1e, ze :nawet większe oddziały wo1sk przekraczały grunty pod
mokłe o:znaczone jako bagna. Za przykład może służyć błoto 
Horodziatyna (ryc. 9), przez które przeszła w czasie odwrotu 
dnia 21 sierpnia 1915 roku jedna z czarnomorskich dywizji 
~osyjskich wraz z ciężkimi taborami, a w dwa dni potem prze
Jechało tędy bez trudu kilka baterii niemieckich. 

Wyznaczenie gruntów podmokłych nie przedstawia żadnej 
trudnościi i ogranicza się do zbadania grubości torfu lub gleby. 
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Na podstawie miąższości tych utworów wykreślamy jego gra
nicę w ten sposób, że przestrzenie pokryte .40 cm warstwą torfu 
i gleby zaliczamy do gruntu podmokłego. 

Granicę 40 cm głębokości pomiędzy .gruntami podmokłemi 
a torfami lub błotami, przyjąłem wbrew ogólnie ustalonym 
zwyczajom (50 cm) na tej podstawie, że w najgorszym wypadku, 
człowiek lub wóz grzęźnie do głębokości 40 cm, co w nieznacz
nym tylko stopniu utrudnia ruch. Natomiast głębokość 50 lub 
60 cm jest zbyt duża i wtedy mamy teren trudniej dostępny. 

Wprowadzając kryterium głębokości w pracach topograficz
nych należy równocześnie wspomnieć o prostym sposobie po
miaru głębokości torfów i utworów bagiennych zwykłym meta
lowym prętem-świdrem, który ma jeden koniec zaostrzony, drugi 
zakończony rączką. Długość jego może być różna, najwygod
niejszy jednak w użyciu jest pręt - świder 2 metrowej długości 
składający się z 2 części 1 metrowych, łączonych przy pomocy 
prostych zaczepów. 

Pomiary głębokości wykonywa się ła:two przez zapuszcze
nie w miękką warstwę gleby, błota lub torfu ostrego końca, 
który zatrzymuje się na właściwym dnie z piasku lub glin. 
Wykonanie kilkunastu profili głębokościowych. jakiegoś ba!!na 
pozwala na zorientowanie się w miąższości utworów or!!anicz
nych i na dokładne wyznaczenie terenu podmokłego. Sposób 
pomiaru przedstawiam na rycinie 8. 

Na mapie w skali 1: 100 OOO grunty podmokłe oznaczam 
podkreślając znak łąki i pastwiska 1 mm długości kreską. O ile 
grunt podmokły znajduje się w suchym lesie lub na obszarze 
zarośli i krzaków - - oznaczamy go rozrzuconymi kreskami, bez 
ścisłych granic. Gdyby w lesie lub na terenie krzaków pośród 
błota i torfowiska znajdowały się jedynie „wyspy" gruntów pod
mokłych, wtedy należy wyznaczyć ich J!ranicę. Na obszarach 
otwartych, łąkach lub pastwiskach granica między terenem pod
mokłym a torfami i biotami winna być oznaczona kropkami 
O, 1 mm wielkości. Granica z obszarami uprawnymi istnieje już 
na obecnych mapach. 

2 i 3. Torfowiska i błota, są to przestrzenie pokryte utwo
rami torfowymi lub mułowo - błotnymi, które w skróceniu nazy
wam „biotami". Utwory te, powstające na terenach baJ!iennych 
złożone są z samych tylko szczątków roślinnych lub też zawie
rają pewną domieszkę utworów mineralnych. 

Na pokładach torfów i biot mogą, podobnie jak na tere
nach podmokłych, istnieć łąki, pastwiska a także nieużytki 
i lasy. Z tego powodu granice użytków i _kultur często nie po
krywają się z granicą torfowisk i błot. 

Przy opracowaniu mapy obszaru bagiennego topograf rów
nież jak i przy gruntach podmokłych powinien posługiwać się 
prętem metalowym nietylko do wyznaczenia granic gruntów pod
mokłych i torfowisk, lecz przede wszystkim dla ustalenia ich 
głębokości. W miejscach charakterystycznych lub najgłębszych 
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należy podawać głębokość w decymetrach, Większość torfowisk 
i błot nie przekracza 2. metrowej miąższości (długość naszego 
pręta - świdra), w wypadku przekrocze1nia należałoby podawać 
> 20, Liczby głębokości mają duże znaczenie, szczególniej dla 
torfowisk i błot trudnych do przejścia, 

Ryc. 8. Pomiar torfu przy pomocy 4·roinetrowego świdra. 

Poszczególne torfowiska lub błota ze względu na rozny 
charakter, stanowią różnego typu prze:szkodę. Dlatego należy 
podzielić je na torfowiska i błota: 

1. Łatwe do przebycia - oraz 
2. Trudne do przebycia. 

Zdefiniowanie tych pojęć nie jest liatwe i dlatego możliwy 
jest tu subiektywizm topografa. W każdym razie będzie on 
w stosunku do poprzednich zasad klasyfikacji mocno zreduko· 
wany. Torfowiskiem lub błotem łatwym do przebycia będą te 
przestrzenie pokryte utworami bagienne1mi, po których człowiek 
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może łatwo posuwać się. Oczywiście chodz.enie jest tu trudniej
sze, aniżeli po polach i gruntach podmokłych z powodu istnie
nia kęp trawiastych, uginania się i t. d. Po torfowiskach i bło
tach łatwo dostępnych mogą przechodzić mniejsze oddziały 
w szyku niezbyt zwartym, a nawet mogą przejeżdżać lżejsze 
zaprzęgi konne. Dostępność torfowisk i błot bynajmniej nie jest 
zależna od głębokości, często nawet się zdarza, źe torfowiska 
lub błota bardzo głębokie są łatwiejsze do przebycia, gdy płyt
sze trudniejsze. 

Na mapie w skali 1: 100 OOO torfowiska i błota łatwe do 
przejścia winny być oznaczone kreskami 3 mm długości, w od
stępach poziomych 1 mm, pionowych 0,8 mm. Pod czarną kreskę 
jak zwykle znak niebieski. Oznaczenie użytku i kultury winno 
być zachowane. Znak na torfowiska łatwe do przejścia zbliżony 
byłby do obecnie używanych dla gruntów podmokłych. Torfo
wiska i błota winny mieć wyznaczone gra~ice zapomocą 0,1 mm 
kropek, jedynie granicy z torfowiskami i błotami trudnvmi do 
przebycia nie wyznaczamy. W miejscach charakterystycznych 
cyfry pochyłe 1 mm wielkości dla oznaczenia głębokości w decy
metrach. 

Torfowiska i błota trudne do przebycia będą wtedy, gdy 
przejście ich jest uciążliwe, to znaczy warstwa torfu bardzo 
ugina się, zatrzymanie się powoduje przerwanie warstwy po
wierzchniowej i grzęźnięcie. Określenie dostępności jest nie
możliwe bez, chociażby jednego, przekroju- profilu bagna. Często 
zdarza się, że torfowisko w odległości kilkudziesięciu metrów 
od brzegu suche i twarde, w pobliżu swej granicy jest grząskie 
(z powodu różnorodnych przyczyn: napływ wody z gruntów, 
trudność utworzenia zwartej masy torfowej wskutek napływu 
części mineralnych i t. d.). Torfowiska i błota trudno dostępne 
będą występowały przeważnie w najbliższym sąsiedztwie rzek 
lub jezior, w pobliżu ujść kanałów i struł!, !!inących ślepo 
w bagnach, często również w lokalnych niegłębokich depresyj
kach bagiennych. 

Oznaczanie liczniejszymi cyframi głębokości torfowisk i błot 
trudnych do przebycia, pozwoli na zorientowanie się w bezpie
czeństwie przekraczania tych ba gien. O ile głębokość ich nie 
przekracza 1 m będą zupełnie bezpieczne, jedynie w najgor
szym wypadku, przejście po nich będzie sprawiało wielkie trud
ności i zmusi do posługiwania się deskami lub przenośnemi 
kładkami. 

Torfowiska i błota trudne do przebycia na mapie w skali 
1: 100 OOO należałoby oznaczyć w ten sam sposób jak dotychczas 
oznaczano błota, bagna i trzęsawiska, to znaczy poziomymi kres
kami 5- 6 mm długości i 1 mm odstępu poziomego oraz 0,5 mm 
odstępu pionowego, pod kreską czarną niebieski cień. Granicę 
podobnie wyznacza się jak na torfowiskach i błotach łatwych 
do przejścia, cyfry cokolwiek liczniejsze; znak użytków i kultur 
winien być podany. 
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4. Błota i torfowiska nie do przebycia zajmują niewielkie 
przestrzenie w pobliżu jezior, nad rzekami a szczególniej w ich 
rozwidleniach. Ponieważ błota i torfowiska nie do przebycia 
graniczą zazwyczaj z jednej strony z torfowiskami i błotami 
trudnymi do przebycia, z drugiej z przestrzenią wodną, nasuwa 
się pytanie gdzie jest istotna jego granica. Odpowiedź ta przed
stawiałaby się następująco: błoto i torfowisko nie do przebycia 
będzie wtedy, jeżeli wejście na nie grozi człowiekowi momen
talnym ugrzęźnięciem i zatonięciem, a jednocześnie po obszarze 
tym niemożliwa jest jazda łódką. Do przebycia konieczne będą 
specjalne przygotowania np. zbudowanie kładek dla ludzi, wy
kopanie rowu dla wjazdu łodzi i t. p. 

Nao~ół o niedostępności błot są mylne mniemania, roz
powszechnione przez ludzi nieprzyzwyczajonych do nich. Na 
obszarze dorzecza górnej Prypeci i jej dopływów, na ogólną 
powierzchnię wynoszącą około 5 OOO km:!, błot i torfowisk nie 
do przebycia jest zaledwie 3 - 4 km:!. 

Na mapach w skali 1: 100 OOO błota i torfowiska nie do 
przebycia winny być wyraźnie zaznaczone, 0,1 mm grubości 
poziomymi kreskami bez poziomych przerw, o odstępie piono
wym, wynoszącym 0,4 mm. Ponieważ są porośnięte trawą, krza
kami lub lasem należy więc zastosować jeden z tych znaków. 
Granicę bagna oznacza się 0,1 mm kropkami. 

Z a k o ń c z e n i e. 

Projektowany podział błot, torfowisk i gruntów podmokłych 
oraz ich znaki topograficzne zostały omówione na przykładzie 
map w skali 1 : 100 OOO. Jednakże w zupełności można je sto
sować dla map w podziałce bardziej szczegółowej. 

Stosowanie projektowanego podziału błot i torfowisk utrudni 
i cokolwiek przedłuży pracę na obszarach bagiennych, jednakże 
wpłynie to wybitnie na podniesienie wartości mapy. 

Reasumując przeprowadzone rozważania; dotyczące klasy
fikacji i znakowania błot, torfowisk i gruntów podmokłych mo
żemy zestawić następującą skalę oznaczeń: 

1. Łqki, pastwiska i trawiaste nieużytki (przestrzeń trawiasta otwarta): 
a) na gruntach suchych, 
b) na )!runiach podmokłych i wilgotnych, 
c) na błotach i torfowiskach łatwych do przebycia, 
d) na błotach i torfowiskach trudnych do przebycia. 
e) na błotach i torfowiskach nie do przebycia - topielach. 

2. Laa iglasty, liściasty lub mieszany: 
f) na gruntach suchych, 
g) na gruntach podmokłych i wilgotnych, 
h) na błotach i torfowiskach łatwych do przebycia, 
i) na błotach i torfowiskach trudnych do przebycia. 
j) na błotach i torfowiskach nie do przebycia - topielach. 
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3. Krzaki iglaste, liściaste lub mieszane oraz zarośla: 
· kJ na gruntach suchych, 

1) na gruntach podmokłych i wilgotnych. 
I) na błotach i torfowiskach łatwych do przebycia. 

m) na błotach i torfowiskach trudnych do przebycia, 
n) na biotach i torfowiskach nie do przebycia - topielach. 

Projekt znaków błot, torfowisk oraz gruntów podmokłych 
i suchych jest przedstawiony na rycinie 13. 

ZUSAMMENFASSUNG 

KLASSIFIKATION U. ZEICHENDARSTELLUNG DER BRUCHE, 
SUMPFE U, NASSER BODEN AUF DEN TOPOGRAPHISCHEN KARTEN 

von E d w a r d R li h Ie, 

Einleitung, Die bisherige Klassifikation und Zeichendarstellung der Briiche. 
Siimpfe und nasser Boden auł den topoj!raphischen Karten ist nich! ausreichend. 
In der Klassifikation und Zeichendars!ellunl! sind die physischen Eij!enar!en der 
Siimple. die doch fiir Militarzwecke von grosser Wichtigkeit sind. nich! beriick
sicht igt. 

t. Die polnischen topoj!raphischen Zeichen der · Briiche, Siimple und nasser 
Baden bestehen griindsiitzlich aus zwei Teilen: aus dem Zeichen, der die Stufe der 
Versumpfunl! des Terrains bezeichnet (Bodenarten) und aus dem Zeichen, das die 
Bedeckung dieses Gebiets darstellt (Kulturen). also Wiese, Weide. Wald und ódland. 
Es werden folgende Zeichen fur die Bezeichnung der Versumpfung des Terrains 
gebraucht: 

1. Die nassen Boden. 
2. Briiche, Siimple und unpassierbare Siimpfe. 

Die Bedeckung der sumpfigen Gebiete is! identisch mit der trockenen, also: 
t. Wiesen. 
2. Weiden. 
3. ódlande. 
4. Walder. 
5. Gestriipp und Geb iisch. 

2. Die oben aufl!eziihlten topol!raphischen Zeichen der polnischen Karten 
weisen eine Reihe von Zweifel auł. Der wichlil!s!e betrifft die Anwendunj! des 
Zeichens „nasse Boden", Die Definition di eser stosst auf grosse Schwieril!keiten 
und die Anwendunl! dieses Zeichens l!estattet l!rosse Willktir. Es entsteht deshalb 
of! Zweifel. man weiss namlich nicht, ob diese nassen ·soden kleine ausl!etrocknete 
Stimple oder Moor von mehreren Zentimetern Dicke bezeichnen. Die ausfiihrliche 
Zusammenstellung der topol!raphischen Karten mit d.en Bodenkarten ergibt. class 
man mit diesem Zeichen wenil! nasse Boden, Moor von mittler Tiefe. wie auch 
schwer passierbare Siimple bezeichnet hat. 

Die einl!entlichen sumplij!en Gebiete bezeichnete man nur mit einem Zeichen, 
das Briiche, Siimpfe und unpassierbare Siimpfe umfasst. Leider, ist eine l!enaue 
Bezeichnunl! dieser Bel!riffe sehr schwer und gestattet manche Freiheit. Die j!ross
ten Schwierigkeiten biele! die Tatsche, class die Briiche und Siimple so j!rosse 
Unterschiede in topographischer Hinsicht aulweisen, class diese Art der Veralll!e
rneinerunl! l!anz unberechtil!! und vom Standpunkte der Brauchbarkeit der Karte 
fiir Militarzwecke. schiidlich is!. 
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Die Bedeckung (Kulturen) der Bri.iche. Si.impłe und nasser Boden lasst auch 
viele Bemerkungen zu. Letztens wurden namlich besondere topographische Zeichen 
fi.ir die Wiesen, Weiden und Odlande łestgestell.t. Aus der Praxis ergibt es sich. 
class, die Anwendung dieser Zeichen auł grossE, Schwierigkeiten stosst. weil es 
unmoglich ist. die Wiesen von den Weiden wie auch die Weiden von den mit 
Gras bewachsenen odlanden zu unterscheiden. Die Bestimmung der Wiesen und 
Weiden lass! keinen Zweilel zu. Eine Schwieriglceit lie!!I aber clarin. class oft Wie
sen, besonders im Osten Polens nach einmaliger Abmahung im Juli sich in den 
niichsten Monaten in Weiden verwandeln. Die A bsonderung der W eiden von den 
ódlanden hangi auch oft von dem subjektiven Standpunkte des Topographen ab, 

3. Die Klassifikation der Bri.iche, Si.impfe und der nassen Boden ist auł den 
Karten der anderen Staaten sehr mannigfaltig und hangt von den geographisch
wirtschałtlichen Bedingungen dieser Staaten ab. 

Auf osterreichisch - ungarischen Karten sin,d die Zeichen fi.ir Si.impfe und 
Bri.iche in zwei Gruppen „Kulturen" und „Bodenarten" geordnet. Die Gruppe 
,,Kulturen" enthalt auch ausser anderen Zeichen die Bezeichungen łi.ir: 

1. Hutweide, Heide oder Wiese. 
2. Walder. 
3. Gestri.ipp und Gebiisch. 

Daraus ergibt es sich. dass die Einteilung der Bedeckung der Bri.iche und 
Si.impfe ziemlich schematisch ist. Vom Mililiirst~,ndpunkte aus ist sie sehr zweck
massig. den.n die eigentliche Nutzbarkeit wurde i.ihersehen, der Stand der Bedeckung 
dieses Terrains dagegen ausłi.ihrlich beri.icksichti!ll. 

Die Zeichen. welche die sogenannten „Bodenarten" betreffen, zerfallen in zwei 
Teile, namlich: in Boden. die stets oder zeitweise nass sind. und Si.impłe, welche 
zeitweise austrocknen oder nie austrocknen. 

Auł der „Kark des d,mtschen Reiches" bt die Klassifikalion der Briiche und 
Siimpfe einfach. Aber sie ist nich! ausreichend, besonders fi.ir Polen. das sich doch 
sehr von Deutschland unterscheidet. Vie! besser werden die Zeichen der Briiche 
und Siimpfe auł der „Karle des westlichen Russlands" an!lewendet. Sie verbinden 
logisch die Bedeckung des Terrains mit dem Zeichen der Ver&umpfung. Von den 
Waldern unterschicd man: trockene, nasse. und sumpfige. Die Wiesen teilte man 
in trockene und nasse. Ais einzige Einwendung i;!ilt hier der Man):!el an einer 
festen Grundla!le der Klassifikation fi.ir die Absomderung der trocknen Flachen von 
den nassen oder sumpfii;!en. Ein bestimmtes Zeichten stellte man nur łiir die Siimpłe 
fest. unter welchen man die passierbaren und unpassierbaren Si.impłe unterschied. 

Die Zeichen der „Karle des westlichen Russlands" sind eine Umarbeituni;! 
derer, die in den russischen Karten u. d. T.: ,.Nowaja topo):!raficzeskaja karta zapad
noj Rossii". im Massstab 1 : 84 OOO gebraucht w aren. Die russische Klassifikation 
entspricht den polnischen Bediirfnissen am meisten, sie wurde auch zum J;!rosst en 
Teil unseren Bediirfnissen angepasst. 

4. Bei der Zusammenstellun!l der polnisc'hen topo):!raphischen Zeichen mit 
den osterreichisch-un):!arischen und russischen Ka,rten bemerken wir grosse Unter
schiede. Ganz anders verhalt es sich mit der Kl:assiłikation. die in der „Karle des 
deutchen Reiches" an):!ewendet wurde. Sie ist der unseren sehr ahnlich. decki sich 
mit ihr fast ganzlich. Die gleiche Einteilung der Bri.iche, Siimpfe und der nassen 
Boden auł unseren und deutschen Karten hat keine wichtigen Grundsatze. Die 
Einteilung, die fiir die deutschen Karten angcnommen ist, ist in ihrem grossercn 
Teil unseren Bedingungen nich! angepasst. Nur ł:i.ir die westlichen Gebiete Polens. 
wo der wirtschałtliche Charakter dem west - europaischen iihnlich ist. kann man 
die deutschen Zeichen verwenden. im ostlichen Teil u nseres Landes. wo sich die 
grossen Flachen der wilden Si.impfe erstrecken., sind die Zeichen unbrauchbar. 

Die Einteilun):! der Siimpfe nach den osterneichisch-unl!arischen Grundsatzen' 
hat auf den polnischen Karten keine Anwendun!l: gefunden. Auch in der Klassifi
kation zwischen unseren und russischen Karten bestehen j!rosse Unterschiede. 

5. Die Entstehun):! der Bri.iche. Si.impłe und nassen Boden ist vor allem 
durch die WirkunJ! der hydrologischen Faktoren bedingt. Von ihnen ist die Ein
teilung der Sumpfboden in mehrere Gruppen abhiinj!ij!. Der Unterschied zwischen 
diesen Gruppen liegt in der phytosozialen Mannigfaltigkeit und dem Bodenprozesse, 
wie auch in der Anhaufung und Zerlej!ung der orj!anischen Substanz. 
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Auł den Sumpfgebieten lassen sich un!E,rscheiden: 

1. Nasse Sandboden. 
2. Sandige Wiesenboden. 
3. Torfe. 

1. Nasse Sandboden tragen gewohnlic:h den Charakter der geschichteten 
Flusssiinde. die au.i dem Quarzsand mit einer unbemerkbaren Beimischung von 
Feldspat und anderen Mineralien bestehen. dlie wiederum dem Zerlegungsprozess 
unterliegen, 

2. Die sandigen Wiesenboden entstebem in den Flusstalern, wie auch in 
den abgesonderten versumpften Vertiefungen. 

3. Die Moortorle besitzen vom botanischen Standpunkte aus grosse Unter• 
schiede, abhangig von der Vegetation, welcl~e das Moortorf bildeten. und der, 
welche es jetzt bedeckt. Es wurden zwei Haupttypen unterschieden: Niederungs• 
moortorf und Hochmoortorl. wie auch Oberga:ngsmoortorf. 

6. Zum Vergleich der Siimpfe auf den łopographischen Karten und Boden• 
karten, wiihlte man einige Sumpfgebiete aus Krymno und Switjaz·Bliittern der poi• 
nischen Karle im Massstab 1: 100 OOO. Auf d,em ersten Ausschnitt (Fig. 9,) sehen 
wir den mittleren Teil des Krymno • Blattes. Auł diesem Gebiet zieht sich vom 
Krymno·See im Siid-Westen nach Nord-Osten •~in breiter Sumpfslreifen. Das ganze 
Gebiet ist auf der topographischen Karle ais Wiese oder Weide bezeichnet. in 
denen vereinzelt Baumgruppen hervorlreten. Wie es aus der aufgelellłen Boden• 
karle hervorgeht. kann man auf diesem Boden einige ganz verschiedene topo
graphische Elemente unterscbeiden. die vom Militiirstandpunkte aus gani. entgegen• 
gesetzten Charakter besitzen. 

Der zweite Ausscbnitt enthiilt den nord • ostlichen Teil des Krymno - Blattes. 
Die vorhandenen Siimpfe sind mit einem gleichformil!en Zeichen bezeichnet. Sie 
besitzen aber grosse Unterschiede. die man b,ariicksichlil!!!D sollte. 

Das dritte Beispiel betrifft die am manmil!faltigsten gestalteten Siimpfe, denn 
ausser dem tiefen Moortorf befindet sich dorł flacher Moortorf oder Sanddbiischel, 
die auf der Oberfliiche der Siimpfe unsichtba1r sind. 

7. Das Projekt der Klassifikation stii.tzt sich in seinen Hauptpunkten auf 
den geologischen oder bodenkundigen Grun,dsiitzen. die der Teilunl! der Siimpfe 
vom Militiirstandpunkte am meislen entspre,chen und auch der Arbeit des Topo
graphen keine grosse Schwierigkeiten entgegenstellen. In meinem Projekt habe 
ich die Entstehung der Siimpfe und Briiche i:ibersehen. die auf den botanischen 
Eigenarten sich griindet und deshalb schwer in der topol!raphischen Arbeit ange
wendet werden kann. 

Die topographischen Zeichen der Sum,pfgebiete. Briiche und nasser Boden 
stellen: 

A. Die Bedeckung des Terrains. 
B. Die Stule seiner Versumpfung da,r. 

Die Gehiete der Siimpfe und Briiche bilden vor allem Wiesen und Weiden. im 
lcleineren Masse sind das Gebiisch. Walder und ,ć)dlande, die mit Gras bewachsen sind. 

Wie es auł den osterreichisch • ungarischen Karten durchgefiihrt wurde. 
schlage ich fo)gende Einteilung der Bedeckung der Siimpfe vor: 

1. Wie sen und W eiden, 
2. Nadel oder Laub, Gebiisch und Gestriipp. 
3. Nadelwiilder. Laubwalder oder Mischw:a)der. 

Was die Stufe der Versumpfung betrifft, unterscheide ich zwiscben den nasaen 
Boden und Briichen folgende Typen (Stufen): 

1. Die nassen Boden. 
2. Leichtpassierbare Moortorfe und Wiese:nboden. 
3. Schwerpassierbare Moorlorfe und Wiesenboden. 
4. Unpassierbare Moortorfe und Wiesenbo-den. 
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Ryc. 9. Wycinek z arie. Krymno mapy w skali 
1 : 100 000 wydanej prtez W. l. G. w 1933 roku. 
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Scbematycana IDJIPka gJet,.&aawcza. 

1 - tort, i fłd,y mułowo-bł.tae. 2 - piukl pooaokła 

i ~ilio-wilfotae, 3 - piuki Nche (aluwialne i dylu,rial.De). 



Rys. 1. Domki sez.onowe oraz szałaay dla 
ludz.i i bydła (czerwone kwadraciki) na bag
nistym obszarze w okolicy jeziora Krymna. 

Die Saisonhiiuscben und Laubhiitten fiir 
Leute und Vieh (Die roten Quadrate} auf 
dem sumpfigen Gebiet in der Umgebung 

des Krymno - See. 

Ry •. 2. Zabudowania gospodarskie i n:aluy (cz.erwone 
kwadraciki) nad Kanałem Prypeckim. 

Dioe Stallungen und Laubbiitten an dem Pripet- Kanał 
(Die roten Quadrate}. 



P I /!hplia wędrówek pasterskich nad góro, Prypeci,. 

t•U• u~ ń :ione &trz:alk11 omaczaj11 kierunek i cel wędrówek. Czerwo~ linl11 
~ I n" 111 wale, po•yłające bydło na sezonowe wypuy. 

Klllfl der Nomaden an der oberen Pripet. 

I n ro mit dem Zeiger bezeicbnen die Richtung und Ziei der Nomaden. 
, I h o dnJ die Dońer. welche ihr Vieh auł Saisonweidung ■chlclcen. 



Ryc. 10. Wycinek z nrk. Krymno mapy w skali 
1: 100 OOO wydanej przez W. I. G. w 1933 roku. 

Ryc. 11. Wycinek z ark. Switat mapy w skali 1 : 100 OOO 
wydnnei przez W. I. G. w 1933 roku. 



Ryc. 12. Wycinek z ark. Switaź mapy w skali 1: 100 OOO 
opracowany w g projektowanej klasyfikacji wraz z uwzględ

nieniem nowych oznaczeó. 
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Ryc. 13. Projekt znaków błot, torfowisk i l!runtów podmokłych. 
Obja~nlenla z:naków znajduj4 się pod odpowiednimi literami w z.a.kończeniu artykułu. 



Die nassen Boden, das sind die Gebiete welche mit den torfig-sumpfigen 
Boden oder Torlen deren Machtigkeit 40 cm nicht iibersteigt, bedeckt sind. Zur 
Bestimmung der nassen Boden und der Siimpfe soll man einen Bohrer - einen metal• 
lenen Stab - gebrauchen. An den wichtigsten Stellen der Sumpfgebiete ist es erfor
derlich, die Tiefe in Dezimeter anzugeben. 

Weil die einzelnen Moortorfe und Briiche, ihres verschieden Charakters wegen, 
Hindernisse aller Art aufweisen, sollte man sie in: 

1. Leichtpassierbare und 
2. Schwerpassierbare Moortorfe und Siimpfe einteilen. 

Die Definition dieser Begriffe ist nicht einfach. was der Subjektivitat des 
Topographen Platz macht. 

Im Verhii.ltnis aber zu den bishergebrauchten Griindsatzen der Klassifikation 
tritt die Subjektivitat des Topographen zuriick. 

Unpassierbare Siimpfe nenne ich diese,, wo dem Menschen momentales 
Steckenbleiben oder Untergang droht, wo aber auch die Fahrt mit dem Kahn 
unmoglich ist, Urn diese Gebiete passieren zu ki:innen, miissen spezielle Vorbe
reitungen unternommen werden, zum Beispiel: der Bau der Stege fiir Leute oder 
die Ausgrabung eines Kanals fiir ~ahniiberfahrt. 
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Dr W. PR ZE PI Ó R SKI 

WPŁYW PODŁOŻA NA ROZMIESZCZENIE 
KULTUR I CZŁOWIEKA NA PRZYKŁADZIE 
N ADB UŻA*) 

Ce I pracy. 

Celem niniejszej pracy jest uchwycenie ilościowego w pływu 
podłoża na rozmieszczenie kultur, gęstość zaludnienia, przyrost 
ludności i strukturę wielkiej własności. Za przykład obrano 
południowo-zachodni zakątek Nadbuża, obejmujący górne do
rzecze Bugu i Styru po północne 2ranice województwa lwow
skiego i tarnopolskiego, ponieważ na obszarze tym występują 
cztery rodzaje gleb, które wyraźnie różnią się między sobą, 
dzięki czemu wywierają różnoraki wpływ na gospodarcze\ dzia
łalność człowieka. 

Fizjografia kraju. 

Kraina ta jest przeważnie równą, średnio o 150 m ntze1 
położona od płyty podolskiej, pokryta aluwiami, glinamii, pias
kami, rumoszem kredowym i żwirowiskami dyluwialnymi. Pod
łoże tej pokrywy dyluwialnej stanowi kreda senońska tak zw. 
opoka. Utworów trzeciorzędowych zupełnie brak, tylko gdzie
niegdzie występują okruchy litotamniów i piaskowców w ]Postaci 
głazów, nieraz o dość znacznych rozmiarach. Podobnie jak 
żwiry północne, nie odgrywają one większej roli w życiu gospo
darczym i dlatego pominięto je w niniejszej pracy. 

Kreda senońska u podnóża krawędzi podolskiej wznosi się 
od 280 m do 400 m1

). Odsłania się na Nadbużu bardzo rzadko 
w odkrywkach naturalnych, np. wzdłuż brzegów Bugu i jego 

•i Krótką wzmiankę o wynikach niniejszej praq. podano w Resume de 
communications-Con)!res international de Geol!raphie - Varsovie 1934, p. ,88. )!dzie 
mylnie wydrukowano nazwisko autora „Przepiórkowski". 

1) A. Zie rh o I I e r: Północna krawędź Podola w świetle rzeźby po
wierzchni kredowej. Prace Geograficzne, zeszyt IX. Lwów, 1927. 
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dopływów, następnie w okolicach Mikołajowa, Glinian, Zeniowa, 
Krasnego, Buska i t. d.; nie zajmuje jednak nigdzie znaczniej
szych przestrzeni i dlatego również nie wzięto jej pod uwagę. 
Poza tym poziom jej jest nierówny, a dowodem tego są wysoko 
położone, a bezpośrednio na niej lefa,ce rumosze i gliny, prze
kraczające dość często poziomicę 250 m. Jest ona dalszym cią
giem kredy lwowskiej i posiada niema1l ten sam charakter petro
graficzny co i przy krawędzi podolskiej; tylko ku zachodowi 
przybiera nieco więcej iłu 2). Jest nieprzepuszczalna i stanowi 
poziom wodonośny. 

Na powierzchni kreda jest mocno skruszała, rozruszona3) 

i rozmyta do głębokości kilku i więc,ej decymetrów oraz prze
obrażona w białą, miękką glinę rumo,szową. Gleba rumoszowa 
jest mocno wapnista, ilasta, zwykle ciiężka, rzadziej lekka i tor
fiasta 4). 

Piaski tworzą stosunkowo cienką pokrywę i leżą na białej 
glinie rumoszowej lub wprost na zwiietrzałej kredzie, W pias
kach tych znachodzą się okruchy skał starokrystalicznych w po
staci ziarn ortoklazu, czerwono zabarwionego. Łomnicki ") 
uważa je za twór wód lodowcowych, odpowiadający wiekiem 
głębszym pokładom gliny warstwowanej. Uhlig t;) przyjmuje, 
że średnia ich miąższość wynosi około 15 m. Tam, gdzie gru
bość ich nie jest zbyt wielka, szcz,ególnie w miejscach niżej 
położonych (zwykle poniżej poziomky 220 m), dzięki nieprze
puszczalności podłoża, tworzą się na1 nich bagna i błota. Cza
sami występują one jako wydmy, lecz w dość skromnych roz
miarach, np. pod Kamionką Strumiłową, Rudą nad Bugiem, 
w Susznem pod T oporowem, Wolicą Derew łańską, Brodami, 
Stanisławczykiem i t. d. Przeważnie jednak są porosłe lasami, 
a panującym drzewem jest sosna; gdzie zaś przeważają gliny 
piaskowate, wypiera ją brzoza i dąb. Jeżeli natomiast posia
dają cokolwiek więcej domieszki gliny i próchnicy, wówczas są 
wzięte pod kulturę rolną. Na miejscach moczarowatych wystę
pują łąki lub porasta je olcha i wiklina. 

Lessy występują w ścisłej łączności z gliną warstwowaną, 
w której ku spągowi wzrasta zawartość piasku, okruchów kre
dowych lub żwirków rozmaitego pochodzenia. Stosownie do 
ilości domieszki, jej charakter petroi!raficzny jest dość często 
zmienny. Ku spągowi przechodzi w rumoszową glinę białą, 
ku stropowi zaś w lessy. Łomnicki uważa gliny warstwowane 

2
) M. A. l o m n icki: Atlas Geologiczny Galicji. Tekst do zeszytu dzie-

,iątego. Kraków 1898, str. 32. · 
3) l o m n i c k i I. c„ str. 8. 
') U h I i!! w pracy swej „Ober die geolo,!!ische Beschaffenheit eines Teiles 

der ost- und mittel!!alizischen Tiefebene" - J . h. b. d. k. k. Geol. Reichs Anstalt -
T. 34. Wien 1884 i Hi Iber w swym sprawozdaniu: ,.Geologische Studien in den 
osl!!alizischen Miocan!!ebieten J . h. b . d. k. k. Geolog. Reichs Anstalt. T. 32. Wien 
1882 - nie wydzielają wcale rumoszu kredowei!o, uważając go za kredę. 

') L. c„ str. 16. 
6

) L. c„ str. 194. 
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za utwór periodycznych zalewów wód lodowcowych, a tym 
samym za najmłodszy utwór dyluwialny ~). 

Typowo wykształcone lessy występują na wierzchowinie 
grzędowego Nadbuża, na grzędzi,e Sokalskiej. w okolicach Ada• 
mówki (na półn. zach. od Leśniowa) i w jarach, wrzynających się 
w Podole i Roztocze. Odznacza:ią się one jednostajnym złoże. 
niem pyłów i prostopadłą łupliwością. Ku górze przechodzą 
czasami w czarnoziem; niekiedy ,iaś pokryte są nawianymi pias-
kami, zmieszanymi z próchnicą„ których miąższość dochodzi 
zaledwie do kilku dcm. 

Aluwia występują dwojakie1lo typu: jako napływy rzeczne 
i utwory bagienne. Są one wyrazem stosunków hydrograficz
nych z końca epoki lodowej i doby dzisiejszej "). Szczególnie 
są rozwinięte wzdłuż doliny Bu.gu i jego lewobocznych dopły
wów. W obszarach nisko położonych wykształciły się jako tor· 
fiaste błota; wówczas są wykorzystywane jako łąki i pastwiska. 

Ogólna powierzchnia obszaru badanego wynosi 6860 km2• 

Tabela Nr. 1 przedstawia 111am, jaki procent powierzchni 
zaimują poszczególne utwory. 

Tabela l. 

Kreda Rumosze Piaski 

senońska kredowe dyluwialne Piaski lotne Gliny Aluwia 

Cretaceons Creti ceons Quaternary Blown sands . Loess Alluvium 

eluvia san ds 

0,3¾ I 13.9¾ I 34.8% 
I 

0,5¾ I 33.3¾ 

I 

I 17.2¾ 

Pod względem ukształtowaniia pionowego cały obszar można 
podzielić na trzy równoleżnikowe pasy: północny, środkowy 
i południowy. 

Pas północny obejmuje częś.ć wyżyny wołyńskiej, odgrani
czonej od południa grzędą Sokallską. Odznacza się ona znacz
niejszym wyniesieniem ponad S,;\siednie niziny. Jej wysokości 
ważą się przeważnie w obrębie JPOziomic 250- 280 m. Wybiega 
ona szerokim wałem od Roztoc,~a Lwowsko - Tomaszowskiego 
i ciągnie się w kierunku wschodlnim do Łopatyna i Leszniowa, 
a stąd ku Dubnu. Od Steniatyna w kierunku na Tartaków i Sto
janów jest pokryta glinami. Od Rozdziałowa po Leszniów ciągną 
się płaty rumoszów, pokrytych gdzieniegdzie piaskami. 

Pas środkowy, t. zw. Nadbuie bezgrzędowe, zamknięty od 
północy grzędą Sokalską, a od południa grzędą Kulikowsko
Jaryczowską, przedstawia się jako nizina podmokła, w dużej 
części zalesiona. Pokryta jest ~:łównie piaskami, a na północy 
i południu rzadko glinami i rumoszem kredowym, który jest 
przeciętnie 20- 40 m wzniesiony ponad szerokie, · podmokłe dna 

3&8 

7) Ł om n i cle i. I. c„ str. 37 - 39„ 
") Łom n i cle i. I. c. str. 19. 
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dolin. Kraina ta jest pokryta borem sosnowym z domieszką 
brzozy i dębu. Bory te są resztkami puszczy, ciągnącej się tu 
niegdyś od Roztocza przez Mosty Wielkie, Krystynopol, aż po 
Łopatyn i Brody 9). 

Pas południowy, t. j. Nadbuże grzędowe przypiera na połud
niu do krawędzi podolskiej, a na północy dochodzi do wspom
nianej już grzędy Kulikowsko - Jaryczowskiej. W południowej 
jego części występują niskie wzgórza kredowe, t. zw. chomce, 
pokryte żwirowiskami, a niekiedy blokami trzeciorzędowymi 
i piaskami dyluwialnymi. 

Charakterystyczną jego cechą są równoleżnikowo wybiega
jące wały z Roztocza, t. zw. grzędy: Kulikowsko -Jaryczowska, 
Doroszowska, Grzędecka, Malechowska, Winnicko - Gliniańska 
i Dmytrowicko - Czyżykowska. Są one pokryte glinami i pood
dzielane od siebie szeregiem dolin moczarowatych, zasłanych 
gdzieniegdzie torfami, piaskami i aluwiami. 

W odwodnieniu badanego obszaru biorą udział Bug i Styr. 
Obie te rzeki wraz ze swymi dopływami odznaczają się bardzo 
małym spadkiem. Poniższa tabela (Nr. 2) przedstawia nam spa
dek na wybranych odcinkach niektórych rzek. 

T a b e I a 2. 

Rz e k a o d C i n e k Długość 
Spadekw 0/0-0 w km 

River Section Fall in tJ/ ou 
Length in k m 

Rata. Szyszaki - Dwór Płoskie 8 0·75 

Bu!! Pobużany - NW Tadanie 20 0·15 

Stary Monastyrek Brodzki -
Styr Zachałki 25 0'44 

Sołokija St. Korczów - St. Żużel. 9 0'55 

Odpływ wód jest więc bardzo powolny i przyczynia się do 
powstawania błot i oparzelisk tak śródleśnych jak i otwartych, 
n. p. błota Chołojowsko - Czanyskie, w okolicach Wolicy Koma
rowskiej i Suszna, Radziechowa, Krzywego (Makowszczyzna), 
Łopatyna (Zahajki). Największe moczary, położone między Dmy
trowem, Połoniczną, Toporowem a Czanyżem, są na 15 km dłu
gie i 2- 4 km szerokie. 

Materiał i metoda. 

Pracę oparto na mapach „Atlasu Geologicznego Galicji'! 
1: 75 OOO, ,,Skorowidzu Gmin" 10

), wynikach spisu ludności za okres 

9
) Ł o m n i ck i. I. c. str. 30. 

10) Skorowidz gminny Galicji. opracowany na podstawie wyników spisu 
ludności z dnia 31 grudnia 1900. Wiedeń 1907 r. 
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1900-1931, oraz 3 - letnich obserwacjach terenowych. Studium 
terenowe, prowadzone w latach 1929, 1932 i 1933, poświęcone 
zagadnieniu zlodowacenia, dało zarazem możność poczynienia 
obserwacyj, które wykorzystano w niniejszej pracy. Należy 
też zauważyć, że zdjęcie geologiczne, wykonane na tym obsza
rze przez A. M. L om n icki ego, wykazuje tak wielką dokład
ność, iż zauważone przez autora pewne drobne różnice nie 
wpływają wcale na wynik niniejszego studium. 

Na mapach Atlasu Geologicznego Galicji są zarazem zazna
czone granice gmin katastralnych. W obrębie każdej gminy 
splanimetrowano powierzchnię poszczególnych utworów geolo
gicznych. Gmin, leżących częściowo na Roztoczu lub Podolu, 
nie brano w rachubę z powodu występowania na ich obszarze 
utworów trzeciorzędowych, których w niniejszej pracy nie 
uwzględniono. Ogółem dokonano pomiarów w 383 gminach. 
Następnie obliczono procent poszczególnych utworów w każdej 
gminie katastralnej w stosunku do sumy, jaką otrzymano z pla
nimetrowania. Uzyskany w ten sposób materiał cyfrowy posłu
żył do wykreślenia szeregu mapek, związek zaś między wystę
powaniem poszczególnych utworów geologicznych, a zjawiskami 
antropogeograficznymi interpretowano przy pomocy układu współ
rzędnych i linii reJ!resji 11

). 

Opis mapek. 

Mapka rozmieszczenia aluwiów wykazuje, że utwory na
pływowe skupiają się przede wszystkim na południu, gdzie zaj
mują średnio 20 - 40°/0 o~ólnej powierzchni gmin. Dość często 
dochodzą one do 50°/o, a w czterech wsiach przekraczają 55°/o, 
zaledwie zaś w trzech spadają poniżej 10°/ o, Północną granicę 
tego obszaru stanowi pas środkowy, t.j. Nadbuże bezgrzędowe. 
W zachodniej jego części występują aluwia głównie w granicach 
od 0°/0 do 10°/,., we wschodniej zaś od 10°/o do 30°/o, Większe 
skupienia spotyka się w okolicach Radziechowa, Szczurowic, 
Czanyża i Zabłociec. Następnie silniej są skupione na granicy 
grzędy Sokalskiej i pasa środkoweJ!o, gdzie zajmują niekiedy 
do 400/o ogólnej powierzchni gmin. Na obszarze J;!rzędy Sokal
skiej większy odsetek utworów napływowych wykazują przede 
wszystkim wsie, leżące nad Bugiem. 

Należy również zauważyć, że aluwia, za wyjątkiem zaledwie 
10-ciu wsi, występują niemal we wszystkich gminach badanego 
obszaru. 

Mapka druga przedstawia nam rozmieszczenie lessów. Sku
piaią się one zwarcie przede wszystkim w trzech regionach: 
północnym, południowym i mniejszym wschodnim. Region pół
nocny obejmuje ,:!rzędę Sokalską i cią~nie się ku wschodowi 
pasem przez Stojanów do Smarzowa. Na tym obszarze lessy 
zajmują przeważnie ponad 75°/0 ogólnej powierzchni gmin, do-

11) Jan Czek a n owski: Zarys metod statystycznych. Warszawa 1913. 
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chodząc niekiedy do 100°/0. Obszar południowy nie jest tak 
zwarty jak północny: na linii Kamienopol-Zadwórze jest rozbity 
na północny i południowy. W pasie północnym odsetek lessów 
waha się przeważnie w granicach 60 - 80°/o, zaś w pasie połud
niowym 50 - 700/o. We wschodnim regionie, znachodzącym się 
w okolicach Brodów, gliny nawiane zajmują średnio 40°1o ogól
nej powierzchni gmin. Lessy występują ponadto sporadycznie 
i w środkowym pasie, gdzie wahają się przeważnie w J!ranicach 
1 - 5°/o. Tylko w kilku gminach, leżących w pobliżu Roztocza 
i pasa południowego, zajmują one większy odsetek 

Mapka trzecia poucza nas o rozmieszczeniu piasków. Zwar
tym piatem zalegają one wyłącznie pas środkowy, gdzie zajmują 
dość często ponad 80°/o ogólnej powierzchni gmin. Północną 
granicę ich zasięgu stanowi linia, biegnąca pi:zez Dyniska-Bełz
Stojanów - Smarzów, południową zaś przez Zółkiew - Żółtańce -
Busk. W bardzo skromnych rozmiarach występują nadto w obrę
bie grzędy Sokalskiej i pasa południowego, gdzie zaledwie 
w dwóch gminach zajmują ponad 40°/n ogólnej powierzchni (Pola
nice 48;5°/o, Gliniany 74,1 °/o). 

Rozmieszczenie glin kredowych (rumoszu) przedstawia nam 
mapka Nr. 4. Występują one w trzech większych płatach: w oko
licach Radziechowa, Bełza i Buska. We wszystkich tych regio
nach zajmują one około 40°/o ogólnej powierzchni gmin, docho
dząc w gminie Firlejówka (II) do 94,7°/o. Pomniejszy odsetek 
zajmują one nadto w okolicach Uhnowa, SE od Żółkwi i E od 
Lwowa. 

Mapka gęstości zaludnienia (Nr. 5) wykazuje, że najgęściej 
zamieszkały jest pas północny i południowy , na których skupia 
się niemal trzy czwarte ludności. W pasie środkowym 12

), zaję
tym głównie przez piaski dyluwialne, rzadko przypada ponad 
65 mieszkańców/km:!, natomiast w pasie północnym przeważnie 
ponad 80/km:-\ w pasie zaś południowym ponad 100/km2

, docho
dząc w jednym przypadku do 584/km:! (Zboiska). 

Celem uchwycenia zależności oraz cyfrowego wyrażenia 
wpływu, jaki wywiera podłoże na zjawiska antropogeograficzne, 
podzielono wszystkie gminy katastralne, zależnie od procentowej 
wielkości poszczególnych utworów geologicznych, na szereg klas, 
obliczając dla każdej z nich średnią powierzchnię kultur rolnych, 
średnią gęstość zaludnienia, przyrost ludności, średnią powierzch
nię gmin katastralnych oraz wielkiej własności. 

Tabela 3 informuje nas o wpływie poszczególnych utworów 
geologicznych na rozmieszczenie kultur rolnych 1a). 

Wpływ podłoża na rozmieszczenie kultur. 

Aluwia, jakkolwiek należą do najlepszych gleb, nie wyka
zują decydującego wpływu na wzrost gruntów ornych. Pola 

12) Z wyjątkiem miast i miasteczek. 
13) Odsetki pól, łąk. pastwisk i lasów obliczono od łącznej sumy wszyst· 

kich kultur. 
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Aluwiów 
Alluv ia 

Tabela 3 

Oi!ólna powierzchnia gmin katastralnych zajęta przez ¾ 
¾ of total communes area 

I I I I I ! I 
- 10 I - 20 

1 
- 30 I -- 40 I - 50 i - 60 I 

uru::·-o-rn_e_l,-) - 47,3 i 48.6 1, 56,1 47~ 48~~8-.l-'------
Arable łar,d 

ł.ąki 
M eadows 

l'astwiska 
Pastures 

I.asy 
Forests 

Gliny 
Loess 

l;runta orne 
Arab ie l and 

Meadows 

Pastwiska 
Pa stu res 

l.uy . 
F'o rests 

Piaski 
Sands 

!irunta orne 
A rabie l and 

l.11ki , 
Meadows 

11.6 18.2 I 20.0 25.4 · 31.1 37.5 

j I 
8,0 I 9,1 12.1 I · ,o.3 I 

30.3 27,1 15,9 I 18.4 
1 

8,1 I 4.1 ! 

4,8 6.1 

I 
I I I I . I I I I 

- 10 , - 20 1- 30 - 40 I - 50 I - 60 i 70- 1- 80 i - 90 1-100 

33,l ;3,6 1 34.0 I 40,7 1 48.0 ! 53.9 59.3 63.7 70.2 1 75.9 

22.8 22.7 24.0 23.9 I 23,7 I 21.6 19,0 18.0 13,2 10,7 

8.1 8.o 1.5 1.6 1 1.3 I 6.6 6.3 4.4 3.4 1.8 

35,4 35.7 34,5 27.8 l 21.0 li 17.9 ,1 15.4 13,9 13,2 j 11.6 

1- 10 I - 20 : - 30 I -40 I - 50 :1 _ 60 I - 70 I _ 80 ! _ 90 i_ 100 

63.6 53.6 1 53,1 47.3 i 37.4 35.5 ! 25,8 1 24.7 1 22.1 1 19.6 

18,9 24,1 19,8 22. 1 I 24.4 22,4 25,3 1 24,3 23.7 ' 18,9 
I 

l'utwiska 5,8 7.5 7,0 9.t ·9,2 7,1 7,4 1· 6.9 6.1 
P1stures 

5.8 

I.ny , t 1.7 1 14,8 20,1 21.5 29,0 35.0 1 41.5 l 44.1 47,5 1 55.7 
f orest s 

Humoszekredo_we 1 - 10 il -20 j: - 30 -40 I :.._ 50 :
1 

_ 60 j -70 '1- 80 1
1 

- 90 i- 100 
Cretace ons e luria I 1 I 

' '':.::~ ~;. 415 ~~1 .,-7- 51.6 \ 53~---58.~ 67.2 i 75.3 i 82.6 ' 45.0-

t.11ki . 21.6 22.3 · 20.9 18,4 ' 21.4 21.7 16.6 I 9,5 i 5.3 40.8 
Me1dows I I 

11ulwiska 8.7 6.6 7,4 8.1 8,8 8.4 6,2 5,9 6.4 3,8 
P111,tures 

l .uy. 28.2 28.9 29.0 21.9 16.6 11.4 10,0 9.3 5,7 10.4 
I o,~sts 

") Oi!rody zaliczono do gruntów uprawnych. 
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uprawne, z wyjątkiem klasy trzeciej, zajmują niemal identyczny 
procent w każdej grupie. Natomiast w miarę wzrostu pro
centu aluwiów wybitnie maleje powierzchnia szaty leśnej. W kla
sie, w której utwory napływowe zajmują ponad 50°/0 ogólnej 
powierzchni gmin, lasów prawie niema. Na aluwiach las znikł 
zupełnie, nie tyle na korzyść gruntów uprawnych, ile na rzecz 
łąk i pastwisk. Na każdy 10°1o wzrost aluwiów powierzchnie 
łąk zwiększają się o 4,1 0/o, pastwisk 1,10/o, lasów maleją o 5,18°/0• 

Gliny (lessy) przyczyniają się wyraźnie do wzrostu grun
tów uprawnych, których odsetek z 33,1°/o zwiększa się do 75,9°/o 
kosztem wszystkich innych kultur, szczególnie zaś lasów. Po
wierzchnie łąk, w miarę wzrostu lessów, maleją z 22,8°/o na 
10,7°/o, pastwisk z 8,7°/o na 1,8°/o, lasów z 35,4°/o na 11,60°/0 • Na 
każdy 10°/0 wzrost lessów, powierzchnia gruntów ornych zwięk
sza się o 4,6°/0 , łąk maleje o 1,45°/0 , pastwisk o 0,72°/0 1 lasów 
O 2,38°fo, 

Piaski dyluwialne są jedyną glebą, na której powierzchnia 
lasów nietylko nie maleje, ale nawet wzrasta (z 11,7''/0 na 55,7°/o) 
natomiast wyraźnie zmniejsza się powierzchnia gruntów ornych 
(z 63,6°{0 na 19,6¼ ). Pozornie nie wykazują piaski swego wpływu 
na wzrost łąk i pastwisk, które stosunkowo zajmują znaczne 
przestrzenie. Należy bowiem zauważyć, że gminy katastralne, 
w których przeważają piaski, są duże, a zarazem najrzadziej 
zaludnione (tabl. 4 i 10). 

Należy też zwrócić uwagę na charakterystyczny przebieg 
krzywych odse tka łąk i pastwisk, których maksima i minima 
wykazują niemal identyczną zgodność. Przyczyną ich nieregu
larnego przebiegu jest często nieznaczna miąższość piasków, 
leżących bezpośrednio na nieprzepuszczalnej kredzie, co powo
duje znaczne ich zabagnienie. Na każdy 10°{0 wzrost piasków 
grunta orne maleją średnio o 3,74°/o, powierzchnia zaś lasów 
wzrasta o 4,30/o. 

Rumosz kredowy przyczynia się też do wzrostu powierzchni 
gruntów ornych i to znacznie silniej aniżeli lessy. N a każdy 
lO°lo przyrost rumoszu pola uprawne wzrastają średnio o 5,1°/o, 
Podobnie jak i na lessach maleją wszystkie inne kultury, choć 
nie w tym samym stosunku: na każdy 10°/o wzrost glin kredo
wych powierzchnie łąk maleją o 1,81°/o, pastwisk o 0,38°/n, lasów 
o 2,930/o l •'.i). Nieregularny przebieg krzywej łąk i pastwisk należy 
również tłumaczyć lokalnym występowaniem znaczniejszych 
bagien i moczarów, które niemal z reguły są zaliczane w katastrze 
do łąk. Rzecz tę potwierdza nam klasa ostatnia, w której !!runta 
orne spadają z 82,6°/0 na 45°/o; łąki zaś wzrastają z 5,3°/0 na 40,8°/0• 

Przyczyną tego zjawiska jest fakt, iż trzy ~miny, posiadaiące 
ponad 90°/o rumoszu są silnie podmokłe. Gminami tymi są: Fir
leiówka (II), Zakomarze i Stronibaby. 

"') Bez klasy IO. która stanowi anomalię. 
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Wpływ podłoża na gęstość zaludnienia . 

W tabeli 4 przedstawiono związek gęstości zaludnienia 
z podłożem. 

T a b e 1 a 4. 

Ogóloa powierzchnia gmin katastralnych zajęta przez % 
0

/ 0 of total communes aret1 

aluwiów I I i .. - 10 - 20 - 30 - 40 I - 50 I powyzei 50 
allu\iiurn 

··- .. _
1 
_ _ ---1- -'.- --: above_ ·-

Gęstość zaludnienia 
56.8 ' 60,0 72,0 I 71.4 ! 83.7 . 97.6 

cJensity of populatfon I I 
I l 

gliny l . I 
-100 - - 20 J - 40 • - 60 , - 80 

loess _ _ l _ _ !--j--
• - - • ~ - - - -•-• M ~·- -- -~··- ·-
Gęstość zaludnienia 

47.3 1 59.1 : 75,1 ! 85.0 79.2 
densily <'f population 

piaski 
san ds - -20 -40 -60 -80 - 100 

- - ---· --·-- - · .. - .. --· -
Gęstość zaludnienia I 

- 68.1 n.o ! 5ć,7 53.1 36.1 
density of populatlon 

' 
rumosze kredowe -20 

i I 
- 100 - - 40 • -60 -80 

cretaceons eluvia _1_ ··-- -- - - - ---- - -
Gęstość zaludnienia 

62.2 1 56.4 
! 

59.4 80.8 64.6 - i 
denslty of popuration 

J ak wynika z zawartego w niej materiału cyfrowego, do 
wzrostu gęstości zaludnienia przyczyniają się w pierwszym rzę
d zie aluwia, następnie idą lessy i rumosze kredowe. Tabela 5 
ilustru je nam średni wzrost gęstości zaludnienia na km~ w miarę 
zwiększania się tych trzech utworów geologicznych o 10°/0• 

T a b e I a 5. 

Aluwia Lessy I Rumosz kredowy 
Alluvium Loe ss Cretaceons eluvia 

5,37 4.30 1.9 

Na piaskach, jako najgor szych glebach, zaludnienie jest naj
rzadsze. Na każdy ich wzrost o 10°/ł) gęstość zaludnienia spada 
średnio o 3,6 mieszkańca na km2

• 

Analiza materiału cyfrowego, zawartego w tabeli 4 stwier
dza, że gęstość zalud nienia jest uwarunkowana w omawianym 
obszarze jakością gleby. Oczywiście mogą istnieć jeszcze inne 
czynniki, które modyfikuią gęstość zalud nienia. W naszym przy. 
kładzie odgrywa poważną rolę własność wielka i większe ośrodki 
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miejskie, szczególnie Lwów. Tabela 6 ilustruje nam, jak w miarę 
procentowego zwiększania się powierzchni własności wielkiej, 
zmniejsza się i gęstość zaludnienia gminy wiejskiej. Dla przy
kładu zestawiono w niej średnią powierzchnię dworów w odset
kach wielkości gminy i gęstość zaludnienia na rumoszach, pias
kach i aluwiach. 

T a b e I a 6. 

¾ powierzchni gmin katastralnych zajętych przez 
¼ of total communes lłrea 

Aluwia I 
- 10 

-=~~ .! -30 
-40 - 50 -60 

Alluvium 
· - · ··- - ---- ·•• .. ----- -
Własność wielka zajmuje ¾ pow. gmin 47,1 46.l 37.3 41.2 32,4 28,7 

L arge prope rty occupies ¼ of total are a 

Gęstość zaludnienia 56,8 60.0 I 72,0 71.4 83,7 97,6 
Density of popul ation 

I 

Piaski 
Sands 

- 20 -40 - 60 - 80 -100 
.. --- - ---· --~----

Własność wielka ujmuje ¾ pow. gmin 39.0 41.4 43,7 53,9 52.8 
Large pro perty oceupie s ¼ of total area 

Gęstość zaludnienia 
Oensity of population 

68,1 72.0 56,7 53,1 36.1 

Rumosze kredowe - 20 - 40 
Cretaceon~ eluvia 

-60 -80 - 100 
·- --· -- --- - -· 

Własność wielka zajmuje ¾ pow. gmin 38,9 43.9 40.6 33,6 43,7 
Large property occupies 0

/ 0 of total area 

Gęstość zaludnienia 
Den$ity of popu lat ion 

62.2 56.4 59.4 80,8 64,1 

Podobna zależność zachodzi i na lessach, lecz nie zazna
cza się tak charakterystycznie. 

Fakt, iż w miarę wzrostu powierzchni piasków maleją 
i powierzchnie gruntów ornych, narzuca pytanie, jak się przed
stawia gęstość zaludnienia w stosunku do gruntów ornych 
t. j. ilu przypada mieszkańców na 1 km1 ziemi uprawnej. O prze
biegu tego zjawiska w świetle cyfr poucza nas tabela 7. 

Na podstawie zawartego w niej materiału cyfrowego, na
leży stwierdzić, że: 

1) w miarę zwiększania się powierzchni aluwialnej i piasków 
ilość ludności przypadająca na 1 km2 roli wzrasta, 

2) w miarę wzrostu lessów i glin kredowych (rumoszu) ilość 
ludności przypadająca na 1 km2 roli maleje, 
Zjawisko wzrastania gęstości zaludnienia na rolach piasz

czystych tłumaczy nam fakt, iż na piaskach procent gruntów 
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T a b e I a 7, 

0/ 0 powierzchni gmin katastralnych, zajętych przez 
0 , 0 of total communes a rea 

Aluwia 
Alluvium 

-20 -40 - 60 - -
---· -- - ·- - - - - ----- -

Ilość mieszkańców przypadająca na 1 km2 roli 178 188 194 - -
Number of inhabitans on 1 k m2 of arabie land 

Gliny 
I 
- 20 -40 -60 -80 -100 

Loess 
- - - - ··-·- ---- -

Ilość mieszkańców przypadająca na 1 km2 roli 245 216 198 165 133 
Number of inhabitans on 1 km' of arabie land ! 

Piaski 
S ands 

-20 -40 ' -60 -80 - 100 
. - --·-· -- - --- --- ---

Ilość mieszkańców przypadająca na 1 km2 roli 191 157 206 273 250 
Number of inhabitans on 1 km1 of arabie land 

Rumosze kredowe 
Cretaceons eluvia 

- 20 - 40 -60 -80 -100 

--·-- -- ---------- --
Ilość mieszkańców przypadająca na 1 km2 roli 200 164 180 96 78 

Number of inhabitans on 1 l(m'J: of arabie land I 

upr awnych maleje (tab. 3), oraz, że na piaskach zachowały się 
wielkie kompleksy leśne, należące niemal wyłącznie do własności 
wielkiej. Rzecz tę potwierdza nam materiał cyfrowy tab. 8. 

Tabela 8. 

% powierzchni gmin katastralnych. zajętych przez 
I 

"/0 of tota1 communes area 

Piaski 
Sands 

-20 - 40 - 60 - 80 - 100 

- -- - - ---- --- - - ---· ---- --- - --
Dwory zajmują ¾ ogólnej pow. gmin kat. 39,0 41.0 43,7 I 53,9 52,8 

Lar ge property occupies °Io of total area I 
Średni ¼ l asów 

I 16.3 1 20.8 I 32.0 
I 

42,8 1 51.6 
Midding 0/ 0 of forests area 

Wpływ podłoża na stosunki demograficzne. 

Następnym zagadnieniem, dotyczącym stosunków demo
graficznych tego obszaru, jest kwestia przyrostu ludności. Za 
podstawę obliczenia posłużyły spisy ludności z 1900 i 1931 roku. 
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Tabela 9 przedstawia nam przyrost ludności za okres 31 lat, 
uzależniony jakością gleb. 

T a b e I a 9. 

¾ pow. gmin katastralnych zajętej przez 
°Io of total cornmunes area 

Aluwia 
Alluvium 

-40 powyżej 40 

------- ·----
Przyrost ludności wynosił ¾ 21.0 31.4 

Growth of population in °Io 

Gliny -40 - 100 
Loes s 

-- ---·-· -- · 
Przyrost ludności wynosił ¾ 22.6 21.2 

Growth of population In °Io 

Piaski 
Sands 

- 40 - 100 
-- - .. 

Przyrost ludności wynosił ¾ 22.9 15,3 
Grow th of population in °Io 

Rumosze kredowe 
Cretaceons eluvfa 

-40 -100 
---· ~- --

Przyrost ludności wynosił ¾ 18.0 44,1 
Growth of population in °Io 

Największy przyrost ludności wykazuj ą gminy, w których 
przeważają gleby kredowe, następnie idą aluwia; lessy zajmują 
miejsce pośrednie, a nawet wykazują lekki spadek w miarę 
swego wzrostu. Najniższy przyrost (1 5,3°/o) wykazują gminy 
o glebach piaszczystych. Należy to tłumaczyć może nietyle 
zmniejszoną ilością urodzin, ile silną emigracją, wywołaną jakoś
cią gleby i głodem ziemi. 

Wpływ podłoża na strukturę wielkiej wlaanoicl 
i wielkość gmin katastralnych. 

W pracy p. t.: .,Nieużytki w Polsce południowej" 16
) zw ró

cono uwagę, iż wielkość gmin katastralnych jest ściśle związana 
z żyznością gleb. W tabeli 10 zilustrowano powyższą zależność 
za równo dla obszarów gminnych jak i własności wielkiej . 

16) W. P r z e pi ó r ski: .,Nieużytki w Polsce południowej". Pol. Akad. 
Um. Prace Komisji Geograficznej. Krakó w 1933, str. 19 - 20. 
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T a b e I a 10. 

0,'0 powierzchni gmin katastralnych zajętych p rzez 
0 ' 0 of total c ommunes area 

Aluwia 
Ąlluvium 

- ------ - ---- . - - - --·· 
t±20 l -301 - 40 i -50 \ - _~ 

Srednia wielkość gmin. kat. w ha 2 063 1 854 1 700 1 545 1 168 
Midding size of communes i n ha 

692 

Średnia wielkość obsz. dwor. w ha 11) 

Midding size of large property 

Dwory zajmują śr. ¾ ogóln. pow. gmin 
L arge property occ upies midding 0

/,, of total area 

Lessy 
Loess 

Srednia wielkość gmin. kat. w ha 
Mlddłng size of communes i ha 

Średnia wielkość obsz. dwor. w ha 
M idding size of large property 

Dwory zajmują śr. ¾ ogóln.pow. gmin 
L:1rge pr operty occupies midding 0 / 0 of total area 

1049 8% 657 618 408 210 

47.1 46.1 37,3 41.2 32.4 28,7 

I _ I- 20 1- 40 \ - 60 _ 80 i- 100 

- 2 657 2 012 J 1 736 
1
1 332 1 073 

999 923 721 492 495 

333 334 376 - I 450 I 444 

I------P
5

-i:n-sdk_} ______ j'----t-l --20 I-40 I-60 \ - 80 I-100 

Średnia wielkość gmin. k at. w ha 
Midding siz:o of com munes In ha 

Średnia wielkość obsz. dwor. w ha 
M idding slze of large property 

Dwory zajmują śr. Ofo ogóln. pow. gmin 
Large proper ty occupies midding °Io of tot al area 

1607 ! 1 687 2 347 2 928 ! 2 ~:-

652 802 1 041 1 493 1 679 

39.0 41.4 43.7 1 53.9 1 53,3 

Rumosze kredowe 
Cretc1ceons e luvia l _ I-20 1- 40 I- 60 1-80 !- 100 

Średnia wielkość gmin. kat. w ha I _ 2 291 2 324 t ~4 
1 

t 732 1

1

1 003 
Midding size of communes In ha 

Średnia wielkość obsz. dwor. w ha _ 970 684 651 633 I 482 
M idding sire of large property 

Dwory zajmują śr.% ogól n. pow. gmin 
Large propetry occupies midding 0 / 0 of total area 1-

I 
38.9 I 

I 
43.9 40.6 l 33,6 I: 43,7 

! 

Na podstawie przytoczonego w nie j materiału cyfrowego 
należy stwierdzić, że w miarę wzrostu powierzchni aluwiów, 
lessów i rumoszu kredowego, a więc gleb dobrych, maleją 

11) Należy zauważyć, iż nie we wszystkich gminach i stnieją obszary. nale
iące do własności wielkiej. zdarzają się też przypadki. iż w jednej wsi jest więcej 
dworów. należących do kilku właścicieli. · 
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zarówno wsie jak i obszary dworskie, podobnie zmme1sza się 
średni procent powierzchni zajętej przez własność wielką, która 
zanika przede wszystkim na aluwiach i lessach. N a piaskach 
natomiast, w miarę ich wzrostu, zwiększa się średnia wielkość 
gminy i własności wielkiej. Stosunkowo duże obszary dworskie 
spotyka się i na rumoszach. W gminach czysto piaszczystych 
zajmują one niekiedy ponad połowę (średnio 53,3°/o) ogólnej ich 
powierzchni. 

Ostatnim zagadnieniem, które się narzuca w tej pracy, 
jest stosunek wielkości gminy do gęstości zaludnienia. Jeżeli 
porównamy odnośny materiał cyfrowy w tabeli 4 i 10-ej to 
okaże się, że 1) na aluwiach i lessach w miarę wzrostu ~ęstości 
zaludnienia zmniejsza się wielkość wsi; 2) na piaskach, w miarę 
zwiększania się gminy, gęstość zaludnienia maleje; 3) gminy 
o glebach kredowych nie wykazują korelacji, niemniej jednak 
ona istnieje, gdy się zważy, że są to gleby najcięższe i, jeśli są 
nisko położone, są z reguły zabagnione. Stąd też wniosek, że 
najmniejsze wsie są najgęściej zaludnione. 

Przeprowadzając zamknięcie przytoczonego materiału należy 
stwierdzić, że z podłożem geologicznym związane są następu
jące zjawiska: 

1. Podłoże geologiczne wpływa na rodzaj i rozmieszczenie 
kultur. 

2. Ostoją lasu są gleby najgorsze HJJ. 
3. Podłoże wpływa na gęstość zaludnienia. 
4. Jakość gleb w krajach rolniczych wpływa na przyrost 

i prawdopodobnie emigrację ludności. 

5. Na najgorszych glebach przypada najwięcej ludzi na 1 km2 

pól ornych. 
6. Własność wielka wstrzymuje wzrost gęstości zaludnienia. 
7. Podłoże wywiera wpływ na wielkość i rozmieszczenie 

obszarów dworskich. 
8. Podłoże wpływa na wielkość terytoriów gminnych. 
9. Gminy małe są gęściej zaludnione, aniżeli większe rn). 

Z Instytutu Geograficznego U. J. K, we Lwowie. 

'") W Karpatach większe kompleksy leśne przetrwały przede wszystkim na 
stromych zboczach i w wąskich. a trudno dostępnych dolinach. W. Przepiórski: 
Z geografii osadnictwa w karpackim dorzeczu Czeremoszu. Czasopismo Geogra
ficzne, zesz. 1. Lwów 1935. str. 39 - 40. 

19) Podobnie przedstawiają się stosunki w niektórych gminach karpackich 
W. Pr ze pi 6 r ski. I. c. str. 53. 
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SUMMARY 

THE INFLUENCE OF THE GEOLOGICAL FORMATIONS ON THE EXTENT 
OF LANDCULTURE AND DENSITY OF POPULATION 

W . P rz ep iórak i 

The present work is an attempt to estimate percentually the influence of 
the geological nature of the soi[ on anthropogeographic phenomena. especially in 
re~pect to land utilization, distribution and density of population. growth of popu
lation, and the structure of the laq(e landed properties. The area taken as the 
basis of the present work is thai of the upper affluents of the Bug and Styr. 
situated North of Podolia and East of Roztocze. In this area. amouting to 6 860 km 2• 

we find four types of formation differing distinctly from one a nother: aluwium, 
sand. loess. and chalk marł. 

In this study the maps of the Geological Atlas of Galicia (1 : 75 OOO). the 
various census taken between 1900 and 1931. and the fruits of three years of 
personal land-surveying have been drawn upon. 

On the geological maps the boundaries of the communes are also indicated 
and within the bounds of each I have calculated the respective area of the above 
named geological lormations. drawing four small m~ps to show the percentual 
distribution of the various types of soil. on the basis of the data thus obtained. 
The relation between the frequency of appearance of the )!eological formations 
and the anthropogeographic phenomena have been interpreted by the aid of lines 
of regression 1 ). 

Map N° I shows the distribution of alluvium formations. They occupy on 
the average. 17.2 per cent of the area examined. and appear with a frequency 
ranging from O per cent to 55 per cent of the area of the commune. 

Loess (map N° 2) claims exactly one third of the area examined (33,3 per 
cent). lt is found in three regions: the North. the South and, to a smaller extent, 
in the East. 

In map N° 3 the distribution of sand is treated. Sand covers 35.3 per cent 
of the total surface. on the average; it is to be found in a compact body only in 
the central region. while in same communes ił amounts to over 80 per cent of 
the tata[ area. 

Chalk marls. (map N° 4) appears in three extensive tracts. occupying 13.9 per 
cent of the terrain surveyed. See Table N° 1. 

The Table of the density of population (N° 5) shovs the Northern and Sou
them zones occupying the first place. nearly three quarters of the inhabitants 
beeing agl!lomerated here. Those are also the chief loess zones. 

In order to visualise the connection between the soil and cultivation distri
bution. and to express in figures the influence of the farmer upon the latter. all 
the communes have been divided into classes according to the percentage of the 
various formations to be found in each. average areas being calculated for each 
commune separately. relating respect ively to forest cultivation. cultivable soi!. 
pastures and meadows, as well as to density of population, growth of population, 
the mean areas of the various communes and of the large l anded properties. 

Table 3 shows the influence of the various geological formations on the 
distribution of land cultivation. 

Alluwia. though producing the best types of soi!. do not show any deciding 
influence on the increase of a rabie land. On the other hand. the wooded area 
recedes before the advance of alluvia. and where alluvial formations prevail the 
forest has disappeared. generally in favour of meadows and pastures. 

Loess contributes to the growth of arabie land but decreases the area of a ll 
nther types of land culture. 

Diluvial sands are the only soi! on which the forest area increases (from 
11.7 to 55.7 per cent) but they materially decrease the percentage of arabie land 
a rea. Meadows and pastures take up considerably larger tracts. but their appea
runce is dependent chiefly upon the humidity of the soi!. 

1) Ja n Czek a n owski: Zarys metod statystycznych. Warsaw 1913. 
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Chalk marls contribute to the increase of arabie land areas in a much 
greater degree than does loess. As in the case of loess. all other types of land 
cultivation decrease. T he irregular course of the meadow and pasture line is also 
to be ascribed to the loca! appearance of bogs and marshes of considerable extent. 

Table 4 illustrates the connection between the density of populatioo and 
the quality of the soi!. Iocrease of population is caused first of all by the pre
sence of alluvium; loess comes next in this respect. lollowed by the chalk marł. 

Table 5 represents the mean growth of population per km2 according 
to e ach 10 - per cent increase of the three above named geological lormations. 
Population density declines on sandy soi!: every 10 • per cent increase of !his for
matioo means an avera!!e decrease ol 3.6 inhabitaots per km2• 

Besides geological lormation the density of population is iofluencend also 
by the presence of large landed properties. 

Table 6 shows percentually the increase of large estate areas giving rise 
to a corresponding decline in the population deosity, 

The !act thai the increase of saod area means a corresponding decrease of 
arabie land, suggests the q uestion: what is the relation between population density 
and the percentage of arabie land i. e. how many inhabitants go to 1 km2 of cul
tivable soil? This problem is treated in Table 7. On the basis of the materiał 
contained therein il will be found thai 1) in accordance with the increase in 
area alluvial and sandy soils the number of inhabitants per km2 of arabie land 
likewise increases. and 2) an increase of loess and chalk marł produces a corres
ponding decline in the percentage of the population, per km2 of arabie land. 

Table 8 proves thai sand formations contain the greatest forest complexes, 
which almost exclusively belong to l arge landed properties. Here I may meotioo 
thai on the sandy tracts the percental!e of arabie fields shows a decided decrease. 
the scarcity of productive soi! giving r ise to numerous very small farms. 

Table 9 represents the influence ol t he various lormations on the increase 
of population during a period of 31 years (1900 - 1931). The slrongesl influence 
is shown in those communes where chalk marł prevails, alluvial soi! comes next, 
while loess occupies an intermediary position, showing in some cases even a slight 
decline in population. Sand has the smallest increase to show. This is to be 
explained, not so much perhaps by the diminished number ol families as by strong 
emigration caused by the inferior soi) and scarcity a l land. 

T he size of the communes and the lar~e estates depends likewise on the 
quality of the soil. This phenomenon is visualised in 'fabie 10. On the basis of 
the figures p roduced therein it will be found thai an increase in area of alluvia, 
loess or chalk marł. thai is, l!ood productive soi! - produces a corresponding 
decline in acreal!e both of villages and of larl!e properties. 

lf we campan, the fil!ures shown in Table 4 with those of Table 10. il will 
be seen: 1) thai on alluvia l soi! and loess increase of population means a corres
pondin l! decrease in the size of the villages; and 2) that on sandy soil. on the 
other hand. the area of the commune increases bat the expense of population 
density. Hence also I infer thai the most densely settled communes a re the 
small ones. 

The above materiał a hmits of the lollowing generalisation concerning the 
mentioned region: 

1. The geological property of the soi! influences the type and exteot of land-
culture. 

2. The lorests are distributed on the worsl soils. 
3. The l!eological lormation influences the densit y of population. 
4. In agricultural countries the q uality of the soil affects the growth of the 

population and probably also causes mil!ration. 
5. On the worst types of soi! we !ind the largest number of inhabitants per km' 

o! arabie land. 
6. Larl!e landed properties· binder l!rowth of population. 
7. The type of soi! affects the si2.e and distribution of the large estates. 
8. T he si2.e of the communes depends on the type of the soi!. 
9. Small communes are more densely settled than large ones. 

Geographical Institute, University of Lwów. 
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J. SZAFLARSKI 

l'RZEŹROCZYSTOŚĆ I BARW A 

WÓD JEZIOR TATRZAŃSKICH 

Pierwsze naukowe badania nad przeźroczystością i barwą 
wód jezior tatrzańskich rozpoczął Sawicki (8) w latach 1909-1910 
przy okazji wykonywanych w tym czasie pomiarów powierzchni 
i głębokości największych stawów Tatr. Na podstawie przepro
wadzonych spostrzeżeń nad kilkonastoma stawami podzielił Sa
wicki jeziora tatrzańskie pod względem barwy na: 

a) brunatne np. Toporowy, Smreczyński (17-18° skali F orel - Ule), 

hl żółtawo-zielone np. Szczyrbskie, Popradzkie (5 - 6°), 
cl zielone - większość średnio wzniesionych stawów, 
d) niebieskie np. Czarny nad Morskiem Okiem, Hińczowy 

Wielki (1 - 2°). 

Sawicki poruszył również problem przeźroczystości i wy
kazał w kilku wypadkach zależność przeźroczystości wody od 
wysokości stawu oraz od ilości materiału zanieczyszczającego 
wody jeziora (stawy podgórskie i śródmorenowe). Mimo to 
jednak skutkiem małej ilości obserwacji kwestia przeźroczystości 
i barwy wód jezior tatrzańskich pozostała nadal otwartą. 

Małe przyczynki w postaci danych co do przeźroczystości 
stawów doliny Mięguszowieckiej dostarczone przez Sedlmeyera (9) 
w r. 1928 - 9 nie posunęły problemu naprzód, a nawet wyka
zały znaczne różnic~ w porównaniu z danemi Sawickiego (Wiel
ki Staw Hińczowy}. 
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Dopiero systematyczne badania nad jeziorami tatrzańskiemi 
zorganizowane przez Instytut Geograficzny U. J. 1) pozwoliły 
zgromadzić pewną ilość spostrzeżeń odnośnie do omawianych 
kwestyj. Rzecz jasna, że naukowe badania zjawisk optycznych 
wód jeziornych w Tatrach nie opierały się na przygodnych 
spostrzeżeniach, lecz były prowadzone planowo przez kilka lat 
(1931 - 1935) przy okazji badań termicznych szeregu jezior, 
a także przy pracach nad ich batymetrią. Wobec ogromnie 
ubogiego dorobku naukowego w tej dziedzinie przy badaniach 
nad polskimi jeziorami, oraz braku omówienia metod, jakimi 
się w tych pracach posługujemy, poruszę poniżej, nieco nasu
wających się uwag odnośnie do problemów optyki wó~ jezior
nych. 

Podobnie jak promienie cieplne tak i promienie świetlne 
wnikają w wody jeziora, przy czym część tych ostatnich odbita 
zostaje od powierzchni wody. W jeziorze a przede wszystkim 
w górnych jego partiach doznają promienie świetlne bardzo 
silnej absorpcji, ale mimo to część ich sięga do znacznych głę
bokości zależnie od swoistych właściwości wód jeziornych (a także 
i morskich) t. j. ich przeźroczystości i barwy. Barwa jezior, 
a częściowo także i przeźroczystość ich wód należą do tych 
elementów, które nasuwają się nawet przygodnemu obserwato
rowi. Stąd barwom należy przypisać pochodzenie szeregu nazw 
jezior tatrzańskich, a także wielokrotnie znajdujemy na ten 
temat echa w literaturze. 

Przenikanie światła w wodę możemy badać pośrednio i bez
pośrednio, t. j. albo wyznaczamy pośrednio przeźroczystość wody 
zanurzając jakiś przedmiot tak głęboko, aż kontury je~o zupeł
nie zanikną i mierzymy w ten sposób głębokość, do iakiej sięga 
widzialność albo badamy specjalnymi aparatami (11) granicę 
przenikania światła w wodzie jeziora. 

W praktyce badanie przeźroczystości jeziora uskutecznia 
się za pomocą białego krążka, który w poziomym położeniu (przy 
pomocy ciężarka) zostaje spuszczony do wody i oznacza się 
głębokość, w jakiej krążek przestaje być widzialny~). Wyniki 
badań, jak to wynika z licznych obserwacji są dość dobre 
i przy normalnych warunkach wzrokowych obserwatora dają 
na ogół dość zgodne wyniki. Według Kru mm la (6) nie ma tu 
większego znaczenia ani pora dnia ani stan zachmurzenia nieba8), 

1) PTZez pewien czas prowadził je pod moim kierunkiem p. J. Janczyk (7) 
poza tym w badaniach brali udział pp. Mgr. Z. Korosadowicz. J. Kleiner. B. Pisz 
i A. Lorentski. 

2) Cele m uniknięcia refleksów i usunięcia falowania bada się widzialność 
przy pomocy blaszanej tuby 30 cm średnicy. 

3) Gdyż obserwujemy właściwie tylko przy zanurzonym krążku różnicę 
jasności między słupem wody nad krążkiem. a całkowitym slupem w ody do dna. 
Gdy ona zniknie. otrzymujemy szukaną granicę przeiroczyslości; na wspomnianą 
różnicę jasności nie może więc mieć wpływu w pewnych granicach stopień 
zachmurzenia i pora dnia. 
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co sprawdzono kilkakrotnie na szeregu jezior, a co rówmez 
mogłem potwierdzić podczas moich badań nad jeziorami ta
trzańskimi 1). 

W celu uzyskania możliwie jednolitych wyników, wymiary 
krążka muszą być mniej więcej te same, gdyż przeźroczystość 
wzrasta wyraźnie, gdy powiększymy średnicę krążka. Dla jezior 
jest w najczęstszym użyciu krążek noszący nazwę od wyna
lazcy krążka Secchiego o średnicy 30 cm. Były również próby 
wprowadzenia płytki o kwadratowym kształcie (1), której uży
cie miało dawać lepsze wyniki. W badaniach swych używałem 
jednak krążka Secchiego celem uzyskania możliwości porów
nawczych z innymi jeziorami. 

Wyniki 0 jakie osiągnięto u szeregu jezior" nie wskazują na 
stałą wartość widzialności. Wahania w otrzymanych cyfrach 
są bardzo znaczne. Tak np. w jeziorze Genewskim wynosi war
tość przeźroczystości w styczniu 21,5 m, a w lipcu spada nawet 
do 4 m, w jeziorze 4 Kantonów głębokość do jakiej sięga widzial
ność wynosi 16,6 m w zimie, w lecie ok. 2,5 m. Mniejsze wahania 
sezonowe zaobserwowano w innych jeziorach alpejskich !Bodeń
skie, Garda). Dadzą się one również zauważyć w jeziorach tro
pikalnych, co np. stwierdził Hassert (5) dla jezior kameruńskich. 

Z badań więc nad przeźroczystością jezior wynika, że 
maleje ona wyraźnie w lecie osiągając swoje minimum prawie 
w czasie najsilniejszego nagrzania wód powierzchniowych. 

Podobne wyniki otrzymujemy odnośnie do jezior tatrzań
skich, co zestawiam na poniższej tabeli. W zestawieniu nie 
uwzględniono rzecz jasna szeregu płytkich jezior, których widzial
ność sięga aż do dna. 

Z tabeli I-ei oraz z szeregu szczegółowych obserwacji wy
nikają następujące wnioski: 

1) istnienie wyraźnego minimum letniel!o przeźroczystości wód, 
przy niemniej wyraźnem maksimum wiosennym, 

2) maksimum wiosenne jest poprzedzane zwykle przejściowym 
zmniejszeniem się przeźroczystości w okresie topnienia 
lodów, 

3) istnieje często, choć nie we wszystkich jeziorach, drugie 
słabsze maksimum przeźroczystości w jesieni (wrzesień
październik). 

Porównanie okresu występowania minimum przeźroczystości 
w lecie z przebiegiem temperatur doprowadziło do wniosku, że 
występuje ono przeważnie równocześnie lub po maksimum tem
peratury letniej 2). 

1
) Błąd nie przekraczał 4% przy kontroli w innym miejscu jeziora, w innych 

warunkach oświetleniowych i :tmianie obserwatora. 
2) Por. pracę autora p. t.: Z badań nad termiką, przeźroczystością i barwą 

wód jezior polud. - zachodniej części Wysokich Tatr. Biuletyn Polskiej Akademii 
llmiejętności, 1936. Seria A. Nr. 6. 
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T a b e I a I. 

J e r o z i o 

S e e 

Przeźroczystość - Durchsichtigkeit 

Miesiąc - Monat 
l- v--;1- v -I -,-1 VI I- I vin T 1-x ----,1_ x _ 

Ba rwa 

Farbe 

Zielony Gąsienicowy 
Długi Gąsienicowy . 
Czarny Gąsienicowy 
Toporowy . . . . • 
Zadni z Pięciu Polskich . 
Czarny z Pięciu Polskich 
Wielki z Pięciu Polskich 
Przedni z Pięciu Polskich 
Morskie Oko 
Czarny nad M. Okiem 
Żabi Biatczański Wyżni 
Żabi Białczański Niżni 
Zmarzły nad Czeskim . 
Litworowy . 
Zmarzły pod Polskim Grze-

bieniem . . 
Żabi Jaworowy 
Szczyrbskie J ezioro 
Popradzki Staw . . 
Zmarzły w dolinie Złomisk 
Wielki Hińczowy 
Capi Staw 
Kolisty 
Furkotny Wyżni , 
Furkotn)' Niżni 
Zielony W ażecki . 
Jamslcie Pleso. 
Teryański Niżni . 
Ciemnosmreczyński Wyżni 
Ciemnosmreczyński Niżni 

*) Dno. 

9.8 9.3 
9.8 

12,3 10,6 11.0 
2.8 2.3 2.1 

10.2 
12.1 
13.2 
12,8 

11.3 12.4 
13.2 12,5 

9.2 7.9 

10.4 
9,8 
6.5 

8.3 7.2 8,1 
12,8 

9,2 6.1 5.3 5.8 
10,5 5,4 4.2 4.3 

9.6 
12.8 12.l 11.6 
11.0 11.4 

8.9 
9,8 10.5 10.5 

a.o· a.o· 
8.3 8,5 

2,4 2,5 
12,1 12.8 13,2 

10,2 
9.8 

III- V 
II 

III-IV 
XVII 

IV-V 
III 

III-IV 
III-V 

IV 
II 
III 

IV-V 
III 

II-IV 

III 
II 

3,6 VII- VIII 
VI 

I - Il 
III 
II 

III- IV 
III-IV 
IV-V 
XVIII 
I-Il 

Poniżej zestawiam odpowiednią tabelkę dla kilku jezior: 

Tabe la II. 

Furkotny Wyżni I 4. VII. 1933 3. VII. 1932 8.VIII. 1933 9. IX. 1932 
II 5.3° 7,2° 8,2° 6.0° 
III 9,8 m 10,1 m 10,5 m 10.5 m 

Capi. I 29. VI. 1933 12.VIII. 1931 JO.VIII. 1933 3. IX. 1933 
II 5.2° 6,6° 6.3° 6.0° 
III 11.0 m 11,3 m 11,4 m 11.4 m 

Teryański Niżni I 2. VI. 1934 - 5.VIII. 1932 8. IX. 1932 
II 3.4° - 5,6° 1.2° 
III 12,1 m - 13,2 m 13.3 m 

I. Dzień obserwacji (Tag d. Beobachtung). 
II. Temperatura powierzchni jeziora (Oberfliichentemperatur). 

III. Przeźroczystość (Durchsichtigkeit), 
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Ta stosunkowo regularna zmienność przeźroczystości w po
równaniu ze zmianą temperatury wód nasuwa przypuszczenie, 
że pozostają one ze sobą w wyraźnym związku, tym bardziej że 
widzialność zmienia się mało w tych samych porach w różnych 
latach. Przypuszczenie to poparte zostało już przez badania 
eksperymentalne. Spring (11) bowiem wykazał, że czysta woda 
przy podgrzaniu wytwarza prądy konwekcyjne, które ją mącą 
dość znacznie. Nie ulega też wątpliwości, że na zmniejszenie 
widzialności wpływają również mikroorganizmy i cząstki mecha
niczne zawarte w wodzie (pył, drobny materiał przyniesiony 
przez potoki). Ale w żadnym jeziorze nie stwierdzono takich 
regularnych wahań ilości cząstek mechanicznych, któreby po
zwoliły wytłumaczyć istnienie wspomnianych maksimów i mini
mów w przeźroczystości. Natomiast obecność mikroorganizmów 
pozostaje w prostym związku z temperaturą. Tak więc zimowo
wiosenne maksimum widzialności jest wywołane brakiem prą
dów konwekcyjnych, któreby wprawiały w ruch cząstki mecha
niczne zawarte w wodzie; te ostatnie opadają na dół, wskutek 
czego wzmaga się przeźroczystość wód. Podobnie dzieje się 
częściowo nie tylko w wiosennym okresie homotermii ale 
i w jesiennym, choć tu skutkiem wczesnego pokrycia jezior 
lodem trudniej jest maksimum zaobserwować. 

Ogólnie biorąc, można wśród iezior tatrzańskich wyróżnić 
jeziora o słabej przeźroczystości (poniżej 5 m) np. Toporowy, 
Smreczyński, Jamskie Pleso, jeziora o przeciętnej przeźroczystości 
(od 5-10 ml np. Szczyrbskie Jezioro, Popradzki Staw, Żabi 
Białczański Niżni, Zielony Ważecki i kilka innych. Natomiast 
do jezior o wysokiej przeźroczystości należą przede wszystkim 
wysoko oołożone, ~łębokie jeziora tatrzań skie np. Hińczowy Staw, 
Teryański Niżni. Czarny ood Kościelcem i in. 

Ciekawe byłoby zbadanie ahsolutnc>i l,!ranicy zasięgu światła 
w głąb największych je7.ior tatrzańskich przy pomocy np. przy
rządu Ulel,!o. Niestety brak tel!o cennel,!o przyrządu stanął na 
przeszkodzie w rozwiązaniu powvhzej!o problemu. Zauważyć 
jednak wypada, że przyrząd ten nie wykazuje już wad krążka 
Secchie~o. j!dyż nie jest zupełnie zależny od subiektywnych 
warunków obserwatora. 

Co się tyczy barw jezior, to przeprowadzone badania wsze
regu jezior wykazały istnienie czterech zasadniczych typów (3) 
o barwach niebieskiej, zielonej, zielono-żółtawej i brązowej. 
Pochodzenie barwy jezior nie jest mimo szeregu badań nad tą 
kwestią ostatecznie wyjaśnione. Istniejąca początkowo t. zw. 
teoria dyfrakcji przyjmująca zależność barwy od ilości i wiel
kości cząstek mechanicznych w wodzie nie utrzymała się w ca
łości i dzisiaj wyjaśnia się pochodzenie barw jezior również 
zawartością chemicznych domieszek. Tak np. domieszka wa· 
pienia w wodzie jezior daje jej kolor zielonkawy, a najwiE:kszy 
wpływ mają domieszki organiczne (11). 

Barwa jezior tatrzańskich była mierzona za wzorem Sa
wickiego i Sedlmeyera (9) przy pomocy skali F orel-Ule złożo-
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nej z 21 barw od niebieskiej do brunatnej 1). Przyrząd ten służy 
raczej do ogólnego szacowania barwy wód, niż do dokładnego 
jej zbadania. Do szczegółowej analizy bowiem barwy wód jezior 
nadawałby się jedynie, jak to już zaznaczył v. Aufsess (2), spekt
roskop. Badanie jednak barwy wód przy pomocy tego przyrządu 
byłoby niezwykle uciążliwem, tak że do ogólnych celów wystar
cza najzupełniej skala F orel - Ule. Aufsess (2) na podstawie 
stopnia absorpcji wydzielił cztery grupy jezior: 

a) niebieskie (niebieska barwa nieabsorbowana), 
b) zielone (niebieska barwa absorbowana słabo), 
c) żółtawo-zielone (niebieska silnie absorbowana), 
d) brązowe (niebieska barwa kompletnie absorbowana). 

Powyższe grupy pokrywają się w praktyce ze stopniami 
1 - 2, 3 - 4, 5 - 11 i 12 - 21 skali Forel - Ule i odpowiadają 
naogół stosunkom w naturze. Należy jednak pamiętać, że ba
danie barwy jezior wymaga pewnych ostrożności i najlepiej je 
wykonywać przy zanurzonym krążku Secchiego. Obserwacje 
wykonane z brzegu są zwykle różne od danych uzyskanych 
z łódki, gdyż obserwacje z brzegu utrudniają zwykle liczne 
odbicia światła od powierzchni jeziora, dające się zwłaszcza 
odczuć przy niskim stanie słońca. 

O.!!ólnie biorąc, jednak barwa jezior zmienia sie nieco w ciągu 
roku choć znacznie słabiej jak przeźroczystość (4). Ze zmniej
szeniem się przeźroczystości daie się zauważyć także przesunię
cie się barwy o jeden lub dwa stopnie skali , co uwidacznia 
poniższa tabelka. 

T a b e I a III. 

Maksimum Minimum 

I Jezioro przeźroczystości Barwa przeźroczystości Barwa 

Name des Sees Maximalwert d. Farbe Minimalwert d. 
Farbe Durchsichtigkeit Durchsichtigkeit 

m m 

Teryański Niżni .. 13.2 2 12.1 3 

Furkotny Wyżni .. 10,5 2 9.8 4 

Furkotny Niżni .. 8.0 2 - 3 8.0 4 

Kolisty ........ 9.2 1 - 2 8.9 2- 3 

Capi .... .. ' . . 11.4 2 11.0 3 

Zielony W ażecki . . 8,5 3-4 8,3 5 

Z zestawionej tabeli (I) zawierającej wyniki spostrzeżeń 
nad przeźroczystością i barwą jezior tatrzańskich wynika, że 
przeważnie jeziora posiadające mniejszą przeźroczystość mają 
wyższy stopień skali Forel-Ule. Wyjątki jednak od tej zasady 
są dość liczne np. Przedni Staw, Morskie Oko. 

1) Szczegóły odnośnie do sporządzenie tej slcali podają np. Ule (10) lub 
Collet (3). 
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Jak wynika z danych w tabeli I, barwy wód jezior tatrzań· 
skich grupują się w początkowych i końcowych numerach skali 
Forel-Ule. Tych ostatnich jest bardzo niewiele i reprezentują 
je tylko małe podgórskie zbiorniki wód - Jamskie Pleso, Topo
rowy Staw i Smreczyński. Wszystkie inne stawy mieszczą się 
w obrębie numerów 1 - 7 odpowiadając grupom 1 - 3 wydzie· 
lonej przez Aufsessa. Naogół uiak widzimy" podział Sawickiego 
daje się utrzymać w całej pełni; pc,równywując zaś wysokość 
zbadanych jezior z odpowiednimi numerami skali, dochodzimy 
do następujących wniosków: 

1. Jeziora mające najniższe numery skali są to z re~uły albo 
najwyżej położone zbiorniki ("Zmarzłe Stawy") lub wielkie 
jeziora położone na znacznej wysokości (Hińczowe, Czarny 
nad Morskiem Okiem). 

2. Jeziora niżej położone mają stale niższe numery skali, choć 
trafiają się tu wyjątki (Kołowy lll, Zadni z Pięciu Polsk.). 

3. Najczęstszą barwą jezior tatrzal'iskich jest barwa niebiesko· 
zielona i zielona (nr. 3 - 6 skali). 

Kończąc powyższe uwagi nad przeźroczystością i barwą 
jezior tatrzańskich, chciałbym podkreślić, że chodziło mi o po· 
ruszeniu kilku ciekawych wyników badań opartych na stosun
kowo znacznej liczbie spostrzeżeń. Dalsze badania, które stale 
w Tatrach są w toku pozwolą prawdopodobnie na szereg dal
szych wniosków. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DURCHSICHTIGKEIT UND FARBE DER TATRASEEN 

Dr J. S z a f I ar • k I. 

Vorliegende Mitteilung behandelt die Ergebniue der Hmnologischen Arbei
ten iiber die Ourchsichtigkeit und Farbe der Tatraseen. Es wurden fast alle 
wichtigsten Seen bearbeitet, deren Ourchsichtigkeit mittels Secchischen Schcibe 
und die Farbe mittels Forel-Uleschen Farbenskala mit 21 Abstufungen gemeasen 
wurde (Tabelle I und IV). 

Die Untersuchungen iiber die Sichttiefe haben gez:eigt. dass fast in allen 
Seen die Sichttiefe vom Winter-Friihling z:um Sommer abnimmt und ihr Maximum 
ungefibr nach der bochslen Erwirniung der oberen Schichten erreicht. Die 
z;weite Vergrosserung der Sichttiefe seben wir im Hcrbste. 

Die Farbenuntenucbungen fiihren uns zu der Annahme, dass fast alle 
Tatraseen sich zwischen Nr. 1 - 7 der Forel-Uleacbcn Skala gruppieren. 
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I ONGIN BOBROWICZ 
POR. KORP. GEOGR. 

TRIANGULATOR NA POLESIU 

Specjalne warunki terenowe Polesia stwarzają trudności 
przy zabudowaniu znakami pomiarowymi i zmuszają do odchy
leń od ogólnego szematu rozwiązań triangulacyjnych. 

Projekt gabinetowy triangulacji szczegółowej, opra<:owany 
na podstawie częściowo istniejących planów lub map przez 
wykreślanie profilów, pozwala nie tylko na dokładne oznaczenie 
miejsc punktów, ale nawet bardzo cz,ęsto daje z pewną dokład
nością określenie wysokości potrzebtnych znaków nadziemnych. 

Inaczej na Polesiu; brak lub zupel:na niewiarygodność istnie
jących planów, brak znaczniejszych różnic wysokości oraz duża 
ilość obszarów, pozostających większc11 część roku pod wodą, nie 
pozwalają na dokładne wykorzystanie opracowanego projektu 
gabinetowego. 

Wykonywując projekt gabinetowy określa się dla każdego 
punktu - stanowiska kierunki, z których dany punkt będzie wy
znaczonym. Otrzymujemy z tego powodu zależność jednego 
punktu od drugiego, pewną kolejność późniejszych obliczeń. 

Z tych zasad wyłamuje się teren poleski - musimy budo
wać nie w kolejności jak projekt przewiduje, a w kolejności 
jak nam na to teren pozwala, t. j. btllduiąc na miejscach mniej 
zabagnionych, przechodząc na inne w miarę opadania wód. Ma
teriał budowlany, korzystając z wysokich wód, należało spławiać 
zawczasu, w przeciwnym bowiem W)1padku nie było możności 
dostarczenia go na miejsce. 

Okres pracy polowej wynosi w pracach triangulacyjnych 
5 miesięcy (od maja do końca września). Na obserwacje musimy 
pozostawić końcowy okres 1 ½ miesięczny. Początkowy-szczegól
nie ciężki na Polesiu, ze względu na wysoki stan wód wiosen 
nych wypada na wywiad, budowę i :stabilizacię. 

Wypływa z tego wniosek, że praktyka każe budować na 
Polesiu czasami punkty wyznaczaj:ące później. Jest w tym 
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pewne ryzyko, tym mniejsze, im większe doświadczenie i wprawę 
posiada triangulator. 

Duże koszta budowy wież, wiążą nas z koniecznością obni
żenia do minimum ich wysokości, zadawalniając się widocz
nością daszka, ewentualnie górnego piętra. Trudność polega na 
tym, że dany kierunek nie jest jeszcze z przyczyn terenowych 
zabudowany. O ile czas i warunki na to pozwalają, dużą pomoc 
okażą czasowo wystawione wiechy, 

W praktyce najlepsze rezultaty da wyczucie odległości, 
jeżeli chodzi o zorientowanie się gdzie leży punkt-doświadcze
nie, jeżeli badamy jak wysoką będzie nasza wieża. 

Wywiad terenu ułatwi wykreślenie na mapie, posiłkując 
się alhidadą, niewidocznego z danego stanowiska terenu. W miarę 
podobnego opracowania sąsiednich punktów znaleźć możemy 
.,niebezpieczny" dla nas obszar. Zależnie od warunków i po
trzeb zabudowujemy go wieżą lub sygnałem. Jeżeli takim tere
nem nietyle może niewidocznym, co czasowo martwym, jest 
bagno, to podobne opracowanie da nam dokładny obszar jego 
granic. 

Przejdziemy do właściwej pracy triangulatora na bagnie. 
Przykładem może służyć opracowanie przeze mnie zabagnionego 
terenu w zeszłym sezonie. W pierwszych dniach czerwca przy
jechałem na odcinek. Do budowy otrzymałem 50 km~ terenu 
suchego i około 250 km~ bagna, częściowo zalesionego. Zatrud
niając majstrów na suchym terenie udaję się na wywiad zabag
nionego, Widok rozpaczliwy. Bagno zalane wodą, kompletny 
brak punktów orientacyjnych, .,brudy" zatopione, rzeka Bobryk 
do tego stopnia zmieniła swe koryto, a właściwie tak rozlała, 
że mapa była nieużyteczna. Według wskazówek przewodnika 
udałem się łodzią na przełaj na jedyny „suchy" w danej oko
licy brud. Suchość polegała na tym, że na tle zalanego bagien
nego kożucha wyłania się pewnego rodzaju wyspa, porośnięta 
krzakami i przesiąknięta lecz nie zalana wodą. 

W tych warunkach na rzekach, kanałach i rowach, o ile 
głębokość wody nie jest mniejsza od 1 metra, bardzo dużą po
moc może oddać jako środek komunikacji przyczepny motor 
do łodzi; poza tym sama łódź-czajka, lecz wszystko kończy się 
na postołach. 

Z trudem w parę dni później przeprowadziłem wywiad dra
binowy na wysepce o powierzchni 200 m:!, poczem poleciłem 
spławiać budulec. Pozostałe punkty trzeciego rzędu budowałem 
nad Bobrykiem. Sprowadziłem drabiny łodziami, zestawiłem na 
nich progi i pierwsze kontygnacie drabiny, poczem łodzie zato
piłem, także podstawa drabiny była mniej więcej ustabilizowana; 
linki asekuracyjne stojąc w wodzie trzymali robotnicy. 

Było to możliwe tylko z tego W7ględu, że wystarczyła wyso
kość stolika obserwacyjnego 12 m. Nie obeszło się bez tego, że 
drabina na jednym z punktów zawaliła się, a robotnik, który 
był na niej, nieszkodliwie wykąpał się. 
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B o bryk. Fot. 7.ofiu Ch<1t11flo11•<l,<1. 

A teraz powstaje kwestja jak zabudować bagno, gdzie 
w czerwcu nie wyczuwa się nogami dna, stojąc po pas na huśta
jącym się utworzonym z szuwarów kożuchu? Sonduję. Twardy 
grunt od powierzchni wody na 2 m, z tego pół metra wody, 
reszta bagno. Woda spadnie przypuszczalnie do poziomu traw, 
dołów kopać nie można; niema rady, trzeba sprowadzić kafar. 
Jedyny kafar jaki udało się wypożyczyć w Brześciu u saperów 
typu ciesielskiego okazał się za ciężki. Postanowiłem zabrać 
tylko 280 kg babę, komplet sznurów do unoszenia i podkłady. 

Na dwóch łodziach saperskich zrobiłem rusztowanie. Sześcio
metrowe pale średnicy 35 cm zaopatrzone w trzewiki i pierście
nie podciągało się pod kafar i miarowym uderzeniem wbijało się. 
Półtora metra bagna, przeszło metr zbitego piasku dało pew
ność wytrzymałości i stateczności wieży na czas obserwacji. 
Wbicie 6 pali i siódmego do windy zajęło 11/t dnia pracy bardzo 
kosztownej, zatrud niając czterech saperów „speców", którzy 
okazali się uzdrowieńcami z izby chorych i 1 O robotników przy 
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Nasz środek lokomocji. Ful. Xo/iu Cl,01rn:1ou,skc1. Przerwa obiadowa. Fol. 7.nfia Clwmr1uw$k(I. 

Piloty wbite jako podbudowa wieiy. Fol. por. /,. Bobrowicz. Ognisko u wylotu namiotu. 
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Wykończona wieża. Pot 1.ofiu C/,0111rtow.•k11. 

sznurach. W efekcie było sześć kiku łów sterczących nad bagnem 
do wieży jeszcze daleko. ' 

Po ociosaniu pali i sztukówek należało podnieść ostatnie 
i przybić. Zależnie od terenu, powyższe zadanie rozwiązano 
dwoma sposobami: albo podciągano sztukówkę pod wrąb wbii
tego kafarem pala i podnoszono windą, albo przywiązywało się 
do sztukówki dodatkowy pal w ten sposób, że podnosząc z bagna 
sztukówkę windą, ów zapasowy pal szedł na dół, unosząc sztu1-
kówkę do wysokości wrębu pala. Praca katarem była bardzo 
kosztowna i miała pozatem inne wady. Brak wyszkolonego 
personelu powodował przy wbijaniu boczne wychylenie słupów, 
odchylenie od teoretycznego boku i promienia; mowy nie był,o 
o uzyskaniu nachylenia do środka. Musiałem pogodzić się z tym, 
tym bardziej, że wysokość stolika obserwacyjnego wynosiła tylk,o 
12 m, a dals_za praca podnosiłaby koszta budowy, a wszak głów
nym celem Jest tylko przeprowadzenie obserwacji. Bezpośredni,o 
po budowie wyznaczyłem na stoliku centr sygnału, sprawdzając 
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centr bezpośrednio przed obserwacją i otrzymałem 2 milime
trowe wychylenie. 

Słup pionowy został wzmocniony poziomymi i skośn)'mi 
podporami. Budowa wieży została zakończona, pozostała do 
pracy stabilizacja. Były dwie koncepcje do wykonania a mia
nowicie przez wkopywanie cembrowiny lub skrzyń ~ desek. 
Wykonanie cembrowiny o conajmniej metrow~j średnicy trans
port do wie~y oraz ~ozbicie j~j. do bądź co bądź zw

1

ięzłego 
g~untu sprawiał by duzo trudnosc1; zdecydowałem się na skrzy-
01e. Z 11 /2 calowych desek kazałem zrobić szczelną skrzynię bez 
dna, _w rogach zbi_tą do cz~orokątny~~ wystających u góry pali. 
W miarę wylewania wody 1 błota wb11ało się dołbniami skrzynię 
d? głębok<?ści 1½ m Cf~li do twa~dego gruntu. Pozostała praca 
me sprawiała trudnosc1. Skrzynię zostawiono, a odpowiednio 
umocowany kopiec gwarantuje znalezienie punktu. 

Rozpatrzmy budowę sy~nalów, przy zasadniczym warunku 
minimum czasu i kosztów. Będę operował przykładem. Wzdłuż 
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Odprawa partii sygnałowej budowlanej. Fot . l ofi" Cl mmetom.•k<1 Dolna partia wieży. 

F rat!ment stabilizacji. f'ol , por. l . Hobromlc,. Kurenie na Cholczy. Fol. Zofia Cl>omtlow,ka. 
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Fra~ment sta bilizacji. Fol. 7.o(in (ltom,:tow.,ka. 

rowu Łunińskiego (do pławienia drzewa niezdatnedo ze względu 
na to, że był zupełnie zarośnięty, tak że czasem traciło się kie• 
runek) należało wybudować 4 sygnały, odległe o 2 km. Przy 
trzecim sygnale, więc oddalonym od głównej bazy o 6 km, wy· 
budować na zachód od niego o 2 km jeszcze jeden sygnał. 

Razem pięć sygnałów. Wykonanie. Dwunastu ludzi niosłlD 
na noszach 3 kamienie; trzech ludzi w workach 3 płyty, dwóclh 
ludzi niosło jedzenie, dwóch gwoździe i część narzędzi, resztę-
rozdzielono. Na czele oficer z plecakiem, lornetką, pionow· 
nikiem. 

Bagno po pas, czasem głębiej. Oś marszu wskazuje każdo
razowe głębsze zapadnięcie się robotnika, co wskazywało n.a 
dawne istnienie rowu. Deszcz, mgła, każde 100 par kroków 
zaznaczam kreską na trzonie siekiery, którą równocześnie uży· 
wam do wycinania krzaków. 

Wreszcie według obliczeń przeszliśmy 2 km. Czas marsziu 
cztery godziny. Zarządzam odpoczynek; szukam miejsca d ,o 
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Rybak na Cholczy. 

I' rac z ka. Fot. 7.ofl,r Clwm~tomsko. 
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VIII 

Budowa sygnału cenlrycrnie nad reperem. 
I·,., Xoflu ( lmm(tou•.tl.u 

budowy. Znajduję zmurszały pal graniczny, który zwalił się pod 
kopnięciem nogi; ale właściciele dbali o swe granice: teren był 
podsypany piaskiem, pal nie stał na bagnie. Kopiąc i wylewając 
wodę naprzemian zastabilizowałem punkt jeszcze nie zabudo· 
wany. Zostawiłem siedmiu ludzi, którzy mieli wrócić i spławić, 
a częściowo przenieść na ramionach drzewo; sam z resztą ro· 
botników idę dalej do reperu. Muszę zaznaczyć, że wzdłut 
rowu co 4,5 km były wśrubowane repery niwelacyjne Biura 
Melioracji Polesia. Mijam drugi reper, dwa kilometry dalej zasłu· 
żony nocleg. Sześć kilometrów bagnem zajęło 12 godzin marszu. 
Rano po wkopaniu drugiego kamienia idę na zachód. Busola 
zamokła, zabłocona - nieczynna; deszcz, ludzie przemęczeni 
ciągłym zapadaniem się pod ciężarem kamieni, żadnych punktów 
zaczepienia, idziemy przez „brzeźniak". W wyniku zbudowałem 
sygnał nie 2 km na zachód, lecz 1,5 km na wschód. W czasie 
obserwacji powtórna wędrówka naprawiła błąd, wykorzystano 
jednak poprzedni sy~nał. Sygnały budowano w normalny sposób. 

1fiUt1Hlcl Sł. Geogr, 27. 405 -
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Budulec przewazme na m1e1scu dostarczały wszelkiego rodzaju 
iglaste lub liściaste drzewa. Wysokości wszystkich sygnałów 
kontrolowano Wildem przy następnej bytności. Zależnie od 
okoliczności sygnały były na trzech lub czterech nogach, wzmoc
nione wieńcami i zastrzałami. 

Każdy skrawek suchego terenu był wykorzystany do tego 
stopnia, że jak widać z załączonego zdjęcia jeden z sy!lnałów 
był zbudowany przy samej ścianie kurenia na jeziorze Cholcze. 
Do drzwi kurenia dopływało się łodzią. 

Ze względu na duże odległości między wieiami, trygono
metryczne wyznaczenie wysokości punktów było bardzo utrud
nione, ponieważ obserwac je pionowe w tych warunkach prze
prowadzone, wymagały specjalnie dobrej pogody, czystości po
wietrza i całkowitego zachmurzenia nieba. 

Każdy reper niwelacyjny Biura Mel. Pol. był wykorzystany 
w ten sposób, że albo budowało się sygnał centrycznie nad nim, 
albo też w odległości jednego stanowiska niwelatora. O ile reper 
nie był umieszczony na betonowej poduszce, lecz wśrubowany, 
to w wypadku budowy wież, budowano je centrycznie nad 
reperem, a po obeschnięciu terenu obok wkopywano kamień, 
mierząc odległości i azymut, celem późniejszego przeniesienia 
obserwacji z reperu na kamień. Poza tym budowa nad repe
rem dawała te korzyści, że przy sygnałach odpadała potrzeba 
stabilizacji, a więc i związany z nią transport kamieni; a sam 
punkt był pionowo wyznaczającym dla sąsiednich wież. 

Praca robotników w tych warunkach była niezmiernie ciężka, 
Po paru dniach brodzenia naokoło budującei się wieży wytwa
rzało się bagno; komary zwabione z całej okolicy obecnością 
ludzi niemiłosiernie cięły. Najbliższa wieś dająca wyżywienie 
odległa o 4 do 6 godzin jazdy łodzią. Ludzie zakwaterowani 
w namiocie, u wylotu którego na podłodze spoczywającej na 
palach, rozpalono ognisko. Praca w tych warunkach czy to 
w dzień upalny przy opara.ch bagiennych, czy też w dzień słotny 
była nad wyraz wyczerpująca lecz robotnicy pracowali z zapałem. 

Ze względu na powyższe warunki pracy nie można było 
kierować się normalnymi wymaganiami co do wytrzymałości 
wież i sygnałów na czas dłuższy, mimo specjalnego wzmocnie
nia dodatkowymi wieńcami na powierzchni bagna, krzyżulcami, 
czy też bardzo gęsto zamieszczonymi poprzeczkami, tworzącymi 
wachlarz w ziemi u podstawy słupów. 

Wysiłek włożony w opracowanie powyższego terenu nie 
równoważy jednak uzyskanej satysfakcji, obejrzenia w Warsza
wie zabudowanego „bez dziur'' odcinka. 

Triangulator niczem topograf musiał zbadać każdą piędź 
ziemi, wyczuć najwyżej położony grunt pod powłoką bagienną. 

Załączone zdię cia do bitnie charakteryzują obraz Polesia. 
Praca na Polesiu nie jest pozbawiona uroku. Jadąc Bobrykiem 
przeważnie nocą, czy na miejscu budowy, czy też na obserwację, 
podziwia się piękno krainy wód. Szaro sina wstęga błotnistego 
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Bobryka mgłą otulona gubi się gdzieś wśród tajemniczych 
i ·zdradliwych ozieryszcz. 

Każda zda się kropelka wody chce tu przeżyć wraz z całą 
naturą ów jedyny w swej krasie wschód poleskiego słońca. 

Zrazu muskając leciutko promienie, rozpraszają mgłę, srebr
nymi łzami osadzając ją po sitowiach; wreszcie kładą się długą 
złocistą wstęgą na wodach Bobryku. 

Płynie bezszelestnie czajka kierowana wprawną ręką pole
szuka. Ciszę przerwie czasem skok szczupaka, ciężki lot kryżni, 
buczenie bąka, szybki lot cyranki lub majestatyczny - czarnego 
bociana. Wjeżdżam w las, dnieje. Z początku nieśmiało ode
zwie się gdzieś głos słowika, potem drugi, wreszcie wszystkie 
oczerety rozbrzmiewają trelami. 

Za chwilę stukiem młotów i siekier mącimy czar tej egzo
tycznej krainy. 

Zeszpecą Polesie nasze wieże i sygnały w imię potrzeb 
cywilizacji budowane; lecz po dziesięciu latach nieużyteczne już 
dla prac pomiarowych runą i krajobraz wróci z powrotem do 
swego pierwotnego i tajemniczego jak jego lud wyglądu. 

w· zakończeniu artykułu składam serdeczne podziękowanie 
pani Zofii z Druckich - Lubeckich Chomętowskiej za łaskawe 
wykonanie zdjęć, charakteryzujących teren oraz warunki pracy 
oraz za uprzejme zezwolenie, na reprodukcję ośmiu doskonałych 
zdjęć krajobrazowych Polesia. 
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U NAS I ZAGRANICĄ 

IV KONGRES GEOGRAFÓW I ETNOGRAFÓW 
SŁOWIAŃSKICH W SOFII OD 16 - 21,Vlll, 1936r. 

Kongresy Geografów i Etnografów Słowiańskich organizowane są w poszcze
gólnych państwach słowiańskich. będąc przeglądem dorobku i działalności naukowej 
narodów słowiańskich w dziedzinie geol!rafii. etnografii i nauk pokrewnych. posia
dają one również duże znaczenie w wzajemnych stosunkach slowian. Po kongre
sach odbytych kolejno w Czechosłowacji. Polsce. Jugosławii. czwarty z kolei został 
uroczyście otwarty w dn. 16.VIII b. r. w wielkiej auli uniwersytetu w Sofii. 

Otwarcie kongresu odbyło się w obecności ks. Cyryla. występującego w imie
niu króla Borysa II(, przebywającego w tym czasie w Niemczech, oraz członków 
rządu. przedstawicieli świata naukowego bułgarskiego i członków kongresu. Zjazd 
powitał w imieniu króla i rządu minister oświaty p, Miszajkov, po czym przema
wiał imieniem prezydium kongresu, rektor uniwersytetu w Sofi i prof, M. Arnaudov. 
Następnie zabierali głos delegaci poszczególnych państw słowiańskich, reprezento• 
wanych w zjeździe. W imieniu Polski witał zjazd prof. Semkowicz z Krakowa. 
wygłaszając p rzemówienie, w którym wskazał na ogromne możliwości, jakie pod 
względem naukowym w zakresie geografii i etnografii przedstawia Bułgaria. 

W kongresie wzięło udział 336 delegatów z 140 referatami. z czego Bułgaria 
reprezentowana była przez 110 delegatów z 32 referatami, Czechosłowacja przez 
47 delegatów z 20 referatami. Jugosławia przez 66 delegatów z 27 referatami. 
Polska przez 105 delegatów z 41 referatami. Referaty zostały wygłoszone w posz
czególnych sekcjach. których było 8: (I. Geodezii. kartografii. geofizyki. meteoro· 
logii. klimatologii. hydrografii. li. Geomorfologii, geologii. III i IV. Biogeografii. 
V. Antropogeografii i geografii gospodarczej. VI. Etnografii. socjologii. demografii. 
antropologii. VII. Geografii regionalnej i metodyki geografii. VIJI. Geografii histo
rycznej i historii geografii. 

Poza pracą w posiedzeniach poszczególnych sekcji. zostały zorganizowane 
dla członków zjazdu przed i pokongresowe wycieczki. których trasy w krótkim 
stosunkowo czasie dawały uczestnikom pogląd nie tylko na całokształt krajobra· 
zowy. lecz również na kulturę Bułgarów. 

W zjeździe wzięli udział jako delegacja Wojskowego Instytutu Geograficznego: 
Szef Instytutu pułk. dypl. Zieleniewski Tadeusz, zastępca Szefa ppłk. Lewakowski 
Jerzy, mjr. Brenneisen Wiktor, mjr, Zawadzki Antoni i kpt. Patek Tadeusz. 

Najbardziej interesujące dla Wojskowej Służby Geograficznej były posiedzenie 
sekcji I kartograficznej. 
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Z obrad lei sekcji zasługują w pierwsZ)'ID rzędzie na uwagę następujące 
referaty 1): 

Płk. szt. gen. A. Ga n e va (8) - Działalność bułgarskiego Wojskowego Geograficz
nego Instytutu. 

Inż. wojsk. Wł. K. Christo fa (B) - Przekształcenie dwóch odwzorowań po
przecznych walcowych wiernokątnych w jedno odwzorowanie normalne 
siatkowe wiernokątne., 

I ----··.~J.. . 
~ 

~~ 

4 ~ 

Grupa oficerów bułgarskich. czeskich i polskich w Wojskowym Geograficznym 
Instytucie w Sofii. 

!ni. wojsk, Chr i sto Ka I fi n a (8) - Techniczne przygotowanie i znaczenie 
map magnetycznych. 

Prof. V. Sv amb er a (C) - Nieoficjalna kartografia w Czechosłowacji. 

Ppłk. J . Cer mak a (C). który omówił krótko działalność „ Vojensky Zemepisny 
Ustav". rozdając członkom sekcji szczegółowe sprawozdanie (. Vyrocni zprava 
za !eta 1932. 1933. 1934" oraz „Katalog map a publikaci"). 

Płk. dypl. T. Zie Ie n ie wskiego (P) - Prace Wojskowego Instytutu Geografic:i:nego. 

Mjr. W. Brenneisena (P)- Elementy turystyczne na polskich mapach wojskowych. 

Mjr. A. Z a w a d z k i ego (P) - Pierwsza Polska Wyprawa na Spitsbergen w 1934 r. 

Dr. J. Czek a Isk ie go (P) - 1) Kilka uwag o graficznym przedstawianiu klimatu 
okolicy lub miejscowości i 2) mapa tródel. 

Dyrektor Wojskowego Geograficznego Instytutu płk. szt. gen. Ganev skreślił 
historię prac kartograficznych od chwili wywalczenia wolności Bułgarii tj. od 
lat 1877 - 1878. Pierwsze kartograficzne zdjęcie w Bułgarii było wykonane przez 
Rosjan w czasie wojny o oswobodzenie w warunkach bardzo trudnych i dlatego 
praca ta nie stanowiła materiału pełnowartościowego pod względem kartograficznym. 
Z tego zdjęcia została wydana mapa w skali 1 : 126 OOO stanowiąca jedyną pracę 
kartograficzną. którą posługiwała się młoda armia bułgarska. 

1) (B) - Bułgaria; (C) - Czechosłowacja; (P) - Polska, 
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W roku 1891 został zorganizowany Wojskowy Instytut Geograficzny. którego 
działalność można podzielić na dwa następujące okresy: 

P i e r ws z y okres od 1891 roku do końca wojny światowej w 1918 roku. 
Drug i okres od 1919 roku do chwili obecnej. 

Ful mjr. l. Zm,,ad:ki 

Fragment wystawy bułgarskiego Wojsk. Geograf. Inst. 

W pierwszym okresie z.wrócono przede wszystkim uwagę na prace karto· 
graficzne. Prace geode:tyjne nie były przeprowadzane. a prace topograficzne 
jedynie w ograniczonych rozmiarach. 

Fot. mjr . . t . Z"wad:ki. 

Fragment wystawy bułgarskiego Wojsk. Geograf. Inst. 

Od 1899 roku rozpoczęto przepracowanie zdjęcia rosyjskiego na system me• 
tryczny oraz rozpoczęto przeprowadzanie reambulacji tego zdjęcia. W ten sposób 
zostało zapoczątkowane wydanie pierwszej bułl(arskiej mapy w skali l: 40 OOO 
z warstwicami 10 m, przechodząc póiniej na mapę w skali l: 50 OOO. Jedna 1 druga 
mapa obejmuje poszczególne części państwa. Wojny w latach 1912 - 1918 prze
kreślają tę pracę Instytutu. 

Po światowej wojnie Instytut Geograficzny rozpocz.ął pracę na nowych pod
stawach geodezyjnych. topograficznych i kartograficznych. 
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W dziedzinie geodezyjnej została przeprowadzona triangulacja I i II rzędu 
oraz. triangulacja III rzędu obejmująca około 4/ 1 całego obszaru państwa. Wykonana 
również została niwelacja precyzyjna w ilości około 10 OOO km. przy czym przyjęto 
za punkt zerowy średni stan wody w morzu Czarnym otrzymany z obserwacji 
stacji mareograficznej w Warnie. 

FM mjr 1 7.111r•«r/:kl. 

Fragment wystawy bułgarskiego Wojsk. Geograf. Insi. 

W dziedzinie topoj!raficznej rozpoczęto prace nad nowym zdjęciem topoj!ra
ficznym w skali 1: 25 OOO z zastosowaniem najnowszych metod. Powyższe zdjęcie 
wykonano jui na czwartej części obszaru całego państwa. 

f-"vl. mjr. I Z,01111d-:ki. 

Fral(ment wystawy bułgarskiego Wojsk. Geograf. Inst. 

W dziedzinie kartograficznej zapoczątkowano wydanie nowej mapy w skali 
I: 50 OOO w czterech kolorach z nowym kluczem znaków. Pod względem dokład
ności i wykonaoia. mapa ta odpowiada wszystkim stawiaoym wymal!aniom. 

Obecnie przeprowadza się prace nad dokończeoiem triangulacji llI rzędu 
oraz nad wykonaniem topograficznym i opracowaniem kartograficznym nowej 
mapy w skali I : 50 OOO. 

Prof. V. Svambera z Pragi wygłosił bardzo in.teresujący referat o nieoficjal• 
nej kartografii w Czechosłowacji. której początki datują się od 1830 roku. 
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Pierws1.ym dziełem w tej dziedzinie był Atlas Geograficzny, liczący począł• 
kowo 14 arkuszy. wydany przez grawera i kartografa Wacława Mr k I as a, iało· 
tyciela wytwórni globusów „Felki" i współtwórcy „Wielkiego Atlasu". Atlas 
Geograficzny był póiniej kilkakrotnie wydawany. Wielki Atlas został zapoczątko· 

rot . m11·. l l,unarl=ki. 

Mauzoleum króla Władysława Warneńczyka pod Warną. 

wany przez .Maticę Ceską". instytucję załozoną w 1831 roku dla wydawnictw 
dzieł naukowych i literackich czeskich. 

Nowa metoda w pracach kartograficznych została zapoczątkowana przez 
pierwszego kartografa· naukowca prof. K. Kor i s t k a. który wykonał swoimi 

,..", m 1· I. /.ułł,(t,1:1.i 

Fragment z mauioleum króla Władysława Warneńczyka 
z planem bitwy pod Warną. 

metodami prace hypsometryczne w Czechach i na Morawach oraz w Tatrach. 
Wyniki tych prac zostały opublikowane przeważnie w „Archiwach" dotyczących 
badań naukowych w Czechach. gdz:ie również opublikowano większość map geo· 
logicznych. opracowanych przez Kr ej ci. Fe istm a n te I a. A.Fr i ca i Po c ta. 
W porównaniu z tymi oryginalnymi pracami. pozostałe prace z drugiej połowy 
XIX wieku mają charakter prawie wyłącznie praktyczny. przeznaczony do uż}tku 
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szkół. administracji i turystyki. Spośród kartografów tej epoki najpoważniejsze 
miejsce zajmuje Józef Homo I ka. Przyczyni! się on do opracowania map dystryktów 
w Czechach. lecz najwybitniejsze usługi oddał w służbie publicznej Węgier, gdzie 

Fot. llłJr . . I. Zomcul-:ki. 

Fraj!menl mauzoleum króla Władysław Warneńcz)ka pod Warną. 

Pot. mJr. I. i:awad:M. 

Widok z mauioleum króla Władysława Warneńczyka. 

wydał wielką ilość map. opracowanych z rzadko spotykaną doskonałością pod 
względem technicznym. 

Grawer i rysownik Norbert Ha of pracował równiez poza granicami Czech. 
Prace jego są :i:awarte w dziele Re c I u s'a (Nowa Geografia Powszechna). jak rów-
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nież przyczynił się do wydania atlasu Sc h r a e d er a, Po powrocie swoim do 
ojczyzny wykreślił mapy do Encyklopedii Ot ta oraz mapę Czech w dwunastu 
arkuszach w skali 1 : 200 OOO. 

/'ot. IIIJI . I. Y.<11111Hl<ki . 

Tablica polej1lych w m. Samokov. 

Fo l. lllj l'. I. Y.11wud,ki 

Fragment z parku pałacu królewskiego w m. Vranje. 

Rozwój kartografii na większą skalę rozpoczyna się dopiero w XX wieku. 
Wskutek zawartego układu z De be sem w Lipsku. rozpoczyna J. Otto wydaw
nictwo Wielkiego Atlasu. opracowanego na podstawie atlasu De be s a z uwzględ
nieniem kilku nowych map. wykonanych specjalnie dla atlasu czeskiego. Termino-
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logia czeska została opracowana przez Met e I ka i F. Mach a t'a. Wydawnictwo 
Encyklopedii czeskiej Ot ta pociągnęło za sobą opracowanie małego Atlasu Geo
graficznego, wydanego pr:iez S. N i ko 1 a u'a w 1910 roku. Zapoczątkowane rów
nież zostało wydawnictwo czeskich atlasów szkolnych przez firmy wiedeńskie. 

r ot. mjl'. t. X11u1url::ki. 

Fragment z parku pałacu królewskiego w m. Vranje. 

Pierwszy (de Br u n c I i i k'a i Mach a fa) został wydany przez Instytut Graficzny 
V. N e u b er ta i Synów w Pradze. który specjalizował się w wydawnictwie map. 
Wówczas juz były wydawane liczne mapy z dziedziny ekonomicznej i praktycznej, 

F ot. llłJr. A. Xwoml: l i. 

„Victoria Regia" w oranżerii parku pałacu królewskiego 
w m. Vranje. 

Z chwilą odzyskania niepodległości została bardzo prędko zorganizowana 
oficjalna kartografia przez sformowanie się w Pradze Wojskowego Instytutu Geo· 
graficznego. dzięki temu. i:e cały szereg stanowisk we wszystkich sekcjach 
Wojskowej Służby Geograficznej w Wiedniu zajmowali Czesi. Kartografia nowo
czesna nieoficjalna powstała przy współpracy sfer naukowych i technicznych. Pod
stawowymi wydawnictwami w tej dziedzinie są szkolne mapy ścienne, które będą 
stanowiły kompletny atlas map ściennych. wydawany częściowo przez Wojskowy 
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Instytut Geograficzny. częściowo przez Instytut Graficmy Neubert'a. Prócz powyż
szych map nakładem Neubert'a wydawany jest atlas map turystycznych oru mapa 
komunikacji automobilowej w 13 arkuszach. Inna mapa automobilowa Czechosło
wacji w skali 1: 200 OOO wydawana jest pod redakcją prof. Pantoflicka oraz trzecia 
mapa automobilowa w skali I : 300 OOO w 8 arkuszach wydawana jest przez 
E. Fastr'a specjalizującego się w wydawaniu map szkolnych i turystycznych. Wielki 
Klub Turystyczny Czechosłowacji wraz z Wojskowym Instytutem Geograficinym 
wydaje zbiór map z oznaczonymi ścieżkami turystycznymi. 

Oj!6lny widok kamiennego las u Dikili-tasz. 

Z map ~pecjalnych są wydawane: Mapa geologiczna specjalna w ~kali I : 75 OOO 
przez Państwowy Instytut Geologiczny: mapa hydrograficzna w tej samej skali 
przez Państwowy Instytut Hydrograficzny. Najważniejszą pracę państwową karto
l{raficzną między innymi pracami Wojskowego Instytutu Geograficznego stanowi 
Atlas Geograficzno - Statystyczny Czechosłowacji. opracowany według projektu 
profesorów Pa n to f I icka i Sv amb er a. Praca ta świeżo zakończona, obej
muje 55 arkuszy dużego formatu. zawierających kilkaset map w skalach I: 1 250 OOO. 
1 : 2 500 OOO i 1 : 5 OOO OOO. Terytorium Czechosłowacji ujęte zostało pod względem 
geoj!raficznym. demograficznym, ekonomicznym i kulturalnym z punktu widzenia 
ściśle naukowego. Do allhu dołączono opis w językach: czeskim, francuskim. 
niemieckim i angielskim. 

Zgodnie z rezolucją przyjętą na I Kongresie Geografów i Etnografów Sło
wiańskich w Pradze w 1924 roku zostały opracowane przez prof. Sv amb er a 
i prof. S a I om o n a oraz wydane w 1931 r. Monumenta kartoj!raficzne Czecho
słowacji z epoki 1518 - 1720. Dzieło to zostanie zakończone w 1937 r. i zawierać 
będzie 35 arkuszy z tekstem opracowanym przez p.p. Kuch a r'a. Ho n l'a i Ru
b i k a w językach: czeskim i francuskim. 

Pod koniec swego referatu prof. S va m be r a wspomniał o Swiatowej 
Wystawie Kartograficznej w Pilznie w 1935 roku. zorganizowanej z okazji III Kon
gresu Geografów Czechosłowackich, która została powlórMna po raz drugi w tym 
samym roku w miesiącach : październiku i listopadzie w Pradze. Wystawa ta do
wiodła. te kartografia czeska stanęła na wysokim poziomie nowoczesnych wyma
gań w rzędzie państw świata cywilizowanego. 

Szef Wojskowego lnslylu/u Geograficzn,go płk. dypl. Zieleniewski Todeusz 
wygłosił referat bogato ilustrowany różnymi rodzajami map wydawanych przez 
W. I. G. i wykresami, o sianie wojskowych prac kartograficznych w Polsce. 
Pik. dypl. Zieleniewski zaznaczył. że materiał kartograficzny, dotyczący Polski, 

416 -

w momencie odzyskania niepodległości był niejednolity pod względem dokład
ności, treści map i sposobów wykonania. To też pierwszym zadaniem Wojsko
wego Instytutu Geograficznego było stworzenie nowej jednolitej mapy kraju. 
Dla stworzenia nowej mapy zdecydowano wykorzystać posiadany już materiał 
kartograficzny. o ile odpowiadał on stopniem <lokładności założonym wymaga
niom, a w okolicach, z których stosownego materiału nie posiadano, przeprowa
dzić nowe zdjęcia topograficzne. 

Przyjęto 

1. 
2. 
3. 
4. 

Korona skamieniałego pnia. 

następujące, zasadnicze typy 
Mapa szczegółowa Polski 
Mapa taktyczna Polski 

map: 

Mapa operacyjna Polski 
Mapa Rzeczpospolitej Polskiej 

1 . 25 ooo. 
1 : 100 ooo. 
1 · 300000. 
l : 1 OOO OOO. 

W projekcie istnieje wydanie map 1 : 50 OOO i 1 : 500 OOO. W tym kierunku 
są przeprowadzane próby. 

Prace terenowe są przeprowadzane metodą topograficzną i fotogrametryczną 
obu metodami łącznie. Rozpadają się one na dwa działy: 

1, Reambulacja map w wypadku wykorzystywania starego materiału karto
graficznego, 

2. Zdjęcia oryginalne, przeprowadzane w skali l : 20 OOO dla celów wydania 
mapy szczegółowej 1 : 25 OOO. 

Mapa szczegółowa Polski 1:25000. Każdy arkusz mapy 1:100000 
dzieli się na 9 arkuszy mapy 1 : 25 000, oznaczonych literami A. B, C.D.E.F. G, H,J. 
Ilość arkuszy tej mapy. potrzebna do objęcia całego kraju wynosi 3777. Mapę 
szczegółową wydaje się obecnie zasadniczo w kolorze czarnym. z wyjątkiem 
obszarów turystycznych. gdzie stosuje się 5 i 6 kolorowe wydania. 

Mapa taktyczna Polski 1: 100000. Mapa taktyczna jest najwatniejszym 
wydawnictwem Wojskowego Instytutu Geograliczn~go, Dla pokrycia całe~o 

417 -



obsiaru Polski jest potrzebne 482 arkusze o wymiarach 15' szerokości geografic:t
nej X 30' długości geograficznej. Pierwsze arkuste zostały wydane w 1923 r. 
w trzech kolorach (czarny - sytuacja, brązowy - teren, niebieski - wody). 
W roku 1924 wprow1dzono kolor zielony dla oznaczenia lasów. Od roku 1930 
wprowadzono jednolitą siatkę kilometrową, opartą na odwzorowaniu quasi-stereo
graficznym Wojskowego Instytutu GeoJ!rafic:inego. W ostatnich latach wprowa
dzono wydanie sześciokolorowe terenów górskich ze skośnym cieniowaniem 1111 

Fol 111j,-. \ Zmmul:ki. 

Fragment Dikili-tastu. 

podłożu warstwicowym. W okolicach o silnie rozwiniętym ruchu turystycznym 
mapy są uzupełniane specjalnymi szczegółami turystycznymi. 

Fot IIIJr. \\ . Hreu1tel,<t11. 

Fragment klasttoru Aladza. Fragment klasztoru Aladta z dzwonem 
.tyczeń". 

Do końca 1935 roku wydano 362 arkusze, co stanowi 75,I¾ całego obszaru 
kraju. 

Map a oper ac y j n a Polski 1: 300 OOO jest wydawana w formacie 1° sze
rokości geograficznej X 2° dług. geograficznej. Z 43 ark„ obejmujących cały obszar 

.. ,a -
Klasztor Św. Kirika w Asenovgradiie. 



kraju, do końca 1935 r. wydano 38 arkuszy tej mapy, tj. 88,4°,0• Mapa jest obecnie 
wydawana w 6-ciu kolorach: sytuacja - czarny, warstwice-brązowy . wody- nie
bieski. lasy - zielony, szosy - czerwony. granice administracyjne - pomarańczowy. 

Map a Rzec z po sp o I i te i Po Isk ie j 1 : 1 OOO OOO. 4 polskie arkusze 
Międzynarodowej Mapy $wiata, obejmujące obszar Polski. zostały wydane przed 
1931 r. Na podstawie tej mapy opracowano zbiorową mapę 1 : l OOO OOO całej 
Polski, z nieco zmienionym i uzupełnionym rysunkiem. 

Fol. St. (inr:1U:homd: i 

Fragment klasztoru rilskiego zalo:ionej!o w X wieku 
przez:Jśw.,. Jana. 

Szef Wydziału Kartograficznego Wojsk. Inst. Geogr. mjr. Brenneisen Wiktor 
w wygłoszonym referacie omówił elementy turystyc:me na polskich mapach wojs• 
kowycb. 

Ciągle wzmagający się ruch turystycmy, tak o charakterze krajoznawczym, 
jak i sportowym, wywołał powstanie zagadnienia map dostępnych szerokiemu 
ogółowi, a przeznaczonych dla potrzeb turystyki. Przy rozwiązaniu tego zagad· 
nienia nieuznano za wskazane opracowanie nowego rodzaju mapy specjalnie tury• 
stycznej, pozostawiając to inicjatywie prywatnej. natomiast zdecydowano w rejo
nach ninteresowanych wzbogacić treścią turystyczną normalne wydanie map 
topograficznych. W tym celu w ramach stale postępującego wydawnictwa tych 
map określono rejony mające wartość turystyczną i rozpoczęto od roku 1934 
wydawanie map typu turystycznego. 
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W skali l: 20 OOO i 1: 25 OOO wydano dotychczas na11tępujące mapy: 1. Pusz• 
cza Kampinowska 6 ark. 1: 25000. 2. Góry Swiętokrzyskie 7 ark. 1: 25 OOO. 
J. Ojców - Kraków - Wieliczka 8 ark. I : 25 OOO. 4. Krynica 7 ark. 1: 25 OOO. 
5. Truskawiec 2 ark. 1 : 25 OOO. 6. Park Narodowy Ta,try. c:tęść Polska. zdjęcia 
fotogram. 2 ark. 1 : 20 OOO. 

Mapy te są 5- 7 kolorowe (Tatry 9 kolorowe). posiadają 4 barwy :tasadnicze 
na sytuację. teren. wody i lasy z dodaniem barwy lioleto",ej na cieniowanie terenu. 

W skali 1:100 OOO przyjęto zasadę opracowania z dementami turystycznymi 
wszystkich arkuszy Karpackich, poza tym niektórych arkust.y innych rejonów 

Fot. St. Gorwchow.,kf. 
Charakterystyczne budownictwo we wsi Balak. 

turystycznych. Dotychczas wydano 24 arkusze tej mapy w typie turystycznym. 
Są Io: Skoczów, Cieszyn, Bielsko, Żywiec. Ujsoły. Wadowice, Babia Góra. Chyżne, 
Wieliczka, Rabka, Zakopane. Tatry Wysokie. Tatry Zac:hodnie, Bodzentyn, Dro
hobycz, Mikuliczyn, Kołomyja. Kuty. Żabie, Jasienów Górny, Burku!, Hryniawa, 
Krynica, Szczawnica. 

W skali 1:300 OOO postanowiono wydawać w typie turystycznym arkusze 
górskie oraz wprowadzić do wszystkich pozostałych arkuszy kilometraż na szosach. 
jako cenny element dla turystyki automobilowej. Wydawane od 1934 r. arkusze 
mapy w tej skali. opracowane są według tej zasady. Jako mapę w typie tury
stycinym w skali 1: 300 OOO wydano arkusz Cieszyn, obe:jmujący Tatry i Beskid 
Zachodni, 

Na mapach wszystkich skal typu turystycznego u ... n.ględnione zostały poia 
normalną treścią następujące elementy: 

1. Przedmioty, podlegające ochronie: 
a) parki natury. 
b) rezerwaty. 
c) poszczególne osobliwości krajobrazu. 

2. Urządzenia turystyczne: 

420 -
a) ścieżki znakowane w terenie. 
b) schroniska. 
c) szlaki turystyki wodnej i urządzenie z nią związane. 

Ulica w Tirnovo nad rzeką Jantrą. 



I vt .. \I. 1,ur:t1</rQ11•,l..l. 

Sm,z.enie tytoniu na ulicy w m. Riła. 

Fol \I t,or":t1d1m1•1ki. 
Rodzina zatrudmona sortowaniem oraz nawlekaniem li~ci tytoniowych 

w m. Dupnica. 

toi St. G•ogt. 28. 421 -



Geograficznemu u stale wydawanie znakomitych map , leren~w turystycznych, 

górskich ... i upras:t_a o ½~ntynuow~nie ... tej dla turystyki I narciarstwa polskiego 

nadzwyciaj watneJ akc:,1 wydawo1cze1 , . 

Uczestnik Pierwszej Polskiej Wyprawy _na SP_itsbergen w 19~4 roku mJr. 

Anion, Zawadzki wygłosił na specjalnym pos1edumu dla wszystk_ich ~zlonków 

kongresu. odbytym w największym kinie sofijskim „Slawiańska. Besteda k. referat 

0 osiąl!niętych wynikach przez wyprnwę, wraz z pokazem filmu wy onanel!o 

w czasie wyprawy. 

Meciet w Nowo-Gradcu. Typowy dla więk~1.oki mia~t 

i osiedli w Bułgarii. 

Ogólne urnteresowanie wyw~łał fakt_ pr:r:eprowadienia_ wyprawy. siłami 

wyłącin ie polskimi. oraz opracowanie w Wo1skowym l nslyluc1e Geol!rahczny~ 

w Warsrnwie - w niespełna pół roku po powrocie z _wypr~wy - dokładne1 

mapy foto11rametrycznej zdjętych obs:r:arów. Obsza_ry le Jak wiadomo. otrzymały 

nazwy polskie. zatwierdtone przn wład:r:e norwuk1e. którym Spitsbergen podlega, 

jako po r.tz pierwszy gruntownie zbadane i oproc:owane _pod względem kartogra

ficznym i geologicznym. \1apa ta według oceny znakomitego bad_acza p~larnego 

dr. Adolfo Hoela dyrektora lnstylutu Badań Polarnych w Oslo. 1ut na1dokład

nieiszą z map obszaru arktycznego 
Referat 'Ttir. Zawad!kiel!J zo5tal p:>przedzony słowem wstępnym wy~łosz?nym 

w języku bułgarskim pnez mjr. O. Stojanowa, członka komitetu o rga o1iacy1nego 
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kongresu. który podkreślił osiągnięcie wspaniałych "Yników naukow}ch przez 

polską wyprawę dzięki opracowaniu mapy. przeprowadzeniu sludiów 1!tolog1cz

nych. oraz: zebraniu licznych zbiorów geologicznych i botanicznych. jak równiei 

dzięki zm,ontowaniu i udtwiękowieniu doskonałel!o filmu wiernie oddające~o 
polarny knjobraz spitsberl!eński i waru1.ki pracy polskie1 "Hra\\y. Polska -

ukończył p r:r:em6wienie mir, D. Stojanow - dzięki osiągniętym przez wyprawę 
wynikom J~rzyc:r:yniła się do zmniejszenia nielicznych juz białych plam na mapie 

świata i wykazała, że narody słowiańskie zdążaj11 do zgłi:bienia naukowego 
i badania mało znanych 1es,;cze zjawisk pr,yrody. 

1·01 /ł/>U . I . /,r11•11J..011•di 

Turczynki na tarl!u w Warnie. 

Ro:r:clane wybitniejuym członkom Kon11resu „Prace geodezyjne i fotogra

metryczne polskiej wyprawy na Spitsbergen w 1934 r ." mjr. S. Zagrajskiego i mjr. 

A. Zawadzkiego (t. 16. Biblioteki Słuzby Geograficznej) jak leż I liczne wzmianki 

w prasie bułgarskiej o ref1:racie mjr. Zawadzkiego, pr.tyczyniły się w znacznym 

stopniu do spopularyzowania w Bułgarii polskiego czynu polarnego. 

Pięciiodniową pracę w sekcjach zakończono urocąslym posiedzeniem ple

narnym w wielkiej auli uniwersytetu, na którym sekretarz generalny Kongresu 

prof. I. Batakliev zdał sprawozdanie z prac zjazdu. W spra-.ozdaniu zostało 
zaznaczone, te na ogólną ilość 150 referatów, wygłoszone zostały 103 o charakterze 

geograficznym i 37 o charakterze etnograficznym. wedłuii następującel!o ro7dzialu: 

w sekcji I WYllłoszonych było ogółem 29 referatów (8 bułgarskich, I cachosło
wacki, 4 jugosłowiańskie i 8 polskich): w sekcji Il - 21 referatów (4 bulj!arskie, 

2 francuskie. 9 1ugosłowianskich, I niemiecki 1 5 polskich); w sekcji Ili - 8 refe-
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ratów (2 bułgarskie. 1 czechosłowacki. I jul!oslowiański i 4 polskie); w sekcji 

IV i V - 29 referatów (4 bułj!ankie 5 czechosłowackich, 4 jugoslowiaóskie i 16 

polskich); w sekcji \'I - 37 referatów (li bułgarskich, 7 czechosłowackich. 

9 jugoalowiadskich. 1 niemiecki, 3 polskie. 5 rosyjskich i 1 rumuóski) w sekc1i 

VII - 3 referaty (2 bułgarskie i 1 polski); w sekcji Vlll - 8 referatów (1 buł• 

garski, 1 czechosłowacki, 4 polskie i 2 rosyjskie). 

W dalsiym ciągu sprawozdania prof. Batakliev podał. Le Jl sekcja iako

munikowala o powziętej rezolucji przez geologów i paleontologów bułgarskich 

i jugosłowiańskich, zorganizowania bałkańskiego związku geologicznego i paleon• 

Żebrzący stary muzułmanin z: okolic Riły 

tologicznelfo do którego mogą nalezeć jako członkowie geologowie i paleontolo

gowi• wszystkich państw bałkańskich. Sekcja 111 i IV domaga w pow:tiętej rezo

lucji utworzenia unii geo-botanicznej Karpato-bałkańskiej, Sekcja V powzięła 

rezolucję o uukowym zbadaniu tycia górali w Karpatach i na Bałkanach. Sekcja 

VI sformułowała t,danie o rozszerzeniu i pogłębieniu nauki geografii w szkol

nictwie średnim w krajach bałkańskich i słowiańskich. 

Po przyjęciu do wiC1domości powyższych rezolucji, na propoz:y:ję prof. 

M. Arnaudowa poatanowiono odbyć następny koniires w 1940 r. w Z. S. R. R„ 

a w ra;i:ie odmowy zorganizowania tego kongresu przez rząd Z. S. R. R„ odbycie 

jego w Czechosłowacji. W imieniu poszczególnych delegacji zabierali głos nastę-
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pujący delegaci: z Polski prof Wł Se k · 
i z Jugosławii prof P V . • . m ow1cz, z Czechosłowacji prof. K Domin 

• • , u1ev1c, po czym prof M A d · · 

pięknymi pn:emówieniami zakończyli obrady .zjo;du roau ow I prof. V. Svambera 

Z ws2:ystkich przemówień delegató b'. I 

dzonych prnc IV Kongresu i szc d ~ pne 11a O zadowolenie z przeprowa• 

d?skonale wywiązali się z lrudi~a ~~g z1~ka "'.obeh Gospodarz~, _którzy nietylko 

n1espotykan ą serdecznością. aoizacyioyc · lecz równie z otaczali gości 

T " · k b Fot. \t r:o, :url,1111,d,, 

ar„owis O 2 ydłem w miai.teczku Oupnicy. 

Następne dnie zajęły w · k' k 
wiadali się dodatnio co do spyrc1eczś •. po on.gresowe. uczestnicy których "ypo-

k 
awno c1 organ1uc · h · )' 

uro u wspaniałego krajobrazu b g t f . Ytnyc. 1 wraca I pod wrateniem 

• o ac wa orm I z:11gadn1eń etnoQraficznych. 

Równolegle z otwarciem kongr t I 

prac bułgarskiego Wojskowego G ges~ zos a \ otwarta wystawa kartograficzna 

wiała powstanie mapy, począws/
0 
:: ic:nego nstYt.utu. Wystawa ta przedsta

fotogrametr11, kartografa, aż do dr~ku wp kac geodezy1nych przez procę topografa, 

łów rozstawionych i obrazujących cal k Y i°ft2J0.Y1h ark~sty. Z pośród ekspona

gramy wykazujące postęp prac or o sz a z1a alnośc,. twracaly uwagę dia

cowników bułgar,kiego Wojskow !z Gysiłe\ włotony pnez '11,SZystkich wspólpra

jest następująca. e„o eogra icznego Instytutu. którego organi:tacja 

1. Kiierownicłwo. 

2• W'ydi:iał Geodezyjny z oddziałam i: 
a) geode,yjnym, 
b) niwelacyjnym, 
c) astronomicznym. 
d) magnetycznym, 

3. W'ydzial Fototopograficzny z oddziałami : 

a) topografictnym, 
b) fotogramet rycznym, 
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4. Wydział Kartograficzny z oddziałami: 

a) karto11raficznym. 
b) reprodukcyjnym, 

5. Wydział Admininistracyino-Rachunkowy. 

Osiąllnięte wynik, wskuują na bardzo celową organiz:ację ści,łej współ

pracy wszystkich wydi:ialów, zwłancza w wzajemnym ui:upełnianiu się metod 

topograficznych z fotor,!rametrycznymi. co ściśle zostało uwidocznione w tabeli I. 

Dolina neki Mci.ty. Stado bawołów domowych w ~wym iywiolc. 

Wnystkie zdjęcia oryginalne opierają się na podstawach geodei:yjnych 

opracowanych przez Wydział Geodezyjny w ilości 5 - 7 punktów triangulacyj. 

nych I. Il i III rzędów na 1 stolik w skali 1 : 25 OOO. obejmujący około 70 km1, 

Zagęszczanie triangulacji niższymi rzędami do ilości 20 - 40 punktów na stolik 

Tablica I. 

Zdjęcia topol!raliczne wykonane róznymi metodami. 

Rok I 
Zdjęcie I Zdjęcie I Zdjęcie 

I topograficzne aerofototopogr. lototopoj!raf. Uwa!fi 
wykonania w km' w km1 w km' 

1931 2 120 675 Kilometry podane 

1932 2600 250 500 są w przyhliżenil1 

1933 2880 1660 I 580 
,-

I 
1934 I 750 I 770 2 700 

I 1935 I 230 2 625 3 250 

428 -

pri:eprowad:ta :i:a pomocą teodolit?w Wilda Wydział Fototopograficzny, w zalei

noś<:• od z astosowywane1 nast~pnae_ ~etody _opracowyw~nia. Wydział Fototopo

grafaczny przeprowadza gł?wnae zd1ęc1a orygmalnc stosu1ąc równocześnie metody 

lopo11raf1c;me. fototopograf1czne, aerofotogrametryczne oraz terrofotogrametryczne 
wraz z autogrametrycznym wykorzystaniem. 

/'ot IIIJr 1\ Jlr,t1t1ritn1 

T ypy tureckie. 

F,.,. mir ł . /.,11, ,r,t:J.i. 

Charakterystyczny typ czyściciela obuwia na ulicy w Warnie. 

Wszyst~ie zdjęcia SI\ opra:cowywane w terenie głównie w skali I 25 OOO 

z przeznaczeniem. dla map w skal, I · 50 OOO, w czasie od 15 maja do 30 września, 

przy czym . wyda1ność p~acy zaleina jest od przyjętej metody. a mianowicie: 

1) pr~y ,td1ę~rn topografaczn)'.m, topograf wykonywuje w czasie prac polowych, 
średnio 1 stolik (około 70 km') , w terenie górzystym. względnie około 100 km' 
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w terenie płaskim; 2) p rzy zdjęciach fototopograficznych. obejmujących warstwi• 
cowe opracowanie i topograficzne u:tupełnianie autogrametrycznego wykonania 
zdjęć naziemnych, 1 fototopograf opra,cowuje w czasie p rac terenowych średnio 
2 stoliki (około 140 km2); 3) przy zdjęciach aerofotogrametrycznych, 1 topograf 
opracowuje na fotomapach w ciągu pr a,c polowych średnio 2 stoliki (około 140 km'). 

Przy zdjęciach naziemnych w te:renach górzystych, zastosowana została foto• 
grametria dwuobrazowa. Zdjęc ia te są opracowywane na autografie Wilda 
w 3 zmianach po 6 godzin. Wydajnoiić miesięczna o pracowania zdjęć na auto
grafie w skali 1 : 25 OOO dochodzi do, 300 km•. Autogrametryczne opracowanie 
odbywa się sposobem stoso wanym w :Szwajcarii, na szkle powleczonym specjalną 
emulsją. Ten sposób pracy c harakter-yzuje doskonałe opanowanie metody auto• 
grametrycznel!o wykorzystania zdjęć naziemnych. 

Przytoczone tabele priedstawia,ją obszar autogrametrycznel!o opracowania 
w poszczególnych latach, jak również wykonane prace foto11rametryczne. 

T a b I i c a II. 

Autogrametryczn,e opracowanie zdjęć.' 

Rok I Ilość km' I Uwagi opracowania 

1931 100 

1932 1580 
KilomP.łry -

1933 2030 podane są 

1934 2100 w przybliżeniu 

--
1935 2150 

T a b I i c a Ili. 

Wykonane pra,ce foto11rametryczne . 

W ys z czel!ó l nienie I Wyk o n a n o w l atach 
p r a c 

1930 I 1931 I 1932 I 1933 I 1934 I 1935 

Ilość stanowisk fotogrametrycznych 90 142 156 234 355 I 587 
---·-- .. ·---- --- - -·- ·---- --- - -·-- - -
Ilość zdjętych klisz fotol!rametrycznych 466 756 896 1162 1698 2552 

- ---- ... --·· ··-··- -· -- . ·---- - ·-- - -
Określono kontrolnych punktów 281 514 628 829 898 1151 

-- - - ---- - ---- - - - -- ----- ·- - --
Dwa zdjęcia (lewe i prawe) obejmują 
powierzchnię brutto 4.0 4.0 3.6 2.8 2.5 2.2 

--· ----- - - ---- - - ----
1 km' zdjęcia obejmuje ko ntrolnyc'h 

punktów 0.27 0.32 0.4 0.52 0.42 0.4 

Opracowane zdjęcia w czuie p rac polowych są wykreślane w całości 
w tuszu i ręcznie opisywane przez poszczególnych topografów w sezonie zimo
wym, poczem zostają przekazywane do Wydziału Kartol!ralicznego, gdzie są 
zmniejszane sposobem fotol!raficznyn~ do skali 1 :50 OOO. Jeden arkusz mapy 
w skali 1:50 OOO obejmu je 8 arkuszy ,opracowanej mapy w skali 1:25 OOO. W len 
sposób powstaje nowa. dokładna m1,pa Bułgarii, oparta na całkowicie nowo
czesnych materiałach podstawowych. wykonanie k tórej przewidywane jest w naj
bliiszych 30 latach. 
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Wojskowa delegacja polska, po przybyciu do Sofii, była przyjęta przez 
posła Rzeczypospolitej p. ministra A. Tarnowskiego. który wydał wraz z małżonką 
raut w salach poselstwa dla wszystkich polskich członków kongresu i następnie 
podejmował obiadem wojskową delegację polską i oficerów bułgarskich. 

W czasie swej bytności w Sofii oficerowie wpisali się do księgi audiencjo• 
nalnej w pałacu królewskim i złożyli wizyty zastępcy Szefa Sztabu Generalnego 
generałowi I. Peevowi. komendantowi garnizonu generałowi K. Złatanovowi, 
komendantowi miasta pułkownikowi G. Jordanovowi. dyrektorowi Instytutu 
pułkownikowi Sztabu Gen. A. Ganevowi, oraz w czasie swej bytności w Warnie, 
komendantowi garnizonu, generałowi G. Popovowi. 

Wojskowi członkowie kongresu, od chwili przybycia, byli otoczeni aerdeczną 
opieką kolegów oficerów służby geograficznej armii bułgarskiej z dyrektorem 
Instytutu płk . Sztabu Gen. A. Ganevem, mjr. V. Danadżjevem, mjr. D. Stojanovem, 
mjr. G. Grozdanovem. J. lwanczevem, mjr. M. Mirkovem na czele. Dzięki temu 
całe dnie poza obradami wypełnione były doskonale obmyślonym programem. 
obejmującym zwiedzanie Instytutu, oraz: bliższych i dalszych okolic Sofii. Podczas 
tych wycieczek. wojskowi delegaci kongresu, byli przyjęci przez oficerów saperów 
z pułkownikiem D, Ajvanowem na czele, w pięknie położonym obozie l etnim 
w miejscowości Panczarewo nad prawym dopływem Dunaju rz, Isker. 

Na wycil,cz:kach. przyjęciach i wizytach. oficerowie polscy mieli sposob
ność wszędzie spotkać się z wielką sympatią, z: szczerym, ujmującym traktowa
niem. pod którym można było wyczuć więcej niż słowiańską gościnność, miano
wicie prawdziwą, serdeczną przyjaźń. 

Kraj i ludzie, których zachowuje się w pamięci i w sercu. 

Kpt. T. Patek. 

ST AN PRAC TOPOGRAFICZNYCH I KARTOGRAFICZNYCH 
W INDIACH HOLENDERSKICH 

(Mi tteilungen des Reichaąmła fur Ląndeaąufnąhme N° 1 /36) 

Indie holenderskie zajmują obszar 1 899 751 km1 o 60 728 677 ludności wtem 
240162 Europejczyków (według spisu i dnia 22.IX.1930). Zdjęcia topograficzne 
i kartograficzne opracowanie map prieprowadza Urząd Topograficzny w Weltevreden 
na Jawie. 

Pierwsza sieć trianj!ulacyjna obejmuje Sumatrę. Jawę oraz wyspy Bali 
i Lombok. druga - Celebes. trzecia - Bangka. Sieci oparte są na punktach 
astronomicznych. 

Jawa (132 274 km' i 41718335 ludności) jest całkowicie pokryta zdjęciami 
1: 25 000, prócz obszarów leśnych. które zdjęto w skali 1: 50 OOO. Na podstawie 
tych prac sporządzono i wydano mapy 1: 50 OOO i 1: 100 OOO. Poza tym opraco• 
w ano kataster w skali 1 : 5 OOO. 

Obszar Sumatry pokryto zdjęciami w 76¾ (do 1932 r.) w skali 1: 100 OOO. 
a tylko niektóre ważne pod względem gospodarczym rejony opracowano w więk· 
nych skalach - 1 : 25 OOO i 1 : 50 OOO. 

Celebes zdjęto w skali 1 : 25 000, Borneo -- 1 : 50 000, a pozostałe wyspy -
w skalach od 1: 100 OOO do 1 : 250 OOO. Do 1932 r. pokryto zdjęciami oryginalnymi 
35¾ tych obszarów. Nowa Gwinea nie została jeszcze zdjęta. Dotychczasowe 
mapy jej oparte są na szkicach naukowych i wojskowych wypraw. 

Obecnie opracowuje się dla celów lotniczych obszar Sumatry w skali 
I: 750 000, sporządza się mapę przeglądową Borneo w skali 1: 2 OOO OOO. Dla Jawy 
wydaje się w 26 ark, mapę 1 : 150 OOO dl a celów gospodarczych, a Królewsko· 
llolenderskie Towarzystwo Geograficzne przystąpiło do wydania atlasu, obejmu· 
h1cego w 31 arkuszach całe Indie holenderskie. 

Streścił: kpt. Miiller. 
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STAN PRAC TOPOGRAFICZNYCH 
I KARTOGRAFICZNYCH W ESTONII 

(Mittellunge n de• Reich■arnt■ flir· Lande■aufnahme N° 2/36) 

Po odzyskaniu niepodległości (24.ll.1918) przystąpił Urząd Topograficzno
Hydrograficzny w Tallinie (Topo Huedroiiraphia Osakond) do uporządkowania 
materiału kartograficznego po zaborcach„ dążąc w pierwszym rzędzie do pokrycia 
całego obszaru materiałem rosyjskim. 

W 1921 r. opracowano i wydano mapę 1: 300 OOO w trzech barwach na pod
stawie materiału rosyjskiel!o 1 : 42 OOO. 

Od 1923 r. rozpoczęto zdjęcia oryginalne w skali I :'25 OOO. Mapę 1 : 25 OOO 
wydano w arkuszach 44 X 47 cm. w tri:ech barwach, z warstwicami metrowymi 
(stopień warstwicowy - 2 m, pomocnicze co I m). Siatkę drukowano w rzucie 
Gaussa-Lamberta, przy czym zastosowano klucz znaków, umoźliwiający zmniejsza
nie poszczególnych arkuszy fotograficznie do skali 1: 50 OOO bez ponownego wy• 
kreślania treści. 

Na podstawie tych zdjęć oraz szcz,~gólowo sprawdzonych w terenie arkuszów 
rosyjskich 1: 42 000 sporządza się mapę 1 : 200 OOO w 6 barwach. 

Udział Estonii w opracowaniu Międzynarodowej Mapy 1 : I OOO OOO jest zni• 
komy. ponieważ obszar jej przypada na ark usze opracowane przez Szwecję i Rosję 
Sowiecką, zatem przesłała tylko materialt podstawowy tym państwom. 

Poza tym Urząd Topograficzno - Hydrograficzny wydaje także mapy morskie 
oraz przeprowadza pomiary magnetyczne,. 

Streścił: kpi. Miiller. 

NOWA MAPA MANDŻUKO 
(Mltteilungen de■ Reich■arnt■ f61r Lande■aufnahme N•> 3/36) 

„Manchutikuo and adjoining territories", tak brzmi tytuł mapy. którą wydal 
w 1935 r. japoński sztab główny w języku angielskim dla nowopowstalego pańatwa 
Mandż.uko. 

Mapa ta w skali 1: 2 500 OOO, formatu 78 X 108 cm posiada 4 barwy: 
czarna - osiedla. komunikacje i napisy. 
niebieska - wody, 
fioletowa - granice. 
czerwona - lotniska. linie i latarnie lotnicze. 

Ukształtowanie terenu oddano za :pomocą barw o 6-ciu odcieniach i warst• 
wie 200 m. Mapa obejmuje prócz obszaru Mandżurii część terytorium Rosji So
wieckiej, część Mongolii oraz skrawki chińskiej prowincji Schansi i Hopei. Poza 
tym zawiera na marginesie mapkę prneglądową w skali 1 : 40 OOO OOO. na której 
przedstawiono położenie Mandżurii w Azji wschodniej. a na trzech innych map
kach podano w skali 1 : 150 OOO plany miast Hsingking (Stolica Mandżuko), Muk
den i Charbin. 

Dla tych. którzy interesują się i śledzą bieg wypadków politycznych na 
Dalekim Wschodzie, mapa ta mote odda.ć cenne usługi. 

Streścił: k pt. Miiller. 

ST AN PRAC GEODEZYJNYCH, TOPOGRAFICZNYCH 
I KARTOGRAFICZNYCH W RUMUINII 

(Mittellungen de■ Reicb•amt■ fii1· Lande•aufnabme Nr, 3/36) 

Rumunia zajmuje obszar 294 967 km 2 o ludności 18 652 054 (stan z 1933 r.). 
W 1919 r. stan prac i;ieodezyjnych przedstawiał się następująco: sieć triangulacyjna 
Mołdawii powiązana była z siecia w Bese,rabii i Bukowinie. a sieć Wielkiej Wołosz
czyzny łączyła się z Transylwanią. W płn. Dobrudży przeprowadzono triangulację 
wcześniej niż w Mołdawii i dowiązano j,ą do starej austriackiej sieci z przed 1855 r. 
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Sieć Małej Wołoszczyzny jest nowoczesna. Przeprowadzono ją tuż przed 
wojną światową pod kierunkiem płk. Defforges z Service Geographique de l'Armee 
w Paryiu. Płd. Dobrudża nie posiadała wogóle triangulacji. 

Pierwszym naglącym zadaniem po ukończeniu wojny było powiązanie i uzu
pełnienie sieci w poszczególnych prowincjach oraz przeprowadzenie ich wyrów
nania. Za punkt główny obrano obserwatorium wojskowe w Bukareszcie. obliczenia 
uskuteczniono na elipsoidzie Hayforda w odniesieniu do Greenwich. Nowa sieć 
Rumunii składać się będzie z 3 łańcuchów południkowych i 2-ch równoleżnikowych. 
Równolegle z powyższymi pracami przeprowadza się nową sieć niwelacyjną. 

Pierwsze prace topograficzne datują się od roku 1875, wykonane w Mołdawii 
w skali 1 : 20 OOO. z warstwicami co 10 m. formatu 50 X 50 cm. W czasie kampanii 
rosyjsko-tureckiej 1877-79 r. przeprowadzali w Dobrudży zdjęcia rosyjscy oficerowie. 
Po jej ukończeniu kontynuowali Rumuni ich pracę, wykonywując zdjęcia w skali 
1 : 10 000, mające jednocześnie służyć celom katastralnym. Arkusze te również były 
formatu 50 X 50 cm. obejmowały 25 km1 z warstwicami co 5 m. 

Na każdy stolik zdjęcia oryginalnego w skali 1 : 20 OOO przypadało średnio 
4-6 punktów trygonometrycznych, na podstawie których przeprowadzano triangu
lację graficzną. określając w ten sposób jeszcze 60-70 punktów dodatkowych. 
Zdjęcia przeprowadzano metodą stolikową. Stanowiska wyznaczano przeważnie 
wcięciem wstecz. pomiar szczegółowy wykonywano łatą i kierownicą. a w nie
przejrzystym terenie posługiwano się często przerzutem łaty. Rzeźbę rysowano 
w terenie podczas kroczenia. a kalkę napisów sporządzał topograf w polu. Poza 
tym Wydział Topograficzny wykonał tachymetrycznie plany Bukaresztu i Ploesti 
w skali 1 : 5000 z warstwicami co 1 m. 

Prace fotogrametryczne rozpoczęto w 1928 r. Zdjęcia lotnicze wykonano 
za pomocą samolotów wojskowych. W 1930-31 opracowano 16 arkuszy 1 : 10 OOO 
w okolicach Gałaczu. 

Za datę narodzin rumuńskiej kartografii przyjąć należy 1882 r„ kiedy uka
zała się mapa Dobrudży w skali 1 : 50 OOO. Pierwsze wydanie tej mapy ograniczyło 
się tylko do fotograficznego zmniejszenia zdjęć polowych. Z powodu słabej przej
rzystości i czytelności przystąpiono do drui!iel!o wydania o 4 barwach. w którym 
treść została już kartograficznie opracowana. Ol!ółem ukazało się 131 ark. formatu 
40X40 cm. 

W 1895 r. wprowadzono grawiurę na kamieniu. wydając 144 ark. 1 : 50 OOO. 
z których każdy obejmuje 4 ark. 1 : 20 OOO. Wydanie to było aż 7-barwne: sytuacja -
czarna, rzeźba - bronzowa. drogi - czerwona. lasy - jasnozielona. wody - nie
bieska, winnice - pomarańczowa. ogrody - ciemnozielona. 

W 1902 r. ukazały się pierwsze arkusze 1 : 100 OOO. Mapa ta bazuje się na 
zdjęciach 1 : 20 OOO. na fotograficznie zmniejszonych arkuszach 1 : 50 000, na zdję
ciach austriackich, w których szrafurę zastąpiono warstwicami. oraz na rosyjskich 
arkuszach 1: 42 OOO z Besarabii. zastępując cięcie sążniowe metrowym. Od 1902 r. 
opracowano 270 ark. 1 : 100 000, z których 89 ark. grawerowane są na kamieniu 
i wydane w 9 barwach; pozostałe wydano dro)!ą fotolitol!raficzną tylko w 3 barwach, 

Mapę 1 : 200 OOO opracowano również fotolitograficznie, prócz wód. które są 
j!rawerowane na kamieniu. Do użytku oddano 25 ark, w 4 barwach, 

W 1917 r. wprowadzono rzut Lamberta, przy czym wymiar arkuszów dla 
wszystkich skal został ustalony na 75 X 50 cm, Dotychczas wydano 1537 arkuszy 
1: 20 OOO. 103 ark. 1 : 10 OOO i 23 ark. 1: 200 OOO - wszystkie w 3 barwach. formatu 
75 X 50 cm. Poza tym ukazały się już 2 ark. 1 : 750 000, wymiaru 84.5 X 57,5 
w 6 barwach. a 2 ark. Międzynarodowej Mapy 1 : 1 OOO OOO - Bukareszt i Buda
peszt są na ukończeniu. 

Streścił: kpt.- Miiller. 

GŁOS FRANCUSKI O PRACACH W. I. G. 

Były Doradca T echniczny naszego Instytutu płk. Edward d e Martonne 
umieścił w Bulletin de la Societe de Topographie de France artykuł p. t. .,Les 
Progres de la Carte en Pologne" (postępy mapy w Polsce). w którym próbuje 
nakreślić ogólny obraz rozwoju i stanu naszej kartografii na tle istniejących 
w Polsce stosunków. oraz obserwacyj poczynionych przez geografów francuskich 
przy okazji międzynarodowego kongresu geograficznego w Warszawie. Rzucone 
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po raz drugi już 1) od czasu pobytu w Polsce uwagi tej!o wybitnego geodety 
zasługują na bliższe poznanie. 

Dwa są zdaniem pik. Martonne'a czynniki, wybijające charakterystyczne 
piętno na polskiej twórczości nie tylko kartograficznej, ale i geograficznej wogóle: 
z jednej strony wybitnie dająca się w nowoodbudowanym państwie potrzeba 
mapy jako instrumentu propagandy i informacji w sprawach państwowych, 
szczególnie nadającego się do unaoczniania. badania i usprawiedliwiania przeja
wów tej odbudowy; z drugiej strony, różnolitość materjalów podstawowych, 
pochodzących z epoki zaborczej. Pierwszy z tych czynnników odbija się 
szczególnie na rozwoju kartografii prywatnej, czego dowodem w p ierwszym 
rzędzie są publikacje prof. Romera; drugi stanowi o linii ro7twojowej prac naszego 
Instytutu. Stąd to wynika wielka u nas rola prac, dążących do ujednostajnienia 
p rodukcji kartograficznej - dziedzina niespotykana naogól w innych krajach. 

Część sprawozdawcza artykułu pik. Martonne'a oparta jest na „Raporcie 
o p racach topograficznych i kartograficznych" opublikowanym przez W. I. G. 
z okazji Kongresu ,!eograficznego 2), na artykule kpt. Słomczyńskiego p. t. .,Polskie 
mapy wofskowe" ') i na corocznych sprawozdaniach ukazujących się w „Wiado
mościach Służby Geograficznej". 

Bieg sprawozdania przerywany jest przez ciekawe uwagi o zrozumieniu 
przez nasze władze państwowe ważności robót nad zdjęciem kraju, o wybitnym 
aensie praktycznym (sens tres net de l'opporlunite) z którym zabrano się przede
wszystkiem do tych prac podstawowych, których potrzeba dawała się najbardziej 
bezpośrednio odczuwać. o trudnościach terenowych spotykanych na Polesiu. 
które Autor najlepiej rozumie. jako długoletni kierownik zdjęć kolonialnych. 
wreazcie o naszych p róbach ulepszania poszczególnych typów map. 

Całość artykułu tchnie wielką sympatią Autora do sprawy którą opisuje. 

Stanisław Pietkiewicz 

1) Ob. też: Cartographie de la Pologne. Revue Scientilique. 1929, N° 17 i 18. 
3) Rapport sur !es Travaux cartographiques et topographiques Warszawa 1934. 
1) Wiadomości Służby Geograficznej, 1934. Nr . 3 - 4. 



WIAD0 1'\\0ŚCI ŻEGLARSł(IE 
AVIS AUX NAVIGATEURS 

BIURO HYDROGRAFICZNE 
MARYNARKI WOJENNEJ 

WARSZAWA 

BUREAU HYDR0GRA~HIOUE 
DE LA MARINE DE ,rnERRE 

WARSZAWA (VARHIVIE) 

Długości geograficzno od Groenwioh. Kuray 
I pelengi rzeozywiate od o0 do 380° według 
ruchu wska.:tówkl zegarowej liczone od mo· 
na. Granico •ektorów latarń morakioh od 
■Or&a. Gł41boko6oi w me traoh przy 6rednim 

Longitudo• g,ogr. Gr"eenwioh. Cc•ure et re t6· 
vements vraia 0°-980° pris de l a mor dana 
le aena de l 'aiguille d 'une mont1re. Umitet 
dea aoctoura des phares donn&ee de la mer. 
Profondeura en m6tree r6duit a au 11iveau 

ataftle wody, moyen de la mer. 

Wydanie XVI (111) 15/VIII Rok 1936 Edi tion XVI (111) 15/Vlll A11nee 1936 
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Strzelania artyleryjskie i z K. M . . 

Kie/er Bucht. Strze lania artyleryjskie 

Kieler Bucht. Czasowa zamiana okrętu św. Kie/ . 

Zatoka Meklenburska. Cwiczenia w strzelaniu. 

Mały Bełt. Flensburf!er Forde. Ponowne wy.;tawieniie 
wlaśc . okrętu św. Flensburg . 

Ba/tyk Zachodni. Rybolóstwo śledziowe 
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Tor wodny Smaaland - na S od wyspy Fionji (Fyen.). 
Czaso we usunięcie pław 

Tor wodny Smaaland. Knudshoved Rev. Przeszkoda nawi1~
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Danja. Mały Bełt - na ONO od Brandso. Wrak 311 

" " Tisvilde - Lise/eje. Strzelania artyleryjskie. 312 

" 
,, Tor wodny na S od Fionji. 

Ponowne wyłożenie pław św. 
Svendborg - Rudkiibing. 

313 

" 
,, Kattegat. Okrft św. Liiso Rende. Czasowa zmiana. 314 

I. 
290. Polska, Zatoka Pucka, Ka

nał Depke. Głębokość. 
290. Pologne. Baie de Puck. 

Cbenal Depke, Profondeur. 
Par suite de sqn envasement le chenal 

Depke ne presente. sur la liJ!ne de son 
axe. qu'une profondeur de 4 m. 

Podaje się do wiadomości. że najwięk
sza !!łębokość na osi kanału Depke wy
nosi obecnie 4 m - wskutek zamulenia. 
Kanał będzie pogłębiony do 4,5 m jesz

cze w bieżącym sezonie. 
On procedera. au cours de la saison 

meme. a son approfondissement jusqu' a 
4,5 m. 

(U. M. Nr. AMh. 5/ 22 z dn. 31. VII. 1936 r.). 

n. 
291. Niemcy. Brllsterort. Strzelania artyleryjskie. 

Czas strzelań: Od 18 do 21 sierpnia 1936 r. 
25 28 
1 
8 

„ 15 

4 września 
li 
18 

„ 22 „ 25 
,. 29/ lX,. 2 października 

9 6 " 
„ 13 „ 16 

Strzelania będą się odbywały w dzień od 0800 do 1800 J!odz. 

Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego~ 
północna: równoleżnik 55° 06' N. 
południowa: 54° 48' N. 
zachodnia: południk 19° 44' Ost. 
wschodnia: równoleżnik 54° 58' N. 

oraz południk 20° 13' Ost. 

292, Niemcy, Briisterorł, · Zmiana sygnału mgłowego. 

Poprzednia wiadomość: W. ż. Vlll/ 126 - 1936 r. 

1N. f. S, - 3323/36). 

Czas wprowadzenia zmiany: Początek września 1936 r„ bez dalszej wiadomości. 

Poz. gg. latarni Briisferort: 54° 57' 39.6" N. 19" 58' 56.9" Osi. 

Szczegóły: Dotychczasowa syrena powietrzna. znajdująca się w bezpośredniej 
bliskości na NO od latarni. będzie zastąpiona przez elektryczny nadajnik membranowy, 
który zostanie ustawiony w odle!(łości około 120 m na NW od wspomn. latarni. 

• Podstawa nadajnika: 13 metrowa żelazna wieża kratowa. koloru starego. Sześć 
otworów głosowych trójl!rupowef:!o nadajnika mieszczą się jeden nad druf:!im. od 6.5 do 
10,5 m nad ziemią. 

II 

Żródło dźwięku znajduje się mniejwięcej między 36 i 40 m nad średnim poziomem wody. 

Słyszalność sygnałów: Od krk. rz. 15° przez Osi i S do krk. rz. 285°. 



Charakterystyka: Nowa charakterystyka powietrznego sygnału mgłowego składa 
,ię z liter Morse'a BT (- .,, - ): długi dźwięk 3 s, krótka przerwa 1 s, krótki dźwięk 
l s, krótka przerwa l s, krótki dźwięk 1 s, krótka przerwa 1 s, krótki dźwięk 1 s, długa 
przerwa 3 s. długi dźwięk 3 s, długa przerwa 15 s, powrót 30 s. · 

Wysokość tonu: 200 drgań na sekundę. 

Spis latarń: Niem, Lfv. 1936 I 67. (N. f. S. - 3434/36). 

293. Niemcy, Rafa Brilste ro rt. Ponowne wyłożenie pławy świetlno-buczącej. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. Xll/190 - 1936 r. 

Poz. gg. przybl.: 54'1 58,8' N. 19 ' 59,0' Ost. 

Szczegóły: Pława św.·bcz. Briisterorl N została ponownie wyłożona. Pławę za· 
1lępczą zdjęto. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 66. (N. f. S. - 3433/36). 

294. Niemcy. Kolberg (Kołobrzeg). Ćwiczenia w strzelaniu z karabinów 
r ęcznych i maszynowych. 

A . Bojowe strzelania ostre odbędą się na zachód od Kołobrzegu, w okolicy 
Gribow, w dniach 24 i 25 sierpnia 1936 r. w godz. od 08 00 do 17 00. 

Zagrożony obszar morski jest ograniczony: 

z zachodu namiarem: kościół Langenhagen krk. mg. S. 

ze wschodu Allwerder krk. mg. St O 3/,, O. 

od strony morza: linją od punktu 54° 12.8' N. 15° 24.6' Ost do r,unktu 
54° 12.9' N. 15° 27.5' Osi. Wspomniany obszar zaczyna się zatem 2 / 2 Mm 
na zachód od wejścia do portu w Kołobrzegu i sięga na ca 3 Mm w morze. 

Granice lądowe są przez posterunki zamknięte. 

B. Bojowe strzelania odbędą się na zachód od Kołobrzegu w dniach 20 i 21 sierp· 
111a 1936 r, w godzinach od 0800 do 1700. 

Kierunek strzałów: na morze. 

Granica zagrożonego obszaru morskiego: 

wschodnia: kierunek utworzony przez stawę św. na zachodn, głowicy mola 
i wieżę kościoła N. P. Marii. 

zachodnia: namiar na kościół Allwerder krk. mg. SO; 

od strony morza: Jinja od punktu 54° 13' N. 15" 30' Ost do punktu 54° 11.8' N, 
15° 24' Osi. Wspomniany obszar rozciąga się zatem na zachód od wejścia do 
portu w Kołobrzegu równobieżnie z brzegiem na ca 4 Mm, a na prostopad· 
lej do brzegu na odległość ca 2 1

/ 2 Mm w morze. 

Granice lądowe są przez posterunki zamknięte. 

Inne szczegóły: patrz w 11Nachr. f. Seefahrer" 3437/36. (N. f. S. - 3437/36), 

295. Niemcy . Za toka Swin emilnde (Świnioujłcle). Strzelania artyler, 

Czas strzelania: 20 sierpnia 1936 r. 

Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego. 
północna: równolei.nik 54° 10.2' N, 
południowa: Jinja brzegu, 
zachodnia: południk 14° 03' Osi. 
wschodnia: 14° 35' Osi. 

Inne szczegóły: Patrz w „Nachrichten f. Seefahrer" 3324/36. 

(N. f. S. - 3324/36). 
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a) 

b) 

296. Niemcy. Zatoka Swinemiinde. Strzelania artyleryjskie. 

Czas strzelań: Od I do 26 września i od 26 do 28- października 1936 r.. za wy
jątkiem niedziel i dni świątecznych. 

Granice zagrożonego obszaru morskiego: 
pó(nocna: równoleżnik 54° 10,2' N. 
południowa: linja brzegu, 
zachodnia: południk 14° 03.0' Ost. 
wschodnia: linja idąca z punktu: głowica mola W. Steuder 

przez 54° 00' N, 14° 30' O~; dalej przez 54°04,5'N, 
14° 30' Osi. aż do punktu: 54° 07,5' N, 14° 35' Osi. 

Czas strzelań: Od 28 września do 3 października 1936 r. w dzień i w nocy. ze 
wschodniego brzegu rzeki Świnia. 

Granice zagrożonego obszaru morskiego: 
północna: równoleżnik 

po(udniowa: Jinja brzegu, 
zachodnia: równoleżnik 

wschodnia: 

54° 10.2' N. 

14° 03' Ost, 
14° 35' Ost. 

Szczegóły: Podczas strzelania będą podnoszone na maszc:ie latarni Osternothafen 
następujące sygnały: 

W dzień: Dwie flagi międzynarodowe „8", jedna pod drugą, 
W nocy: 3 światła jedno pod drugiem w odległości 1.5 m, licząc od góry ku do

łowi: czerwone, białe. białe. 
(N. I. S. - 3331/36). 

297. Niemcy. Ławica Oder-Bank. Ponowne wyłożenie pławy. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XIIl/227 - 1936 r. 
Poz. [tg. przybl.: 54° 19' N. 14° 50' Osi. 
Szczegóły: Pława Oder-Bank O została ponownie wyłożona na swoje poprzednie 

miejsce. W związku z tern usunięto pławę zastępczą. 
(N. f. S. - 3332/36). 

298. Niemcy, Greifswalder Bodden. Cwiczenia w strzelaniu. 

Czas ćwiczeń: W południowo-zachodniej części Greifswalder Bodden odbywają się 
regularnie we wtorek, środę. czwartek i piątek od godz. 0800 do 1400 ćwiczenia 
w strzelaniu. 

Granice obszaru zamknie/ego: 
a) na morzu: linja prowadząca od południowo-wschodn. krawędzi wyspy Riems po

przez pławę Palmerort do pławy Orientgrund- W, stamtąd w krk. mg. SSO do pła 
wy Ariadneg~und i w dalszem przedłużeniu do punktu 54° 10.4' N. 13" 35,2' Osi 
oznaczonego żółtą beczką z czerwoną chorągiewką. Od tego miejsca linią w krk. 
rz. 245° na pławę św.-dzw. Salzboddengrund-O (54'l 8.7 N. 13° 28.9' Ost). Stąd 
biegnie granica w krk. rz. 208° do brzegu. t, j. do pkt. oznaczonego tyką z czer
woną flagą. 

b) na lqdzie: linia brzeJ!u od Wiek do Kooser Ecke, krawędzią brzegu (od morza, 
wysp Streng i Koos do SO krawędzi wyspy Riems. 

c) w powielrzu: przestrzeń ponad obszarem zamkniętym (a i b). 
Sygnały: Podczas strzelania będą podnoszone 2 flagi międzyn. B (jedna nad drugą ł. 

na odpowiednich masztach w następujących miejscach: przy porcie Wiek koło Greifswald, 
p rzy promie Stahlbrode, w porcie Lou/erbach, przy szańcu Peenemiinde i kolo Vierou·, 
oraz na masztach sygnałowych posterunków pilotowych Thiessow i Ruden. 

Jeżeli strzelania niema, sygnałów wspomnianych nie podnosi się. 
Podczas strzelania będą wspomniane granice patrolowane przez statki nadzorcze·. 

które prowadzą takie same sygnały jak wyżej wskazane stacje sygnałowe. 
Inne szczegóły: patrz „Nachr. I. Seefahrer" 3438/36. 

(N. f. S. 3438/36,. 
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299. (T) Niemcy. Obsza r m orski w o kolica ch Rug ji. Przeszkoda pod· 
wodna. 

Poz. gg. przybl.: 54·' 3S' N, 13° 45' Osi, na 28 m ,:!łębokości, około 3,5 Mm na 
NO od św.-bu.:z.-dzwonowej pławy Stubbenkammer. · 

Szczegóły: W wyżej wskazanem miejscu zatonął przypuszczalnie szwedzki szkuner 
„An na", Wobec le,:!o. że miejsce wraku nie zostało jeszcze ściśle ustalone. ostrzega się 
wszystkie statki przed przechodzeniem przez Io miejsce. 

(N. f. S. - 3180/36). 

300. Niemcy. Kie le r Bucht (Zatoka Kilońska). Ho bwacht e r Bucht. 
Strzelania artyleryjskie i z K. M. 

Czas strzela,i: W ciąi!u całeiio miesiąca sierpnia 1936 r. od poniedziałku do piątku 
w godzinach 0600-1800, oraz sobót od godziny 0600 do 1300. 

Granice zagrożonego obszaru morskiego: 

północna: równoleżnik 
południowa: ., 
zachodnia: południk 
wschodnia: 

54° 25' N, 
54° 18.8' N. 
10° 39.5' Ost. 
10·1 50,3' Ost. 

Szczegóły: S trzelania będą się odbywały z lądu w kierunku morza. 

(N. f. S. - 3181/36). 

301 , Nie mcy. Kie l e r Bucht. Strzelania art yleryjskie. 

Czas strzelań: Od 17 do 21 sierpnia 1936 r„ codziennie od 0900 do 2400 god z. 

Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego: 

północna: równoleżnik 54° 47' N, 
południowa: ., 54° 40' N, 
zachodnia: południk 10° 07.1' Osi. 
wschodnia: 10'1 20' Osi. 

Szczegóły: Strzelania będą się odbywały tylko wówczas. gdy w 
nie będzie żadnych statków. 

polu obstrzału 

(N. f. S. - 3334/36), 

302, Niemcy. Kie ler Bucht (Zał, Kilońska). Czasowa zamiana okrętu 
łw. Kieł przez okręt św. Reserne Oslsee. 

Poz. gg. przybl.: 54° 30' N. 10° 17' Osi. 

Szczegóły: Okręt św. Kieł został czasowo zastąpiony przez okręt sw. Reserve 
O•lsee, który w t ym czasie posiada z obu stron napis Kieł. 

Charakterystyk a św„ oraz wszystkich sygnałów nie uległa zmianie. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 921 i uwaiia str. 140. 
(N. f. S. - 3575/36). 

303. Niemc y . Zatoka Me klenburska. Na NW od z a toki Wismar• 
eklej. Cwiczenia w strzelaniu. 

Poprzednia wiad.: W. Ż XIIl/229 - 1936 r. 

Czas ćwiczeń: Przez cały rok, od poniedziałku do piątku. każdego tygodnia, od 
lfnJz. 0800 do 1700. a w soboty od ,:!odz. 0800 do 1200. 

Granice obszaru biegną przez następujące punkty: 

od pkt. 54 ' 8,7' N.. I 1" 13.9' Ost, (1) 
przez„ 54° 6,7' N. 11" 18.0' Ost. (2) 

34° 2,6' N, 11·1 18.0' O,t. (3) 
54° o.o· N. 11 ° 15,0• Oi.t. (4l 

,. .. 54o 4.3' N, 11" 7,1' Ost. (5) 
do punk tu początkowel!o, 
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Punkty (2). (3) i (4) oznaczone są przez żółte pławy z czerwonemi chorągiewkami; 
pławy te noszą ponadto szyld z nazwą danego punktu, · n. p. ,.NO - Ecke des Schiessge
biefes Travemiinde". Następnie. na poz. gg. 54° 1,3' N. 11° 16.5' Ost znajduje się pława 
z napisem „SO - Grenze des Schiessgebieles Travemiinde". Sygnały ostrzegawcze pod· 
czas ćwiczeń nie będą podnoszone. Przy granicach obszaru stoją stalki strażnicze. pro· 
wadzące sygnał „2 flagi międzyn. B - jedna nad drugą". Wskazów ich należy bezwzględ
nie wypełniać. 

Inne szczegóły: patrz „Nachr. f. Seelahrer" 3439/36. 
(N. f. S. - 3439/36). 

304, Niemcy, Mały Bełt, Flensburger Forde, Ponowne wystawienie 
właściwego okrętu św. Flensburg. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. Xlt/214. - 1936 r. unieważnia się. 

Poz. gg. przybl.: 54'' 50' N, 9° 54' Ost. 

Szczegóły: Właściwy okręt św. Flensburg został wystawiony. a zastępczy zdjęty. 

(N. f. S. - 3576/36). 

305, Nie mcy, Bałtyk zachodni. Rybołóstwo śledziowe. 

Na wodach Szlezwig-Holsztynu, a mianowicie w Flensburger Forde i zatoce 
Eckernlo~de, w zatoce Hohwacht, dokoła Fehmarn, oraz na obszarze między Staberhuk 
i Dahmeshiived - w mies. od maja do listopada w nocy. od zachodu do wschodu słońca . 
odbywa się intensywne rybołóstwo śledziowe przy pomocy sieci pływających (pławnic 
dryfujących). 

Koniec sieci. której długość wynosi do 1 Mm. oznaczony jest latarką. Łodzie ry· 
backie prowadzą światła przepisane art. 9 „Seeslrassenordnung" (Przep. o bezpiecz. na 
drogach morskich). 

VI 

Powyższe podaje się do wiadomości w celu zapobieżenia wypadkom. 

(N. f. S. - 3440/36). 

306, Danja, Sund, P ort Tuborg, Roboty portowe. 

Poz. gg. przybl. portu Tuborg: SS" 43.6' N. 12° 35.3' Ost. 

I. KANAL WEJŚCIOWY. 

Szczegóły: Kanał wejściowy do portu Tuborg został poszerzony z 25 m do 40 m. 

2. P O G L Ę B I E N I E. 
Szczegóły: a) W awanporcie. na południe od kanału wejściowego. pomiędzy 

południowym łamaczem fal i głowicą południowe)!o mola został 
pogłębiony do 6.3 m obszar wodny szerokości około 30 m, dla 
obracania statków. 

Szczegóły: 

b) W północnej stronie awanportu, przed bulwarem. głębokość wody 
została zwiększona do 4.3 m. 

3. TAMA OCHRONNA. 
Na północnej stronie kanału wejściowego w awanporcie. zbudo· 
wano tamę ochronną dłuj!ości około 60 m. przytylcającą bezpośred· 
nio do głowicy północnego mola. 

4. F A L O C H R O N. 

Szczegóły: Południowy falochron został przedłużony ku lądowi na tyle, .,,. 
zamknięto zupełnie dla statków wejście z południa do portów 
Tuborg i Lautrup. 

Mapy: Niem. Nr. 289. 246. 329. 

Locje: Niem. Shb. Belle 1926 str. 345. 346 i Uzupełnienie 1936 r. 

(E. f. S. - 2042/36 i N. f . S. - 3348/36) 



307. Danja. Tor wodny Smaaland - na S od wys py Fionji (Fyen), 
Czasowe usunięcie pław. 

Szczegóły: Czasowo usunięto nast. pławy: 

a) pławę dzwonową Hoje Stenelob (poz. l(g. przybl.: 54° 58' N, 10° 27' Ost,) 
b) Mollegab (poz. gg. przybl.: 54° 54' N, 10° 26' Ost.) 

Locje: Niem. Shb. Belte 1926, str. 395, 407 i Uzupełnienie 1936 r. 

(E. f. S. '- 1954/36 i N. f. S. - 3191/36). 

308. Danja. Tor wodny Smaaland. Knudshoved Rev. Przeszkoda 
nawigacyjna. 

Poz. gg. przybl.: 55° 5' N, 11° 34' Ost. około 75 m na NW 1/ 2 N od białej wiechy 
z miotłą do dołu. 

Szczegóły: Statek o zanurzeniu 5 m dotknął w tern miejscu jakąś przeszkodę 
podwodną, Miejsce będzie zbadane. 

(E, f. S. 2193/36 i N. f. S. - 3580/36). 

309. Danja. Mały Bełt. Zatoka Gjenner. Sandvig, Cwiczenia w strze· 
laniu z broni małokalibrowej, 

Czas ćwiczeń: 18, 19 i 20 sierpnia 1936 r. 

Granice zagrożonego 
zachodnia: 
wschodnia: 
południowa: 

obszaru morskie1to: 
południk hotelu kuracyjneJ!o w Kjelslrup. 

wschodniej kra wędzi lasu Balet, 
równoleżnik Sonderballe. 

Poz. gg. przyb[. masztu sygnałowego: 55° 10.7' N, 9° 38.8' Ost. 

Sygnały strzelnicze - patrz: Spis latarń Niem. Lfv. 1936 II dodatek Nr. 107. 

(E. f. S. - 1978/36 i N. f. S. - 3347/36). 

310, Danja. Mały Bełt. Bredningen, Ćwiczenia w strzelaniu z dział. 

Czas ćwiczeń: Od 12 do 18 sierpnia 1936 r. w dzień i w nocy. 

Granice obszaru: 
północna: 

wschodnia: 

południowa: 

zachodnia: 

równoleżnik, przechodzący przez czerwoną pławę z dwoma 
miotłami do !!óry Flćikoj (55•l 25,8' N, 9° 43.3' Ost); 

południk wspomniane j pławy; 

równoleżnik cypla Brandso·N; 

brze!! Jutlandji. 

Z nastaniem ciemności czynne są na strze lającym okręcie reflektory, Ostrze!!a się 
przed wchodzeniem i przelatywaniem nad wspomn. obszarem. 

(E. f. S. - 2195/36 i N. f. S. - 3577/36), 

311. Danja. Mały Bełt. Na ONO od Brandso. Wrak. 

Poz. gg. przybl.: 55° 22.1' N. 9° 44.7' Ost, około 1 Mm na ONO od Brandso. 

Szczegóły: W miejscu powyższem zatonął statek. trudniący się wyławianiem ka· 
mi,·ni. Wrak, który stanowi dla że!!lu!!i niebezpieczeństwo, będzie zbadany, 

(E, f. S. - 2194.'36 i N. f. S. - 3578/36). 

312. Danja. Tisvilde - Lłseleje, Strzelania artyleryjskie. 

Poz. gg. przybl. Tisvilde-Hegn i Liseleje: 56'' 03' N. 12° 03' Ost. 
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Czas strzelań: Od 17 do 19 sierpnia od 0800 do 1600 godz. 
21 22 „ 0800 .. ·1500 

„ 23 „ 27 „ 0800 ., . 1600 
28 „ 0800 „ 1500 
29 „ 0800 „ 1600 

„ 0800 „ 1600 31 
1 „ 5 
7 „ 11 

września „ 0800 1600 
„ 0800 1600 

Obszar morski zamknięty dla żeglugi: Tor wodny na północ od ,baterji nadbrzeż
nych w odległości 3500 m. zaś w dniach: 27 sierpnia. 10 i 11 września w odległości 
zwiększonej do 6000 m. 

Szczególy: Na cały okres ćwiczeń strzelniczych zostaną wy'lotone w odległości 
około 3500 m od brzegu 3 pławy. a mianowicie: jedna na N od portu Lise/eje, druga 
w środku 0verdrevel, oraz 3-cia na W od Brau/ebjerg. 

(E. I. S - 1885/36 i N. f. S. - 3192/36). 

3 13. D a nja, T o r wod ny n a południe od Fionji, Svendbo rg-Rudko
bing . Ponowne wyłożenie pław św . 

Poprzednia wiadomość: W. ż. XIV/ 265 - 1936 r. 

a ) pława św. Middelgrund na 55° 1' N, 10° 41' Ost. 
b) .. Rudkiibing Lob N „ 54° 59' N . 10° 43' Ost. 

Spis latarń: Niem. Llv, 1936 li 538, 554. 

(E. f. S. - 2155136 i N. f. S. - 3579/36). 

314. Danja, Katteg at. Okręt św. LJlso Re n de. Czasowa zamiana. 

Poz. gg. przyb/.: 57° 13' N. 10' 42' Osi. 

Szczegófy: Okręt św. Laso Rende został czasowo usunięty celem naprawy. Na 
czas jego nieobecności zakotwiczono w powyhzem miejscu zastępczy okr~t św. trójmasz
towy z napisem na obu burtach: ,.Reserve". Charakterystyka światła i S)'j!naly mgłowe 
pozostają beŁ zmian. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 Il 2338. 
(E. f. S. - 1981/36 i N. f. S. - 3350/36). 

Szef Biura Hydrograficznego Mar. Woj. 

A. Reyman, kmdr. ppor. 
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315, Niemcy. Adlergruod-okręt Św. Czasowa wymiana. 

Poz. gg. przybl.: 54° 50' N, 14" 23' Osi. 

Szczegóły: Główny okr.·św. Adlergrund został zastąpiony na przeciąg około pięciu 
tygodni przez okr.-św. Reserve Hollenau. t. j. czerwony. dwumasztowy parowy okr.·św . 
z białym napisem Adlergrund, z latarnią (wysokość św. 16 m) pomiędzy masztami i kulą 
na przednim maszcie. 

Charakterystyka św.. sygnały mgłowe i sygnały radjonamiarowe pozostają bez 
zmiany. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 666 i uwal!a na dol e str. 134. 
(N. f. S. 

316. Niemcy. Swine (Świnia). Czasowa przesz.koda d la żeglugi. 
Poz. gg. przybl.: 53° 55' N. 14° 17' Osi. 

3697/36). 

Szczegóły: Od 31 sierpnia do 5 września 1936 r. będzie się odbywało na rzece 
$wini, w bezpośredniej bliskości latarni Swinemiinde, ćwiczenie wojskowe. podczas któ
rego zostanie wyłożona przeszkoda nawigacyjna. Czasowo podczas dnia i nocy będzie 
tor wodny całkowicie zamknięty i wówczas jest zabronione przejście dla statków wszel
kiego rodzaju. 

Czasokres zamknięcia toru wodnego wskazują następujące sygnały: 

a) w Osternothafen na maszcie sygn. burz. i w Kaiserfahrt w pobliżu Kreuzhorst: 
w dzie~ - 2 kule. a pod nimi stożek wierzchołkiem do dołu (pionowo w odstę
pach 1.5 m); w nocy - 2 św. czerwone. a pod nimi 1 zielone (pionowo w odstę
pach 1.5 m): 

b) na przeszkodzie: w dzień - kula i 2 stożki wierzchołkami do siebie (pionowo 
w odstępach 1.5 m) e ; w nocy - 3 światła: czerwone najwyższe. zielone środ

.. kowe i białe dolne (pionowo w takich samych odstępach). 
& 

Jeżeli. p omimo pozostawania przeszkody. tor wodny zostanie całkowicie lub cz.ęś· 
ciowo otwarty. to sygnały pod a) i b) zostaną zdjęte. a na przeszkodzie będzie padnie· 
siony inny sygnał: w dzień - z jednej strony 2 zielone kule (jedna pod drugą), z dru
giej strony 2 stożki w formie klepsydry; w nocy - z jednej strony „zielone nad zielo· 
nem", z drugiej „zielone nad czerwonem" św. 

Z chwilą pokazania takiego sygnału wolno przechodzić po stronie oznacz.onej 
2 zie!. kulami lub 2 zielonemi św. 

II 

(N. f. S. - 3789/36). 

317. Niemcy. Greifswalder Bodden. Zmiana światła. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. Xll!200 - 1936 r. 



Poz. gg. przybl.: 54° 6,3' N. 13° 26.5' Ost. 

Zmiana charakterystyki: Czerwone św. błsk. z pojedyńczymi błsk. zmieniono na 
:lółte błsk. z pojedyńczymi błsk. Inne dane n ie zmieniono. 

(N. f . S. - 3695/36). 

318, (P) N iemcy. Greif s w a lder Bodden, Tor w o dny Stra ls und, 
Światła nabieżnikowe dotychczas nie zapalono. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. X/155 (P) - 1:936 r. 

Szczegóły: Światła kierunkowe Falkenhagen, Ma/tzien, Grabow i Devin nie zostały 
dotychczas jeszcze zapalone. O zapaleniu zostanie podana wiadomość później. 

Mapy: Niem. Nr. 142 i 141. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 578 a. 578 b, 579, 579 a, 579 b, 579 c, 582, 583. 

Locje: Niem. Shb. Ostsee S. 1931. str. 239. 2410 i uzupełnienie 1936. 

(N. f. S. - · 36%/36 [P)J. 

319, (P) Niem cy. Gre ifswa lde r B o dde n , To r w o dny Stra l• und, 
Odłożono zapalenie św. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. X/155 (P) - :1936 r. 

Poz. l!ff przybl. św. nbż. Drigge: 54° 17.5' N. 13° IO.O' Osi. 

Szczegóły: Św. kierunkowe Drigge i Andershof oraz św. krk. poprzecznego Devin 
zostaną zapalone prawdopodobnie dopiero z końcem września 1936 r. Dalsza wiadomość 
będzie podana. 

Mapy: Niem. Nr. 145. 142 i 141. 

Spis latarń: Niem. Lłv. 1936 I 583 a. b . c. d i e. 

Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 239. 2-40 i „Nachtrag" 1936. 

(N. f. S. - 3712/36 [P)). 

320. (P) Niemc y , Riigen (Rugj a ). Półwysep Bug. Ćwiczenia w strzelaniu. 

Szczegóły: 1) Przed półwyspem Bug na l'?.ugji odbywają się. zarówno z ziemi 
jak i z powietrza w krk. na morze. ćwiczenia w sltrze laniu bronią lotniczą. Ćwiczenia 
le odbywają się z reJ!uly codziennie. z wyjątkiem solbót po południu oraz niedziel i świąt. 
n mianowicie w letniej połowie roku od godz, 08001 do 0100, ;i;aś w ;i;imie od godz. 0900 
do 2000. 

2) Obszar zal!rożony jest oiiraniczony linją. przebieJ!ającą na północy wzdłuż rów
noleżnika 54" 40' 30" N od brzel!u kolo Movenort do południka 13'' 08' 50" Osi. potem 
wzdłuż tel!o południka do 54° 37' 42" N. a stąd w krk. rz. mniejwięcej SO do punktu 
54° 36' 25" N. 13° 11' UO" Ost. Te trzy punkty ,&ędq później oznaczone pławami św. 
wzg[. św.-bucz. Od ostatniel!o punktu linja hiel!nie do pławy wejściowej Libben. Stąd 
wzdłuż wschodniej l!ranicy toru wodnei;!o Libben do l!ranicy obszaru zamkniętego (patrz 
N. f. S. - 3590/36). 

3) Na stacjach sygnałowych przy latarniach Arkona i Dornbusch, przy Dranske 
na Rugji. oraz na półwyspie Seehof na Rugji (pomiędzy Ville i Schaproder Bodden) -
h<;dą podawane syl!nały. przewidziane w § 22 „See";asserstrassenordnunlf' z dn. 31.X.33 r. 

4) Podczas ćwiczeń przejście przez obszar zal!rożony oraz zatrzymanie się tam• 
111 wzbronione. Narzędzia rybackie mol!ą pozostawać' tam na odpowiedzialność właścicieli· 

Inne szcze!lóły patrz w N. f. S. - 3698i36 pl~!. 5. 

Mapy: Niem. Nr. 145, 141 i 40. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 1 675. Uwagi. 

Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 221. 
(N. f. S. _,. 3698/36 [P)). 
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321. (P) Niemcy . Fehma rn, Staberhuk. Stacja sygn. mgłowych jeszcze 
nieuruchomiona. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XIl/210 (P) - 1936 r. 

Poz. gg. przybl.: 54'' 24' N. 11° 19' Ost. w pobliżu latarni. 

Szczegóły: Stacja sygn. mgłowych nie została jeszcze uruchomiona. Dalsza wia-
domość zostanie podana. 

Mapy: Niem. Nr. 31. 36, 30 i 69. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 871. 

Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 173. (N. f. S. - 3790/36 [Pl). 

322. _Niemcy . Zątoka Meklenburską. Latarnia W,.ąrnemiinde, Zmiana 
charakterystyki św, 

Poprzednia wiadomość: W. ż. XII/206 - 1936 r. 

Poz. gg. przybl.: 54° 11' N. t 2° 05' Ost. 

Nowa charakterystyka: Nanieść na mapie - Biz, Grp, (3 & 1) 17 Sm. [Błsk. 
Gr. (3 & 1) 17 Mm.]. 

Dotychczasowe białe św. mieszane zostało zmienione na białe błyskowe w grupie 
po 3 błyski naprzemian z jednym błyskiem, powrót 24 s. 

Siła św. i zasięg pozostają bez zmiany. 

Mapy: Niem. Nr. 36 + plany A i B; Nr. 69. 

Spis latarń: Niem. 1936 I 750. 

323. Danja. Sun d. Pława św,-dzw. Taarbllk Rev. 

Poz. gg. przybl.: 55° 47' N. 12° 40' Ost. 

(N. f. S. - 3699/36). 

C:1:asowa wymiana. 

Szczegóły: Pława św.-dzw. z samoczynnym dzwonem została czasowo zamieniona 
p rzez pławę św.-dzw„ której dzwon nie działa samoczynnie; charakterystyka św. pozo
stała niezmieniona. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 Il 1588. 
(E. I. S. - 2247/36 i N. I. S. - 3703/36). 

324, D anj a , Sund, Fort Middelgrund. Ćwiczenia w strzelaniu. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XV/282 - 1936 r. 

Poz. gg . przybl.: 55" 43' N. 12° 40' Ost. 

Szczegóły: Ćwiczenia w strzelaniu z fortu Middelgrund odbędą się w czasie od 
25.VJII. do 5.IX.1936 r. 

(E. f. S. - 2332/36 i N. f. S. - 3791/36). 

32S, Danja, Tor w o dny Smaaland, Zatoka Karre b l.ksm inde. Ćwi
czenia w strzelaniu z dział. 

IV 

Czas strzelań: 14 i 17 września 1936 r. w dzień i w nocy. 

Granice obszaru zagrożonego: 
północna: 
wschodnia: 

brzeg wyspy See/and, 
połudn ik białej pławy z miotłą do dołu Knuds· 
hoved R rv, 

południowa: równoleżnik białej pławy dzw. Kirkegrund (dw ie 
miotły do dołu), 

zachodnia: południk tej ostatniej pławy. 
Uwąga1 Z nastaniem ciemności. okręt strzelający urucha mia reflektory. 
Statki i samoloty powinny wspomn. obszar unikać . 

· (E. f. S. - 2152/36 i N. f. S. - 3604/36). 



326. Da nja. Tor w o dny Smaala nd. Na S od Ka rreb l lu minde. 
Miejsce do wysypywania bagrowizny. 

Szczegóły: Dla oznaczenia tego miejsca wystawiono po jednej czerwonej pławie 
z drążkiem w następujących punktach: 

a ) 55° 09' 20" N. 11° 38' 10" Ost. 
c) 55° 08' 20" N, 11 ° 38' 30" Ost. 

e) 55° 08' 55" N, 

Mapy: Niem. Nr. 56. 

Locje: Niem. Shb. Belle 1926. str. 434. 

b) 55° 08' 50" N, 11 ° 38' 08" Ost, 
d) 55° 08' 35" N. 11 ° 39' 20" Ost. 
11 ° 39' 00" Ost. 

(E. f. S. - 2153/36 i N. f. S. 3605/36). 

3 27. (T) Da nja. W ielki Bełt. Na Ost o d Knuds hove d. Usunięcie 
wraku. 

Poprzednia wiadomość: W. 2. XV/283 - 1936 r. unieważnia się. 

Poz. gg.: 55° 17' 25" N. 10° 54' 13" Ost. na głębokości 16,5 m, około ll,5 Mm na 
wschód od św. Kr1udshoved. 

Szczegóły: W rak statku „Erna" został usunięty; pławę zdjęto. 

Mapy: Niem. Nr. 47, 1 l. 12 i 46. 
(E. f. S. - 2249;36 i N. f. S. - 3702/36 [TJ). 

328. Danja. Wielki Bełt. Elsehoved. Zmiana koloru wieży latarni. 

Poz. gg. przybl.: 55° 06' N. 10° 47' Ost. 

Szczegóły: Szara, okrągła wieża posiada obecnie czerwono-białe pasy. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 II 745. 

Locje: Niem. Shb. Belte 1926. str. 235. 
(E. f. S. - 2216/36 i N. f. S. -- 3721/36). 

3 29. D a nja. Wie lki Bełt. Zatoka Ke rteminde. Ćwiczenia w strzela
niu z dział. 

Czas strzelania: 2 i 14 września 1936 r. w dzień i w nocy będą się odbywały 
ćwiczenia w strzelaniu. 

Granice pola ćwiczeń: 
północna: 

wschodnia: 
południowa: } 
zachodnia: 

równoleżnik Stavreshoved. 
południk 10° 48' Ost, 

brzeg wyspy Fionji. 

Uwaga: Z nastaniem ciemności. okręt strzelający uruchamia reflek tc,ry. Przez 
wspomniany obszar ani przechodzić, ani przelatywać nie wol n o. 

(E. f . S. - 2154/36 i N. f. S. -- 3603/36). 

330. Da nja, Mały Bełt. Bogense, Głębokość. 

Poz. gg. przybl. portu Bogense: 55° 34.2' N. 10° 4,9' Os!. 

Szczegóły: W wybagrowanej rynnie. prowadzącej do portu . znajdują się: dwa płyt
kie miejsca kamieniste o głębokości około 4 m (nad kamieniami). Wyrównanie głębo
koki do 4,7 m nastąpi wkrótce. 

Locje: Shb. Belte 1926. str. 100 i „Nachtrag" 1936. 

(E. f. S. - 2157/36 i N. f. S. -- 3602/36). 

331, Danja . Mały Bełt. Na ONO od Brandao. Wrak. 

Poprzednia wiadomość: W. 2. XVl/311 - 1936 r. 
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Poz. gg.: 55° 21' 52" N, 9? 46' 15" Ost (55° 21' 52" N, 9° 46' 06" Ost według 
mapy niem. Nr. 38) na głębokości 21 m. 

Szczegóły: Statek znajduje się w powyższem miejscu. Najmniejsza głębokość nad 
wrakiem wynosi 17 m. Wrak, który stanowi dla żeglugi - niebezpie~zeńslwo, będzie 
zbadany. 

Mapy: Niem. Nr. 330 i 38. 
(E. I. S. - 2217/36 i N. f. S. - 3701/36). 

332, Danja, Kattegat, Seelands (Sjiillands) Odde, Ponowne zapale
nie światła; zmiana sektorów. 

Poz. gg. przybl.: 55° 58' N, 11° 22' Ost. 

Sektory zmienione. widoczne w przybliżeniu: 

zielony: od krk. rz. 135° do krk. rz. 
biały: ., 157° przez S „ 
zielony: ., ., 248" ., W „ 

Pozatem bez i:mia n. 

Mapy: Niem. Nr. 183. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 Il 2044. 
(E. I. S. - 2158/36 i N. I. S. - 3607/36). 

333. Danja. Kattegat, Okręt św. Schultz's Grund, Ponowne wy-
itawienie. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XIII/244 - 1936 r. unieważnia się. 

Poz. gg, przybl.: 56° 09' N, 11° 11' Ost. 

Szczegóły: Główny okręt św. został znów wystawiony, a zastępczy zdjęty, 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 II 2052. 
(E. f. S. - 2220/36 i N. f. S. - 3705/36). 

334, D anja, Kattegat, See lands Rev i Lyse Grund, Zmiana koloru 
staw św, 

Poz. gfl. przybl.: a) Seelands Reu: 56~ 05' N. 11 ° 13' Ost; 
b) Lyse Grund: 56° 18' N. 11° 48' Ost. 

Szczegóły: Czerwone stawy św. zostaną wkrótce, bez dalszego uprzedzenia, prze• 
malowane na biało. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 II 2048, 2508. 

Locje: Niem. Shb. Skag. i t. d. 1927, str. 195, 239. 

lE, f. S. - 2219/36 i N. f. S. - 3722/36). 

335, Danja, Kattegat. Sams3. Port Ballen, Głębokość. 

Poz. gg. przybl.: 55° 49' N, 10° 39' Ost. 

Szczegóły: Zwraca się ponownie uwagę na to, że parowce towarowe i nałado• 
wane żaj!lowce mogą liczyć w porcie Bal/en tylko na głębokość 4,4 m. Podana 5 m 
głębokość w porcie jest ważna tylko dla parowców komunikacyjnych. które mają swoje 
określone przystanie, 

Locje: Niem. Shb, Skag. i t. d. 1927, str. 172 i „Nachtrag" 1936. 

(E. I. S. - 2221/36 i N. f. S. - 2723/36). 
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336, DanJa. Kattegat, Na W od Samso, Ćwiczenia w strzelaniu z dział. 

Szczegóły: 14 września 1936 r. odbędą się w dzień i w nocy ćwiczenia w strze
laniu na zachód od Samso. pomiędzy rówńoleżnikami 55'' 45' N i 56° 02' N, oraz po
łudnikami 10° 16' Ost i 10° 28' Ost. 

Z nastaniem ciemności będą czynne reflektory na okręcie strzelającym. Ostrzega 
się przed przechodzeniem i przelatywaniem wspomn. obszaru. 

(E. f. S. - 2222/36 i N. f. S. 3724/36). 

337, Danja. Kattegat, Zatoka Aalborg, Zdjęcie pławy wrakowej, 

Poprzednia wiadomość: W. ż. XV/288 - 1936 r. 

Poz. gg.: 56° 55' 30" N. 11° 12' 15" Ost. 

Szczegóły: Wrak motorowca „Dagfinn" został unieszkodliwiony. Najmniejsza głę
bokość nad resztkami wraku wynosi 10.1 m. Pławę wrakową zdjęto. 

Mapy: Niem, Nr. 25 i 62. 
(E. f. S. - 2270/36 i N. f. S. - 3792/36). 

338 . DanJa. Kattegat. Stawa iw. LB.so NW Rev. Zmiana koloru. 

Poz. gg. przybl.: 57° 18' N, IQ'> 46' Ost. 

Szczegóły: Czerwona stawa św. wstanie wkrótce, bez dalszego uprzedzenia. prze
malowana na biało. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 li 2340. 

Locje: Niem. Shb. Skag. i t. d. 1927. str. 227. 

(E. f. S. - 2219/36 i N. f. S. - 3725/36). 

339, Danja. Kattegat. Okręt św, Lłl•o Trindel - wymieniony. Zmiana 
r adjolatarni. 

Poz. gg. przybl.: 57° 28' N, 11 ° 20' Ost. 

1. OKRĘT ŚW. 

Szczegóły: Okręt św. został wymieniony przez inny o takim samym wyglądzie. 

Charakter. św.: Bez zmiany. 

Wysokość św. nad wodq: 13 m. 

Zasięg: 19 Mm. 

Widzialność: 12 Mm. 

Podczas mgły: Sygnały powietrzne nautofonem (wysokość tonu 300), grupa 2 dźwię
~•·•w w czasie niezmienionym. 

Sygnałów wodnych okręt nie nadaje. 

Dla określenia odlel!łości przy pomocy sygnału radjonamiaroweiio w połączeniu 
J!nałem powietrznym mgłowym. ten ostatni sygnał rozpoczyna się równocześnie 

· ,,tnią kropką syl!nalu początkowego, t. j. około 13,5 s i 1 min. 13.5 s. po rozpoczęciu 
ygnalu radjonamiarowego. Ilość sekund. zaobserwowana między odbiorem obu syg
...,, daje odległość od okr. św„ przyczem 1 s odpowiada odległości ca 330 m. 
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2. RADJIOLATARNJA. 

Fala: 294.5 kc/s {1019 m). 

Wysokość tonu: 423. 

Sygnał radjonamiarowy: 
a ) Owa razy litery Morse'a LTR <• -• •. - 13. 75 s 

1.25 s b) Przerwa. , . . . . 
c) 7 kresek po 4.5 s z krótkiemi przerwami. w 

kropka 0.25 s 
tych pnerwach 

36.00 s 

9.00 s d ) Przerwa . 

P owtórzenie sygnału 

Czas trwania sygnału 
Dtuga przerwa 

Czas nadawania: Bez zmiany. 

Spis latarń: Niem. 1936 II 2544. 

Powrót 

1 m Os 
1 m Os 

2 m Os 
4m Os 

6 m Os 

Radjosłużba naw.: Ni em. N. F. 193:6 Nr, 3112 D. 

(E. f. S. - 2223/36 i N. f. S. - 3608/36). 

UZUPEŁNI E NI E . 

340. Polska. Zatoka Gdańska. 
Gd ynia. Radjolatarnia nieczynna. 

Poz. gg.: 54° 32' 06" N. 
18" 34' 06" Ost. 

Szczegóły: Radiolatarnia w Gdyni jest 
obecnie nieczynna spowodu uszkodzenia. 

Ponowne jej uruchomienie zostanie po
dane do wiadomości dodatkowo. 

Spis latarń: Pol. L. p. 308 w Dodatku 
Nr. 1. 

.340. P olog ne. Go lfe de Gdańsk. 
Gdynia . Le radiophare ne lonctionne pas. 

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

Details: Par suite d' avarie le radiophan· 
de Gdynia ne lonctionne pas actuellement. 

On avisera aussitót qu 'il ~era remis e11 
service. 

Lisie des phares: Pol. § 308, voir Sup· 
p lement N° 1. 

(Urząd Morski Nr. AMh. 2/3 - 54 z dn. 27.VIIJ. 1936 r.). 

Szef Biura Hydrograficznego Mar. Woj. 

A. Reyman, kmdr. ppor. 



BIURO HYDROGRAFICZNE MARYNARKI WOJENNEJ 

GDYNIA - PORT I REDA 
(OPIS NAWIGACYJNY) 

WARSZAWA 1936 



WARUNKI OGÓLNE. 

Tcpografja. Port gdyński leży na południowo-zachodnim brzegu Zatoki Gdań· 
skiej t·p = 54° 32' N i ). = 18° 34' Ost). Miejsce to jest osłonięte od strony pól· 
nocn:>· wschodniej przez mierzeję helską. która chroni port wydatnie od fal z morza 
otwartego. Od strony S. W i N zasłaniają port pasma wzgórz. Od strony nieosłoniętej. 
wiatry wschodnie lub południowo-wschodnie są w przeciągu roku najrzadsze i zazwy
czaj nie są silne. a zatem i fala z tego kierunku jest naogół słaba. Dzięki wspomnianym 
warunkom postój statków w porcie lub na redzie jest w każdej porze roku dogodny 
i bezpieczny. 

Prąd na redzie gdyńskief. nawet podczas silnych wiatrów. jest nieznaczny i mało 
wyczuwalny. zate m bez znaczenia dla .teglugi. 

Lody. Port gdyńsk i należy do niezamarzających. Jedynie w czasie wyjątkowo 
ostrych zim. jak to miało miejsce w roku 1928/ 1929. uległ na krótki okres czasu czę• 
ściowemu zamarznięciu. Nie stanowiło to jednak zasadniczej przeszkody dla .teglugi. 
gdyż przy pomocy łamaczy lodu i silnych holowników portowych, przeszkody te dało 
si ę usunąć bez uszczerbku dla ruchu w porcie. 

Poziom wody ł mareograf. Według obserwacyj na samopiszącym wodo
wskazie w Gdyni (mareograf mieści się w osobnym budynku przy Kapitanacie Portu 
w Awrnporcie) w czasie od 1932 do 1935 roku. wysoki stan wody przy normalnych 
warunk ach wynosił + 0,50 m powyżej średniego poziomu i niski stan - 0.60 m. Sredni 
poziom wody leży o 0.07 m niżej poziomu zera n ormalnel!o (N. N.). Poziom wody pod
nosi się przy wiatrach SW. W . NW i N i opada przy wiatrach NO. O. SO i S. Naj
większy przybór w ody wypada przy wiatrach NW. a największy spadek pny SO. 
P o:lczas bardzo silnego sztormu zimowego w grudniu 1932 przybór wody wynosił wy
jątkowo 1.50 m. 

Objekty orjentacyjne. Wieża kościoła na Oksywiu (północ Gdyni), maszty 
radioshcji oksywskie j. wież~ ciśnień (środek portu). wieża Obserwatorium Morskiego 
(południowa część portu). krzyż stojący na skraju Kamiennej Góry, oraz stożkowa ażu
rowa konstrukcja że lazna hyłej turbiny w Redłowie. są dobrze widoczne z morza. 

Pilotat. Stacia pilotowa mieści się przy budynku Kapitanatu Portu w Awan
porcie . W za~adzie pilotaż jest obowiązujący tylko dla statków pon ad 1000 NRT. jednak 
wszystkie statki ponad 100 NRT bez wzl!lędu na to, czy korzystają z uslu!l pilota. czv 
nie - oonoszą o!)htv za pilotaż. Nie dotyczy to statków wojennych. W odległości 
około 500 m prze d falochronem, pilot wchodzi na statek i wprowadza (.!o do porl u. 
Mieisce dla postoju statku w porcie przydziela Kapitana t Portu i bez jej!o pozwolenia 
mie jsca lel!o zmieniać nie wolno. Zawezwaczy dźwiękowy sy(.!nał pilotowy dla statków. 
zna/dujących się na redzie (,!dyńskiei, składa się z 1 dłul!iego dźwięku i 4-c h krótki,!, 
oodanych gwizdkiem parowym lub svreną. Na syj!nał te n stacja pilotowa nie odpowiat! 
Pilot orai urzędnik słu;by zdrowia przybywają na stat ek na kutrze parowym lub mol• 
rówce. dobijając do statku wzdłuż burty. Kuter z pilotem podnosi na maszcie polsl . 
flagę pilotową. Służba pilotowa trwa w porcie przez c&.łą dobę. 
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Sygnały dyspozycyjne i pilotowe. Na maszcie sntnałowym Kapitanatu 
Portu podnoszone są niżej wyszczególnione sygnały dyspozycyjne i pilotowe w dzień 
przy pomocy międzynarodowych flag sygnałowych, w nocy sygnały są podawane za po
mocą cyfr świetlnych z rurek neonowych na tle wieży Kapitanatu. 

Sygnał 

12 I 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

016 
017 

WYCIĄG ZE ZBIORU SYGNAŁÓW DYSPOZYCYJNYCH. 

Znaczenie 

Piloci zajęci. Czekać. 

Piloci zajęci. (Można wejść do por tu bez pilota). Miejsce wskaże mo-
torówka. 

Pilot już udaje się do was. 
Pilot zazaz uda się do was. 
Pilot przybędzie za 1 godzinę. 

Pilot przybędzie za 2 godziny. 
Wejść do awanportu - pilot spotka przy wejściu do portu. 
Z powodu sztormu stalek nie mote być wprowadzony do portu. 
Niema zleceń od maklera. Czekać na redzie z maszyną gotową do ruchu. 
Wasz statek nie jest zgłoszony przez maklera i niewiadomo kto nim jest. 

Pozostać na redzie do wyjaśnienia. 
Zgodnie ze zleceniem maklera pozostać na redzie. 
Pozostać na redzie do jutra. 
Pozostać na redzie do godz. 6-ej r an o, 
Pozostać na redzie do godz. 7-ej rano. 
Pozostać na redzie do j!odz. 8-ej rano. 
Pozostać na redzie do godz, 9-ei rano, 
Według zleceń maklera udać się do następnego portu przeznaczenia. 
Nie stać na torze wodnym - odejść na południe. 
Lekarz przybędzie do was na redę. 
Lekarz przybędzie do was w porcie po pr:tycumowaniu. 
Holownik (motorówka) będzie zaraz wysłany (a). 
Miejsce nie j!otowe - zatrzymać się wzg!. zwolnić bieg. 
Wszystkie holowniki zajęte. 

Reg ulamin Portowy. Wyciął! z ważniejszych postanowień Rozporządzenia 
Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 29 maja 1933 roku. 

Statki zakotwiczone na redzie, w dzień obowiązane są podnosić na przednim 
ntagu w miejscu przepisanem dla latarni kotwicznej - czarną kulę. 

Statki z materiałami wybuchowemi lub latwopalnemi podnoszą na przednim 
maszcie międzynarodową flagę B. w nocy w tern samem miejscu - czerwone światło. 

Statki zajęte kompensowaniem dewjacji podnoszą na przednim maszcie między
narodową flagę K. 

Statek wchodzący. ustępuje z drogi statkowi wychodzącemu z portu. 
Statek. któremu przysłuj!uje prawo „pierwszeństwa drogi", podnosi w dzień czarny 

walec (cylinder). w nocy 2 białe światła , podniesione w linii pionowej w odległości 
185 cm jedno pod drugiem, widziane wokoło. 

Dopuszczalna szybkość na redzie 7 Mm/godz., w Awanporcie - 5 Mm/godz .. 
w reszcie obszarów portowych - 4 Mm/godz. ~zybkości podanych nie wolno prze
kraczać. 

Surowo zabrania się włóczyć kotwicy po dnie w czasie znajdywania się statku 
w wejściach portowych oraz w innych miejscach przechodzenia kabla podwodnego. 
Miejsca te są oznaczone napisami. 
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Zabrania się zakotwiczać na redzie na linii: pława wejściowa „GD" - wejście 
portowe główne. 

Lata rnia m ors k a (wejście główme, lewa strona, 1 Zm n , b . czw., widzial
ność światła przy dobrej pogodzi.: do 10 Mm). sygnały mgłowe, podwodny 
oscylato r diwiękowy oraz ra djolat:arnia - patrz Spis. Latarń, Wybrz. Polskie. 

Światła portowe ł nabiein ikowe - patrz Sp. L. Wybrz. Polskie i polska 
mapa morska Nr. 2. 

Ra djostacj a - patrz Sp. L. Wybrz. Polsk .. rozdział '[.. 
Ra djo t e legra ficzne zglowzenie, kwara n tany należy kierować do porto

wego lekarza w Gdyni pod adresem: ,,Lexport. Gdynia." 
Stacj a sygnałowa, biały maszt na wieży Kapitanat~ Portu, przy wschodnim 

skraju Nadbrzeża Pilotowego w Awanporcie - patrz Sp L.. rozddał III. Podnosi sy
l!nały międzynarodowe. sygnały w czasie strzelań ćwiczehnych w Zatoce, syl!nały pod
czas wychodzenia z portu lodzi podwodnych, oraz sygnały dyspozycyjne dla statków 
znajdujących się na redzie. 

Sta cja ostrzeg awcza, żelażna ażurowa wieża z reją na budynku Obserwa
tor ium Morskiego przy Basenie PrezydE:nta, podaje syl!nały ostrzegawcze. Depesze 
ostrzegawcze i synoptyczne wywiesza się w szalkach . znajdujących się przy Obserwa
torjum Morskiem, przy Kapitanacie Portu (Stacja Pilotów) oraz przy !!machu Urzędu 
Morskiego. P atrz Sp. L. Wybrz. P„ rozdz. III. 2. 

Świetlne sygnały c z as u podaje się co 1todzinę ńa wieźy Obserwatorjum Mor• 
skiel!O. - patrz Sp. L. Wybrz. Polsk., pozatem wystrzał armatni o godz. 1200 czasu śr. 
europejskiego z portu wojennego (Buen Północny). 

B a t e rja s a lutacyjna w Gdynii odpowiada na salut obcych okrętów wo
jennych. 

Podejście do portu w dzień i w nocy. Dojście do portu nie nastręcza 
statkom żadnych trudności. Zdąża się do portu wprost z morza otwarleJ!o, od połud
niowego cypla Mierzeji Helskiej kursem n. 247° (WSW) na wejściową pławę świetlno
dzwonową „GD" na redzie l!dyńskiej. N.a trasie tej niema żadnych przeszkód nawiga
cyjnych. Od pławy „GD" kursem rz. 270°(W) na środek wejścia l!łówne!!o prowadzi 
tor wodny o najmniejsze j l!łębokości 12 m,. Weiście do portu jest dostępne i całkowicie 
bezpieczne nawet podczas sztormu z jakie,gokol wiek kierunku. 

W nocy, jak poprzednio. przyłożyć kurs 2471 od cypla helskiel!o na „GD", 
Miejsce swoje łatwo jest sprawdzać za pomocą namierzania świateł latarni mors. Hel. 
Neufahrwasser i Gdyni (lewej wejściowej - 1 Zmn. b. czw.), która jest wyraźnie wi
d oczna i •1ż z dużych odle!!łości na tle świateł portowych i miasta, Pławę świetlno-bu· 
czącą „GS" (1 Przw. czw. - stojącą w k,·k . NO od pławy „GD") pozostawić po swojej 
prawej burcie i dalej od pławy „GD" iść kursem W na środek wejścia glównel!o , 

W czasie mj!łv lub nieprzejrzystej p•ol!ody należy posługiwać się sygnałami syreny 
wahadłowej, podwodnel!o oscylatora dżwiiękowel!o oraz radiolatarni. które umożliwiają 
określenie kierunku i odległości statku do lewej latarni morskiej w glównem wejściu 
porlowem, 

Podchodząc do Gdyni od strony Gdańska, statki nie powinny przekraczać linii 
łączącej pławę wejściową „Neufahrwasser" z pławą ,.GD", a to z powodu możliwych 
sieci powierzchniowych, wysławianych z:azwyczaj w okresie wiosennym na ohszarie, 
znajdującym się na południe od terenów portowych Gdyni aż do cypla Redłowo. 

REDA. 

Gra n ic e, Od północy l!ranicę redy stanowi równoleżnik, przechodzący prze, 
prawą latarnię główne.to wejścia por!owe:go, od południa - równoleżnik 54° 31' N, od 
w schodu - południk przechodzący przez pławę wejściową „GD" i od zachodu - linia 
zewnętrznych falochronów portowych. 

Kotwicowis ko, Głębokości na redzie wynoszą od 9 do 12 m. Dno równ!' . 
Grunt piaszczysty. Kotwica dobrze trzyma. Reda stanowi dogodne mie jsce do zakotwi 
czenia przy wszystkich wiatrach oprócz wschodnich. Nie wolno zakotwiczać na 
północ od' równoleżnika przechodzącego przez lewą latarnię wejścia głównego, ahy 
n ie stać na torze wodnym prowadzącym do portu. 
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Mielizny. W północnej części obszaru wodnego, powyze1 granic redy, na wy-
1okości Cypla Oksywskiego, w krk. r z. 75° (OtN) i w odległości 1,5 Mm. od tegoż, znaj
duje się płytkie miejsce o najmniejszej głębokości 7,9 m. Mielizna ta nie jest oznako
wana. W krk. rz. 30° (NOtN) i w odległości około 0,5 Mm od pławy „GD" znajduje się 
płytkie miejsce o najmni1:jszej głębokości 8,9 m, 

Pławy. Południowy skraj wspomnianej mielizny (8,9 m) oznaczony jest za po
mocą białej. stożkowej, świetlno-buczącej pławy z czarnym napisem „GS" i czarnym 
południowym znakiem szczytowym, Charakterystyka św,: Przw. czw. Pława stoi na 
głębokości 10 m. Patrz Sp. L. 

Przed głównem w ejściem porlowem, w odległośc i 1. 1 Mm od lewej lalami mo r
sk iej (w wejściu) i w k r k. rz. 90° od niej, stoi n a głębokości 12 m pława św, - dzw. 
1tożkowa. pomalowana w białe i czerwone piaty ze znakiem szczytowym w kształcie 
krzyża ponad kulą, Na białym tle pławy mieści się czarny napis „GD". Pława oznacza 
początek 12-to metrowego kanału wejściowego do portu. 

Dla oznaczenia położenia aparatury podwodnego oscylatora dźwiękowego. p rzed 
lewą latarnią głównego wejścia portowego, ustawiono w odległości 150 m od n iej małą 
~lożkową bojkę pomalowaną w pasy czarne i żółte z chorągiewką na szczycie, Pomię
dzy wymienioną bojką i falochronem nie wolno przechodzić. 

Pławy i bojkę w czasie pojawienia się silnych lodów zdejmuje się z pozycyj. 
Ka ble podwodne . W wejściach portowych, pomiędzy głowicami falocbror,ów, 

przechodzą kab le podwodne. Zabrania się zakotwiczać, oraz włóczyć kotwicy po dnie , 
z obu stron kahla, w pasach szerokości 100 m, przechodzących w kierunku przebiegu 
kabla. ,:J/ wejściach portowych, na głowicach falochronów, znajdują się czarne napisy 
na białym tle: .,Kabel". 

Baza szybkości dla małych statków, Nabieżnik kierunkowy: ażurowa 
wieża turbiny w Redlowie i biały maszt z białym trójkątem na szczycie, ustawiony na 
brzegu w pobliżu Polany Redłowskiej (·+ = 54° 30' 20" N i i, = t8° 33' 19" Osi.) Kie
runek rzeczywisty nabieżnika = 199°, Punkty końcowe bazy: punkty utworzone na 
przecięciach nąbieżnika kierunkowego z następującerni kierunkami: 1) wierzchołek 
prawej wieży lalami wejścia głównego i maszt na wieży Kapitanatu Portu, 2) wierz
chołek prawej la tarni wejścia do Basenu Prezydenta i wieża Obserwalorjum Morskiego 
w Gdyni. Dłu!,!ość bazy między pun ktami końcowemi = 2100 m. Kapitanowie i kie
r,,wnicy statków są proszeni o niezakotwiczanie na linii nabieżnika kie r unkoweiio bazy 

Rybołówstwo. Na obszarze, znajdującym się na południe od południowej gra
nicy redy i na północ od linii Oksywie-Hel. odbywają się rokrocznie, od 15.I do IS.V, 
połowy łososi sieciami powierzchniowemi. Aby zapobiedz uszkodzeniom sieci, statki na 
trusie Neuiahrwasser-Gdynia powinny przechodzić tak, aby nie przekroczyły linji 
l11c zącej pławy wejściowe „Neufahrwasser " i „GO" w kierunku brzegu. 

PORT. 

Gra nice. Granice portu handlowego Gdynia są następujące: od punktu, znajdu
l11c·ego się w odległości 150 m w k ie runku SW od zachodniego końca południowego 
,nnla Basenu Jachtowego, granica biegnie na północ wzdłuż wschodniej krawędzi 
cl rptak t mie jskiego i k wietnika od ul. Derdowskiego, następnie zwracając się cokolwiek 
11 ,1 tachód, idzie wzdłuż ul. Waszyngtona do ul. św, Piotra, następnie północną stroną 
111\cv św. Piotra na zachód do przecięcia się z ul. Portową. Dalej po północnej granicy 
• 11,ntów Wojewskiej do północnej granicy terenów kolejowej wyladowni miejskiej, dalej 
~•anicą wyładowni miejskiej do zetknięcia się z drogą okrężną Gdynia-Oksywie, potem 
w,chodnią granicą d rogi okrężnej do odcinka tej drogi. prowadzącego do Portu Wojen
,,..l!o oraz południową granicą tego odcinka do granicy terenów Portu Wojennej!o, dalej 
f• •nicą Portu Woj. na południe do przecięcia ~ię z osią Kanału Por toweJ!o, potem osią 
k ~nnlu Portowego do środka portowego koła obrotowego, następnie po linii prostej od 
ł1t11lka koła obrotowel!o do ll.łowicy północnej. głównel!o wejścia do Awanportu i stąd 
w , ,Iluż falochronów na południe do równoleżnika 54° 31' N oraz tym równoleżnikiem 
.I „ punktu wyjściowego. 

Przebieg granicy portowej przedstaw iony jest j!ralicznie na załączonym planie, 
W razie powiększenia obszaru portowego, moc obowiązująca Regulaminu Por to

ł11 rozciąga się automatycznie na obszar powiększony, 
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Ogólny opis portu. W dot ychc:i:asowem stadium rozbudowy (1936 r.) · port 
w Gdynia zajmuje obszar ca 1000 h a, z czego powierzchni wodnej 350 ha i powierzchni 
lądowej 650 ha. Ogólna długość falochronów wynosi 4255 m, długość nabrzety 11355 m, 
długość ostróg i pomostów 640 m. Głębokości od 6 do 12 m. 

Od Awanportu położone są: 
A, w kierunku północnym - Port Wojenny, który w obecnym stadium budowy 

składa się z 2-ch basenów, Północnego i Remontow"'go. 
B, w kierun ku południowym - Port Zewnętrzny, obejmujący 4 baseny: Węglowy, 

Południowy, Prezydenta i Jachtowy. Obecnie do Portu' Zewnętrznego prowadzą 
4 wejścia: główne do Awanportu, drugorzędne do Basenu Południowego , Prezy
d enta i Jachtowego. W przyszłości nastąpi zmiana w łym kierunku, i.e do całego 
Podu Zewnętrznego prowadzić będzie jedno główne wejście przez Awanport od 
strony wschodniej i drugie poboczne od st rony południowej. Wejście do Basen u 
Jachtowego nie ulegnie zmianie. 

C, w kierunku zachod, - Port Wewnętrzny. Osią k onstrukcji Portu Wewnętrznego 
jest Kanał Portowy. przechodzący w kierunku NW od Awanportu wgłąb niziny 
gdyńskiej. Długość kanału wynosi narazie 2,5 km. Po le wej stronie Kanału Por
towego znajdują się narazie 2 baseny: Basen Nr . I im. Marszałka', Piłsudskiego, 
oraz Basenu Nr. II im. Min. Kwiatkowskiel!o ze strefą wolnocłową. Prz«!widuje 
się budowę nowych basenów. Przedłużeniem Kanału Portowego poza okrężny 
tor kolejowy ma być Kanał Przemysłowy. 

Ogółem port dysponuje w chwili obecnej: 

40 dźwigami bramowemi (nośności 1,5 - 7 t). 
14 dźwigami półbramowemi (oośn. 3 I), 
3 dźwigami mostowemi (nośn. 2,5 - 7 t), 
1 wywrotnicą wagonową (zdolności przeładunkowej do 400 t/godz.), 
2 urządzeniami taśmowemi (zdolności przeładunkowej ponad 6001/godz.), 
1 suwnicą (nośności 1.5 I). 

Ogólna powierzchnia mal!azynów portowych wynosi obecnie (1936 r.) około 
200.000 m1 . Pozatem port posiada: 2 zbiorniki do magazynowania melasy (pojemność 
14800 ton), silos o pojemn. 5000 ton, elewator zbożowy (pojemn. 10.000 t), chłodnię na 
1.200 wagonów. łuszczarnię ryżu (pojemność 8600 ton), zbiorniki ropy naftowej, ole jów 
mineralnych. smarów i t. p. . 

Wszystkie dźwigi są poruszane elektrycznie. W szystkie nabrzeża wyposażone są 
w bocznice kolejowe, umożliwiające ładowanie bezpośrednio z wal,!onów. 

6 

Ogólny obrót towarowy portu Gdynia w r. 1935 wynosił 7.635.036 ton .. 

Szczegółowy opi• portu, 
A, Port W oj en ny, położony na północ od Awanportu i Kanału Portowe~o. składa 

się narazie z 2-ch basenów Nr. 1 (Basen Północny) i Nr. 2 (Basen Remontowy). 
W pobliżu Basenu Nr. 2 są urezerwowane tereny pod przyszłą stocznię. 
Przewidziana iest budowa dalszych basenów i nabrzeży. 

B. Port Zewnętrzny, 
J. Awanport, o powierzchni ca. 97 ha„ głębokości 10- 12 m. J est ograniczony od 

z:achodu - Nabrz«!żem Portowem. od południa - Nabrzeżem Francuskiem i Belgij
skiem n a Molo Pasażerskiem, od strony wschodniej- falochronem i od północy -
Portem Wojennym. Główne wejście portowe posiada szerokość 145 m. 

a) Nabrzeże Portowe, długość 80 m, głębokość 8- 9 m. Przy nabrzeżu postój 
holowników portowych i jednostek należących d o Zarządu Portu. 

b) Nabrzeże Francuskie, długość 400 m, głębokość 12 m. Duża głębokość tego 
nabrzeża pozwala na zawijanie do portu największych statków, jakie wo
góle zdolne są wejść na Bałtyk. P rzy tern nabrzeżu mi«!szczą się : Pasażerski 
Dworzec Morski, mal!azyn tranzytowy (7800 m') częściowo ogrzewany, ma
gazyn owoców południowych (4140 m2) oraz magazyn drobnicowy f-my 
,.Warta" (3400 m2). Nabrzeże obsługuje 5 dźwigów pólportalowych 3-5 t. 
nośności. 

c) Nabrzeże Belgijskie, długość 120 m, głębokość 10 m. Służy do przeładowy• 
wania materjalów łatwopalnych i środków wybuchowych. 



li, Basen węglowy, powierzchnia 33 ha„ głębokości 8-9 m. Leży na S od Awan
portu i jest ograniczony przez następujące nabrzeża: od północy - Holenderskie, 
od zachodu - Duńskie, od południa - Szwedzkie. 

a) Nabrzeże Holenderskie, długość 400 m. głębokość 10 m. Posiada dźwigi: 
2 portalowe po 7 t, 4 portalowe po 5 t i 4 portalowe po 4 I nośn. Nabrzeże 
służy do przeładunku złomu żelażnego, rudy żelaznej, fosforytów, pirytów, 
oraz również węgla, 

b} Nabrzeże Duńskie, długość 391 m, głębokość 8 m. Posiada 2 urządzenia 
taśmowe (transportery) do przeładunku węgla, północne urządzenie na
leży do firmy „Skarbolerm" o zdolności przeładunkowej 600t/godz„ a połu
dniowe (Stacja Bunkrowa) o zdolności przeładunkowej 670 t/godz. 

c) Nabr:tcże Szwedzkie (Wqglowa), długość 758 m. głębokość 8 - 9 m. Siuty 
głównie dla przeładunku węgla. Posiada dźwigi: 3 mostowe po 7 t, 4 por· 
talowe po 7 t i wywrotnicę wagonową - 32 t o zdolności przeładunkowej 
do 400 ton na godzinę. Ostatnie 4 dźwigi i wywrotnica należą do f-my 
.,Robur". 

Ili, Basen Południowy, powierzchnia 23 ha., głębokość 8- 9 m. Leży na S od 
Basenu Węglowego i jest ograniczony przez następujące nabrzeża: od północy 
Śląskie, od południa - Angielskie oraz od zachodu przez 2 ostrogi - ,.Nord" 
i „Sud". Na zachód od ostrogi „Nord" mieści się basen Stoczni Gdyńskiej. na 
zachód od ostrogi „Sud" - Basen Rybacki z Nabrzeżem Kaszubskiem od południa. 

a) Nabrzeże $/qskie, długość 580 m, głębokość 9 m. Tu koncentruje się 
przeładunek węgla . Nabrzeże posiada 4 dźwigi po 7 t nośn., dwa dźwigi 
należą do f-my „Progress" i po 1 do firmy „Gie~che" i „Elibor". 

b) Nabrzeże Angielskie, długość 505 m. głębokość 8 - 9 m. Tu kon centruje 
się przeładunek i handel ryb. Mieszczą się tu: hala rybna o powierzchni 
2500 m1 z. chłodnią rybną, magazyn śledzi o powierzchni 4355 m', drugi 
magazyn śledzi f-my „Mewa" (połowy dalekomorskie) o pow. 2413 m', fa
bryki konserw rybnych i wędzarnie. 

Przy tern nabrzeżu, w pobliżu falochronu, mieści się skład olejów 
mineralnych o pojemności 288 mt oraz 2 zbiorniki ropy naftowej f-my 
.,Polmin". Podziemny zbiornik - w budowie. 

c) Na zachód od ostrogi „Nord" mieści się Basen Stoczni Gdyńskiej 
o głębokości 6 - 8 m, z. dokiem pływającym 3500 ton i dźwigiem pływają
cym nożycowym o nośności 501. Na brzegu znajduje się pochylnia dla 
kurtów rybackich i jachtów. oraz. warsztaty reperacyjne. 

Na zachód od ostrogi „Sud" mieści się Basen rybacki o głębokości 
do 6 m. Od południa, przy Nabrzeżu Kaszubskiem mieści cię ma(!azyn 
śledziowy f-my „Mopol" o powierzchni 1276 m• i dru(!i mniejszy o ścian
kach izolowanych. Od zachodu. przy Nabrzeżu Rybackiem mjesz.cz.ą się 
wędzarnie oraz zakłady przemysłu rybnego. 

IV, Basen Prezydenta, powierzchnia 25 ha.. głębokość 6- 9 m. Leży na S od 
Basenu Południowego. Od północy jest ograniczony Nabrzeżem Wilsona, od za
chodu Nabrzeżem Prezydenta i od południa Nabrzeżem Pomorskiem. 

a) Nabrzeże Wilsona, dłu(!ość 642 m. (!lębokość 9 m. P rzy tern nabrzeżu 
mieszczą się ma(!az.yn f-my „Vistula" o pow. 303 m2 oraz. przedsiębiorstwa 
.,Żegluga Pol,ka" o pow. 960 m1. Poutem mieszczą się tu przystanie że
glu!!i przybrzeżnej pasażerskiej, które wkrótce zostaną przeniesione na Na
brzeże Pomorskie. 

b) Nabrzeże Prezydenta, długość 263 m. glęb. 8-9 m. 
c) Nabrzeże Pomorskie, dłu(!ość 622 m, głęb. 6-8 m. Tu będzie skoncentro-

wany ruch pasażerski żel!lugi przybrzeżnej. 

V, Ba•en Jachtowy, o powierzchni 4 ha., (!łęlrokość do 5 m. 

C. Port Wewnętrzny, 

I, Kanał Portowy, długość 2.5 km. głębokość 8- 12 m. Rozpoczyna się na prze. 
dłużeniu Nabrzeża Portowego i przechodzi w kierunku NW wgłąb niziny gdyń• 
akiej. Prawa ,trona Kanału graniczy z terenami Portu Wojennego, lewa strona 
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z Portem Handlowym. Z lewej strony Kanał jest ograniczony koleino nabrzeżami: 
Pilotowem. Norweskiem i Jugosłowiańskiem. 

a) Nabrzeże Pilotowe, długość 200 m, głębokość 10 m. Tu mają postój moto
rówki pilotów oraz holowniki portowe. Przy nabrzeżu mieści się: hangar 
Nr. 1 z blachy o pow. 4000 m2 do przesyłek drobnicowych oraz budynek 
Kapitanatu Portu (stacja pilotów i stacja sygnałowa) jak równiet przystań 
dla przewozu. kursującego na drugą stronę kanału. Nabrzeże obsługują 
2 di wigi portalowe 1.5 t i 2 dźwigi po 3,5 t nofo. 

K a b e l p o d w o d n y. Od Nabrzeża Pilotowego pruchodzi przez 
Kanał kabel podwodny. Oznaczono go jak następuje: na północn_ym brzelfu 
Kanału stoją dwie stawy kierunl-.owe w odlel!łości 40 m jedna od drugiej; 
stawy posiadają czarną kulę na szczycie i pod nią trapezoidalnego kształtu 
tarczę z duźą literą T, a pod tarcza strzałę skierowaną ku dołowi, Dolna 
stawa prócz tego posiada pod tarczą żółtą tablicę z czarnym napisem: ,.Nie 
rzucać kotwicy. No anchorage". W nocy nabieżnik ten jut oświetlony. 
patrz Sp. L. 

b} Nabrzeże Norweskie, przechodzące w kierunku NW, po lewej stronie Ka
nału Portowego, pomiędzy Basenem Nr. I i Bas. Nr. II, długość 260 m. 
głębokość 10 m, 

c) Nabrzeże Jugosłowiańskie, (nara:de niewykończone), długość 260 m, !!łębo· 
kość 8 m. pomiędzy Basenem Nr. II i Bas Nr. III (w budowie). 

d) Port Drzewny, znajduje się przy końcu Kanału Portowego, po jego prawej 
stronie; długość nabrzeży 150 m; długość 2-ch pomostów 125 m i 110 m. 
Głębokość 8 m. Składy drzewa, o powierzchni 120.000 m2

• należą do f-my 
,.Paged". 

II. Baaen Nr. I im. Marszałka Piłsudskiego, powierzchnia 27 ha, głębok. 
10 m, Jest pierwszym basenem z lewej strony Kanału Portowego. Ograniczony 
od strony SO Nabrzeżem Polskiem, od strony SW Nabrzeżem Rotterdamskiem 
i od strony NW Nabrzetem lndyjskiem. 

a) Nabrzeże Polskie, długość 1130 m, głębokość 10 m. Nabrzeże obsługuje 17 
dźwigów portalowych, w tern 12 po 1.5 t. 1 - 5 t i 4 po 3 t nośn, Przy 
tern nabrzeżu mieszczą się: maga zyn {-my „Cukroport" o pow. 18000 m•. 
magazyn f-my ,.Felter" pow. 2000 m1 (owoce ), magazyn „American Scantic 
Line" o pow, 2,644 m2• magazyn tytoniowy o pow. 5600 m•, magazyn f-my 
.,Społem" pow. 1200 m• (artykuły kolonjalne), magazyn f-my „Pantarei" 
pow, 5180 m1 (drobnica), magazyn Nr. 3 T-wa Polsko-Brytyjskiego o pow. 
6500 m•. magazyn Nr. 5 długoterminowy pow. 15700 m•. chłodnia portow;, 
o powierzchni 15600 m2 na 1200 wagonów (największa wśród chłodni por
towych Europy). skład „MTH" dla zaopatrywania statków - pow. 1330. m•. 

b) Nabrzeie Rotterdamskie, długość 310 m. głęhokość 8 m. Nabrzde obsłu
guje 5 dźwi!!ów portalowych. w tern 1 - 2,5 t i 4 po 1.5 t nośn. Przy na
brzeżu mieszczą się: hangar Nr. 2 o powierzchni 13260 m•. biura Kolejowe-; 
Ekspedycji Towarowej Gdynia-Port, Centralny Urząd Celny i Fabryk;, 
przetworów aptekarskich ze składem o pow. 1800 m1

• 

c} Nabrzeże Indyjskie. długość 1109 m. głębokość 10 m. Przy nabrzeżu mieszczą 
się: łuszczarnia ryżu z 2-ma magazynami o łącznej pow. 8600 m•. zdolność 
przemiału ryżu rocznie wynosi 150000 ton. Olejarnia „Union". malfazyny 
o pow. 4 OOO m2, silos - 5000 t , dalej f-ma „Polski Melas" z 2-ma zbiorni
kami 14800 ton oraz elewator zhożowy 15000 ton. 

III. Baaen Nr. li im. Min. Kwiatkowskiego, Wolnocłowy, powierzchnia 
ca. 16 ha. głębokość 9 m. Jest to drugi basen z lewej strony Kanału Portowe!!o. 
Ograniczony od strony SO Nabrzeżem Amerykańskiem. od SW - Nabrzeże 111 
Czechoslowackiem. i od strony NW - Nabrzetem Rumuńskiem. 
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a} Nabrzeże Amerykańskie, długość 820 m, !!łębokość 9 m. Przy nabrze ;>11 
mieszczą się: magazyn Nr. 6 o pow. 12000 m2 (bawełna), 2 magazyny b , 
wełniane długo-terminowe o pow. 820 m2 i 4600 m2, 2 magazyny drobn 
cowe o pow. 12000 m2 i 12500 m•. Nabrzeże obsługuje 13 dźwigów. 

b) Nabrzeże Czechosłowackie, długość 240 m, głębokość 8 m; narazie jeszc, , 
nie eksploatowane. 



c) Nabrzeże Rumuńskie, długość 860 m, głębokość 9 m; wykończone. lecz na
razie jeszcze nie eksploatowane. 

IV. Basen Nr. Ili żnajduje się w budowie. 

Pławy i beczki w porcie. W Basenie Wę:glowym ustawiono 4 beczki równo• 
legie do Nabrzeża Śląskiej!o, dla łatwiejszego manewrowania statków przy niesprzyja
jących warunkach pol!ody. W Porcie Drz<?wnym znajdują się 2 beczki cumownicze 
przed głowicami pomostów. W Kanale Portowym st,oją 3 czarne stożkowe pławy św. 
dla oznaczenia północnej granicy toru wodnego o gł,~bokości 8 m. 

Nabieżnik kierunkowy. Przy końcu Kanału Portowego znajdują się 2 stawy 
nabieżnika kierunkowego, oznaczającego tor wodny (:8 m) w Kanale Portowym; w nocy 
nabieżnik jest oświetlony - patrz Sp. L. 

Naprzeciw Kapitanatu Portu (na terenie Portu Wojennego) znajdują się 2 stawy 
(w nocy oświetlone) nabieżnika, oznaczającego przebieg kabla. 

Patrz pod „Nabrzeże Pilotowe" oraz w Sp. L. 
Kable, przechodzą pomiędzy głowicami falochronów w wejściach portowych, 

oraz przez Kanał Portowy na wysokości Kapitan atu ;portu - patrz wyżei. 
Doki i Warsztaty. W Basenie Północnym (Wojennym) mieszczą się Warsz

taty Portowe Mar. Woj. Posiadają one mały dok pływający oraz di wig pływający 25 t. 
Naprawiają mechanizmy okrętowe, kotły, kadłuby. Budują małe statki. łodzie żaglowe 
i motorowe. Wykonują odlewy żeliwne do 500 kg. 

W Basenie Południowym mieszczą się zakłady Stoczni Gdyńskiej , które posia
dają: dok pływający nośność 3500 t , dźwig pływający nożycowy 50 t, oraz budynek 
warsztatowy. Stocznia ta buduje statki i wykonuje wszelkie naprawy. Obok Stoczni 
Gdyńskiej znajduje się stocznia dla jachtów i kutrów rybackich (pochylnia i wyciąg). 

Holowniki. Holowników dostarcza Państwowe Przedsiębiorstwo Ratowniczo
Holownicze (monopol holowniclwa). Za każdą rozp,oczętą godzinę efektywnej pracy 
wynajętego holownika płaci się 60 zł. Przedsiębio,rstwo rozporządza między innemi 
silnym holownikiem ratowniczym „Tytan" wyposażonym w niezbędne środki. 

Nurkowie. Nurków dostarcza Urząd Budowy Portu. 
Dewjacja. Kompensowanie kompasów okrętowych wykonuje na żądanie Obser

watorjum Morskie . 
Informacje dla nawigatorów. Informacji. dotyczących nawigacji. udzielają 

pisemnie, ustnie lub telegraficznie Kapitanat Portu o:raz Obserwatorium Morskie. Te
lefon: Kapitanat Portu 10- 19. 10 - 47; Obserwalorjum Morskie 29- 64. 

Mapy morskie i książki naw. Sprzedaż~1 i korektą ·ujmuje się Obserwa
torjum Morskie. 

Kwarantana, Kwarantana mieści się w zatoce, 3 Mm na północ od Gdyni, 
w miejscowości Babi Dól. Znajdują się lu budynki szpitalne oraz drewniany pomost. 

Radjotelegraficzne z~łoszenie kwarantany należ.y kierować pod adresem: ,.Lexport 
Gdynia", do portowego lekarza. 

Tępienie szczurów p rzeprowadza władza sanitarna portu i wystawia odnośne 
iwiadectwa. 

Celnictwo. Granica celna. Zatoka Pucka zamknięta linją łączącą Cypel Helski 
t Cyplem Redłowskim (na S od Gdyni) stanowi wody wewnętrzne. Linja ta jest gra• 
nicą celną. Sztuczne urządzenia i budowle wysunięt,e w morze uważa się za części 
lt1du. Obszar morza o szerokości 6 Mm od granicy celnej stanowi morski pas celny. 

Ochrona granic celnych, powierzor,a została Straży Granicznej. Funkcjo
nnrjusze straży J!ranicznej są umundurowani i uzbrojeni. Obszar wybrzeża Polskiego 
I ohszar wód terytorjalnych (3 Mm od brzegu) podllega ochronie Straży Granicznej. 

Odprawa celna odbywa się zgodnie z obowiązującemi przepisami celnemi, 
kl (ore są ogłoszone w Dz. Ust. R. P. Nr. 105/26 poz. 609, Nr. 84/33 poz. 610 i Nr. 90/34 
poz. 820. 

Obszar wolnocłowy w Gdyni. Ustanowiona została strefa wolnoclowa, 
ldbra obejmuje Basen Nr. li im. Min. Kwiatkowskie1io oraz nabrzeża: Amerykańskie, 
C ,cchostowackie i Rumuńskie wraz z terenami przyl!egającemi. Statki. znajdujące się 
w strefie wolnocłowe j nie podlegają odprawie celnej„ 
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Opiaty portowe. W porcie gdyńskim pobierane są opiaty: tonażowe, posto
jowe, przystaniowe, pasażerskie, ładunkowe, pilotowe i za korzystanie z magazynów, 
urządzeń przeładunkowych oraz inne, wszystkie zgodnie z taryfą ogłoszoną w Moni
torze Polskim Nr 113/34 poz. 155. 

GDYNIA• MIASTO. 
Śródmieście Gdyni rozciąga się na południe od portu: Gdynia liczy około 100 OOO 

mieszkańców (wraz z przedmieściami). Do przedmieść Gdyni należą: Oksvwie (na N od 
miasta), Obłuże (w krk. NNW), Chylonia (w krk. WNW), Grabówek (w krk. W), Wito
mino (w krk. SW) i Orłowo (w krk. S od miasta). 

Władze i Ul"zędy. Gdynia jest siedzibą władz morskich, wojskowych i cy
wilnych, a mianowicie: Dowództwa Floty (naczelna władza wojenno-morska na wy• 
brzeżu) i Dowództwa Obrony Wybrzeża (adres: Dowództwo Floty, Gdynia 3). Wła
dzami cywilno-morskiemi są Unąd Morski i Kapitanat Portu, któremu podlega pilotaż 
portowy, Z innych urzędów należy wymienić hbę Morską przy Sądzie Grodzkim, Sąd 
Okręgowy, Morski Urząd Rybacki, Obserwatorium Morskie, Inspektorat Straży Grani
cznej oraz przedstawicielstwa konsularne szeregu państw: Danii, Łotwy, Belgji, Holan• 
dji, Estonii, Portugalii. Rumunji. Peru, Francji, Norwegii. Anglji, Szwecji itd. Władzą 
cywilno-administracyjną ·w mieście Gdynia jest Komisarz Rządu R. P. 

Szpitale. Miasto posiada szpital wojskowy, śś . Miłosierdzia oraz szpital dla 
zakaźnych. 

Dom Marynarza, polski i szwedzki. 
Zaopatrzenie. Żywność na m1e1scu w dowolnej ilości. dostarczana na statki 

przez licznych dostawców. Woda słodka z wodociągów portowych, d ostarcza Kapi
tanat Portu. Węgiel bunkrowy w dowolnej ilości; bunkrowanie statków. ładujących 
węgiel powinno się odbywać zasadniczo jednocześnie z załadunkiem towarów wzg!. 
podczas postoju przy falochronie. Ropa naftowa, smo.ry i oleje dostarczają f-my „Pol
min" i „Gazolina". 

Komunikacja lądował Gdynia - Gdańsk - Grudziądz - Działdowo - War
szawa z połączeniem do Biale!lostoku, Wilna, Brześcia i stacji sowieckich z jednej 
strony, oraz stacji rumuńskich przez Radom i Lwów - z drugiej. Drui!a lioja; Gdy
nia - Gdańsk - Toruń - Włocławek ·- Kutno - Łowicz - Łódź, z wieloma połączeniami 
do ośrodków przemysłowych w kraju. Trzecia linja: Gdynia - Gdańsk - Bydgoszcz -
Gniezno - Poznań - Katowice i dalej do niemieckiego Górnego Sląska lub przez Dzie
dzice do stacji czechosłowackich. Następnie linja: Gdynia - Wejherowo - Szczecin -
Berlin. Wreszcie magistrala: Gdynia - Górny Śląsk z ominięciem terytorjum W . M. 
Gdańska. 

Komunikacja morska. lstnieje 48 linji okrętowych rej!ularnych. które łączą 
Gdynię ze 191 portami zamorskiemi w następujących krajach: Bel!lji. Bułgarii. Danji. 
Es,tonji. Finlandii. Francji. Grecji, Hiszpanii. Holandji. Italii. Litwie, Łotwie, Niemczech, 
Norwe ~ii, Portuj!alji, Rumunii. Szwecji, Wielkiej Brytanii, Brytyjskich posiadłościa<:h na 
Morzu Sródziemnem. Turcji; pozatem stale połączenie do portów Afryki, Ameryki Pół
nocnej, Ameryki Południowej, Azji (Bliski Wschód, Indie i Daleki Ws<:hód). 

Ruch portowy. W roku 1935-ym zawinięto do portu 4778 statków morskich 
o łąci:nej pojemności NRT 4,559.140. 
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BIURO HYDROGRAFICZNE MARYNARKI WOJENNEJ 

GDYNIA - PORT ET RAC)E 
(DESCRIPTION NAUTIQUE) 

WARSZAWA 1936 



GE NER AL IT ES. 

Topographie. Le port de Gdynia est situe sur la cóte Sud-Ouest du Golfe 
de Gdańsk (·r = 54° 32' N et i. = 18° 34' E). Cette ćtendue est abritee au N. E. par 
le cordon littoral qui contribue tres efficacemenl a proteger le port contre les vagues 
de la pleine mer. Un terrain tres accidenle abrite le port au Sud a \'Ouest et au Nord. 
Les vents venant de l'Ouest. soit du S. E. sont tres rares el de peu d'imporlance, ce qui 
lait que l a partie decouverłe du port n 'est nullement menacće par les vagues d e cetle 
direction. qui sont en generał assez faibles. Les conditions precitees assurenl. dans 
toutes !es saisons. aux vaisseaux en escale tant dans le port qu'en rade, une navi j!ation 
avantageuse et de toute securite. 

Le courent en rade de Gdynia est insignifiant e t se lait peu senlir. memc lors 
des vents plus forts, de sorte qu'il est sans importance pour la navigation. 

Glace11. Le port de Gd ynia ne j!ele p as. Ce n'est que pendant !es hivers e xlre
mement ril!oureux \eis ceux d es annees 1928/29, que le port a ete en partie pris par 
!es glaces, ce qui cependant n 'a pr~sent~ e n pr incipe aucun obstacle a la navigation, 
etant donne qu'a !'aide des brise-glaces el des puissanls remorqueurs on a ćte a meme 
de parer a toutes les d iflicultes. san• prejudice pour le mouvement a !'interieur du port. 

Niveau des eaux e t maregraphe. D'apres les observations sur l'appareil 
enre1istreur a Gdynia (le maregraphe est installe dans un petit batiment aupres de la 
Capitainerie du Port, a !'Avant port) pour la periode de 1932 a 1935, la hauleur des 
eau x dans !es conditions normales marquait + 0,50 m au-dessus du niveau moyen, et 
!'etat des eaux basses - 0,60 m. Le niveau moyen de !'eau est de 0,07 m au-dessous 
du niveau du zero norma! (N. N.). Les eaux montent lors des vents S. W„ W .. N. W . 
et N„ et baissent quand !es vents soufflent du N. E., E„ S. E. et S. Les plus haułes 
crues ont lieu lor s des vents N, W. et !es plus importantes baisses aux vents S . E. Par 
exception, lors de la tres forte tempele du mois de Decembre 1932, la hauteur d e l'eau 
montait a 1,50 m . 

Amers. Les batiments venant du large remarqueront: la tour de \'Eg\ise a Oksy
wie (au Nord de Gdynia). lee mats de la T. S. F . a Oksywie, le chateau d'eau (au 
centre du Port). la tour d e l'Observatoire Maritime (partie Sud du Port). la Croix pla
cce au hord de l a Kamienna Góra, a insi que la construction en fer, conique et aiouree 
de l'ancienne turbine a Redłowo. 

Pilotage. Le poste de pilotal!e se trouve pres du batiment de la Capitainerie 
du Port (Harbour Master), d ans !'Avant-Port. En principe le pilotaj!e n'est oblij!atoir~ 
que pour les baliments de plus de I OOO tonnes NRT, cependant tous les vaisseaux d~ 
plus de 100 tonnes NRT - qu'ils profitent ou non du service de p ilolal!e, son! soumis 
au peage. Les batimen!s d e j!uerre sont exemptes. Le p ilote monie a bord 500 metres 
avant le brise-lames et lait enlrer le baliment dans le port. 

Les batiments mouilles en rade doivent accoster a l'endroit designe par les auto
rites du Port el il est interdil de chanl!er de place sans leur autori~ation. Les bali· 
ments arrivant en rade de Gdynia appelleront le pilote par le signal sonore suivant 
l coup de sifflet long suivi de 4 coups brefs emis a !'aide du sifflet a vapeur ou cl,· 
la sirene. Le poste de pilotage ne repond pas a ce signal. Le pilote ainsi que le !one-



lionnaire du service de sante rejoindront le batiment a hord d'un cotre soit d'une ve• 
delle, et abordent le long du bord. Le cotre du pilote hisse sur son mat le pavillon 
polonais de pilotage. 

Le service de pilotage dans le port est exerce en permanence, de jour e t de nuit. 
S ignau~ d e dłspositions et de pilotage a Gdynia, Les signaux ci-des• 

■us indiques sont hisses sur le mat a signaux d e la Capitainerie du Port: le jour, 
a !'aide des pavillons a signaux internationaux, la nuit, a l'aide de chiffres lumineux 
a neon, se detachant sur le fond de la tour de la Capitainerie. 

Signal I 
12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
34 
35 

36 
37 
38 
39 

EXT AIT DU RECUEIL DES SIGNAUX DE DISPOSITIONS 

Signification 

Pas de pilote libre. Attendez. 
Pas de pilote libre (Entrez dans le port sans pilote) . Une vedette vous 

desii!nera le mouillage. 
Le pilote va a votre rencontre. 
Le p ilote ira tout de suite a votre rencontre . 
Un pilote ira a votre renconlre dans une heure. 
Un pilote ira a volre renconlre d ans deux heures. 
Entrez dans !'Avant-port. Le pilote vous rencontrera a l'entree du Port. 
Par sui le d' oral!e, le bateau ne peut pas elre pilote dans le port. 
Manque de dispositions de votre courtier. Attendez en rade avec ma· 

chine sous vapeur. 
Votre bateau n'est pas annonce par l e courtier; votre courtier est in

connu. Restez en rade jusqu'a eclaircissement. 
D'accord avec ordres du courtier, restez en rade. 
Restez en rade jusqu'a demain. 

" ,, " " 6 heures du matin. 
7 
8 

9 
D'accord avec ordres de votre courtier rendez-vous a l'aulre port de 

destination. 
N'occupez pas l e chenal. Dirigez-vous vers le Sud. 
Le medecin vous rejoindra en rade. 
., ., ., ., dans le port. apres le mouillaiie. 

Un r emorqueur (vedette) vous sera envoye tout de suite. 

Reglements du port. Les regles principales suivantes sont extraites du Reg
lemcnt olficiel de !'Office de la Marine de Commerce, en dale du 29 Mai 1933. 

Les navires au mouillage devront. de jour, hisser une boule noire sur l'etau AV. 
• l'endroit fixe pour le feu de mouillage. 

Les na vires portant des explosifs hisseront. le jour, le pavillon international B. 
111r le mit AV, et. la nuit, a la meme place un fana! rouge. 

Les navires proce:łant a une compensation des co_mpas, porteront sur le mat AV. 
1„ 11avillon international K. 

Les navires qui entrent dans le Port, laissent passer ceux qui en sortent. 
Le navire qni a priorite de route porte. l e jour, un cylindre noir a !'Avant et. la 

1111 il, 2 feux blancs ver licaux, espaces de 185 cm et visibles a l'entour. 
La vitesse maxima est d e 7 milles marins a l'heure dans la rade, et de 5 milles 

11,uin~ dans !'Avant-Port; dans le reste du Port - de 4 m, mar.lh. Il est defendu de 
1l•1uu1er ces vitesses. 
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Il est aussi rigoureusement interdit d•~ trainer l'ancre sur le fond quaod le bati 
ment se trouve dans les entrees au Port, soil dans d'autres endroils ou passent !es 
ca.bies sous-marins. Ces endroits sont marques par des ecriteaux. 

Il est egalement interdil de mouiller ,rn rade sur la lil!ne: bouee d'entree "GD" -
eotree principale au Port. 

Phare de Gdynia (entree principal,e, cote gauche, F. alt. b . r ., visibilite jusqu'a 
10 m. marins par t emps calme), signaux de b;rume, oscillateur sonore sous-marin, et radio
phare - voir Spis Latarń (Liste des phares). 

Feux du port eł d'alignement■ - voir Spis Latarń et cartt N° 2. 
Radiopbare - voir Spis Latarń, chapitre V. 
Demande■ de quarantaine par T. S. F. Les adresser au medecin du Port 

a Gdynia: _Lexport, Gdynia". 
Poste de■ ■ignaux. Un mat blanc sur la tour de la Ca pitainerie du Port, 

1ur le hord Ouest du Quai des Pilotes, dans !'Avant-Port - voir Spis Latarń, cha
pitre III: Signaux internationaux, signaux pour exercices de tir dans le Golfe. signaux 
des s/marins sortant du P ort. signaux de dispositions pour les batiments en rade. 

Poste avertisseur. Des signaux avertisseurs sonl emis de la tour en fer 
ajouree portant une vergue. sur l'Observatoi:re-, pres du Bassin du Presidenl. Les mes
sal!es d'averlissement et les messal!es synop,liques aont affiches dans des cadres sur 
l'Observ1toire, pres de la Capitainerie du P'ort (Poste de pilotage), ainsi que sur !'Of
fice de la Marine de Commerce - voir Spi.s Latarń, chapitn, III, 2. 

Signaux boraires lumineux. lis sont donnes de la tour de l'Observatoire 
a chaque heure - voir Spis Latarń; en plus un coup de canon du Port de Guerre 
a 1200 h. lemps moyen europeen. 

Hatterie de salut A Gdynia. :Eile repond aux saluts des batiments de 
guerre. 

Abord■ du port le Jour et la Huit. Les abords du Port ne presenlent 
aucune difficulte. On y accede en ligne droile du lar)le. de la pointe Sud du cordon 
littoral du Hel. route vraie 247° (W. S. W.) en lon,:!eant la bouee lumineuse a cloche 
.,GD", dans la rade de Gdynia. Ce parcour·s ne presente aucun obstacle a la navil!a· 
tion. Un chenal doni la moindre prolondeur est de 12 m, parł de la bouee „GD". 
route vraie 270° (W.) et p~sse par le cE:ntre de l'entree principale au Port. qui est 
accessible et de toute surete, meme en cas de lempcte, et de n'imporle quelle direction. 

Pendant la nuił - comme ci-dess1Js, continuer la route 247°, en partant du cap 
du Hel se diriger vers la bouee „GD". Il est aise de verilier la position parles rele
vements des feux du phare du Hel, de Neufahrwasser et de Gdynia (a gauche de 
l'entree. F. alt. b. r.) qui est distinctement visible a grande distance, sur le fond des 
lumieres cłu port et de la ville . On laissera a tribord la bouee lumineuse a sifflet „GS" 
(F. o. r . dans la direction N. E. de la boue,i „GD") et on continuera a parlir de la 
bouee „GD". en pre nant la route W. sur l'axe de l'entree principale. 

En lemps de brume ou temps couverl. on se servira des signaux de la sirene 
a pendu\e, de l'osci\latenr sonore sous-ma,rin, et du radiophare, qui permettent d~ 
delinir la direction el la distance du vais;seau. par rapport au phare de gauche de 
I' entree principale au Port. 

En venant a Gdynia du cole de Gd,Jńsk, \es vaisseaux auront soin de ne pa< 
depasser (dans la direclion de la cole) la ligne: bouee d'enlree „Neufahrwassn-1:ouh 
,.GD", el cela a cause des fil els de surfacE: qu'on y jette ordinairement au printemps. 
dans l'etendue comprise entre la zóne Sud du port de Gdynia et le cap de Redłowo. 

R'A DE. 

Llmlłe■, Les limiles de la rade sont etablies comme suit: au Nord - le 
parallele qui passe par le phare de droile de l'entree principale au Port; au Sud - le 
parallele 54° 31' N; a !'Est - le meridien qui passe par la bouee d'entree „GD" 
a l'Ouest - la ligne des brise-lames exleri,iurs du port. 

Amarrage. La profondeur des ea,ux de la rade varie de 9 a 12 m. Le fond 
est uni et piat, le terrain sablonneux. L'ancre tient fort. La rade est favorahh· 
a l'amarra~e a chaque etat des vents. a l'e:xceplion de ceux qui viennent de !'Est. Fn 
vue d'eviter l'encombrement du chenal qui mene au Port. il est interdit d'amarrer au 
Nord du parallele qui passe par le phare de gauche, de l'entree principale. 
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Hauts-fonds. Un haut-fond dont la plus petite profondeur est de 7,9 m est 
situe dans la partie Nord des eaux, au-dela des limitu de la rade. a la hauteur du cap 
de Oksywie, a une distance de 1.5 mille marin de celui-ci, direction vraie 75° (E. t. N.) 
Ce fond n'est pas balise. 

Un autre haut-fond dont la plus petite profondeur est de 8,9 m se trouve a une 
distance d' environ 0,5 mille marin de la bouee „GD", direction vraie 30° (N. E. t. N.) 

Bouees. Le hord Sud du haut-fond precite (8,9 m) est marque par une bouee 
blanche, conique. lumineuse, a sifflet, marquee „GS" en noir et surmontee du signe 
Sud en noir. Caractere du feu: F. o. r. La profondeur a l'emplacement de la bouee est 
de 10 m - voir Spis Latarń. 

Une bouee lumineuse, sonore, conique, peinlte en damiers blancs et rouges, mar
quee „GD" et surmontee c\'une boule portant un voyant en forme de croix est p la cee 
en avant de l'entree principale au Port, a une distance de 1.1 mille marin du phare 
gauche de l'entree. dans la direction vraie 90°. La profondeur a l'emplacement de la 
bouee est de 12 m. Cette bouee marque le point de depart du chenal d'enlree au Port, 
qui a 12 m de fond. 

En vue de marquer la situation de l'oscillalleur sonore sous-marin on a pose -
a une distance de 150 m en avant du phare ganche de l'entree principale - une petite 
bouee conique, peinte en bandes noires et jaunes, surmontee d'un fanion. Il est inter
dit de passer entre cetle bouee et le brise-lames. En cas d e charrie tou!es !es bouees 
sont enlevees. 

Cilbles sou■-marins. Des cables sous-m.arins sont poses aux enlreas du Port 
entre les extremites des brise-lames, par suite de quoi il est interdit de mouiller et de 
trainer l'ancre sur les 100 metres. de part et d'aut1re cle ces ca.bies. Leur direction est 
marquee par l'inscription „Kabel" sur fond blan,:, au bout de s brise-lames a l'entree 
du Port. 

Base de Vltesse pour le• Petite• Unites. Alignement: la tour ajouree de 
la turbine a Redłowo et le mat blanc surmonte d 'un trianJ!le blanc - sur la cóte aux 
environs de Polana Redłowska (54° 30° 20" N et 18° 33' 19" E ), direction vraie de 
!'alignement 199°. Terminus de la base: les points d'inlersection de !'alignement et des 
directions suivantes: 

1) la pointe de la tour du phare de droiite a l'entree principale du Port et le 
mat sur la tour de la Capitainerie du Port. 

2) le faite du phare de droite de l'entr~:e au Basin du President, et la tour 
de l'Observatoire Maritime a Gdynia. 

La longueur de la base entre les points t•~rminus est de 2.100 m. Les capitaines 
des vaisseaux sont pries de ne pas mouiller sur la. ligne d'alignement de la base. 

Płcherie. Chaque annee a partir du 15 Janvier jusqu'au 15 Mai on procede 
A la peche au saumon a l'aide de lilets de surface. La zóne de la peche s'etend au 
Sud de la limile meridionale de la rade et au Nor·d de l<1 direclion Oksywie - Hel. 

En vue d'eviter la destruction des filets. fes vaisseaux ne passeront pas par 
l'etendue qui se trouve entre la cote et la ligne d1roite qui va de la bouee Neufahrwas
~er a la bouee „GD". 

PORT. 

Limitea. Le Port de Commerce a Gdynia est limite comme suit: en partant 
cłu point qui se trouve a une distance de 1:50 m dans la directioa S. W. de 
l'extremite Ouesl de la jetee Sud, du Bassin d,es Yachts, la limite longe au Nord le 
hord Ouest de la promenade et du jardin, puis clerivant un peu vers l'Ouest elle lonl!e 
la rue Washinl!ton puis le cóte Nord de la rue Świętel,!o Pio tra (Saint Pierre) dans la 
cłirection Ouest iusqu'au carrefour d e la rue Portowa, apres quoi elle lonl!e le quai de 
Mchargement et de charl!ement de la voie ferree et vient aboutir a la route circulaire 
Ccłynia - Oksywie. de la. elle passe a !'Est de la route circulaire jusqu'au secteur qui 
1111-ne au Port de Guerre. ensuite elle passe au Sud du Port de Guerre iusqu'au point 
cl'lnlerseclion. puis par l'axe du chenal iusqu'au c:enlre du cercle d'evolution et passe 
rn lil!ne droite du centre de ce cercle jusqu'a la 'limite Nord du hrise-lames de l'entree 
1,rlncipale a l'Avant-Port. et cle la le lonl! des brise-lames au Sud du parallele 54° 31' N, 
rui, passe pa r ce parallele jusqu'au point d'oril!ine - voir le plan en llnnexe. 

Au cas ou les limites du Port seraient elar~[ies, le Reglement du Port resterait 
automatiquement en vigueur pour toute l'etendue, 
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Description du Port - Generalites. Dans son etat acluel de construclion 
(1936) le Port de Gdynia renfarme ca 1 OOO ha dont !es eaux comprennent 350 ha et 
la surface du terrain 650 ha. L' etendue generale des brise-lames 4 250 m celle des 
quais 11 355 m. la longueur des eperons et d<!s jetees 640 m. La profondeur varie de 
6 a 12 m. 

La dispositon des diverses parties en partant de !'Avant-Port est la suivante: 
A. Direction Nord - Le Port de Guerre (Port Wojenny) qui dans son etat 

actuel de construction comprend 2 Bassins: Le Bassin Nord (Basen Północny) et le 
Bassin des Reparations (Basen Remontowy). 

B. Directio n Sud - Le Port Exterieur (Port Zewnętrzny) qui comprend 4 bas
sins: le Bassin a Charbon (Basen Wę)llowy), le Bassin du Sud (Basen Południowy), 
le Bassin du President (Basen Prezydenta) et le Bassin des Yachts (Basen Jachtowy). 

Quatre entrees menent acluellement au Port Exterieur doni la principale est ce Ile 
qui donne acccs a !'Avant-Port, et !es entrees auxiliaires aux Bassins du Sud, du 
President et des Yachts. Certaines modilications sont prevues pour amenager une seule 
entree principale au Port Exterieur, elle passera par rAvant-Port du cole Est, tandis 
qu'une entree auxiliaire passera du cole Sud. L'entree au Bassin des Yachts ne subira 
aucune modification. 

C. Direction N. W. - Port Interieur (Port Wewnętrzny). Le Chena! du Port 
forme l'axe de construction de ce Port. Il passe par !'Avant-Port et entre jusque dans 
le territoire dans la d irection N. W. Pour le moment sa longueur est de 2,5 km. Deux 
bassins: le Ba~sin No I du Maree hal Piłsudski el le Bassin No II du Mi nisi re Kwiat
ko wski, avec la zone exemple de droils (zóne franche) son! situes a gauche du Chena! 
du Port. On prevoit la construction de nouveaux bassins. Le Chena! de !'Industrie 
formera un allongement du Chena! du Port en dehors de la voie ferree circulaire. 

Pour le moment le Port dispose de: 
40 l,!rues sur portiques (capacite 1.5 - 7 tonnes). 
14 grues sur demi-portiques {capacite 3 tonnes). 
3 i?rues sur ponts roulants (capacite 2,5 - 7 tonnes). 
1 dechar~e pour wa)lons (capacite de transbordement surpassant 400 t/ h). 
2 lronsporteurs (capacite de transbordement au-dcssus de 600 t/h). 
1 pont-roulant (capacite 1.5 t.). 

Les ma~asins du Port embrassent actuellement (1936) une surface d 'environ 
200 OOO m•. Le Port comprend en plus: 2 reservoirs a melasse (capacite 14 800 lonnes), 
1 silo a capa ci le do 5 OOO t , 1 elevateur a cereales (capacite 10 OOO t.) une chambre 
froide a 1 200 wal!ons. 1 decortiquerie de riz (capacite 8 600 t.), des reservoirs a petrole, 
a huiles minerales, a essences etc. 

T outes !es J.!rues sont a courant electrique. Des voies laterales de raccordement 
sont disposees sur les cótes, ce qui permet le lransbordement direct des waJ!ons. 

Le debit generał du Port de Gdynia montail en 1935 a 7 635 036 tonnes. 

Description detaillee. 
A. Le Port de Guerre est situe au Nord de !'Avant-Port et du Chena! du 

Port, il comprend a l"heure acluelle 2 busins: le No 1 ou Bassin du Nord et le 
No 2 ou Bassin des Reparations. Des terrains oni ete reserves pour la construclion 
de Chantiers. dans !es environs du Bassin N° 2. La construclion d'aulres bassins et de 
nouveaux quais est aussi prevue. 
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B. p o r t E X t e r ł e u r. 
I. Avant-Porb surface ca 97 ha. fond 10 a 12 metres. Il est limile a l'Ouest 

par le Quai du Port, au Sud par le Q uai Fran~ais et le Quai BelJ.!e sur la Jetee de~ 
Voyalfeurs (Molo Pasażerskie), a !'Est par le brise-lames et au Nord par le Port de 
Guerre. La lar,teur de l'entree principale au Port est de 145 m. 

a} Quai du Port, etendue 80 m, fond de 8 a 9 m. Il sert de stationnement 
aux remorqueurs el aux unites du service de l'Administration du Port. 

b) Quai Franrais, lonJ.!ueur 400 m, fond 12 m, Cetle imporlante profondeur 
permet a toutes !es grandes unites, qui sonl susceptib\e s en generał d'entrer 
dans la Mer Ballique, d'y ahorder. La 11are maritime des voyageurs, le 
magasin de transit don! une partie est chauffee (7 800 m2), le magasin 



lruilier (4 140 m2), le magasin des marchandises en balles de la Maison 
„Warta" (3400 m2

), sont repartis le long de ce quai. Le quai est desservi 
par 5 grues sur demi-portiques (capacite 3 a 5 t.). 

c) Quai Belge (Nabrzeże Belgijskie), longueur 120 m, fond 10 m, sert au trans
bordement des explosifs. 

li. Basin a Cha rbon (Basen Węglowy), surface 33 ha. fond de 8 a 9 m. Il est 
situe au Sud de l'Avant-Port. Limites: Nord - Quai Hollandais, Ouest - Quai 
Danois, Sud - Quai Suedois. 

a) Quai Hollandais (Nabrzeże Holenderskie), longueur 400 m, fond 10 m, grues 
sur portiques: 2 a 7 t., 4 a 5 t„ et 4 a 4 tonnes. Ce quai sert au trans
bordement de la ferraille, du minerai de fer, des phosphorites, des pyrites, 
ainsi que du charbon. 

b) Quai Danois (Nabrzflże Duńskie), lonj!ueur 391 m, fond 8 m. Il est muni 
de 2 transporteurs pour le transbordeH1ent du charbon, celui du Nord 
appartient a la Maison „Skarboferm", sa capacite de transbordement est 
de 600 t ./h. et celui du Sud (charbon de soutes) capacite 670 t./ h. 

c) Quai Suedois (Nabrzeże Szwedzkie), longueur 758 m, fond 8 a 9 m. Il est 
principalement destine au transbordement du charbon. Grues: 3 ponts
roulanls a 7 tonnes, 4 sur portiques - 7 t. et 1 decharge pour wagons - 32 t. 
a capacile de transbordement 400 t.(h. Les 4 grues sur portiques et la 
decharge appartiennent a la Maison „Robur". 

m. Bassin Sud (Basen Południowy), 23 ha de surface, profondeur 8 a 9 m. Il est 
situe au Sud du Bassin a Charbon et limite au Nord par le Quai Silesien. au Sud 
par le Quai Anglais el a l'Ouest par les 2 eperons „Nord" et „Sud". A l'Ouest 
de l'eperon „Nord" se trouve le Bassin des Chantier s de Gdynia (Basen Stoczni 
Gdyńskiej). a l'Ouest de l'eperon „Sud" - le Bassin des Pecheurs (Basen Rybacki) 
avec le Quai Kaszubski au Sud. 

a) Quai Silesien (Nabrzeże Śląskie), longueur 580 m. profondeur 9 m. Il sert 
de chantier de transbordement du charbon et est desservi par 4 j!rues 
a 7 tonnes. Deux de ces l!rues appartiennent a la Maison „Progress", !es 
2 autres. une a „Giesche" et une a „Eli bor". 

b) Quai Anglais (Nabrzeże Angielskie), lonl!ueur 505 m, profondeur 8 a 9 m. 
C'est le centre de concentration du transbordement et du commerce de la 
poissonnerie, qui est desservie par une halle aux poissons de 2 500 m2• 

y compris une chambre froide, un depót a baren!!s de 4 355 m2, un autre 
depót a harengs de la Maison „Mewa" (peche au larl!e) 2 413 m2, des fabriques 
de conserves et des chambres a fumer les poissons. 

A l'abord de ce quai. non loin du brise-lames, se trouve un entrepót 
d'huiles m inerales de 288 m•, ainsi que 2 reservoirs a mazout de la Maison 
.,Polmin". Un reservoir souterrain est en cours de construclion. 

c) A l'Ouest de l'eperon „Nord" se trouve le Bassin des Chantiers de Gdynia -
6 a 8 m de fond. avec un dock flottant a 3,500 tonnes eł une J!rue flot 
tante a ciseaux (capacite 50 t.) et sur le hord, une cale de lancement 
p onr les cotres des pecheurs et !es yachts, ainsi qu'un atelier de reparation. 

A l'Ouest de l'eperon „Sud" se trouve le Bassin des Pecheurs, 6 m 
de fond. Du cóte Sud aupres du Quai Kaszubski se lrouve le depót 
a harenl!s de la Maison „Mopol", surfa ce 1 276 m•, et un autre plus restreint 
a parois isolee s . A l'Ouest. pres du Quai des Pecheurs se trouvent des 
chambres a fumer les harengs. ainsi que les etablissements de l'ind ustrie 
poissonniere. 

IV. Bassln du Pres ident (Basen Prezydenta), surface 25 ha. profondeur 6 a 9 m. 
Il est situe au S. du Bassin Sud. Ses limites sont formees au Nord par le Quai 
Wilson a l'Ouest par le Quai du President et au Sud par le Quai Pomorskie (Quai 
de Pomeranie). 

a) Quai Wilson, lonj!ueur 642 m. profondeur 9 m. Il est lon,:!e par: le ma,:!asin 
de la Maison „ Vistula" de 303 m' de surface, !es etablissements de la 
,,Żel!lui;!a Polska" 960 m'. et l'embarcadere de navigation cótiere pour voya• 
geurs. qui d' ailleurs sera sous peu transporte sur le Qua i Pomorsk ie. 
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b) Quai du President (Nabrzeże Prezydenta), longueur 263 m, profondeur 8 a 9 m 
c) Quai Pomorskie, longueur 622 m, profondeur 6 a 8 m. 

C' est id que sera concenlre le trafie de la navigation cótiere pour 
!es voyageurs. 

V. Bassin des Yacbts, surlace 4 ha. prolondeur jusqu'a 5 m. 

C. P o r t I n t e r i e u r. 

I. Chenal du Port, longueur 2.5 km, profondeur 8 a 12 m. Il prend son origine 
sur l'allonl!ement du Quai du Port et entre dans la direction N. W . iusque dans 
le terriloire. Le cóte droit du Chenal est attenant aux terrains du Port de Guerre, 
le cóte gauche - au P o rt de Commerce. Le chene.l est limite a gauche successi
vement par: le quai des Pilotes, le quai Norvegien et le quai Yougoslave. 

a) Quai des Pilotes, (Nabrzeże Pilotowe), longueur 200 m. prolondeur 10 m. 
Il ser! de slationne ment aux vedettes d es pilotes et aux remorqueurs du port. 
Le !oni! du quai se trouvent: le hanl!ar en tole N° 1. surfa ce 4 OOO m2 pour 
!es colis en balles, la Capilainerie du Port (poste des pilotes et statino des 
signaux) et l'embarcadere du bac qui lransporte de l'aulre colo du chenal. 
Le quai est d esservi par 4 J!rues. dont deux a 1.5 t. el deux a 3,5 tonnes. 

Cabie sous - marin. Il passe par le chenal en partant du Qua i des 
Pilotes et est marque -- du cóte Nord du Chena] par deux signes d'aligne
ment, espaces de 40 m el surmontes d'une boule noire, posee sur un disque 
lrapezoidal marque de la lettre T. sous leque l se trouve une ileche pointe 
bas. De plus, sous le disque du sil!ne anterieur se trouve une planchette 
jaune portant l'inscription noire: ,.Nie rzucać kotwicy. No anchorage". La 
nuit cel alignement est eclaire - voir Spis latarń. 
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b) Quai Norvegien (Nabrzeże Norweskie). Jl l onge dans la direclion N. W. le 
cole gauche du Chenal du Port, entre !es Bassins N° I et N° li. longueur 
260 m, prolondeur 10 m. 

c) Quai You,!os/ave (Nabrzeże Jul!oslowiańskie) - en cours de conslruclion 
longueur 260 m, profondeur 8 m. Il se trouve entre les Bassins N° Il et 
N° III (en cours de construction). 

d) Port au bois. Il est situe du cole droil du Chenal du Port, lonl!ueur du 
quai 150 m. 2 ietees doni une de 125 m et l'autre de 110 m. Profondeur 
8 m. Les depóts de bois de 120 OOO m' de surface appartiennenl a la Mai
son „Paged". 

D. Bassin N° I du Marechal Piłsudski, surface 27 ha, profondeur 10 m. C'esl 
le premier bassin a J!auche du Chenal du Port. Jl est limile au S. E. par le Quai 
Polonais. au S. W. par le Quai de Rotterdam el au N. W. par le Quai Indien. 

a) Quai Polonais (N11brzeże Polskie), longueur 1130 m. profondeur 10 m. Il est 
desservi par 17 grues sur portique s doni 12 a 1.5 f , 1- 5 t et 4-3 t chacune. 
Le l onl! de ce quai se lrouvent les entrepots des enlreprises suivantes: 
.,Cukropnl", 18 OOO m2, ,.Fett er" (fruils) 2000 m1 • .,American Scantic Line" 
2644 m', les deoots a labac 5600 m2• , . Społem" (epiceries) 1200 m1 • .,Panta
rei" (marchandises en halles) 5180 m1, l"enlrepól N° 3 de „ Pol.-Bryl." 
6500 m2, l'entrepól N° 5 (a łon~ terme) 15 700 m1, un entrepót frii;!orifipu.
surface 15 600 m• pour 1200 wagons (c'est le plus important de tous !es 
entrepóts de s port de !'Europe), l'enlrepot „MFH" pour l'approvisionnemenl 
des uniles - surface 1330 m1. 

b) Ouai de Rotterdam (Nabrzeże Rotterdamskie), lonJ!ueur 310 m, orofondeur 
8 m. Cinq l!rues sur porliques, doni 1 a 2 5 t, et 4 a 1.5 t. Le long de c.
quai se trouvent: le hangar N° 2, 13 260 m1 , !es hureaux de „Gdynia - Port" 
(transoort des marchandises par voie feree), l'Office Central de la Douan,· 
et la labrique des produits pharmaceutiques, y compris un dehót 1800 m'. 

c) Quai lndien (Nabrzeże Indyjskie), longueur 1109 m1 , prolondeur 10 m. lri 
son! amenages: une decortiquerie de riz avec 2 deoots. d'une surface tołalr 
de 8600 m2, doni le rendemenl annuel monie a 150 OOO tonnes. l'huitlerir 
„Union" y compris ses entrepóls, surface 4000 m2• des silos - 5000 t. en!in 
la Maison „Polski Melas" avec 2 rhervoirs a 14 800 t en un elevateur 
a cereales a 15 OOO tonnes. 



ID. Bassin N° li du Ministre Kwiatkowski (Port franc.), surface ca 16 ha, pro
fondeur 9 m. C'est le second bassin a gauche du Chenal du P ort. Il est limite 
au S. E. par le Quai Americain, au S. W. par le Quai Tchecoslovaque et au N. W. 
par le Quai Roumain. 

a) Quai A mericain (Nabrzeże Amerykańskie), longueur 820 m, profondeur 9 m. 
Il est desservi par 13 grues aupres desquelles se trouvent !es entrepóts sui
vants: le N° 1 (coton) 12 OOO m2 , 2 enlrepóts a long terme dont l'un a 820 m2 

de surfaca, e t l'autre 4600 m•, 2 entrepóts pour les marchandises en balles 
12 OOO m' , et 12 500 m•. 

b) Quai Tchecoslovaque (Nabrzeże Czechosłowackie), longueur 240 m1• profon
deur 8 m. Il n' est pas encore mis en exploitation. 

c) Quai Roumain (Nabrzeże Rumuńskie), longueur 860 m, profondeur 9 m. 
Il est termine mais pas encore mis en exploitation. 

IV. Bassin N° ID, en cours de construction. 

Bouees et Tonneau:x dans le Port. 
En vue de facilite r la man oeuvre des vaisseaux par mauvais temps, on a pose 

4 tonneaux dans l e Bassin a charbon, p arallelement au Quai Silesien. Deux tonneaux 
d'amarrage son! pos<}s en avant des extremites d es jetees, dans le Port au bois. Trois 
bouees noires lumineuses marquent la limite Nord pe la profonde ur d e 8 m, dans le 
Chena! du Port. 

Alignements. Ils son t disposes c omme suit: 
1) Deux signes. poses a l'extremite du Chena! du Port marquent la profondeur de 

8 m. Cet alignement est eclai5e pendant la nuit - voir Sp. Latarń. 
2) Deux si~nes, poses vis a vis de la Capitainerie du Port marquent le parcours du 

cabie sous - marin. qui passe par le Chena\ du Port. Cel alignement eSI eclaire 
pendant la nuit - voir ci-dessus „Quai des Pilotes" et Sp. Lat. 

Cibles. lis passent entre !e s extremites d es brise-lames, dans !es e ntrees. et 
traversent le Che na! du Port a la hauteur de la Capitainerie du P ort - voir ci-d essus. 

Docks et Atelier•• Les Ateliers de l a Marine de Guerre se trouvent dans le 
Bassin Nord (Port de Guerre). lis son t desservis par un petit d ock llottant. et une grue 
flottante a capacite de 25 t. Outre la reparation des machines. des chaudieres et des 
coques. on y consruit l es petits vaisseaux ainsi que toutes sortes d'embarcalions. On 
y procede aussi a la fonie et au moulage jusqu'a a 500 kg. 

Le Bassin Sud renferm e !es Etablissements de la „Stocznia Gdyńska" qui com
poennent: l dock flottant a capacite de 3 500 lonnes. une grue flottan te a ciseaux 50 t. 
Ces etablissemenls effecluenl la construclion des vaisseaux ainsi que toutes !es repara
tions. Une cale d e lance ment pour \es cotres de pecheurs et !es yachts ainsi qu'un 
atelier de reparation se trouvent non loin de la „Stocznia Gdyńska". 

Remorqueurs. L e service des remorques est effectue par „Państwowe Przed-
1iębiorstwo Ratowniczo - Holownicze" (Sociele d es Remorqyeurs et du Secours) qui en 
conserve le monopole. Le prix de remorque est fixe a 60 złolys. pour chaque heure 
commencee. d e travail effectif. La Societe dispose d'un puissant remorqueur de secours 
., Tytan", muni de tous les instruments necessaires. 

Scaphandriers, Les scaphandriers sont fournis par le „Urząd Budowy Portu" 
(Office de Construction d u Port). 

Deviation. La compensation d es compas est effectuee sur la demande de l'Ob
, .. rvatoire Maritime. 

Informatłons, Les informations concernant la navij!ation sont donnees par 
· it ou de vive voix, soit par T. S. F . de la Capitainerie du Port tel. 10-19 ou 10-47 

le l'Observatoire Maritime tel. 29-64. 
Carte• marines et instructions nautiquea. L'Observatoire Maritime est 

• liar~e de la ve nte e t des corrections de ces publications. 
Quarantaine, Le slationnement de quarantaine est fixe dans le Golfe a 3 mil

lr1 marins au Nord de Gdynia. dans la localite Babi Dół. On y trouve des hópitaux 
el une jetee en bois. 

Les demandes de quarantaine par T. S. F . sont adressees au medecin du Port: 
kl.'cxport Gdynia". 
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Deratisatłon. Eile est effectuee par le service de sante du Port qui delivre 
!es certificats y relatifs. 

Douane. La Baie de Puck comprise entre la ligne droite qui passe du Cap du 
Hel au Cap de Redłowo (au S. de Gdynia) constitue !es eaux interieures. Eile forme 
aussi la ligne de demarcation de la douane. Les ouvrages de construction qui avancent 
dans la mer font partie du territoire. L'etendue des eaux, a partir dti la ligne de de
marcation de la douane jusąu'a 6 milles marins vers le large, forme la ztl•ne de la douane. 

Police de la douane. La police de la zóne de la douane est conliee a la 
Garde lrontiere (Straż Graniczna). Ses fonctionnaires portent l'uniforme et sont armes. 
La zóne cótiere et la zóne des eaux territoriales polonaises (3 milles m,arins au dela de 
la cóte) sont soumises a la surveillance de la Garde F rontiere. 

Le service de la douane est exerce conformement aux reglements en vigueur 
arretes par le „Dz. Ust. R. P. N° 105/26. § 609. N° 84/33. § 610 et N° 90/34. § 820. 

Zone franche a Gdynia. Eile comprend le Bassin N° II du Ministre Kwiat
kowski el !es quais: American, Tchecoslovaque et Roumain. ainsi q,ue leurs terrains 
limitrophes. Les vaisseaux qui se trouvent dans la zóne franche sont exempts de frais. 

Frais de port. Les vaisseaux enlrant au Port de Gdynia sont redevables des 
frais de lonnage. de stationnement. d"amarrage. de chargement. de pilotage. de transbor
dement. d'emmagasinement etc„ conformement aux tarifs lixes - vóir „Monitor Polski" 
N° 113/34, § 155. 

V IL LE. 

Ville de Gdynia. Le centre de la Ville s'etend au Sud du Po,rt. Sa population 
est d' environ 100 OOO habitants (y compris les faubourgs). 

Ses faubourgs son!: Oksywie au N. de la Ville. Obłuże au N. N. W„ Chylonia 
au W. N. W ., Grabówek au W .. Witomino au S. W. et Orłowo au Sudl. 

Autoł'ites et service■• Les Autoriles militaires et civiles' qui siegent a Gdynia 
sonl les suivanles: 

Autorites Militaires: Le Commandement de la Flotte (Dowództwo Floty) en tant 
qu'autorite e n Chef. et le Commandemenl de la Defense des Cótu (Dowództwo Obrony 
Wybrzeża). Adresse: Dowództwo Floty, Gdynia 3. 

Autorites Civiles-Maritimes: Urząd Morski (Office de la Marine de Commerce). 
Kapitanat Portu (Capitainerie du Pod). duquel releve le pilotage du :Port. Jl convient 
en plus de signaler: Izba Morska (Chambre Maritime) atlachaee au Trilbunal de la Ville. 
Sąd Okręgowy (Cour de Justice). Morski Urząd Rvbacki (Office Maritiimc de la Peche). 
Obserwatorjum Morskie (Observatoire Maritime), Inspektorat Straży Giraniczne; (Insrec
torat d e la Garde Frontiere), enfin !es Consulats des dilferents pays. L'autorite civile 
et administrative de la ville de Gdynia est exercee par le Commissaire du Gouvernet 
meni de la Republique Polonaise (Komisarz Rządu R. P. w Gdyni). 

Hopitaux. La Ville possede trois hópilaux, administres: l par les autorites 
rnilitaires, I par les Soeurs de Charite et le troisieme destine a ux mal:adies infectieuses. 

Home du Marin. Il y en a 2 dont. un polonais el l'autre sUtedoi1. 

Ravitaillement. Le ravitaillement en vivres d es navires est ,effectue sur plac,• . 
en quantite suffisante. par un !!rand nombre de fournisseurs. Le ravillaillement en eau 
douce est effectue direclemenl des conduites d'eau du port. par la Capitainerie du Porl. 
Le charbon de soute est fourni a discretion. En principe le ravitaille:ment en charbon 
de soule se fait s imultanemenl au chargeme nt d es marchandises, soit au cours du sta
tionnement pres des brise-lames. Le mazout et !es essences sont fournis par les Mai
sons „Polmin" et „Gazolina". 

ComDlunication par vole de terre, Eile est effectuee par le reseau du 
voies ferrees suivantes: Gdynia-Gdańsk-Grudziądz-Działdowo-Warsza,wa avec raccor, 
dement sur Białystok. Wilno. Brześć et les gares des Soviets d'une part. ainsi que celle• 
de la Roumanie via Radom et Lwów. d'autre part. 

Gdynia-Gdańsk-Toruń-Włocławek-Kutno-Łowicz-Łódź e t une quantite de raccor 
dements vers le, cenlres industriels du pays. 

Gdynia-Gdańsk-Bvdl!oszcz-Gniezno-Poznań-Katowice et au delii. iusqu'a la Haut, 
Si!esie allemande, soil via Dziedzice jusqu'aux gares Tchecoslovaques. 



Gdynia-Wejherowo-Szczecin-Berlin. enfin la ligne principale: Gdynia-Haute Silesie 
qui passe en dehors du terriloire de la V. L. de Gdańsk. 

Communication par voie de mer. Il existe 48 lignes regulieres qui joil!nenl 
Gdynia a 191 Ports d 'outre - mer. appartenant aux pays suivanls: Bell!ique, Bulgarie, 
Dane mark, Estonie, Finlande, France, Grece, Espal!ne, Hollande. Italie. Lilhuanie. Lettonie, 
Allemal!ne, Norvege. Portugal. Roumanie, Suede, les iles Brilaniques. el !es domaines 
de la Grande Bretagne sur la Mer Mediterranee. la Turquie; les ports de l'Afrique, 
de l'Amerique du Nord el du Sud. !'Asie (Levanl. Indes et E xtreme Orient). 

Trafie du port. Au cours de l'annee 1935 le Port a ete visite par 4778 vais
seaux, a capacite totale de 4 559140 tonnes NRT. 



WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE 
AVIS AUX NAVIGATEURS 

BIURO HYDROGRAFICZNE 
MARYNARKI WOJENNEJ 
WARSZAWA, UL. WAWELSKA 7 

BUREAU HYDROGRAPHIQUE 
DE LA MARINE DE GUERRE 
WARSZAWA (VARSOVIE) WAWELSKA 7 

OluQołci geograficzne od Greenwich. Kursy 
i pelengi rzeozyNi8te od 0° do 380° według 
ruchu wskazówki zegarowej liczone od mo
"'*· Gr-tlnioe sektorów lttłarń mor"skich od 
moria. Głębokości w metrach przy średnim 

Longitud&s g&ogr. Greenwich. Covrs e t relł· 
vements vrais 0°- 360° ptłs de la mer dan• 
le sens de J'aiguille d'une montre. Limit•• 
des secteurs des pharea donn.8es de la mer. 
P rofondeuts e ,, m&trel!I rdcduite au niveau 

1tanie wody. moyen de la met. 

Prenumerata roczna: 8· - 21 
Pojedyńczy numer: 0·35 Zł 

Souscriplion annuelle: 8·- Zł 
Exemplaire separe: 0·35 Zł 
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II. Danja. Kattegat. Okr. św. Lii.so-Trindel. Ponowne zakotwicze· 
nie właściwego okrętu . , . . . . . . . . . . . 357 

Ili. Ogłoszenia 

(Avi•)• 
Polska. Załqcznik: Nalepki do Spisu latarń i sygn.naw, 
(Pologne. Annexe. Ettiąuettes pour la Liste de phares), 

341. Polska. Zatoka Gdań•ka. 
Gdynia. Kanał Przemysłowy. Prze
niesienie św. 

Poprzednia wiadomość: W. ż. XXI/360 
(T) - 2 - 1935 r. 

Nowa poz. gg. św.: 54° 32' 20" N. 
18 ' 31' 54" Ost. 

Szczegóły: Światło (54° 32' 24" N. 
18° 31' 38 Ost) zo

•tało przeniesione na północno - zachodni 
koniec nabrzeża jugosłowiańskiego w miej
ace istniejącego tam S,1 które zlikwido
wano. Pozostałe dane bez zmian. 

Spis latarń: Pol. L. p. 162 i 150 w Do
.lulku Nr, 1 - patrz załącznik. 

I. 

341. Pologne. Golfe de Gdań•k• 
Gdynia, Canal de l'lndustrie. De
placement d'un feu. 

Reference: W. Ż. XXl/360 (T) - 2 -
1935. 

Nouvelle pos. geogr. du F.: 54° 32' 20" N. 
18° 31' 54" E. 

Details: Le feu (54° 32' 24" N. 
18° 31' 38" E) - a ete 

transfere sur le bout N. W. du ąuai You· 
goslave au lieu du feu fix. qui est enleve, 
li n'a subi aucune autre modification, 

Liste des phares: Pol. § 162 et 150 voir 
Supplemenl N° 1 - voir annexe . 

(Urząd Morski - Komunikat Nr. 8/36 r.). 

342, Pol•ka. Zatoka Gdań•ka 
ł Pucka, Zarządzenia zimowe. 

Czas wykonania: Po 1 listopada 1936 r, 

Szczegóły: W czasie tym będą usunięte 
w•zystkie letnie znaki nawigacyjne oraz 
nutępujące pławy: św. - bucz. ,.GS" (54° 
ll.6' N. 18" 36.7 Osi); św.-dzw . .,Redło
wo O" (54° 29.3' N. 1s0 35.2' Ost); św.-
1łtw . .,Depke Cntr." (54° 38,9' N. 18" 32.7' 
Chi); św. -dzw . .,Hel S" (54° 35' N. 18° 
44'' Osi); św.-dzw . .,Hel Gran," (54° 36.3' N. 
IN" 47.4' Osi); św. - dzw. ,.Hel W" (54° 
17.2' N. 18° 45,5' Ost). Pławy powyższe 
h~.t" zastąpione wiechami z odpowiednimi 
,nakami szczytowymi, 

Na swych pozycjach pozostaną tak 
1ll111lo, jak na to lody pozwolą - tylko 
,.1, wa św. - bucz. .,Hel N" (54° 37.8' N. 

'>0.3' Os!) i pława św.-dzw . .,GD" (54° 
· N. 18° 36,3' Os!). 

342. Pologne. Golfe de Gdań•k 
et Baie de Puck, Dispositions hivernales. 

Execution: Apres le 1 Novembre 1936. 

Details: On enlevera a cetle epoąue tous les 
signes marinsd'ete a insi ąue !es bouees lumi
neuses suivantes: .,GS" a sifflet (54° 32.6' N. 
18° 36.7' E): .,Redłowo O" a cloche (54° 
29.3' N. 18° 35.2' EJ; .,Depke Cntr," a cło
che (54° 38,9' N, 18° 32.7' E); .,Hel S" 
a cloche (54° 35' N. 18° 49' EJ; .,Hel 
Gran" a cloche (54° 36,3' N. 18° 47.4' E). 
., Hel W " a cloche (54° 37,2' N. 18° 45.5' E): 
Ces bouees seront remplacees par des 
balises surmontees des signes. 

On ne laissera en place - aussi long
temps que les s;ilaces le permettront - que 
la bouee lumineuse a sifflet „Hel N" (54° 
37.8' N, 18° 50.3' E). et la bouee lumineuse 
a cloche „GD" (54° 32.2' N. 18° 36.3' E). 

(Urząd Morski - Komunikat Nr. 8/36 r.). 

11. 

543. Niemcy. Pillau (Piława\, Przepisy żeglugowe w strefie znajdowania 
l'udwodnych objektów nawigacyjnych. 

Szczegóły: W celu ochrony podwodnych obiektów nawigacyjnych (nadajnik dźwię
·v, kable prowadzące i t. p.), znajdujących się w odległości około 160 m na NO od 
hucz. pławy Pillau, wzbronione jest rybołóstwo za pomocą sieci głębinowych, bagro-

Il 



wanie, zakotwiczanie statków, trałowanie i t. d. 
fiir Seefahrer zeszyt 35 z 1936 r. p-kt 3795/36. 

Bliższe szczegóły patri: w Nachrichten 

Mapy: Niem. Nr. 23 (plan), 51. 

Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 329. 
(N. f. S. - 3795/36). 

344. Niemcy. Greifswalder Bodden, Tor wodny Stralsund. Wejście 
do Barhoft i Stralsund, Dodatkowe dane odnośnie świateł kierunkowych. 

Poprzednia wiadomość: W, Ż. X/155/3/b, c, - 1936 r. 

1. DOLNE ŚWIATŁO NABIEŻNIKA BOCK. 

Poz. gg. przybl.: 54° 27' N. 13° 02' Ost. 

Szczegóły: Światło to zostało wzmocnione w sektorze od krk. r:z. 302.1 ° do krk. 
· rz, 342,1°. Swiatło będzie c;r;ynne be;r; względu na stan lodów w cieśniniie. 

2. DOLNE ŚWIATŁO NABIEŻNIKA VIERENDEHL•GRUND. 

Szczegóły: Światło widoczne jest dookoła hory;r;ontu i będzie czynne bez względu 
na stan lodów w cieśninie. 

Mapy: Niem, Nr, 141 [2], 145 [l]. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 685. 691. 
(N. f. S. - 3892/36). 

345. Niemcy. Mecklenburger Bucht, Wymiana pławy St'aberhuk„ 

Poz. gg.: 54° 23' 46" N, 11° 21' 00" Osi. 

Szczegóły: W ;r;wiązku z uruchomieniem stacji mgłowej Staberhuk. została wymie· 
niona dotychczasowa pława bucząca Staberhuk O przez nową bialq pławę drążkową 
z napisem „Staberhuk O" i wschodnim znakiem szczytowym. 

Mapy: Niem. Nr. 30. 31. 36. 69. 

Locje: Niem. Sbb. Ostsee S 1931. str. 173 i Uzupełn. 1936 r. 

(N. f. S. - 3874/36). 

346. Niemcy. Febmarn. Staberbuk, Uruchomienie stacji sygmałów mgłowych. 

Poprzednia wiadomość: W. ż. XVIJ/321 (P) · - 1936 r. 

Poz. gg. przybl.: 54° 24' N. 11° 19' Ost, bezpośrednio przy latami morskiej. 

Szczegóły: Znajdująca się w tem miejscu stacja mgłowa zosta,ła uruchomiona 
i nadaje sygnały dźwiękowe za pomocą elektrycznego nadajnika membranowego w/~ 
następnej charakterystyki: 

Litery Morse'a „ST": 

dźwięk . . 1 s 
kr. przerwa 1 s 
dźwięk . . 1 s 
kr, przerwa 1 s 
dźwięk . . 1 s 
kr. przerwa 3 s 
dźwięk , . 3 s 
kr. przerwa 19 s 

Okres . 30s 

Wysokość tonu: 500. 

III 



Wygląd podstawy: Żelazna wieżyczka kratowa, szarego koloru pokryta blachą na 
cokole z czerwonych cegieł. 

Mapy: Niem, Nr. 30, 31, 36. 69. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I 871. 

Locje: Niem, Shb. Ostsee S 1931. str. 173. 
(N. f. S. - 3797/36). 

347. Niemcy. Kieler Bucht. Hohwa,chter Bucht. Strzelania artyle
ryjskie i broni małokalibrowej. 

Czas strzelań: Od 1 do 30 września 1936 r. we wtorki i piątki od godz. 0700 do 1400. 

Granice zagrożonego obszaru morskieto: 

północna: równoleżnik 

południowa: 

zachodnia: południk 

wschodnia: 

S4° 25' N. 
5;4o 18,8' N. 
10° 39,5' Ost. 
10° 50.3' Ost. 

(N. f. S. - 3798/36). 

348. (P) Niemcy. Kieler F8rde. Latarnia m. Friedrichsort. Zmiana 
charakterystyki światła. 

Poz. gg. przybl.: 54° 24' N. 10° 12' Ost, 

Szc:zegóły: Prowadzący sektor białego światła stałego zostanie w drugiej połowie · 
września b. r. zastąpiony takimż sektorem białego światła przerywanego (Przw), w/g 
11a5t. charakterystyki: 

przerwa . 
światło . 

Okres 

1 s 
5s 

6s 

Ponadto siła światła tego sektora zostanie wydatnie wzmocniona (zasięg - 20 Mm). 
Charakterystyka świateł pozostałych sektorów - bez zmiany. 

Mapy: Niem. Nr. 30. 32. 35. 67 i 69. 
(N. f. S. - 3875/36). 

349. Niemcy. Kieler F3rde. Reda Holtenaa. Zmiana miejsca hulka 
wę1tlowego. 

Szczegóły: Znajdujący się stale na redzie Hol'tenau węj!lowy hulk. został obecnie 
1•rzesunięty na nowe miejsce, którego poz. gg. wynosi: 54° 22' 23" N. 10° 10' 21" Ost. 

Mapy: Niem. Nr. 32 (plan D). 42 i 67. 
(N. f. S. - 3876/36), 

350. Niemcy. Kieł. Dodatkowe przepisy portowe dla statków znajdujących 
w obwodzie portu wojennego. 

Szczegóły: Statki. dokonujące próbę maszyn przy nabrzeżu którejkolwiek ze stoczni. 
,,.,wiązane są do podnoszenia następujących sygnałów: 

w dzie.ń: kala - ato:lek (wierzchołkiem w dól)-kula, w kie
runku pionowym w odstępach 1.5 m e .. • w nocy: 3 światła: czerwone - zielone - czerwone, 
w kierunku piono wym w odstępach 1,5 m. 

Oatrze:lenie, Ostrzej!a się przed zbliżani1:m się do rufy statków, które mają 
,lnlcsione wyżej podane sygnały. 

(N. f. S. - 3893/36) 
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351, . Dania. Tor wodny SmaaJand, GrBnaund. Tolke-Barre , Głębokości. 

Poprzednia wiadomość: W. 2. XIV/264 - 1936 r. 

Poz. gg. przybl.: 54° 52' N, 12° 13'/; Ost. 

Szczegó(y: W dniu 12 sierpnia r. b. głębokość wybagrowanego kanału pomiędzy 
Gamie i Ny-Tolk wynosiła: 

na wschodniej krawędzi . . 4,7 m · 
w środku . . , • . . . 6,0 m 
na zachodniej krawędzi . . 4,0 m. 

Locje: Niem. Shb. Belte 1926, str, 489 i Uzupełn. 1936 c, 

(E. f. S. - 2343/36 i N. f. S. - 3896/ 36). 

352. Dania . Tor wodny na S od wyspy Fionii. Klordyb , Głębokość. 

Poprzednia wiadomość: W. 2. IX/ 149 ·- 1936 r. 

Poz. gg. przyb[. pławy dzwonowej Kliirdyb S: 54° 50.6' N, 10° 33.1' Ost. 

Szczegóły: Głębokość toru wodnego w linii nabieżnika pozostaje bez zmian. a mia-
nowicie 3,8 m. 

Locje: Niem. Shb. Belte 1926, str. 412 i Uzupełn. 1936 r. 

{E. f. S. - 2404/36 i N. f. S. - 3999/ 36). 

353. Dania, Mały Bełt. Na W od Vej■nll.■ Nakke . Wrak. 

Poz. gg. przybl.: 54° 48.5' N. 10° 15.0' Ost, około 6 Mm na W od Vejsnćis Nakke. 

Szczegóły: W miejscu tym stwierdzono wystającą z wody na 21
/ 2 m dryfującą 

belkę drewnianą. 
{E. f. S. - 2392/36 i- N. f. S. - 3883/ 36). 

354, Dania , Mały Bełt, Bogen•e• Kanał i Po rt, Głębokości. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XVH/330 - 1936 r. 

Poz. gg. przybl.: 55° 34,2' N, 10° 4,9' Ost. 

Szczegófy: Przepisowa głębokość w porcie Bogense, oraz w wybagrowanym kanale 
powinna wynosić: 4.4 m. zaś w tymże kanale na wschód od mielizny Ho/men: 4.7 m. 
W rzeczywistości głębokości są następujące: 

w pierwszym wypadku . . . 4 m 
w drugim wypadku . , . . 4,4 m, 

Locje: Niem. Shb. Belte 1926. str. 100 i Uzupełnienie 1936 r. 

(E. f. S. - 2345/36 i N. f. S. - 3895/36). 

35S. Dania. Kattegat. laefjord. Jll.gerspri•. Strzelanie artyleryjskie. 

Poz. gg. przybl. A/holm: 55° 55' N, U 0 54' Ost. 

Czas strzelań: 16, 17. 18 i 21 września 1936 r. od godz. 1030 do 1430. ponadto 
18 września 1936 r. od godz. 1800 do 2200. 

Zagrożony obszar morski: Na zachód od wybrzeża Horns Harred, nazewnątrz od 
poligonu artyleryjskiego, oraz na odległość 2 Mm w krk. północnym od A/holm. 

(E. f. S. - 2346/36 i N. f. S. - 3897/36). 

356, Dania, Katt egat. Tangen. Płycizna. 

Poz. gg.: 56° 38' 07" N. 10° 38' 48" Ost. 

Szczegóły: W miejscu tym został rozsadzony dynamitem duży głaz podwodny. 
Obecnie głębokość ponad głazem wynosi 3.7 m. 

V 

Mapy: Niem. Nr. 25 i 62. Duńskie Nr. 259. 

Locje: Niem. Shb. Skagerrak 1927. str. 138. 

(E. I. S. - 2142/36 i N. f. S. - 3461i36). 



357. Dania. Kattegat. Okręt świetlny LA■o-Trindel. Ponowne zakot-
wiczenie właściwego okrętu. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XVII/339 - 1936 r. 

Poz. gg. przybl.: 57° 28' N. 11° 20' Ost. 

Szczeg6ly: Ponownie zakotwiczono właściwy o.kręt św. Lćisó-Trindel ze zmianami 
podanemi w poprzedn. wiadomości. 

Jednocześnie usunięto zastępczy okręt świetlny. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 II 2544. · 

Radioslużba: Niem. N. F. 1936 Nr. 3112 D. 

(E. f. S. - 2405/36 i N. f. S. - 4001/36). 

Szef Biura Hydrograficznego Mar. Woj. · 

A. Reyman, kmdr. ppor. 
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Ili. Ogłoszenia 

(Avi11). 

Kattegat. Limfjord. Hals-Barre. Zmiany w oznakowaniu 

Polska. Zalqcznik: Nalepki do Spisu latarń i svgn. naw. 
( Pologne. Ann exe: Ettiquettes pour la Liste de phares). 

358. Polska, Zatoka Gdaóska. 
Hel, Szwedzka Górka, Zmiana cha
rakterystyki światła. 

Czas wykonania: Z dniem 15. X. 1936 r. 

Poz. gg.: 54° 37,7' N. 18° 49,3' Ost. 

Nowa charakterystyka: Blsk. gr. (4). 
błsk. 0.3 s 
przw. 1.7 s 
blsk. 0.3 s 
prz:w. 1,7 s 
błsk . 0.3 s 
przw. 1,7 s 
błsk. 0,3 s 
przw. 5,7 s 

Okres. 12.0 s 
act. 

Wysokość św. nad poz. morza: 41 m. 

Widzialność: 10 Mm. 

Imre szczegóły: Powyższe św, zostanie 
w październiku dla celów próbnych wzmoc• 
nlone przez zamianę źródła św. n a elek• 
lryczne i wówcza s widzialność zwiększy 
,1, do 16 Mm. Ostateczne uruchomienie 
łw. elektrycznego nastąpi w terminie póź
ulcjnym. 

,'i,,/a latarń: P ol. 1932. Dodatek Nr . 1, 
I I'· 13 (załącznik). 

I . 

358. Pologne. Golfe de Gdańsk. 
Hel. Szwedzka Górka. Modification 
du cara clere du feu. 

Execution: Le 15 Octobre 1936. 

Pos. geogr.: 54o 37,7' N, 18° 49,3' E. 

Caractere: F. 4 e. 
eclat 0,3 s 
eclipse. 
eclat 
eclipse. 
eclat 
eclipse. 
eclat 

1.7 s 
0,3 s 
1.7 s 
0.3 s 
1.7 s 

0,3 s 
eclipse . 5,7 s 

Periode 12,0 s 
(a acetylene) 

Hauteur au•dessus du niveau: 41 m. 

Portee: 10 M. 

Details: Au mois d'Oclobre c. le fe u sera 
renforce (a titre d'essai) par le rernplace
ment d e sa sour ce par le feu electrique. 
La portee dans ce cas sera augmentee 
a 16 M. La mise en service delini
tive (du feu electr.) aura lieu prochai
nement. 

Lisie des phares: Pol. 1932. Supplement 
N° 1 § 13. 

(Urząd Morski - Komunikat Nr. 9/36). 

'.łS9. Polska. Zatoka Gdańska. 
0dynia•port. Ponowne uruchomienie 
, .,, liolatarni. 

·f>rzednia wiad,: W. Ż. XVIl/340- 1936, 
•~ważnia się. 

•~ latarń: Pol. 1932. Dodatek Nr. 1. 
I'• 308. 

359. Pologne. Golfe de Gdańsk. 
Gdynia-port. Mise en service du ra
diophare. 

A vis anterieur: A. a. N. XVII/340 de 
1936. - Annule. 

Lisie des phares: Pol. 1932. Supplement 
N° 1 § 308, 

(Urząd Morski - Komunikat Nr. 9/36). 

'60. Polska. Zatoka Gdańska. 
11,lynia • port. Uruchomienie nowego 

' wn1111 do sygnalizacji mgłowej. 

I , il!,: 54° 31' 39" N, 18° 33' 46" Ost, 
11rnwej stronie wejścia do Basenu Pofud· 

· ,wv110, na wieżyczce latarni wejściowej. 

360, Pologne. Golfe de Gdańsk. 
Gdynia-port. Cloche pour signa lisalion 
en temps d e brume. 

Pos. geogr.: 54° 31' 39" N. 18° 33' 46" E. 
a droite, a l'entree au Bassin Sud, sur la 
tourelle du phare d'entree. 

II 



Charakterystyka sygnal6w: 
dźwięk. . . 
przw. . ... 

3 s 

19 s 

Okres. . 22 s 

Nadawania sygnałów: Tylko podczas gęs
tej mgły przez bicie w dzwon. 

Spis latarń: Pol. 1932. Dodatek Nr. 1, 
I. p. 311 b (załącznik). 

Caractere: 
son 
silence . . . 

3 s 
19 s 

Peńode 22 s 

Fonctionnement: Pendant la brume: en 
faisant sonner la cloche. 

Lisie de phares: Pol. 1932. SuppUment 
N° 1 § 311 b (annexe). 

(Urząd Morski - Komunikat Nr. 9/36). 

361. Pobka. Zatoka Gdańska. 
Orłowo. Zniesienie starego pomostu. 

361. Pologne. Golfe de Gdań•k• 
Orłowo. Suppression de la vieille jetee 
du voyageurs. 

Poz. gg. przybl.: 54° 28,9' N. Pos. geogr. appr.: 54° 28,9' N. 
t8° 34,4' Ost. 18° 34,4' E. 

Szczegóły: Stary pomost, znajdujący się 
po północn~j stronie nowego pomostu, 
został całkowicie rozebrany, a św. zł. na 
jego końcu zgaszono i usunięto. 

Details: La vieille jetee des voyageurs, 
se trouvant au Nord de la nouvelle jetee. 
sera enlierement demontee et le feu vert 
sera enleve. 

11. 

362. Niemcy. Frł•che• Haff (Zalew Śwlety). Pey••• U1tawienie mantu 
dla sygnałów burzowych. · 

Poz. gg., 54° 39' 40.5" N. 20° 06' 14,0" Osi. 

Szczegóły: W miejscu powytszym ustawiony został telazny maazt z rej11 i chor11-
giewką u szczytu. 

Wysokość całkowita masztu: 30 m. 

Wysokość masztu do rei: 27 m. 

Kolor masztu od dołu do rei: biały, reja i górna część masztu ponad reją - czer
wonego koloru. Obsługa sygnałów burzowych jest już czynna. Skrzynka pogody znaj
duje się na ścianie szopy z narzędziami niedaleko od masztu burzowego. 

Mapy: N iem. Nr. 23 (plan), 51. 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1936 I. Dodatek Nr. 100. 

Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 343. 

(N. f. S. - 4015/36). 

363. Niemcy. Frische• Haff (Zalew Świe:ly). Tolkemiter Baken. 
Zmiany w oznakowaniu. 

III 

Szczegóły: a) PŁA WA T N I (54° 20.3' N, 19° 29,6' Oat): 

przesunięto w krk. O S O na o dległość około 700 m od dotych
czasowej poz. gg.; 

dodano wschodni znak •zczytowyJ 
zmieniono napis T N 1 na TO. 

b) PŁA WA T N2: 

przesunięto w krk. N na odległość około 100 m od dotycb. poz. 1111,1 

zmieniono napis T N 2 na T N. 



c) PŁAWA T NJ: 

przesuni((IO w krk. S W na odlęgłość około 100 m od dotychcza
sowej poz. gg.; 

dodano zachodni znak szczytowy; 
zmieniono napis T N 3 na T W. 

Mapy: Niem. Nr. 22. 23 i 51. 

(N. I. S. - 4099/36). 

364. Niemcy. Pommersche Bucht. Podejicle do Zinnowitz. Usu
nięcie pław. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XII/ 199 - 1936 r . 

Poz. gg. przybl.: a) Zinnowitz-Bank S: 54° 05.7' N, 13° 58,2' Osl. 
b) Zinnowilz-Brilcke: 54° 05,3' N. 13° 55,9' Ost. 

Szczegóły: Sezonowe pławy stożkowe bia łe zostały już usunięte. 

(N. f. S. - 4313/36). 

365, Niemcy. Zatoka Swinem&nde, Strzelanie artyle ryjskie. 

Poprzednia wiadomość: W . Ż. XYl/296 (b) - 1936 r. 

Czas strzelań: Od 28 września do 5 października 1936 r . (nie jak poprzednio 
hyło do 3. X.). 

Granice zagrożonego obszaru morskiego: 

północna: równoleżnik 54° 10,2' N. 
południowa: linia brzegu, 
zachodnia: południk 14° 03' Osi, 
wschodnia: południk 14° 35' Ost. 

Strzelanie będzie się odbywało w dzień i w nocy ze wschodniego brzegu rzeki $wini. 

(N. f. S. - 4100/31). 

366. (T) Niemcy. Oder (Rzeka Odra). Damanscber Strom, Wrak. 

Poz. gg.: 53° 32' 16" N , 14° 38' 05" Ost na wschodniej stronie toru wodnego, 
około 50 m na N N O od czarnej 
stożkowe/ p{awy 33. 

Szczegófy: W m1e1scu tym zatonął mały parowiec. Nadbudówki jego sterczą 
A wody. Na W od wraku wyłożono zieloną pła"-Cę świetlno-wrakową z białym napisem 
Wrack. · 

C:1,arakterystyka światfa: Przw. zł, gr. (4), 

Mapy: Niem. Nr. 21. 

przerwa 
światło 

p rzerwa 
światło 

przerwa 
światło 

przerwa 
światło 

Okre s 

1 s 

2 s 
1 s 

2 s 

1 s 

2 s 
1 s 
6 s 

16 s 

(N. f. S. - 4102/36 (T). 
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367. Niemcy . Stolpmłinde, Swinemłinde i Arkona, Uruchomienie 
stacyj radionamiarowych. 

Czas uruchomienia: Od 15 października 1936 tytułem próby. 

F a I a 
L p. Nazwa stacji Poz. gg. Poz. gg. 

Zawe- Częstośliwość 
Naul. radionamia- stacji stacji w kilocyklach 

Funkd. rowej. odbiorczej nadawczej zwawcze 
Długość w m. 

Rod zaj - -- - . - -- ·--
I 2 3 4 5 6 

2008G Stolpmłinde 54° 34' 37" N - DBO -
* 16° 49' 57" Ost 

2009 Swinemłinde 53o 53' 16" N 53° 54' 49" N DBQ 375 

* 14° 14' 39" Ost 14° 13' 15" Ost (800) 
A2 

2012 B Arkona 54° 40' 45" N - DBI -
* 13° 26' 15" Ost 

Moc L. p. 
nadawc:i:a Sektor N aut. u w a ~ i 
w antenie Funkd. słyszalności 

w kw. 
-

7 8 9 10 

Stacja radionamiarowa: Swinemiinde (DBQ) 

- 2008G Od krk.rz. o0 

Fala dyżurna i namiarowa: 375 (800). W wypad-
kach pilne j potne by (state k w niebe:r:pieczeństwie) 
stacja może namierzać i na innych falach. 

* do 360° Sygnał namierzania i czas jego nadawania: ,. 
Własne zawezwawcze w cią~u 1 do 2 minut. 

Czas: Środkowo-Europejski. 
Opiaty: nie ma. 

- 2009 Od krk.rz. 0° Wiadomość podawać do Kriegsmarinedienststellc 

* do 360° 
w Szczecinie (Stettin) lub w Królewcu (Kiinigsberg) 

" względnie wprost do Oberbefehlshaber der Kriegs-
marine w Berlinie. 

Stacja radionamiarowa Swinemiinde, jak też i inn•· 
niemieckie stacje radionamiarowe na Bałtyku mol!;1 

Od krk.rz. 0° 
służyć dla użytku publ icznego tylko w celach okre• 

- 2012 B ślenia miejsca na morzu. Do wszelkich innych celów 

* do 360° służy jedynie radiostacja nadbrzeżna Riigen. .. 
Zasięg dokładnego radionamierzania na morz11 

ograniczony jut z północy równoleinikiem 57° N 
ze wschodu zaś południkiem 18° Osi. 

Mapy: Niem. Nr. 19. 55. 141. 58, 114, 40, 69, 209, 240, 60, 1960. 

Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. sir. 223, 256, 302. 
(N. f . S. - 4016/ltil 
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368. Niemcy. Zatoka Lubeki. Nea■tiadt. Czasowa zmiana oznakowania. 

Poz. gg. przybl.: 54° 06' N, 10° 49' Ost. 

Szczegóły: Z powodu robót pogłębiarskich u:sunięto częściowo pale wyznaczające 
tor wodny u wejścia do portu Neustadt. 

Do czasu ponownego ustawienia pali lew a :strona toru wodnego w tym miejscu 
została wyznaczona za pomocą szeregu czarnych pl.Jw stożkowych. 

Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 179. 

369. Dania. Sund. Port Gilleleje, Zapiaszczenie. 

Poz. gg. przybl.: 56° 07,7' N, 12° 18,9' Ost. 

(N. f. S. - 4217/36). 

Szczegóły: Wejście do portu pomiędzy zewnętrznymi molami zostało zapiaszczone. 
Głębokość wody w zachodniej połowie porllu wynosi 2,9 m. zaś przy głowicy 

w1chodniego mola - 3.5 m. 
Przywrócenie normalnej głębokości będzie dokonywane w miarę możliwości. 

Locje: Niem. Shb. Belle 1926, str. 329. 

(E. f. S. - 2464/36 i N. f. S. - 4090/86), . 
370. Daaia. Tor wodny Smaaland. Karrebllk■młnde. Zmiany w związku 

1. przebudową portu. 

Poprzednia wiadomość: W. Z. 111/42 - 1936 r. 

Szczegóły: a) Stare dotychczasowe wejści•e do portu Karrebćiksminde zostało 
zasypane, a równocześnie otwarto dla ruchu statków nowe wejście 
portowe (55° 10.5' N. t 1° 38,5' Ost). Przeciętna głębokość nowego 
wejścia wynosi 5.6 m. 

b) Trójkolorowe światło błyskowe na głowicy starego mola połud
niowego zostanie wkrótce przeniesione na głowicę nowego mola 
północnego (55° 10.5' N, 11° 38,5' Ost). 

Do czasu przeniesienia powyższego światła. na głowicach 
obu nowych molo zapalone będą po jednej białej latarni. 

Zasypane stare wejście· oznaczone jest nocą przez 2 światła 
białe, stale, zawieszone pionowo jedno pod drugim. 

Spis latarń: Niem. Lvf. 1936 II 1189 - Uwa1!i, 

Locje: Niem. Shb. Belle 1926, str. 435. 

(E. f. S. 2465/36 i N. f. S. - 4120/36). 

371. Dania, Mały Bełt. Na S od Fr,edericia. Rezerwat ochronny dla 
plactwa. Ostrzeżenie. 

Granice rezerwatu: Obszar morski na półn,oc od linii, łączącej ujście potoku 
/.~ći przy Sanddal z punktem, znajdującym się w odległości 150 m na S od Skanseodde 
ll!j w kierunku północnym do Skanseodde. Punkt załamania granicy na S od Skan• 
de zostanie specjalnie oznaczony. Tak samo z,ostaną oznaczone i końcowe punkty 
~raoicznej. 

Rezerwat rozpościera się też i na przyległy obszar lądu, wraz z drogą idącą 
" , k. na W i S od portu Fredericia. 

O■trzeżenier Z<1brania się pod karą; lapan,ia i zabijania ptaków, jak też zbie
, •1111 ptasich jaj na całym obszarze r ezerwat. 

locje: Niem. Shb. Belte 1926. str. 107. 

(E. f. S. - 2446/36 i N. f. S. - 4028/36). 
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372, (P) Dania. Kattegat, Llmfjord, Hala-Barre, Zmiany w ozna• 
kowaniu. 

Czas wprowadzenia zmiany: 1 października 1936 r. 

Szczegóły: a) Pława dzwonowa (56° 57,7' N, 10° 22,9' Ost) została przesunięta 
o 500 m w krk. SO na nową poz. gg przybl.: 56~ 57,6' N, 10° 23,3' Ost, 

b) Biała tyka z 3-ma miotłami ku dołowi została wyłożona na poz. 
gg. przybl.: 56° 57.7' N. 10° 22.8' Ost - w środku, pomiędzy 
białą tyką z 2-ma miotłami ku dołowi i nowym miejscem pławy 
dzwonowej ad a). 

c) Czerwona tyka z 3-ma miotłami ku l!órze została wyłożona na 
poz. gg. przybl.: 56Q 57,7' N, 10° 23.l' Ost - w środku pomiędzy 
siarą i nową pozycją pławy dzwonowej ad a). 

Mapy: Niem. Nr. 25, 54, 62, Duńskie 259 (plan). 

Locje: Niem. Shb. Skagerrak 1927, str. 121 i Uzupełnienie 1936 r . 

(E. ł. S. - 2504/36 i N. f. S. - 4123/36. 

Szef Biura Hydrograficznego Mar. Woj, 
A . Reyman, kmdr. ppor . 




