
Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
Wydział Nauk 

Geograficznych i Geologicznych 
BIBLIOTEKA 





CZARNOTA JAN 
Kpt. ini. 

INSTYTUT GEOGRAriCZ NY 
Yniwenytetu P oznań,kiea• ~, 

J( ,1.< ! . 18. J .1'1 t 'iJ • 

ZAŁOŻENIE I WYKONANIE 
PODSTAW GEODEZYJNYCH WPOLSCE. 1

) 

A. WSTĘP. 

Na wstępie zaznaczę, że materjału do mego odczytu nie zdoby
łem zagranicą, lecz kilkuletnią praktyką w polu i w biurze, a następ
nie gruntownemi studiami historii pomiarów zagranicznych. W miarę 
postępu mej praktyki i studjów, rosła we mnie świadomość, jak po
winny być założone i wykonane podstawy geodezyjne w Polsce, zaś 
wyjazd zagranicę potwierdził tylko słuszność moich zapatrywań na tę 
sprawę, pogłębił mój pogląd i uzupełnił go. 

Od dwóch lat prowadzę na ten temat dyskusje z kolegami, lecz 
dopiero teraz, gdy zyskałem pewność, że się nie mylę, zdecydowałem 
się wystąpić z · odczytem publicznym. 

B, POTRZEBA TRIANGULACJI. 

Polska odziedziczyła po zaborcach mały dorobek geodezyjny, 
który możnaby wykorzystać do dalszej pracy. W części b. zaboru 
niemieckiego odziedziczyliśmy dość gęsto założone punkty trygono
metryczne, w b. zaborze austriackim podwójny łańcuch trójkątów I 
rzędu. Jest to niezmiernie mało, resztę musimy dopiero wykonać 
i to w jak najkrótszym czasie, gdyż bez podstawy geodezyjnej, nie da 
się pomyśleć racjonalna rozbudowa naszego kraju. 

Dla celów państwowych i ogólno-gospodarczych musimy stwo
rzyć nowe mapy, gdyż stare nie przedstawiają dużej wartości. 
Ministerstwo skarbu musi mieć kataster, jako podstawę do sprawie
dliwego rozłożenia podatków; sądownictwo wymaga mapy hipotecz
nej, na podstawie której mogłoby wydawać wyroki w sprawach 
o nieruchomości. Tak ważny w życiu gospodarczem kredyt hipo
teczny, może się rozwinąć dopiero po stworzeniu mapy hipotecznej. 
Wszelkie prace komasacyjne, parcelacyjne, melioracyjne, geologiczne, 

1) Odczyt wygłoszony w dniu 21 kwietnia b. r. w III audytorjum Politechniki 
Warszawskiej. 
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magnetyczne, pomiary miast, budowa dróg, koleji, kanałów, regulacja 
rzek i elektryfikacja kraju muszą się oprzeć na punktach geodezyjnych. 

Wreszcie za przykładem innych państw musimy dążyć do stwo
rzenia jednolitej mapy dla całego kraju, któraby wystarczała dla 
wszystkich potrzeb technicznych. O stworzeniu takiej mapy należy 
już pomyśleć, zabierając się racjonalnie do triangulacji i równocześnie 
wydając przepisy normujące wykonywanie choćby najmniejszego po
miaru rządowego, czy to prywatnego, aby służył jako materiał do 
opracowania przyszłej mapy. 

Obrona państwa wymaga bardzo dobrych map, czego już nawet 
nie potrzeba dowodzić ani motywować, gdyż samo życie stawia tak 
silne warunki, że wszelkie uzasadnienia stają się blademi i nikłemi. 

C. ZAŁOŻENIE I WYKONANIE TRIANGULACJI I RZĘDU. 

I. Dokładność sieci łańcuchowych a powierzc.hniowych. 

Od chwili uzyskania niepodległości, geodetów polskich zaprzą
tała myśl, w jaki sposób wykonać triangulację I rzędu. Przyjęło się 
mniemanie, że sprawa byłaby idealnie rozwiązana, gdyby udało się 
otoczyć kraj wieńcem trójkątów, następnie wnętrze wieńca poprze
cinać łańcuchami wzdłuż i wszerz, a z czasem zapełnić luki sieciami 
wypełniającemi. Myśl, w ten sposób przeprowadzenia triangulacji 
podstawowej jest bardzo stara, gdyż powstała z początkiem XIX 
wieku, jednak jej żadne większe państwo nie zrealizowało. Większe 
państwa europejskie widząc, że ten ideał nie da się w całości urze
czywistnić, przeprowadzały go częściowo, zakładając mniejsze wieńce 
lub też pojedyńcze łańcuchy, jednak zawsze z myślą zamknięcia go 
w przyszłości w wieniec. W XIX wieku celowali w tej metodzie 
triangulacji Niemcy i wydali na nią olbrzymie sumy, a ostatecznie 
przekonali się, że jest niedokładna. Już przy przecinaniu wieńca łań
cuchami wzdłuż i wszerz stwierdzili, że przymus nawiązania daje im 
poprawki dla niektórych kierunków daleko przewyższające błędy 
obserwacji, gdy zaś przez zagęszczenie doszli do III rzędu, to te po
prawki wynosiły nieraz przeszło jedną minutę (Patrz „Neue Folge" 
z 1926 r.). ' 

Pomimo tych doświadczeń i pomimo, że niektóre państwa wy
konały triangulację powierzchniową, której wyniki są pod względem 
dokładności nadzwyczajne, wiele jedn.akże państw pozostało przy 
metodzie łańcuchowej. 

W Polsce projekt triangulacji I rzędu 1) również oparto na me
todzie łańcuchowej. Chciałbym, ażeby mój odczyt wpłynął na rewizję 
tego projektu - być może, że przyczyni się on do pewnych zmian 
w sensie najpraktyczniejszego i szybkiego zrealizowania podstawo
wych pomiarów Państwa. 

Rozpatrzmy obie metody, biorąc pod uwagę wieniec w postaci 
czworoboku, o długości boków około 200 kilometrów i na tym przykła-

1) Patrz „Przegląd Mierniczy", listopad 1928 r. 
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dzie rozpatrz!lly ~okładno~ć otrzymywanych wyników. Bok o długości 
200 km będzie się składac z około 13 trójkątów. Przeciętny błąd za
mknięcia ~rójkątów w ~aszych ~arun~ach p~ac~ należy przyjąć 1'2", 
zaś suma ich dla 13 tróJkątów mgdy me będzie rowna zeru lecz w naj
lepszym razie ± 3", o które zostanie skręcony bok czworoboku. Z dal
s~.emi bokami stanie się mniej więcej to samo i ostatecznie z obserwa
CJi otrzy~amy sp~czony czworobok. Przypuśćmy, że nie liczymy się 
z kosztami pracy 1 na czterech rogach rozlokujemy bazy i punkty La
place:a, to jeszcz_e z :wyrównania sieci nie otrzymamy należytego kształ
tu wieńca, gdyz me mamy warunków sinusowych rozdzielających 
doraźnie odchyłki trójkątowe. ' 

Gdy .wi~niec zapełnimy siecią :Wypełniającą i wyrównamy ją sa
mą .dla s1e.b1e, to ?statec~ne wymki będą dobre, gdyż jest to sieć 
powterzchmowa, ktora da1e nam potrzebne warunki sinusowe. Po
nie~aż jednak ~yrównujemy ją z warunkami przymusu nawiązania, 
czyli wtłaczamy 1, rach';lnkowo w .spaczony wieniec, otrzymujemy 
przez to popra~~· dla mektórych kierunków daleko przewyższające 
błędy , obserwa~J~. W, te.~ sposób błąd sieci wieńcowej przenosi się 
na siec ~ypełmaJą~ą i mzsze rzędy, a ostateczny wynik pracy, t. j. 
o~naczeme sytuaqi punktów trygonometrycznych w terenie, jest 
medokładny. 

Większą dokładność ?trzymamr z. podwójnego łańcucha, gdyż 
wtedy punkty centralne daJą warunki smusowe, a z trzech poligonów 
środkowy będzie dość pewnie oznaczony. 

Jed~ak dopiero potrójny łańcuch może dać pewność ścisłego 
oznaczema punktów w terenie, gdyż na cztery poligony dwa będą pewne. 

. Zato pr_osto i tanio osiągniemy dokładne wyniki siecią powierzch-
mową. Pomew.aż n.ie jesteś~Y. w st":n~e z~łożyć jej odrazu na całym 
o.bs~arze. Polski, więc nalezy Ją częsciamr wykonać w okresie dzie
sięc.ioletmm. Początkowo dookoła punktu przyłożenia elipsoidy do 
g~~idy zakładamy sieć .na możliwie wiel~im obszarze. Będzie ona 
me!ako . 1:>a~ą, ~o któreJ. doczeJ?i się, dalsze sieci i dlatego powinna ~re mozhw1e wielka. Opieramy Ją na Jednym punkcie astronomicznym 
i Jednym boku, wyprowadzonym z pomierzonej długości. 

Zaznaczam, że przy sieci powierzchniowej nie zachodzi potrzeba 
zakładania gęsto baz. 

Po wykonaniu tej pracy zabieramy się ·do dalszej i tak po 
10 latach po~rylibyśmy cały kraj sjecią .. Każdy odcinek wyrównany 
sam dla siebie, z przymusem nawiązama do poprzedniego, dawałby 
odra~u punkt~ trygonometryczne określone z wystarczającą dokład
no~~ią dla kazdego prakty~znego użytku, zaś po ukończeniu triangu
lacJi I rzędu w całym kraJu wyrównałoby się wszystkie sieci jako 
jedną całość, dla celów naukowych. ' 

Wyrównanie, choćby największe, nie przedstawia w dzisiejszych 
czasach nadzwyczajnych trudności. 

li. Wielkość trójkątów. 

Przystępuję do omówienia ujemnych stron zakładania wielkich 
trójkątów. 
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W XIX wieku prowadzono triangulację I rzędu systemem łańcu
chowym, mając na oku wyłącznie cele naukowe, a nie gospodarcze. 
W systemie łańcuchowym wielkie trójkąty podnoszą dokładność pra
cy, gdyż zmniejsza się przez to ilość błędów wynikających z zamknięcia 
trójkątów. W dzisiejszych czasach, gdy triangulację prowadzi się 
dla celów gospodarczych, projektowanie wielkich trójkątów jest nie
odpowiednie, gdyż: 

1) pociąga za sobą kosztowny wywiad w terenie zapomocą dra
bin wywiadowczych, 

2) z powodu długich celowych musimy budować wysokie wieże 
obserwacyjne, 

3) długie wizury są bardzo trudne do zaobserwowania, pomimo 
użycia największych instrumentów i heljotropów, 

4) zagęszczanie wielkich trójkątów jest niezmiernie uciążliwe 
i kosztowne. 

Z wyżej przytoczonych powodów należy więc zakładać małe 
trójkąty, przez co uprości się wywiad, budowa i obserwacje, a na
stępnie zakładanie niższych rzędów. 

m. Obserwacje I rz.;du. 

Do czasu wynalezienia prostych sposobów wyrównywania sieci, 
a przedewszystkiem maszyn do rachowania, rozwiązanie kilkuset ró
wnań normalnych przedstawiało niemałą trudność. Dlatego przemy
śliwano nad sposobem zmniejszenia licznych warunków sieci, gdyż 
jak wiemy, każdy z nich daje jedno równanie normalne. Po tej linji 
idąc, gen. Schreiber podał w r. 1878 nową metodę obserwacji, zapo
mocą której można było zawsze pomierzyć kąty tak, że z wyrówna
nia stacyjnego otrzymywały one w przybliżeniu równe wagi, miano
wicie 12. Uprościło to w wielkim stopniu wyrównanie sieci, gdyż 
liczne warunki stacyjne odpadły. Sama metoda obserwacji polegająca 
na mierzeniu kątów we wszystkich kombinacjach, przedstawia się 
teoretycznie idealnie i okazała się bez porównania lepszą od metody 
kierunkowej. Rozpowszechniła się szybko po całej Europie i do dziś 
jest używana w większości państw, a także i w Polsce. Jednak 
jestem przekonany, że gdyby imię Schreibera było mniej sławne, to 
jego metoda obserwacji już dawno byłaby zastąpiona inną. 

Studjując historię pomiarów niemieckich widzimy, że już za cza
sów Schreibera musiano przystosować warunki pracy do tej metody. 
Zaczęto budować niesłychanie mocne wieże obserwacyjne, gdyż przy
puszczano, że kręcenie się stanowiska psuje wyniki, a nie sama me
toda. Ograniczono czas obserwacji od 2 do 3 godzin dziennie i to ty]ko 
w idealnie piękne dnie. Posunięto się w dostosowaniu warunków 
pracy do tej metody tak dalece, że triangulacja I rzędu postępowała 
żółwim krokiem i kosztowała bajońskie sumy. 

Zresztą mogło to być dopuszczalne wtedy, gdy triangulację pro
wadzono dla potrzeb naukowych, lecz w naszych czasach musi ona 
służyć przedewszystkiem celom gospodarczym, a dopiero potem nau
kowym. W dzisiejszych czasach tayloryzmu pracy, nie ta praca jest 

Nr. 1 i 2 J an Czarnota - Założenie i wykonanie podstaw geodezyjnych w Polsc;, 5 

dobrą, która jest najdokładniej wykonana, lecz ta, która jest dobrze 
wykonana przy najmniejszej zatracie energji, czasu i pieniędzy. 

Metoda Schreibera uzależnia wagę kierunku tylko od ilości na
stawień, jakgdyby wszystkie kierunki były równe. Tymczasem jest 
wprost przeciwnie, gdyż z powodu wpływu refrakcji, rzadko zdarzają 
się na stacji dwa kierunki równe. Wpływ refrakcji" bocznej na pomiar 
kątów jest niesłychanie silny i sprawia, że każdy kierunek należałoby 
indywidualnie traktować i odpowiednio do tego nadać mu wagę. Po
nieważ nie jesteśmy tego w stanie uczynić, musimy przynajmniej po
dzielić na danej stacji kierunki na łatwe i trudne do zaobserwowania 
i pomierzyć je odpowiednio do tego podziału. 

Metoda Schreibera nie dopuszcza podziału na dobre i złe kie
runki i choćby najgorszy musi być zaobserwowany w kombinacji ze 
wszystkiemi. Dlatego jeden zły kierunek psuje cały pomiar, a przy
tem stwarza poprostu nie do przezwyciężenia trudności, szczególnie 
przy większej ilości kierunków. W mej trzyletniej praktyce obser
wacyjnej metodą Schreibera ustawicznie miałem wypadki, że jeden 
lub dwa kierunki były trudne do zaobserwowania i wtedy zepsułem 
trzy czwarte poczetów, zanim jedna czwarta nadała się do użytku. 

Dlatego do obserwacji I rzędu w Polsce proponuję albo metodę 
sektorów, wynalezioną przez znanego geodetę i konstruktora Wilda, 
albo też zwyczajną metodę kątową w mojem ujęciu 1}. 

Metoda sektorów polega na tern, że obwód horyzontu dzielimy 
na kilka kątów, czyli sektorów, utworzonych przez tyleż kierunków 
najlepszych, inne kierunki dowiązujemy do poprzednich. Jest ona bez 
porównania lepsza od schreiberowskiej pod względem dokładności 
1 szybkości pracy, wymaga jednak od obserwatora wielkiej orientacji 
i wczucia się w pracę. Dlatego dla naszych pracowników, nie mają
cych za sobą kilkuletniej praktyki w obserwacjach I rzędu, wydaje mi 
się lepsza metoda w mojem ujęciu, która z wyrównania stacyjnego daje 
kąty z wagami w większym stopniu. równemi, niż Schreibera. Polega 
ona na tern, że na danej stacji obserwuje się kąty tworzące obwód 
horyzontu równą ilość razy. Naprzykład: chcąc mieć wagę wyrów
nanych kątów 12, obserwuje się na stacji o dwóch kierunkach dwa 
kąty po 6 poczetów, o trzech kierunkach 3 kąty po 8 poczetów, 
o czterech kierunkach 4 kąty po 9 poczetów i t. d. 2) . Wyższość jej 

1) Proponowana przez autora metoda pomiaru kątów st.anie się metodą sektorową 
wtedy, gdy na danej stacji przyjmiemy wszystkie kierunki za główne. 

o 

2) Przy 4 kierunkach obserwuje się 4 kąty: (1), (2), 
(3), (4), po 9 poczetów, o ile waga kąta wyrównanego ma 
być 12. 

Bezpośrednio z obserwacji kąt (1) ma wagę p1 = 9, 
a dodatkowo z wyrównania stacji otrzymuje wagę P'i = 3, 
gdyż tyle wynosi waga kąta dopełniającego do 360°. 

B 1 1 1 1 3 
Mamy bowiem p', = -;; + ,;; + Pt = 9 , 

stąd p'1 = 3. 
Ostatecznie waga 

P1 = P, + P'i = 12. 
wyrównanego kąta (1) równa się 
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nad metodą Schreibera leży w tem, że zły kierunek jest związany 
tylko z kierunkiem lewym i prawym, a nie ze wszystkimi, stąd błąd 
przY:pa?kowy ni~ psuje wszystkich kątów, lecz najwyżej dwa, 
czyh rue ~achodz1 ewentualna potrzeba powtarzania całego pomiaru. 

DaleJ przy metodzie Schreibera, w miarę wzrostu kierunków na 
stacji ilość poczetów dla każdego kąta maleje, tymczasem w metodzie 
kątowej jest wprost prżeciwnie, ilość poczetów wzrasta, co jest bar
d.zo ważne. Nap!zykła~: przy dwóch kierunkach na stach obserwuje 
s1_ę metodą Schre1ł;>e:r:a Je~en kąt w dwunastu poczetach, a przy sześciu 
k1~~unkach obs':rwuJe się aż 15 kątów tylko po 4 poczety. Zesta
w1a1ąc ostateczme zaobserwowane kąty. otrzymuje się wielkie nie
z~odności i niema się jasnego pojęcia, który właściwie został źle po
mierzony, gdyż cztery poczety nie określają dostatecznie dokładności 
pomiarów. Metodą kątową na stacji o 6 kierunkach obserwuje się 6 
kątów w 1 O poczetach. 

. ~ona~to metoda Schreibera nie eliminuje błędów limbusa, a tylko 
zmrueJsza ich wpływ. Tymczasem błąd ten w pomiarze każdego kąta 
moż~a prawie w zupełności wyrugować, jeżeli po każdym poczecie 
będziemy przesuwać limbus dokładnie o wielkość kąta mierzonego. 
NaprzY:kład: mamy pomierzyć kąt 50° w 8 poczetach, to pierwszy po
~zet mierzymy przy nastawieniu limbusa na 0°, drug.i na 50°, trzeci 
na 100° i t. d. Jeżeli oznaczymy błędy podziału limbusa przy 0°, 
SO\ 100° i t. d. przez. bo , b50, b100 i t. d. to błędy te w pomierzonym 
kącie utworzą nast~puJącą s!łm~: - bo+ b5o_ - b5o + ~100 - b10o + buo. + , , , · · + beo = - bo + beo, W1dz1my z tego, ze w pormerzony kąt we1dą 
tylko dwa błędy limbusa. . 

Wreszcie metoda ta daje obserwatorowi kontrolę dokładności 
pracy, jeżeli bowiem po zestawieniu kątów horyzont zamyka się 
dobrze, to obserwator może być spokojny, że zamknięcie trójkątów 
będzie miał dobre. 

Tak w ogólnym zarysie przedstawia się metoda kątowa, którą 
gorąco zalecam wprowadzić u nas do obserwacyj I rzędu. Na pod
stawie trzyletniej praktyki obserwacyjnej, jestem głęboko przeświad
czony, że tą metodą szybko i bnio otrzymamy dobre wyniki na sta
nowiskach niezbyt mocnych i bez heljotropów. Wystarczy gdy wieża 
będzie so~dnie zbudowana i tak wysoko, żeby celowa biegła 4 m 
ponad naJwyższą przeszkodą w terenie, wtedy wpływ refrakcji bo
cznej nie da się dotkliwie odczuć przy obserwacjach. Użycie heljo
tropów należy ograniczyć do minimum, gdyż one wcale nie podnoszą 
dokładności obserwacji, a za to w najwyższym stopniu utrudniają je 
i podnoszą koszta o jakie 400°/0 • 

Instrumenty należy zbadać przed użyciem ich w polu, a miano
wicie błędy podziału limbusa i tak zwane runy. Błędy podziału lim
busa najlepiej zbada się metodą Heuvellincka kolimatorem skonstruo
wanym przez Wilda. 

Runy powinien obserwator na każdym stanowisku wyznaczać 
w celu przekonania się. czy nie przekraczają pewnej maksymalnej 
granicy i jeśli to niema miejsca, to niema sensu uwzględniania ich 
w rachunkach, gdyż błąd runów jest daleko mniejszy od błędów ob
serwacyjnych. 
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D. TRIANGULACJA NIŻSZYCH RZĘDÓW. 

W sferach miarodajnych omawia się żywo wykonanie triangu
lacji I rzędu, lecz o jej dalszem zagęszczaniu nikt nie wspomina, jako 
o rzeczy nieaktualnej, przynajmniej w najbliższej dziesiątce lat. Je
dynie W. I. G. projektuje zagęszczenie pewnych odcinków dla swoich 
potrzeb. 

Obecnie sprawa pomiarów kraju jest u nas tak postawiona, że 
triangulacja I rzędu będzie się wykonywać około 10 lat, po jej ukoń
czeniu II rząd przeciągnie się na 10 lat, a dalsze zagęszczenie na ja
kich 30 lat. W tym półwiekowym okresie triangulacyjnym wywiad
budowa wież i obserwacje byłyby w rozmaitych wariacjach najmniej 
trzy razy powtarzane na punktach I rzędu, a dwa razy na punktach 
II rzędu . 

Jeżeli pomiary kraju mamy prowadzić pod kątem potrzeb go
spodarczych, to triangulacja niższych rzędów musi postępować z I rzę
dem, a już w najskrajniejszym wypadku w takim odstępie czasu, aby 
mogły być wykorzystane przynajmniej sygnały. Za równoczesnem pro· 
wadzeniem triangulacji trzech rzędów przemawiają następujące 
względy: 

1) już w projekcie biurowym sieci I rzędu powinno się uwzglę
dnić jej zagęszczenie, gdyż nieuwzględnienie tego warunku, pociągnie 
za sobą w przyszłej pracy wielkie trudności. 

2) przy wywiadzie I rzędu w terenie załatwi się odrazu wy
wiad II i III rzędu. 

3) wieże obserwacyjne, które są najkosztowniejszą częścią po
miarów kraju, będą należycie wykorzystane. Wiemy bowiem, że 
sygnały wystarczą na jakieś 10 lat i jeżeli ich w tym okresie nie 
wykorzystamy, to do dalszej pracy musimy na miejsce zniszczonych 
nowe budować. 

Można śmiało twierdzić, że prowadząc triangulację oddzielnie 
dla każdego rzędu ponosi się stratę przy I rzędzie około 10°/o przez 
nienależyte wykorzystanie czasu i pracowników, zaś każdy niższy 
rząd wykonywany sam dla siebie jest o 100°/0 droższy. 

E. NIWELACJA PRECYZYJNA I OBSERWACJE ASTRONOMICZNE. 

W dziesięcioletnim okresie niepodległości zrobiliśmy w dziedzi
nie prac pomiarowych niezmiernie mało w porównaniu np. z Finlandją 
lub Czechosłowacją~ Dotyczy to triangulacji, a jeszcze. w wyższym 
stopniu precyzyjnej niwelacji i obserwacyj astronomicznych. 

W Czechosłowacji wykonano do tego czasu około 14 OOO km 
ciągów precyzyjnych, osadzając około 25 OOO reperów, gdy tymczasem 
w Polsce, nie wiem, czy 1 OOO km zrobiliśmy, a przecież niwelacja 
jest niemniej potrzebna jak punkty trygonometryczne, dlatego musi 
ona być obecnie w szybkiem tempie prowadzona. 

Obserwacje astronomiczne należy wykonać na wszystkich punk
tach I rzędu, Jldyż są one potrzebne dla celów naukowych, ponieważ 
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jednak nie jesteśmy w stanie wszystkich prac równocześnie wykony
wać ze względu na brak ludzi, należałoby uruchomić dwa oddziały, któreby zaspokojały najpotrzebniejsze wymagania. Jednak jest rze
czą konieczną przy tych pracach, ustalić proste i tanie metody, aby obserwator, mógł wykonać pracę przynajmniej na 5 punktach w sezonie. 

F. CZAS I KOSZTA POMIARU KRAJU. 

Reasumując to, co dotychczas powiedziałem proponuję: 
1) Zamiast łańcuchów prowadzić triangulację powierzchniową, 

dającą dokładniejsze oznaczenie sytuacji punktów trygonometrycznych i odpowiadającą najlepiej celom gospodarczym. 
2) Zamiast wielkich trójkątów zakładać małe, gdyż przez to praca się uprości i stanie się tańszą. 
3) Obserwacje I rzędu wykonywać metodą sektorów, lub me

todą kątową, przytem celować wprost na sygnały, a nie na światło heliotropów. 
4) Zaniechać mierzenia gęsto baz, gdyż przy triangulacji powierzchniowej jest to niepotrzebne, a dość kosztowne. 
Pomiar jednej bazy z założeniem siatki podstawowej kosztuje około SO.OOO zł. 
5) Równocześnie prowadzić triangulację od I do III rzędu. 
Zastanówmy się teraz nad organizacją i wykonaniem prac polowych. 
W moim projekcie przewiduję punktów: I rzędu-1000, II rzędu-3000, III rzędu - 30 000, a IV rzędu około miliona. 
Biorąc pod uwagę, że triangulacja od I do III rzędu jest równo

cześnie prowadzona, to I rząd może spokojnie wykonać 20 triangulatorów w 10 latach, II rząd 20 triangulatorów w 12 latach, a III rząd biura rządowe i prywatne w 15 latach. Triangulacja IV rzędu nie da się tak łatwo skalkulować i według mego zdania, nie będziemy mieli 
pieniędzy na równoczesne prowadzenie jej z wyższemi rzędami 

Pracowników wykonujących I rząd należy podzielić na dwie grupy. Jedna grupa, składająca się z 10 samodzielnych kierowników z potrzebnym personelem, prowadzi jednocześnie wywiad i budowę. Każdy kierownik ma trzech majstrów, którzy mu budują sygnały, sam 
zaś robi wywiad i stara się o materiał budowlany. Licząc, że majster potrzebuje na budowę wieży 4 tygodnie, to w okresie 6 miesięcznej pracy mamy 150 sygnałów. 

Zależnie od ilości zbudowanych wież, począwszy od drugiego sezonu pracy, należy do obserwacji przeznaczyć około 10 obserwatorów. Jeżeli będą krótkie wizury i obserwacje będzie się prowadzić bez heliotropów, a przytem zaprowadzi się praktyczną metodę obserwacji, to jeden kierownik w czasie jednego sezonu jest w stanie na 15 punktach wykonać obserwację I i Il rzędu, a 10 kierowników na 150 punktach. W miarę usprawniania organizacji i doskonalenia się personelu ilość pracy w sesonie będzie wzrastała, szczególnie gdy na 
opłacenie kierowników nie będzie się szczędziło pieniędzy. Wydajność pracy zależną jest tylko od kierownika, dlatego należy go jak najle-

..... 

, 
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piej wynagradzać, gdyż jest to wydatek, który przy tego rodzaju pracach stokrotnie się opłaci. 
Koszta wywiadu, stabilizacji i zabudowania jednego punktu 1 rzędu wyniosą przeciętnie 5 OOO zł., więc 1 OOO punktów 5 OOO OOO zł. Utrzymanie jednego oddziału obserwacyjnego przez sezon wyniesie około 10 OOO zł., czyli obserwacje I i Il rzędu na punktach I rzędu będą kosztować około milion zł. Mamy więc prosty i dość 

ścisły rachunek, że jeden sezon będzie kosztował około 600 OOO zł. i da nam przeciętnie 100 punktów I rzędu. 
Pracę nad U rzędem należy tak samo zmechanizować, t. zn . 

podzielić pracowników na dwie grupy: jedna w liczbie 10 kierowników robi wywiad i budowę, druga także w liczbie 10 obserwacje. 
Licząc, że kierownik ma trzech majstrów, a na budowę jednej wieży potrzebuje majster 2 tygodnie, to za sezon 10 kierowników wybuduje 300 wież, które 10 obserwatorów jest w stanie zaobserwować. 

Koszta całkowitej pracy nad punktem II rzędu należy przyjąć w wysokości 3 OOO zł., czyli cała triangulacja II rzędu w ciągu 12 lat 
będzie kosztowała 9 OOO OOO zł., zaś jeden sezon 800 OOO zł. i da nam 
przeciętnie 250 punktów. 

Trzeba zaznaczyć, że koszta triangulacji są ściśle zależne od warunków terenowych, gdyż w terenie nizinnym i lesistym są one znacznie wyższe, jak w terenie pagórkowatym i pozbawionym lasów. Odnosi się to przedewszystkiem do III rzędu, gdyż punkt o stanowisku ziemnym nie może więcej kosztować jak 200 zł. zaś w terenie lesistym może kosztować i 1 500 zł. Przeciętnie należy przyjąć wydatki na założenie jednego punktu w wysokości 750 zł. czyli cała triangulacja III rzędu będzie kosztowała około 20 OOO OOO zł., a chcąc ją 
wykonać w 15 latach należałoby rocznie 1 200 OOO zł. przeznaczyć na nią. 

Do wykonania niwelacji precyzyjnej należałoby uruchomić przynajmniej 5, a do obserwacji astronomicznych dwa oddziały. Wydatek roczny na te prace wyniesie około 100 OOO zł. 
Mój projekt pomiarów kraju wymaga 3 miljonowego budżetu rocznego; jest to olbrzymia suma, lecz można się na nią zdobyć, jeżeli na okres dziesięcioletni przerwie się inne prace pomiarowe, których prowadzenie niema właściwej wartości, jak długo nie jest wykonana triangulacja od I do III rzędu. Przerwanie tych prac miałoby i tę 

dodatnią stronę, że zyskałoby się przez to w biurach rządowych wielu pracowników do triangulacji. 
Chcąc dokonać tak wielkiej pracy, jaką jest pomiar kraju, w stosunkowo krótkim czasie, należy użyć wszystkich ludzi pracujących w tej dziedzinie w biurach rządowych i samorządowych, należy 

użyć wszystkie instrumenty, które w rozmaitych instytucjach się 
znajdują. 

Do współpracy nad pomiarami kraju należałoby zaprosić wy· działy geodezyjne obu Politechnik. Zyskalibyśmy przez to kilku wybitnych fachowców, wiele precyzyjnych instrumentów, a w słuchaczach liczny personel częściowo fachowy. 



JAMIOŁKOWSKI 
Porucznik W. I. G. 

HISTORJA DZIAŁAŃ SŁUŻBY KARTOGRAFICZNEJ 
I TOPOGRAFICZNEJ NA FRONCIE WSCHODNIM 

W OKRESIE 1914 - 1918 R. 

Z powiększeniem dalekonośności gwintowanej broni palnej, mniej 
więcej po wojnie 1870- 71 r., wszystkie państwa europejskie przeszły 
do sporządzania u siebie dokładnych instrumentalnych zdjęć topogra
ficznych, na podstawie których opracowano mapy sztabowe: w Niem
czech 1 : 100 OOO, w Austrii 1 : 75 000, w Rosji 1 : 84 OOO. Mapy te wy
starczały w zupełności do przeglądu terenu, rozkazodawstwa na 
kwaterze, dyspozycyj, marszów, ćwiczeń, - jednem słowem dla celów 
wojny ruchowej. Jedynie dla wojny oblężniczej, a więc dla obszarów 
warownych, przewidywano mapy większych skal. 

I. N iem c Y• 
A. Przygotowania mobilizacyjne i organizacja. 

W czasie 43 lat pokoju cesarstwa funkcjonowała, jako część 
sztabu generalnego, 11Landesaufnahme11 w Berlinie, podzielona na fa
chowe oddziały: triangulacyjny, topograficzny z grupą fotogrametryczną 
i kartograficzny; personel złożony zarówno z oficerów i. wyższych 
urzędników jak i z sił technicznych i pomocniczych wynosił 911 pra
cowników (stan z 1. IV. 1914 r.). 

Systematyczne zdjęcia Rzeszy Niemieckiej na obszarz'; frus 
i małych państewek Rzeszy były przeprowadzone przez wynueruoną 
L. A.; Bawaria, Saksonia, Wirtembergia, Hastja i Badenia posiadały 
własne instytucje. Sprawą zaopatrzenia wojska w mapy woje~ne 
zajmowała się wyłącznie pruska L. A. Były to: Śl) Mapa operacyJna 
Europy 1 : 800 OOO. 2) Mapa przeglądowa Europy rodkowej 1 : 300 OOO. 
3) Mapa szt. gen. d. d. R. 1: 100 OOO. 4) Dla terenów zachodnich 
przedruk mapy francuskiej 1 : 80 OOO i belgijs~ei . 1.: 60 OOO. 5) Dla 
frontu wschodniego przygotowano podług rosyJ~kfa.eJ mapy 1 : 84 OOO 
(i innych) mapę Rosji Zachodniej 1 : 100 OOO do lmJi Bugu - na pół
nocy poza Wilno, naogół równowartościową z map~ d. d. R. (wyd~
nie utrzymywano w wielkiej tajemnicy); podczas woJny wydawano Ją 

. 
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do r. 1916 i posunięto zasiąg mniej więcej do obecnej wschodniej 
granicy Polski. Pozatem na wschód aż do Mińska i na północ do 
zatoki Fińskiej sięgało wydanie przestarzałej rosyjskiej sztabówki 
1 : 126 OOO z niemiecką nomenklaturą. 6) Dla niewielkich obszarów 
plany twierdz w skali 1 : 25 OOO, podług danego katastru z układem 
sieci współrzędnych, jako załącznik do memoriału (Denkschrift) ospo
sobie zajęcia pewnego punktu. 

Na podstawie rosyjskiej mapy 1: 42 OOO, L. A. sporządziła dla 
ca.le.go prawie. b. zaboru rosyjskiego, arkusze skali 1: 25 OOO; w tych 
mieJscach, gdzie brakowało planu 1 : 42 OOO, została użyta mapa 1 : 84 OOO, 
a miejscami 1: 126 OOO. Celem umożliwienia nadruku na plany 1:25000 
kratki kilometrowej (której konstrukcja opierała się jedynie na prze
liczeniu rogów arkuszy), obliczono kilka lokalnych układów siatek 
podług obranych punktów wyjścia na podstawie rosyjskich katalogów 
triąngulacji danego obszaru, np. grupa Warszawa, Pińsk i t. d. Roz
kazem cesarskim z 2. III. 14 r. zostały utworzone w Kolonii, Metzu 

... i Strasburgu forteczne oddziały pomiarowe (F estungsvermessungs
abteilung). 

Mobilizacja rozwiązała 11Landesaufnahme", większość jej oficerów 
i zdolnych do noszenia broni urzędników wstąpiła w szeregi. Pozo· 
stały tylko przy stellv. Generalstab dwa wydziały: kartograficzny, 
który odtąd . zaspakajał wzmożone zapotrzebowania map, oraz wydział 
mierniczy w charakterze urzędu administracyjnego pomiarów kraju. 
W pierwszych dniach mobilizacji sformowano na zachodzie 5 for
tecznych oddziałów pomiarowych (w Strasburgu, Metzu, Thionville, 
Moguncji i Kolonii), nieco później na wschodzie 4 oddziały pomia
rowe: we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i Królewcu. Oddziałów po
miarowych bynajmniej nie przewidywano dla własnych twierdz, lecz 
dla przypadających na odpowiednim rejonie twierdz przeciwnika, np. 
Metz - Verdun, Królewiec - Kowno i t. p. Również nie brano pod 
uwagę tych oddziałów jako części armij polowych dla celów walki 
ruchowej. Mimo to forteczny oddział pomiarowy "Metz''. bezpośre
dnio po bitwie w Lotaryngji 20 - 22. VIII. 14 r., został ściągnięty do 
Dienze (do VI armii) na front francuski Nance-Luneville. 

Przeobrażenie się wojny ruchowej w pozycyjną spowodowało 
duże zapotrzebowanie map specjalnych, możliwie dużej podziałki 
dla różnych broni, gdyż naniesienie urządzeń i umocnień polowych 
oraz wykorzystanie zdjęć lotniczych na podstawie istniejących map 
taktycznych nie było możliwe; artyleria pozatem wymagała pomocy 
pomiarowej do sporządzenia planów strzelania. Szybko wciągnięto 
forteczne oddziały pomiarowe do armij polowych, a gdzie ilość i.eh 
n.ie wystarczała, tworzono ze znajdującl!go się w szeregach personelu 
technicznego (geometrów, inżynierów, geografów) .,polowe oddziały 
pomiarowe" (F eldvermessungsabteilung), które, uzupełnione fachow
cami z „Landesaufnahme" i wyposażone w instrumenty pomiarowe 
typu pokojowego, doprowadzono do stanu poprzednich fortecznych 
oddziałów. Różnice między temi dwoma rodzajami oddziałów pomia
rowych wkrótce się zatarły, 

Ujednostajnienie działalności tych oddziałów, zaopatrzenie w per
sonel i sprzęt techniczny, szkolenie, współdziałanie z macierzystą 
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instytucją (Landesaufnahme), rozpowszechnienie zebranych doświad
czeń, uregulowanie stosunków służbowych i t. p. wymogły z czasem 
ujęcie całej służby polowych oddziałów pomiarowych w organizację 
centralną pod względem kierownictwa technicznego. Rozkazem na
czelnego dowództwa (Oberste Heeresleitung) 4. VII. 15 r. pułk. D. Bo
elke (geodeta) został mianowany szefem służby pomiarów wojennych 
(Kriegsvermessungschef) przy kwaterze głównej, mając do pomocy 
3 oficerów. Do jego zadań należało: 1. Kierownictwo prac poszcze
gólnych oddziałów pomiarowychj 2. Tworzenie nowych oddziałów, 
uzupełnienie i wymiana dotychczasowych (personel i materiał)i próbo
wanie instrumentów; 3. Stworzenie podstaw do sporządzania nowych 
mapj 4. Opracowanie zagadnień dotyczących tworzenia i uzupełnienia 
map wojennychi 5. Opracowanie poszczególnych zagadnień miernictwa 
wojennego. 

Personel miernictwa wojennego zostaje odłączony od miernictwa 
artylerii, Forteczne oddziały pomiarowe, zwolnione z obowiązku spo
rządzania planów bateryjnych, wchodzą z dniem 28. IX. 1915 r. jako 
oddziały pomiarowe do A. O. K. Podobnemu przekształceniu pod
legły z dniem 1. VIII. 1915 frontowe oddziały pomiarowe. Artyleria 
uzyskała własne oddziały pomiarów artyleryjskich, pracujące jednak 
w ścisłem związku z właściwemi oddziałami pomiarowemii w miarę 
możności każda dywizja uzyskuje oddział pomiarów akustycznych 
i optycznych, a 30. VIII. 1916 utworzono stanowisko inspektora po
miarów artylerii, W czasie wojny zwiększa się w miarę zapotrzebo
wania liczba oddziałów pomiarowych do 28 tak, że na każdą armię 
przypadał jeden albo dwa oddziały, z reguły dowodzone przez kapi
tanów. Pozatem istniała grupa wysokogórskiej fotogrametrii, a dla 
celów wyszkolenia i doświadczeń - kadra zapasowa w Stutgarcie. 

Oddziały pomiarowe opracowywały mapy na obszarze armii, były 
zaopatrzone w drukarnie i miały punkty wydawania map (Kartenstelle). 
Każdy oddział posiadał grupę trygonometryczną, topograficzną i foto
grametryczną. Geodeci przeprowadzali tringulacje lokalne i niwe
lacje - podstawy dla strzelania ciężkiej i najcięższej artylerii, oraz 
wszelkich późniejszych prac pomiarowych. Topografowie poprawiali, 
względnie sporządzali mapy, fotogrametrzy - identyczne prace dla 
terenów niedostępnych (nieprzyjacielskich). W końcu przydzielony 
do oddziału pomiarowego geolog służył radami fachowemi, gdzie 
wchodziły w grę właściwości gruntu: przy zakładaniu obozów, zaopa
trzenia w wodę, surowce, minerstwie oraz przy urządzeniach hygje
nicznych i technicznych. Oddziały pomiarowe były zaliczane do wojsk 
wą.lezących. 

Przy grupach operacyjnych oddziały pomiarowe utrzymywały ~ 
„Gruppen - Kartenstellen", które na podstawie wywiadów lotniczych 
i innych nanosiły na mapy szczegóły taktyczne; przy dywizjach funk
cjonowały „Division - Kartenstellen" o czynnościach odpowiadających 
poprzednim. W obu filjach oddziału pomiarowego urządzono małe 
podręczne składy map, zaopatrywane naogół przez centralę. Filie te 
były jednak w możności nadrukowywać na arkusze „próżne" (zwykła 
szara mapa bez nadruków specjalnych, bojowych i taktycznych) 
szczegóły lokalnego znaczenia. Zależnie od warunków nawet i „Di-
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vision-Kartenstellen" posiadały małe prasy ręczne. Miejsce postoju 
tych ostatnich było często na ostatniej stacji kolei lub kolejki, gdzie 
wyładowano wojska, a każdy za okazaniem tylko legitymacji mógł 
otrzymać potrzebną mapę 1 : 25 OOO. 

W miejscah skupienia większej liczby oddziałów pomiarowych 
prz.ydzielano „oficera sztabowego miernictwa wojennego" jako kiero
wmka robót na pewnym froncie. Było to jednak tylko odciążenie 
szefa służby miernictwa wojennego. Celem uproszczenia całości robót 
naczelne dowództwo powołało (13. 7. 17) dwóch komendantów od
działów pomiarowych na poszczególnych frontach Nr. 1 (zachód) 
i Nr. 2 (połud.-wschód), którzy podlegali szefowi miernictwa wojen
nego. Dnia 12. X. 17., komendantem oddziałów pomiarowych (wschói:l) 
Nr. 3, został mianowany oficer sztabowy oddziałów pomiarowych 
wojennych grupy Woyrscha- mjr. Briining. 

_W końcu 1918 r. miernictwo wojenne oddało usługi armii pod
czas odwrotu, wydając i powielając najprymitywniejszemi środkami 
szkice marszrutowe z taktycznem uzupełnieniem, choć często maszyny 
drukarskie i sprzęt musiał być pozostawiony w kraju nieprzyjacielskim. 
, 

B. Podatawy wojakowe, 

Nieliczne i słabe oddziały pomiarowe okresu mobilizacyjnego 
były przeznaczone wyłącznie na wypadek walk o twierdze, gdyż tylko 
w tym charakterze wyobrażano sobie wojnę pozycyjną. Wkrótce oka
zała się potrzeba wydatnego powiększenia oddziałów, lecz brakło 
kadr zapasowych. Zaczęto więc ściągać z szeregów mierników, geo
logów, drukarzy i t. p., zyskując w ten sposób materiał ludzki do 
zupełnie nowych wyłaniających się prac. Przy każdej armii utwo
rzono 1 lub 2 oddziały pomiarowe, które w sumie dały miernictwo 
wojenne. Każdy oddział stanowił jakby mały instytut geograficzny, 
gdyż w swej działalności obejmował wszystkie gałęzie tegoż. 

Chociaż zaopatrzenie w mapy na wschodzie było wystarczające, 
zarówno technicznie jak i co do obszaru, planowy rozdział ich pozo
stawiał wiele do życzenia. Oddziały wojskowe otrzymywały swój 
zapas map już w pierwszym miejscu stawienia się, choć niewiadomo 
było, gdzie pociąg opuszczą. W ten sposób poszczególne sztaby 
i oddziały otrzymały pełny komplet wschodni i zachodni, t. j. około 
600 arkuszy. Był to pewien balast i marnotrawstwo map, spowodo
wany jednak myślą przewodnią szybkiego przerzucania jednostek. 
Gdy nastąpiły spokojniejsze od okresu mobilizacji czasy i osiągnięto 
doświadczenie, sprawa zaopatrzenia w mapy została uporządkowana. 
Zaopatrzenie w mapy taktyczne i operacyjne było rzeczą „Stellv. 
Generalstab" i nie należało do zakresu oddziałów pomiarowych. 
Oddziały wojskowe przy sformowaniu, względnie zmianie frontu otrzy
mywały zapas map małej skali w postaci gotowych pakietów. Na 
froncie inspekcje etapowe, posiadające składy map, regulowały dalsze 
zaopatrzenie. 

Trudno obliczyć ogólne zużycie map, można jednak liczyć je na 
nie mniej niż 800 milionów, co nawet na wojnę europejską, stanowi 
cyfrę zawrotną. Odpowiednio do olbrzymich nakładów i trudności 



,14 Wiadomości Służby Geograficznej Nr. 1 i 2 

ich rozdzielania przyjęto za regułę: małe skale drukować w kraju, 
duże - w polu, w oddziałach pomiarowych. 

C. Działalność techniczna oddziałów pomiarowych. 

Prace oddziałów pomiarowych dzieliły się na 4 zasadnicze ro
dzaje: a) pomiary geodezyjne; b) pomiary i zdjęcia topograficzne; 
c) prace fotogrametryczne; d) prace kartograficzne i reprodukcja. 

a) Pomiary geodezyjne. 

Pomiary geodezyjne opierały się na przygotowanych w czasie 
pokoju katalogach punktów geodezyjnych i niwelacyjnych. O ile 
w ·czasie pokoju prace geodezyjne postępują od wielkich sieci 1-go 
rzędu do stopniowego ich zgęszczenia, to w czasie wojny przeciwnie
triangulatorzy starali się zyskać na czasie,· opracowując tylko po
trzebne szczegóły z dokładnością wystarczającą do użytku bojowego. 

Zadanie triangulatorów polegało na odnalezieniu istniejącej trian
gulacji, wciągnięciu jej w układ prostokątny i zagęszczeniu na tej 
podstawie sieci punktów stałych, wykonaniu ciągów poligonalnych 
i niwelacji. Tak na wschodzie, oparte na rosyjskiej triangulacji, eo
wstały systemy prostokątnych siatek: grupa Warszawa, Brześć n/B., 
Grodno, Pińsk, Kamieniec, Kowno, Dyneburg i t. d. Na równinach 
Polski pobudowano wiele wież triangulacyjnych, sięgających do 45 m 
wysokości. Zazwyczaj jednak w strefie przyfrontowej syganałów nie 
budowano, użytkując w tym celu dobrze widocznych i trwałych objektów, 
np. kominy, pojedyńcze drzewa, krzyże, wieże i t. p. Sygnały budo
wano tak, żeby ze strony nieprzyjaciela były niewidoczne, a w razie 
odwrotu niszczono je starannie; pozatem zaznaczano je specjalnie na 
ziemi dla uzyskania dobrej widoczności na zdjęciach lotniczych. Od
działy wojsk walczących stroniły od takich znaków z obawy ścią
gnięcia ognia nieprzyjacielskiego, niszczyły je chętnie, tak, że zacho
dziła potrzeba wydawania surowych zarządzeń ochronnych. Na od
cinkach obserwowanych przez nieprzyjaciela używano pionowych 
ogni względnie rakiet, celem wcinania przez obserwatorów artylerii. 
W samych okopach stosowano teodolity z peryskopami. 

b) Pomiary i zdjęcia topograficzne. 

Prace topograficzne zależały od jakości posiadanych map na 
danym obszarze, przedewszystkiem od ich dokładności geometrycznej, 
a pozatem od daty ich wykonania. Pierwszym zadaniem było udzie
lenie pomocy artylerii przez wyznaczanie położenia stanowisk bateryj 
i punktów obserwacyjnych oraz sporządzanie „planów bateryj" (Bat
terieplane), drugim - nawiązanie mapy dużej skali (1 : 25.000) do prac 
geodezyjnych zapomocą wmierzenia nowych punktów w sytuację 
mapy, zatem uzyskanie związku z kratką kilometrową. W strefie 
bojowej sprawdzano pospiesznie mapy co do sytuacji, miejscami 
również rysunek rzeźby terenu. 

Ze wzrostem robót ziemnych, trudnością wykonania pomiarów 
w strefie ognia oraz niemożnością użycia busoli wskutek nagroma-
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dzenia żelaza, prace topograficzne ograniczają się do zmierzenia kilku 
charakterystycznych punktów w pobliżu okopów, a to celem wyko
rzystania zdjęć lotniczych do przewidzianego planu własnych pozycyj. 
Wcinanie punktów na przedpolu i wgłąb pozycyj przeciwnika dało 
możność określenia urządzeń nieprzyjaciela. Tam, gdzie orientacja 
busolą była niemożliwa, pracowano tachymetrem i stosowano ciągi 
poligonowe. 

Lokalne prace pomiarowe artylerii objęły z biegiem czasu spe
cjalne oddziały pomiarów artyleryjskich - akustyczne i optyczne, 
które posiadały odpowiednich techników wśród swego personelu. 

c} Prace fotogrametryczne. 

Już dawno przed wybuchem wojny, foto - i stereofotogrametrię 
stosowano przy zdjęciach wysokogórskich i niedostępnych partyj te
renu. Z dziedziny aerofotogrametrii były robione próby zastosowania 
zdjęć pionowych z balonów, przeważnie przez prof. Scheimpfluga. 
Nie osiągnięto jeszcze praktycznego zastosowania, względnie opraco
wania wytycznych do tego rodzaju prac, tymczasem brakowało od
pQwiedniego personelu technicznego. Początkowo przeniesiono skrom
ne doświadczenia z terrofotogrametrii na zdjęcia lotnicze, wynik był 
odpowiednio· niewielki. Szybko rozwinięto różne mniej lub więcej 
skomplikowane metody graficzne i konstrukcje oraz wynalazki przy-

• rządów celem usunięcia zniekształceń obrazów, wywołanych przez 
nachylenie i skantowanie osi optycznej kamery przy zdjęciach z sa
molotów. Należy skonstatować, że już z końcem września 1914 r. 
było możliwem zestawić ze zdjęć lotniczych dość prawidłowe obrazy 
umocnień, wystarczające dla strzelania artylerii, przyczem dokładność 
położenia zależała oczywiście od geometrycznej dokładności mapy. 

W miarę poprawienia map dużych skal na podstawie prac geo
dezyjnych i topograficznych oraz wzrastającego doświadczenia foto
grametrów i techniki zdjęć (urządzeń samolotu, kamer fotograficznych 
i wprawy lotników) osiągano coraz to lepsze wyniki, których dokła
dność dochodziła często do granicy graficznej możliwości. Dla celów 
specjalnych i odcinków wielkiej wagi tworzono z zestawionych zdjęć 
lotniczych lokalne plany, nawet takich terenów, gdzie dokładne plany, 
wogóle nie istniały. Dla strefy najbardziej zbliżonych do siebie po
zycyj, sporządzano plany obrazkowe (Bildkarte), w pasie o szerokości 
do 6 km, zaopatrzone w kratkę kilometrową odpowiadającą mapie 
1 : 25 OOO. Kawałki tych obrazków służyły przy natarciu najmniejszym 
jednostkom do orientacji i utrzymania porządku w labiryncie zawiłych 
systemów okopów. Dla artylerii wreszcie wykonywano fotograficzne 
perspektywiczne obrazy panoramowe, które powielano w specjalnych 
drukarniach. 

d} Prace kartograficzne i reprodukcja. 

Oddziały pomiarowe początkowo nie posiadały własnych pras 
drukarskich. Wymagania wojny zmusiły do samorzutnego zaopatrze
nia się w prasy ręczne, na których w ostatnim okresie wojny rucho
wej - we wrześniu 1914 r. - wykonywano nadruki pozycyj na mapy 
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taktyczne oraz bardzo prymitywnemi sposobami - taktyczne mapy 
zbiorowe (zlepianie w polu kilku arkuszy było niewygodne i utrud
niało nadruk). Większe prace wykonywano w stałych drukarniach 
prasami pośpiesznemi, które zostały w końcu rozmieszczone w więk
szych miejscowościach w pobliżu frontu. 

Na początku wojny pozycyjnej jednem z pierwszych zagadnień 
był sposób komunikowania urządzeń natury taktycznej oraz zmian 
w umocnieniach. Początkowo zmiany te nadrukowywano na kalce 
celem nalepienia lub wkreślenia na właściwą mapę. Sposób ten był 
jednak dla wojsk walczących bardzo niewygodny, gdyż nalepki czę
sto się odklejały, a na precyzyjne prace kreślarskie nie było czasu 
ani sposobności. Wkrótce oddziały pomiarowe urządziły sobie własne 
drukarnie, narazie skromnie wyposażone, gdyż brano pod uwagę 
możliwość ruszenia armji z miejsca. Gdy front się ostatecznie ustalił, 
a wymagania wzrosły, drukarnie powiększono do kilkunastu pras 
pospiesznych, obsługiwanych przez liczny personel. Umożliwiło · to 
szybkie powielanie: z otrzymywanych o godz. 18 wiadomości o sytuacji 
własnej i nieprzyjaciela sporządzano odbitkę już na odprawę na godz. 20. 

Głównym zadaniem oddziałów pomiarowych, które pozostało 
w sile do końca wojny, było stworzenie i utrzymanie w ewidencji, na 
obszarze działania armii, możliwie jednolitego i, w miarę rozporzą
dzanego czasu, dokładnego materiału map dużej skali, w danym wy
padku 1: 25 000, zaopatrzonego w jednolitą kratkę kilometrową z mel
dunkową numeracją. Tę ostatnią nadrukowywano początkowo na 
marginesach, następnie w kratkach na samej mapie, żeby uniknąć 
trudności przy sklejaniu poszczególnych arkuszy. 

Podstawowe arkusze 1 : 25 OOO stanowiły dla każdej armii zam· 
kniętą całość. Każdy arkusz otrzymywał kolejny numer tak dobrany, 
żeby w systemie numeracji łatwo było poznać sąsiednie arkusze; tak 
np. arkusz Nr. 45 miał sąsiedni, wschodni Nr. 46, a południowy Nr. 55 
lub 65. Dla możności oceny dokładności mapy, na skutek wymagania 
artylerii, wprowadzono na brzegach arkuszy legendę wyjaśniającą 
na jakich podstawach i materiałach zostały opracowaqe poszczególne 
części arkusza, przyczem mapy zdobyte z reguły stawiano na trzecim 
miejscu. 

Odpowiednio do podziału treści mapy wojennej na 2 części: 
1) czysto topograficzny obraz terenu oraz 2) taktyczne lub t. p. 
nadruki,- mapa podlegała podwójnemu opracowaniu. Pierwsza część
podstawowy arkusz, był czemś stosunkowo stałym i potrzeba było 
tygodni, a nieraz i mięsięcy, aby na mocy zebranego materiału topo· 
graficznego wyszło nowe poprawione wydanie. Różnobarwne nadruki 
natomiast, w zależności od przeznaczenia, tworzące wiele map spec
jalnych, zmieniały się często . z dnia na dzień i stawały się coraz 
liczniejsze. Mapy „położenia własnego i nieprzyjaciela" sporządzano 
w 2 wydaniach; a) tylko dla sztabów (zawierające wszystko); b) prze
znaczone dla oddziałów liniowych (zawierające tylko te szczegóły, 
o których przeciwnik w razie zagubienia mapy mógł się bez szkody 
dowiedzieć). 

Przy niektórych sztabach armij pracowały dzień i noc szeregi 
zainstalowanych pośpiesznych pras drukarskich. W polu należało 
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pracować szybko, więc obok ciężkich kamieni litograficznych używa
no często sposobów prześwietlania na lżejszych płytach cynkowych 
i aluminiowych. Sposób prześwietlania z kalki był wygodny również 
dlatego, że każdy kolor wymagał oddzielnej płyty. W wielu wypad· 
kach, gdy na zainstalowanie pras nie było ani czasu, ani możności, 
duże usługi oddały pociągi drukarskie, zamówione w r. 1916 przez 
wydział kartograficzny L. A.; pociągów takich podczas wojny było 
dziewięć. W trzech wagonach kolejnych znajdowały się: a) maszyna 
parowa, b) jedna prasa pośpieszna i jedna zwykła i c) kompletne 
urządzenie fotoreprodukcyjne. Zdarzały się nawet żądania umiesz
czenia pras na autach ciężarowych, aby móc je szybko podwieźć 
w razie potrzeby. 

Długotrwały pobyt na jednem miejscu pozwalał na stosowanie 
różnych pomysłów, między innemi wykonanie modeli plastycznych, 
które pozwoliły przeprowadzać studia, niemożliwe do uskutecznienia 
w terenie. Tak np. zapomocą małej elektrycznej lampki w zaciem
nionym pokoju badać widzialność poszczególnych części, cienie rzu
cane przez szczyty w górzystych okolicach zależnie od pory dnia 
i t. d. Ciężar, trudny transport i łatwość uszkodzenia stanęły na 
przeszkodzie rozpowszechnienia tych modeli. 

Jedną z najważniejszych kartograficznych prac wojennych na 
terenach Polski był plan 1:25 OOO, uzyskany przeważnie przez po
większenie rosyjskiego planu 1:42 OOO. Konstrukcję i nadruk kratki 
kilometrowej oparto na przeliczeniu arkuszy na lokalne układy siatek. 
Większa część arkuszy tego planu została poprawiona i wydana na 
froncie przez oddziały pomiarów wojennych. Na arkusze takie wcią
gano, prócz zaszłych zmian topograficznych, nadrukowywaną barwnie 
sytuację bojową. Wydanie obejmuje prawie całą b. Kongresówkę 
i niektóre miejscowości na kresach wschodnich, będące ter~nem 
długotrwałych walk. 

Jako mapę taktyczną używano wyżej wymienioną mapę1:100 OOO 
zachodniej Rosji, opracowaną w znacznej części przed wojną na 
podstawie mapy rosyjskiej 1:84 OOO, względnie 1:42 OOO. Gdzie tych 
map brakowało, wydawano niektóre cafe arkusze lub ich brakujące 
części drogą powiększenia mapy Reymanna 1 :200.000. 

D. Geologja wojenna. 

Nietylko warunki topograficzne terenu lecz i właściwości gruntu 
wpłynęły w znacznym stopniu na działania wojenne, zwłaszcza zwią· 
zane w ciągu dłuższego czasu z jednem miejscem, Urządzenia rejo
nu etapowego, a pozatem strefy głównego oporu, zależały od rodzaju 
napotkanego gruntu oraz warunków skorupy ziemskiej. Przed wojną 
światową, a nawet w pierwszych miesiącach wojny, nie myślano 
o wykorzystaniu uczonych w tej dziedzinie, gdyż nie przewidywano 
długotrwałej wojny pozycyjnej, Bolesne doświadczenia, spowodowa
ne przedewszystkiem ukazaniem się wody w okopach, wskazały na 
konieczność współpracy technicznej geologów, narazie w małych 
jednostkach i dla celów lokalnych. 

2 
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Dopiero w roku 1916 załatwiono tę sprawę zasadniczo przez odkomenderowanie geologów do armij i przydzielenie ich do oddziałów pomiarowych. Rozwiązanie okazało się szczęśliwe nietylko ze względu na wspólne zadania lecz i fakt, że właśnie wynik pracy geologów w wielu wypadkach zostaje rozpowszechniony przez mapę służby geograficznej. Pozatem najmniejsze grupy pomiarowe, umieszczone najbliżej wojsk walczących, rozporządzały kwaterami, a zwykle i środkami komunikacji, co odpowiadało warunkom pracy geologów. "Landesaufnahme" troszczyła się przytem o personel i sprzęt, a w Berlinie, Lille i Strasburgu przyszykowano dla zasiągania rad geolo~icznych fachowe książki i materjał mapowy. Do szefa służby pomiarów wojennych został przydzielony geolog celem wykorzystania doświadczeń polowych. Dla zapoznania saperów, lekarzy, komendantów obozów i t. p. z zasadami geologji urządzono specjalne kursy. Zastosowanie geologów dało w krótkim czasie zdumiewające wyniki. Przy budowie wielu umocnień głos ich był decydującym. Zabagnione rowy i sztolnie zostały odwodnione szybko i niewielkiemi środkami, tereny walki, obozy, nawet całe miasta (Mitawa, Kowno) zaopatrzono w dobrą wodę. W wojnie minowej oddali geologowie cenne usługi. Przez odkrycie i zbadanie często nieznanych lokalnych pokładów uniknięto licznych a bezcelowych kolejowych transportów surowców. Również w dziedzinie telegrafji ziemnej, służby podsłuchowej i radjotelegrafji odkryli oni nowe warunki zależne od rodzajów gruntu, pomagając w ten sposób oddziałom wywiadowczym. Wśród map wojennych specjalny dział stanowiły mapy geologiczne. Były więc mapy minerskie, wód gruntowych, surowców, przewodnictwa elektrycznego i t. d., przy sporządzaniu których kładziono główny nacisk nie na naukowe przedstawienie, lecz dostosowanie do potrzeb i do ogólnego zrozumienia. Geologiczne porady i badania nie streszczały się jedynie do zaspakajania chwilowych potrzeb oddziałów, lecz starały się przygotować wojska na wypadek posuwania się naprzód lub odwrotu. Z publikacyj, literatury i map starano się utworzyć _pogląd na niedostępne obszary, pomagając sobie przytem obserwacJą z samolutu lub bezpośrednio lunetą, o ile się rozchodziło o przyległą strefę. Kolor rozkopanej ziemi, określenie zalewowego terenu i nieprzyjacielskie urządzenia zaopatrywania w wodę, dawały często cenne wskazówki. Jako przykład syntetycznego ujęcia rozproszonych wiadomości i drobiazgowych przepisów w formę mapy mogą służyć geologiczne mapy posuwania się naprzód i odwrotu oraz uzupełnienie tych ostatnich - mapy niszczycielskie. Podawano na nich te wszystkie urządzenia, przedewszystkiem miejsca zaopatrzenia w wodę i surowce, które na wypadek cofania się miały być zniszczone, aby utrudnić lub zatrzymać posuwanie się przeciwnika, albo wogóle szkodzić. 
Na początku 1918 r. kwatera główna wydała w formie broszury instrukcję, podkreślając ważniejsze punkty, na które musi być zwrócona uwaga geologów. W końcu wojny pracowało na usługach wojska około 200 geologów. 

* * * 
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Wojna światowa pokazała, że nawet techniczn~e wysoko J?rzygotowanemu wojsku niemieck.iemu b~ako~~ło na!ezy.~ego ocemema wiedzy tereno-kartoznawstwa 1 odpowiednieJ or~amzacJ1. Sp~rz,dzone z wielkiemi kosztami i trudem mapy często me były nalezyc1e wy-
korzystane. . . . Gen. Bertrab szef L. A. w chw1h wybuchu WOJDY, w swym me-morjale, napisanym po woiJ?,ie a p~zez~acz~nym dla w:łasneg~' r~ąd~ . t. ,,O konieczności noweJ orgamzac11 słuzb topog~aficznych pisze. Wojna dała nam lekcję. Tern co po~~rszył?. syt.~acJę - był~ dezorganizacja Landessaufnahme" w chwili mobihzaq1. S~arano się zaradzić temu

1
,' stwarzając „Kriegsvermessungschefa". N1e~tety, było to napróżno gdyż brak mu było autorytetu co do _wszystkich prac topograficzny~h". Szef niemieckiego :piernictwa W?Jennego ppuł~. Boelcke w 

0
Kriegstechnik der Gegenwart z r. 1927 p_isz.e: '!Wysokie Zfaczenie tego wyszkolenia i_est. paląc_ą sprawą dma .1 .wmno znalezć oddźwięk w przysposobi~ruu wo1skow~m . młodz1ezy_: któria musi się przygotować do czytania map, zrozumiema terenu 1 t. d. , 

II. A u • t r j a . 
. Po zajęciu w r. 1814 królestwa lombards~ego przez .Austrję został zatrzymany istniejący tam zakład kartograficzny (Oeposito della guerra) w Medjolanie jako „lstituto. geogr~co ~ilitare". Od r. 1806 istniał w Wiedniu zakład topograf1czno - litograficzny, po_dlegył. generalnemu kwatermistrzowi, w r. 1821 dołączono do mego biuro triangulacyj no-rachunkowe. Rozporządzeniem cesar~a .F erdynan~a I Istituto Geografico Militare11 został w r. 1839 przerues1ony do W1ed~a i połą~_;ony z zakładem _topograficzno : ~itograficznyD:1 pod n~zwą Instytutu W oj skowo-Geograficznego (k.k. m1ht~r-geograph1sche Institut), który odtąd podlegał ministerstw':1 spraw woJs~owych: '!li my~l przepisu organizacyjnego Instytut miał za .z.adame: zd1ęc1a 'Y'oJskowe kraju, odpowiadające wymaganiom chwili ~a~ówno w. 'Y'oJsko~em, gospodarczem, jak również o ile możności 1. w ad!111111stracy1~em znaczeniu, któreby służyły jako podstawa opubhkowam~ wydawn.1ctw map lądu i morza; pozatem sporządzanie rysunk~w wo1s~owy.~h 1 <?d: noszących się do tego robót; w końcu utrzym~~1e w 4:widenc11 zd1ęc wojskowych i t.p. W roku 1851, celem ustab1hzo~arua prac, utworzono korpus inżynierów geografów - k. ~- Ing~meur: Geogr,aphenCorps (44 oficerów), których część w czasie woJny miała hyc przeznaczona do zadań topograficznych, rekonesansu albo wogóle prac sztabowych przy armiach. Jednak już w r. 1860 korpus t4:n z powodu reorganizacji generalnego kwatermistrzostwa został rozwu~zany. Nowoczesna organizacja instytutu i podział na fachowe wyd~1ały: ~eodezyjny, topograficzny z sekcją fotogrametryczn~, ka~ografi<:zn.Y 1 techniczny (reprodukcyjny), która do wybuchu woJnY św1atowe1 me ulegała większym zmianom datuje się od r. 1881. Stan osobowy w końcu 1913 r. (wg. Mitteil~ngen des M. G. I. z 1914) ~ynosił 56~ oficer.ów, podoficerów urzędników i sił pomocniczych. Liczba ta me zawiera jednak ofic;rów przydzielanych z linji i szkoły topografów do wydziału topograficznego na okres robót polowych. 
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A) Przygotowania mobilizacyjne ł organizacja. 

Podstawowe zdjęcia w skali 1 : 25 OOO wykonał M. G. I. na 
schyłku XIX wieku; dokładność dość przestarzałych obecnie zdjęć 
odpowiadała celowi mapy 1 : 75 OOO, przyczem rozróżniano tereny 
nadające się do walki i tereny tylko do przemarszu. Mapa specjalna 
1 : 75 OOO, wykonana na podstawie wymienionych zdjęć, obejmowała 
cały obszar byłej monarchji Austro - Węgierskiej. Mapa generalna 
1 : 200 OOO Europy Środkowej, sięgająca do 53° 20' szerokości (mniej 
więcej do linji Grudziądz-Słonim), miała służyć do dyspozycyj ogólnych 
i rozkazodawstwa. Pozatem z map mniejszych skal należy wymienić 
Mapę operacyjną 1 : 400 OOO i Mapę przeglądową Europy Środkowej 
1 : 750 OOO. Na długo przed wojną światową przygotowano materjał 
do odbicia pogranicza Królestwa Polskiego w skali 1 : 75 OOO. Zaopa
trzenie wojska, do niższych dowództw włącznie, przewidywano w mapy 
1 : 75 ooo i 1 : 200 ooo. 

Z chwilą wybuchtJ. wojny europejskiej M. G. I. w Wiedniu nie 
został rozwiązany i zajmował się zaspakajaniem coraz bardziej wzra
stającego zapotrzebowania map przez wojsko. Trudności zaopatry
wania i szereg nowych wyłaniających się zdań specjalnych, zmusiły 
wkrótce do stworzenia ściślejszej organizacji. W r. 1915 utworzono 
miernictwo wojenne· na wzór niemieckiego, przystosowując je do lo
kalnych warunków. Komenda miernictwa wojennego (Kommando der 
Kriegsmappierung) jako organ doradczy ministerstwa wojny miała za 
zadanie regulowanie prac, inspekcje poszczególnych oddziałów, oraz 
wydawanie instrukcyj. W październiku 1915 r. M. G. I. wydał w za
rysie instrukcję miernictwa wojennego (lnstruktion fiir den technischen 
Dienst der Kriegsmappierung). W miarę rozporządzanych sił facho
wych każda armia (grupa) otrzymała oddział pomiarów wojennych 
(K. M. A. - Kriegsmappierungsabteilung). Fachowe zaopatrzenie 
w instrumenty, plany i t. p. były rzeczą M. G. I. Komendanci K.M.A., 
z reguły oficerowie sztabowi, podlegli technicznie komendzie pomia
rów, wypełniali rozkazy szefów sztabów armij. Zadaniem ich między 
innemi było wykorzystywanie zdjęć lotniczych w związku z kompan
iami lotniczemi, naniesienie otrzymanych tą drogą szczegółów na 
plany, uzupełnianie zapasów map i utrzymanie ich w ewidencji, zdję
cia pola bitwy dla celów historycznych i t. d. Celem umożliwienia 
wykonania powierzonych mu zadań K. M. A., złożony z komendanta, 
sił fachowych i pomocniczych, otrzymywał odpowiedni sprzęt techni
czny, podręczną litografię i środki transportowe. 

W r. 1917 ministerstwo wojny wydaje regulamin miernictwa 
wojennego (Dienstvorschrift fiir die Kriegsmappierung). Stan osobowy 
K. M. A. wzrasta, etat po raz pierwszy przewiduje geologa. Dla 
poszczególnych odcinków frontu (korpusów i t. p.) oddziały miernicze 
wydzielają z siebie pododdziały (V st. - Vermessungsstellen), które 
pozostają nadal ich składową częścią. W Galicji i Karpatach biorą 
udział obok austriackich niemieckie oddziały pomiarowe. Zato w gó
rzystych okolicach austrjackie oddziały fotogrametryczne, bardziej 
rozwinięte niż niemieckie z powodu górzystego własnego kraju, 
oddają niemcom cenne usługi. 
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Według regulaminu z r. 1917 przeciętny stan osobowy oddziału 
pomiarowego wynosił: 

a) Oddział pomiarów wojennych (Kriegsvermessungsabteilung) 
bez pododdziałów (V ermessungsstellen): · 

1 komendant 
2 triangulatorów 
2 topografów 
2 fotogrametrów 
1 geolog 
2 rachmistrzów 
4 kartografów 
1 litograf 
2 fotografów 

2 drukarzy 
1 introligator 
1 podoficer rachunkowy 
3 podoficerów łącznikowych 

31 sił pomocniczych (kucharzy, 
woźniców, szoferów, szew
ców, krawców, ordynansów 
i t. p.). 

b) Pododdział pomiarowy (Vermessungsstelle): . 

1 komendant 1 kartograf 
2 triangulatorów 1 litograf 
1 topograf 1 drukarz 
1 fotogrametra 1 kolarz 
2 rachmistrzów 18 sił pomocniczych. 

B. Wykonanie techniczne. 

Czynności oddziałów pomiarowych były ściśle zależne od cha
rakteru walki na danym odcinku. Wojna pozycyjna wymagała i umo
żliwiała jak najdalej idące wykorzystanie miernictwa wojennego. 
W wojnie ruchowej natomiast celowemi były tylko dorywcze i szybko 
przeprowadzone prace. 

W razie ustalenia się frontu triangulatorzy przystępowali do 
zagęszczenia istniejącei lub stworzenia nowej sieci triangulacji na 
odcinku armji - podstawy i ram dla właściwych prac pomiarowych. 
Wcinano przedewszystkiem daleko widoczne charakterystyczne punkty 
(wieże kościelne, kominy i t. p.). Prace podstawowe przeprowadzano 
z dokładnością 3-go rzędu. 

Zadaniem topografów było sporządzenie i utr ~ymanie w ewiden- · 
cji podstawowego planu 1 : 25 OOO. Oprócz tego planu używano jesz
cze planów większych skal: 

a) Plany okopów (Grabenplane) 1: 10 OOO, przeważnie dla oddzia
łów szturmowych i wywiadowczych; 

b) Plany okopów 1 : 5 OOO na szczególnie ważnych odcinkach 
i rozczłonkowych detalicznych urządzeniach; 

c) Plany 1 : 2 500 dla miotaczy min. 
Plany te otrzymywano przez fotograficzne powiększenie i prze

~ysowanie oryginalnych zdjęć 1 : 25 OOO, przyczem dla dokładności 
1 uzupełnienia treści opierano się na punktach trygonometrycznych 
i zdjęciach lotniczych. Dla wszystkich armij wprowadzona „jednost
kowa kratka kilometrowa (einheitliche Planquadratnetz) była zbudo
wana jako czysto graficzna konstrukcja na każdym arkuszu mapy 
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1 : 75 OOO, przyjętym za jednostkę. Cztery odpowiadające tej mapie 
sekcje 1 : 25 OOO otrzymywały nadruk numerowanej kratki, punkt 
wyjścia której odpowiadał punktowi środkowemu mapy 1 : 75 OOO. 
Układ kratki znajdował się więc tylko w granicach 1 arkusza mapy 
1 : 75 OOO, a numeracja kratek pozostawała jednakowa dla poszczegól
nych arkuszy. 

Kompanie lotnicze (Fligerkompagnie) przysyłały natychmiast 
2 odbitki z każdego zdjęcia do oddziału pomiarowego celem karto
graficznego wykorzystania; również oddziały pomiarów artyleryjskich 
komunikowały zebrane wiadomości. Na tej podstawie, przez barwne 
nadruki na plan 1: 25 OOO, wydawano „plany położenia" (Stellungsplane), 
zwykle 2 typów: 

a) Jawne: zawierały oprócz nieprzyjacielskich pozycyj, tylko te 
własne urządzenia, o których wróg, w razie zagubienia planu, mógł 
się bez szkody dowiedzieć. Były one przeznaczone dla oddziałów 
linjowych. 

b) Tajne: zawierały prócz tego, wszystkie własne urządzenia 
i budowy za frontem. 

Oddziały pomiarów wojennych dostarczały· oddziałom pomiarów 
artylerii materiał planów dla zestawienia planów bateryjnych (Bat
terieplane), - kierowania ogniem i t. p. oraz wykonywały potrzebne 
do tego podstawowe pomiary i określenia punktów. 

W znacznej części własnego kraju zadawalniano się poprawieniem 
i uzupełnieniem istniejącego zdjęcia 1 : 25 000, przy dużych i mniej 
ważnych obszarach - 1: 75 OOO. Tam, gdzie brakowało dobrego ma
teriału, zdejmowano teren na nowo przeważnie w skali 1 : 50 000, 
rzadziej 1 : 25 000 dla ważnych odcinków, opierając się na triangulacji. 
Teren przedstawiano warstwicami 20 m, w płaskim terenie- 10 i 5 m, 
kreskowania zaniechano. Przy zdjęciach zaczęto stosować daleko
mierze optyczne obok zwykłych instrumentów topograficznych. 

Zdjęcia topograficzne otrzymywały ważne uzupełnienia w postaci 
zdjęć lotniczych i stereofotogrametrii. Zdjęcia widokowe (pano
ramiczne) wykonywano specjalnemi kamerami o ogniskowej, docho
dzącej do 4 m. 

Najważniejsze kartograficzne prace wojenne: 
1) M ap a 1 : 75 OOO p o gr a n i cz a Kr ó l es twa P o Isk ie go. 

Arkusze te pojawiły się na początku wojny jako pośpieszne przeróbki 
map rosyjskich 1 : 42 OOO, 1 : 84 OOO, a nawet 1 : 126 OOO, bardzo różno
rodne i o względnej wartości. 

2) Map a 1 : 75 OOO Z ac h o d n i ej Ro s j i - powiększenie 
niemieckiej mapy 1: 100 OOO d. w. R. Rysunkowo zgodna, przeróbka 
austriacka zyskała dzięki powiększeniu na przejrzystości. Podział 
na arkusze pozostał zgodny zarazem z mapą austr. t : 75 OOO jak 
i z mapami niemieckiemi. Na arkuszach zreambulowanych nowe 
szczegóły nadrukowywano czerwono, nieistniejące pokrywano żółtym 
kolorem. 

3) Plany 1 : 25 OOO. Do potrzeb walki pozycyjnej lub artylerji 
posługiwano się oryginalnemi planami 1 : 25 000, lub w braku tychże 
powiększeniami w tej skali, z nadrukowaną siatką kwadratów i sta-
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nowiskami nieprzyjaciela. Wszystkie związane z tern prace prowa
dziły oddziały pomiarów wojennych. 

* * * 
Austriackie miernictwo woj':nne_, sh~orzone na ~zór ~i~m~eckieg<;>, 

nie wniosło nic nowego do teJ dziedzmy, a orgaruzacy1me i techm
cznie stało naogół niżej od swego pierwowzoru. J_edynie fotogra
metrja była postawiona wysoko i oddała .l?ewne usłu~i memcom p~d
czas zdjęć krajów górskich, np. -~~cedon11 na fro;11c1e buł~arsko-~1e
mieckim. Pozatem należy podkreshc sprawne funkc1onowame wydz1~łu 
reprodukcyjnego M. G. I. w Wiedniu, który jeszcze przed woJną 
zaliczał się pod względem wielkości i technicznych urządzeń do jed
nego z pierwszych w Europie. 

ID. R o s j a. 

Początek systematycznych zdjęć kraju, pod kierownictwem gen. 
Tennera i Szuberta, datuje się od r. 1819. Zdjęcia te były wykony
wane guberniami, głównie ~ ~kali 250 sążni w calu; . m~łe postępy 
pracy i znaczny koszt zmusił JUŻ w 1844 r. do prze1ścia na skalę 
wiorstową. Same zdjęcia opierały się na punktach trygonometrycz
nych i nosiły właściwie charakter półinstrumentalny, r~eźbę terE:n~ 
zdejmowano na oko i wyrażano kreskami. Na podstawie tych zd1ęc 
i starej mapy gen. Richtera, opartej jeszcze na polskich praca~h 
wojskowych Królestwa Polskiego, rozpoczęto w 1845 r. wydame 
3-wiorstowej mapy Rosji Europejskiej (1:126 OO~). • • 

Mniej więcej od r. 1870 postanowiono zd1ęc1a wo1skowe wyko
nywać w skali 1/ 2 wiorstowej (1:21 OOOJ podług nowych z~sad .- me
todą stolikową; rzeźba terenu była oddawan~ warstwicami. co 2 
sążnie, a wysokości punktów określane kierowmcą - "'.Ys?komierzem; 
Ograniczone środki spowodowały od 1907 r. przeJscie do skah 
1-wiorstowej (1:42 OOO). Na zdjęciach tych opiera się wojskowo-topo
graficzna mapa 2-wiorstowa (1:84 OOO}, tajna, obejmująca cały obszar 
b. Kongresówki i kresów wschodnich aż do Dniepru; arkusze b. za
boru rosyjskiego wydawano od 1888 r. 

A. Przygotowania mobilizacyjne i organizacja. 

W początku lat 80-tych zeszłego stulecia, stosunki rosyjs~o-nie
mieckie zaczęły ulegać pogorszeniu. Sztab generalny rosyJs~i naka
zał zdjęcia w skali 1:21 OOO ~z~ł?ż zachodniego pasa pog~a~tczne~o; 
do wybuchu wojny europeJsk1e1 całe b. Królestwo Polskie 1 wogole 
strefę zachodnią do 29° południka od Greenwich obejmowała podsta
wowa taktyczna mapa 1:84 ,OOO, wykonana z. P?Wy~szeg~ zdj~cia. Dla 
terenów położonych dale1 ku wschodowi istmała .iedyme mapa 
1:126 OOO, przed wojną ogólnie używana i na zachodzie Jako taktyczna, 
ponieważ mapę 1:84 OOO uważano za tajną. Mapą gen~ralną by~a 
t. zw. dziesięciowiorstówka (1 :420 OOO), którą podczas wo1ny posługi
wała się kwatera główna. 
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Wymienione prace kartograficzne były wykonane przez Korpus 
Wojskowych Topografów, zorganizowany na podstawie etatów 1877 r., 
które nie ulegały poważniejszym zmianom do r. 1917. W skład Kor
pusu wchodził Wojenno - Topograficzny Oddział Sztabu General
nego (W. T. O. G. S.J z Zakładem Kartograficznym w Petersburgu 
i podległe mu rejonowe Kierownictwa Pomiarów (z siedzibą w Peters
burgu, Rydze, Kijowie i Odessie, każde około 50 ofic.J na obszarze 
Europejskiej Rosji do Kaukazu i Uralu. Zdjęcia i wydawanie map 
Kaukazu, Rosji Azjatyckiej i sąsiadujących państw, wykonywały 
miejscowe W. T. Oddziały Okręgów Wojskowy_ch, pozostające w dość luźnym związku z W. T. O. G. S.: Kaukaski w Tyflisie, Turkiestański 
w Taszkieńcie, Zach. Syberyjski (Omski} w Omsku i Wschodnio Sy
beryjski (Przy amurski) w Irkucku. Etat Korpusu Topografów wynosił w r. 1914 bezmała 600 oficerów. 

Wzrost zapotrzebowania na wojskowe mapy rozpoczął się od 
1904 r., gdy podczas rosyjsko-japońskiej kampanji zakład kartogra
ficzny w ciągu 2 lat wydrukował i wysłał około 2 miljony arkuszy 
rozmaitych map. Ujemne doświadczenia tej wojny i względy poli
tyczne zmusiły do opracowania nowych przepisów i ustalenia norm dla dostarczania wojskom map. 

W 1906 r. rozpoczęto formowanie składów map w 5-ciu okrę- . 
gach wojskowych Rosji Europejskiej. Potrzebną do tego ilość map 
drukował zakład kartograficzny, którego drukarnia została uzupełnio
na 3 pospiesznemi maszynami Iitograficznemi i 4 prasami. W 1911 r. zakład posiadał 9 maszyn litograficznych i 22 prasy; praca prowadzo
na była na 2 zmiany, w końcu całą dobę i w dnie świąteczne. Na 
początku 1914 r. program z 1906 był prawie zrealizowany i wł'dru
kowano przeszło 33.500.000 arkuszy map. 

W. T. O. G. S. zaopatrywał okręgi wojskowe (petersburski, 
warszawski, kijowski, wileński i odeski), z których każdy miał własny 
Topograficzny Oddział (OtdielenjeJ ze składem map i podręczną litografią, który wykonywał lokalne roboty, reambulacje i t. p.; oddział podlegał generałowi kwatermistrzowi okręgu, a skład osobowy oddziału wynosił 2 - 3 oficerów (jeden z nich zwykle K. W. T.). Każdy z tych okręgów dostarczał ze swej strony mapy sztabom okręgowym korpusów, przy których istniały Kartograficzne Oddziały 

z 1 - 2 oficerami i podręcznym składem map. . 
W myśl VII. rozdziału Ustawy o polowym zarządzie wojska 

w czasie wojny (Położenje o polewom uprawlenii wojsk w wojennoje 
wremia) jedynie korpuśni oficerowie mieli obowiązek kierować na 
froncie pozycyjnemi robotami. Korpuśny inżynier na prawach ko
mendanta brygady, podlegał bezpośrednio k-owi korpusu, był jedno
cześnie komendantem inżynieryjnego korpuśnego pułku i prowadził 
wszystkie techniczne roboty korpusu. 

JUŻ pierwsze miesiące wojny pokazały, że ustawa przeznaczyła 
za skromną rolę wojskom technicznym; jesienią 1914 r. powstaje samo
rzutnie szereg technicznych działów, skleconych naprędce przy po
mocy ściągniętych oficerów specjalistów. Po raz pierwszy występuje 
fachowiec służby geograficznej w sztabie armji oblegającej Przemyśl 
na podstawie rozkazu głównodowodzącego z dn. 25. IX.14. za Nr. 72; 

.. 
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. . . yni'eryJ' n ego wydziału ó · utworzemu mz W T · 10 rozdział III. tego ro~ka~u. dl;1 f oficera (ober-oficera) Ki4 IV '15 r 
sztabu z etatem rownktez N 138/14 77/15 oraz 268 z . . dz'ł. 
kr śl y Dalsze roz azy r. . •. h wydziałów, wprowa 1 Y z;ęk::yły liczeb~o~ć stanów in1yn:b~ei~~ki inżynierów armij, pod
. e do innycłi' at:mtJ t .sp_recyzowa irmi' frontu. 
\eglycb naczelmkom tn~yru~rów . l wzrost lotnictwa spowodow~ly 

Stopniowe ustalame się fro~tu Dnia 2. IV. 16 r. rozkaz nacz~lmka 
potrzebę dalej idącydch zagrzą~e548 polecił czasowo sOfodrmdo~ał PJi! 
sztabu głównodo~o z,c~ 0 • ' rmi' frontu" - " z i a 

tabie Naczelmka mzymerów a .J„ na podstawie danych foto
sz rz 'dzenia planów po~ycyJ (I oficer K. W. T.) i sil_po
:iafij l~tniczych, złożony z 3Nofi~06~wz 8 sierpnia 1916 r. zawiera 
mocniczych. Rozkaz 1.1· ~· g. r. . . 

już czasowe postanowiema. . . t k . dla wykorzystania zdJę~ 
II część, p. 1. O .oddział~ h m;odst~~e planów przy kancelar11 lotniczych i sporząd~ema na tc 

awiacji armji czynne); t . h dywizjonów lotniczych; 
2. o fotograficznych labora. or1ac urzędzie naczelnika inży-
3. O kartograficznym oddz1a e przy , 

nierów armij frontu; . k „ wiadowczego oddziału sztabow 
4 O fotometryczneJ se CJ~ . wyf t . 

. h d h w skład arm1J ron u, 
armij, we o zącyc . k „ ztabów korpusów. 

5. O fotometryczne) se ·CJ·t· s . 4 i 5 VII. 1916 r. w spra~i~ 
III część. Protokół kom1sJ1 2: dn.g ów' dla wykorzystania zdJęc . d . , o stworzemu or an . 

opracowania zaga ndzten. · eh podstawie planow. lotniczych i sporzą ema na t 

W myśl tej instrukcj:. . nie śledzić postępy tec!iniki 
1 Oddział InstrukcyJ miał za . zaf a Otrzymane wiadomości d<;>

w ros;jskiej i sprzykterzo.tlkihn/~~~~;m froncie i wyddawać w Ji::: 
stosować do warun w w aczelnika sztabu wo za nacz . 
Qtzepisów, zatwierdzonych bprz;z k~celarji awjacji zwiększono o 1 sz!a: 
W związku z te~ _stan <?Sko o1w łodszego oficera K. W. T., wyspecia b f. e a mz woJs . . , m k śl owego o ie r · f" . 2 starszych re arzy. 
lizowanego w kartogra Jt 

1 
. 1 a b 

O 
r a t o r j u m d Y-

2 Ki er o w n i k fot ogr a f i c z ł ~!~Y kontakt z sekcją f?tok
w i z .~ nów I ot n i czy c h utrzymywa t bu i miał zadanie w Ja -me~czną wywiadowczego odd~1alu . sĆ ~d lotników doslarcz~ć l~t~
najkrótszym czasi~ po ?lrzfuban~':,;jf1!iemniej niż po ~ odbitk1 z~~c; 
metryćznemu ~ddziałow1. s\ r~boty powielania i powiększama z Jęc Pozatem nalezały do meg 

fotograficznych. · . 
0 

ddzi a łu przy u rzę-
3 Zadaniem k art o gr a f t ~ .z f e git u było poprawienie i r!

d zie 'n ac ze 1 n i ka i n hż. ar m 
1 
dzo~;ch przez fotometryczne sekcie 

duk · map wojennyc , sporzą „ Wydrukowane mapy 
;:;;',.;adt':.rczycb wydziaj~w szla~;,;: 

0 
"';!idzialu. Oddział. posiadał 

otrzymywały sztaby anmdJ .dla d~ z fnkunastu kreślarzy, litografów, zakład litograficzny, skła aJący się 
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grawerów, introligator, d . 
oficera K. W. T. ow z o pow1ednim sprzętem pod kierownictwem 

4• S e k c j a fo t o m e t r 
oddziale sztabu arm" kyczna przy wywiadowcz 
r;tenia P,lanów, których d:ukrzysrwała łzdjęcia. lotnicze do s~! 
~ . a 1;1 arm11 frontu. Sekcja zao t wy Gnywa oddział kartograficzn 
mzynN1erów, i;D~pektorów artylerłt {~wał~ ~ztably k~rpusów, korpuśnyc.h 

, aczelmk1em sekcji b ł yw1z1~ny otmcze. 

~~diiał id!~f:lu b~o.~~ednio d :;:s~~;~ ~~riran':0°tk J;;;:n~eryjnych, 
wojsk. i 1 oficera K~'W.PT~y zielono mu 4 młodszych ofi~e~;;zhigż~ 

5. Fot om et ryc k . znaczo d z n a s e c 1 a s z t a b k 
dal . nad o wykorzystania zdjęć lotn· hu ur p ~su była prze-

ema o sztabu ar „ iczyc w razie d · g d 
~alnybh potrzeb sztab~'

1
k:fp

0
::ti1z:r1; gszczrgółowy~h croqui~dia 

0
sp~c= 

da o szarze działania korpusu Sek ": o u dlymania w ewidencji map 
zą~emu wywiad w sztabie .k CJa po egała oficerowi, prowa-

1 oficer młodszy K W T 1 f~rpusu, którefo, pomocnikami' b 1· · · · ,, o icer · · · Y i: 
g
gr:f Sz~ce, szematy i nadruki wykmz. wo1s ., 3 kreślarzy i 1 lito-
r iczneJ. . onywano na ręcznej prasie lito-

Pozatem mstrukcja przewid ł k . i. f~ioy· W1ię4kszych skal: 250, a :::et 100i~c5z0ność. zaopatrzenia wojsk 
· 1 : 200), które miał 1 sąz. w calu (1 · 21 OOO 

p~zy Urzędach Inżynieryjnych y A:~ygot~dć Oddziały Kartog;aficzn~ 
k~~ w plany 250 sąż. w calu (1, l}' ooo()· zy innemi dla wyposaże
o fi~U:~ -Po ~01. ~zt., artylE:rię koą,usu - 1iions~t natakszt~b ikwo_jska 

. n 1 e n p o s 1 a d a ć D ·, z e a z d y 

E8.:~r c.J;0 ir~~~r~tt 
0
x;t!:s~e odk;ł~ś~i z bł~~~:0:te ~~tst;!n!: 

~~f!&f ~g~es:;k:s~.
4 t!a:J~~ oz:~~r~iu~~~~rrt:~~~zr!0;~~;kj, 

wzglęQ!,l na skalę nosiły ,· ed kty na wszystk1~h arkuszach planów b ą 
W skład t na ową numerac1ę ez 

d 'ł u worzonych w t b . · 
lif~g~aEr;?cf ot~~;~fr;jskp pew~~ SB~;~ . of1:;~ityK~ w~dtałew śl cho~ 
konca 1917 r. i został. race, rozw11a1ąc się stopniowo 'tr;e ł arzy, 
powstania Republiki Dk~!f ;x:r:t~skutek wybuchu woj~y do:i~w~t 

Prace Korpusu Wojskowych Topograf6w w czasie 
Od początku wielkiej w . . . wojny. 

flant~wy bcharakter. w zależnii~r odd1ęc1~ tocograf~czne tracą swój 

~~~, ~0k)~~~:i:,r~łą~%~~e d spiesz1~i!;,
0

;~;óż:';~hask~i5:ihef ~1%~~ 
arm11 i korpusów wojsk walcz o reambulac11 starych map. Sztab . 
~iż!y· cTb.,trełszhta był~ zajęta zdf~~~1:n{f pr~~ebbolw~ły wiel.u oficeró~ 
. Y ac arm11 tam gdz' , u acJą w re1onie · · 
mnych map. nie było. , . ie procz przestarzałej trzywiorsió~~t 

Z chwilą wybuchu · , · . 
pełnienia składów map ;5ncikrs~1atwe1 ' 1:rogram sformowania i uzu

ę ac wo1s owych Rosji Europejskiej 
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był na ukończeniu: składy posiadały przeszło 33.500.000 arkuszy. 
Jednak już w końcu 1914 r. w okresie pierwszego półrocza wojny 
z Austro-Niemcami olbrzymie te zapasy zaczęły się wyczerpywać. 
W. T. O. U. G. S. musiał wytężyć wszystkie siły, aby sprostać stale 
wzrastającemt.1" zapotrzebowaniu map. 

W ciągu 3 i 1/ 2 lat wojny Zakład Kartograficzny W. T. O. wy
drukował i wysłał na front niemniej niż 104.300.000 arkuszy różnych 
map, nie licząc frontu kaukazkiego, który był obsługiwany przez miejs
cowy W. T. O. w Tyflisie. 

W miarę wzrostu zapotrzebowania map, środki techniczne Za
kłady Kartograficzne okazały się niewystarczające, choć na początku 
wojny 9 l?_~spiesznych maszyn litograficznych pracowało na. dwie 
zmiany. W. T. O. U. G. S. był zmuszony część prac drukarskich 
uskuteczniać w prywatnych litografjach w Petersburgu. Ilość tych 
litografij dochodziła do 10, a dziennie drukowano w nich do 110 OOO 
arkuszy przy 270 OOO odbitkach (wg. raportu gen. Auzanowa). 

Przeniesienie działań wojennych na obszar nieprzyjacielski spo
wodowało konieczność uproszczonego przedruku map cudzoziemskich 
z przeróbką nomenklatury na język rosyjski. Początek tych prac da
tuje się od połowy r. 1915, kiedy W. T. Oddział w Petersburgu roz
począł_ przedruk map austro-węgierskich, pruskich, rumuńskich i innych. 

Ustalenie się frontu i pozycyjny charakter wojny na odcinku 
austrjacko-niemieckim wywowały znowu potrzebę stosowania map 
dużych skal, głównie 250 i 100 sążniowych. W myśl instrukcji z 1916 r. 
część tych planów przeważnie 100 sążniowych (1 : 8 400), była wyda
wana dla pasa frontowego i rejonów umocnionych przez Oddziały 
Kartograficzne przy Urzędach Inżynieryjnych armij frontu. Plany te 
były powiększeniem istniejących półwiorstowych i wiorstowych map, 
które po poprawieniu otrzymywały nadruk kratki wiorstowej i umoc
nień przeciwnika na podstawie wywiadu lotniczego. 

Z map dużych skal dla potrzeb frontu, wydawanych przez W. T. 
9ddział, należy wymienić mapy fortecznych rejonów Krakowskiego 
1 Przemyskiego, oraz półwiorstową mapę Austro-Węgier, otrzymaną 
przez powiększenie austr. mapy 1 : 75 OOO. 

Główne wydania W. T. Odd.ziału w czasie wojny były następujące: 
. 1. Mapa Austro-Węgier 1: 75 OOO. Do 1. VII. 15 r. drukowana 
Jako jednokolorowa kopja oryginału z zawczasu przygotowanych matryc 
heljograwurowych. Następnie wydawana w 3 kolorach (brunatny te
ren i niebieski wody) z napisami w języku rosyjskim. W końcu 1916 r. 

R
-wydano 202 arkusze, przeważnie dla rejonów Galicji i Transylwanii. 

amka identyczna z austriacką. 
2. Mapa Prus 1 : 100 OOO. Matryce z napisami w rosyjskim ję

zyku były przygotowane już po opuszczeniu Prus W,schodnich, t. j. 
gdy potrzeba minęła. W i:. 1915 - 1916 przygotowano do druku 
150 arkuszy map. 

1 1 
3. Dwuwiorstowa mapa zachodniego pasa pogranicznego. Do 

· · 1918 r. wydano 820 arkuszy zachodniego pasa o wymiarach 27 
na !5 minut. Z tej liczby 185 arkuszy wydanych w czasie wojny 
n~s1 charakter tymczasowy (wremiennoje izdanje). Arkusze te częś
ciowo zostały opracowane na podstawie instrumentalnych wiorstowych 
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zdjęć, częściowo zaś jako k~~je 2 wiorstowych półinstrumentalnych zdjęć, wykonanych przez K. W. T. w 1915, 16 i 17 r. Niektóre z tych 
arkuszy były wydane w jednym kolorze. 

4. Pólwiorstowa mapa Austro-Węgier. W połowie 1916 r. z po
wodu zapotrzebowania szefa sztabu południowo-zachodniego frontu 
i na zasadzie porozumienia z naczelnikiem inżynierów tegoż frontu, 
rozpoczęto wydawać mapy dla walki pozycyjnej, jako podstawy do 
naniesienia rezultatów wywiadów lotniczych oraz szczegółów taktycznych. 

Mapa ta była zwykłym fotograficznym powiększeniem austr. 
1: 75 OOO. Ogółem powiększono 83 mapy, co dało 747 półwiorstowych 
arkuszy, gdyż każde (więcej niż 3 krotne} powiększenie dawało 9 ar
kuszy. Pracę wykonał Zakład Kartograficzny W. T. O. 

Prócz wymienionych wydań W. T. Oddział poprawiał i uzupełniał istniejące mapy. Tak np. na podstawie reambulacyj 1915- 1916 r. 
poprawiono 20 arkuszy 3 wiorstowej mapy Rosji Europejskiej. 

* * * 
Wbrew utartemu przekonaniu rosyjski Korpus Wojskowych To

pografów spełnił w czasie wojny swe zadanie. 
Przygotowana i wydrukowana ilość map powinna była wystarczyć do obfitego WYPosażenia oddziałów i sztabów. Skargi na niedo

stateczne dostarczenie planów i map, świadczą o wadliwej organizacji 
miernictwa wojennego i braku opieki naczelnych władz nad gospodarką _ mapami. 

Naczelne dowództwo pod naciskiem potrzeby frontu wydało 
kilka „czasowych" postanowień, które jednak w sumie nie stworzyły właściwego miernictwa wojennego na wzór innych państw i z konieczności pozostały tylko półśrodkiem. 
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BABIŃSKI STANISŁA w 
Kpt. W. I. G. 

POLSKA INSTRUKCJA MIERNICZA z ROKU 1839. 

I tyt rytiał T~pograficzny Wojskowego 
ns u. u eograf1c:znego opracowuje nowe 
~yd~e „Instrukcji Topograficznej", opiera-
1ąc się na .tródłowycb pracach polskich i ob
cych. oraz ~a własnych doświadczeniach, :zdo
bytych w ~i~gu 1~·c_iu lat istnienia W. I. G. 

Stud1u1_ąc. b1bhografję polską w powyż. 
s:zym P!:zedmioc1e natrafiłem na książkę t 
·:~rz?isy obowiązujące przy pomiarach tb; 
t • as w rządowych, zatwierdzone przez Komi· 
SJf R:ądową Przychodów i Skarbu K. ól tw 
Poukiego, dn. 27/Xll 1839 r. r es a 

. ~e względu na to, że niektóre posta. 
n_owierua . :za_warte w Przepisach, odnos:z 
się do :zd1ęc1a stolikowe"o 1 · s ooo ru· tące 

·1y d t h & • e u ra-
:ótki o _YCh czas aktu:tlności, podaf ę poniżej 

e 1c streszczenie. 

Przepisy składają się z dwóch c ś . N 
złe stresz~zenie, wyczerpujące jasno z? c_id a pkcz~tku ma!?ły zwię
druga, t. J. właściwa instrukc. . az Y pun t mstrukcJ1. Część 
całokształt pracy, począwsz/a~J~~:; fb~~erne crzepisy normujące 
gazynowaniu prac, obliczaniu kosztó u .acl1, a s ończywszy na ma
ogólny, triangulacja, zdjęcia stolikowe w 1 . ·. p. d' (Tytuły rozdziałów: 
nów i ich rewizja wykorz stanie i' rew1zJa z Jęcia, rysowanie pla
wydatki i obowiązki technlów) l f ód, ,o~p~darka materjałowa, 
kładami objaśniającemi wyczerpując~e kc . d°pe ria1ą 54 tablice z przy. 

Na podkreślenie zasługu'e un az r e ap pracy. 
tak wyczerpująco opisane ż J ormowam~ kazdego momentu pracy 
wyrobić zupełnie pewne f zd~i~ przec~ytr~u instrukcji można sobi~ 
wanych. Pozatem rze is o wazno ~1 prac wówczas wykony. 
patrzenia technikóJ w P oiz!bspodarcze daJą obraz całkowitego zao
lat temu istniały przepi~y (np :e 

O 
phmo~e, a akco. najciekawsze: już 90 

cowników, podwód kwater · ł rome. zn o~, dostarczaniu pra
uregulowania który~h w I f Gyczd ti°ramu I?rZeJazdów, i inne), do 
pisy zapewniają normalną' p~acę. fopo! .. JO ~ązy, bo łt~l~o takie prze-

& ow1 oraz w asc1we wykorzy-

• 
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stanie czasu dla spraw technicznych. Rozdział I. Zasady ogólne, oma
wia ogólnie podstawę pomiarów (triangulacja płaska), miary: pręt pol
ski równy 4.32 m. (dzieli się na 10 pręcików, 100 cali, 1,000 linij), 
skalę planów, wymiary stolika, narzędzia i organizację. 

Skalą zasadniczą jest 1 :5000 {główny arkusz planu oraz 1 :2500} 
lub 1: 1250. Większe skale: stosowane być winny, zawsze do wymia
rów tego z najdrobniejszych szczegółów gruntu, który na planie koniecz
nie a wydatnie wyobrażony być musi. Pozatem wykonywano z tych 
planów plany zbiorowe w skali 1 : 20 OOO, ale nie mniejsze jako prze
ciwne użytkowi (t. j. dla ogólnego planu zagospodarowania). Rozmiary 
arkusza planU! 51.84 X 51.84 cm i pasek dookoła 4.32 cm. 

Instrumentami używanemi były: łaty, długości 4.32 wzgl. 2.16 m, 
łańcuch 21.6 m, podziałka mosiężna 1 : 5 000, teodolit powtarzający 
z kołem-najmniej 30--24 cm, stolik mierniczy, kierownica (alidada 
z lunetą do brania kątów spadzistości i odległości urządzona), alidada 
z przeziernikami, busola (jako narzędzie bardzo niepewne uważane być 
musi}. Innych narzędzi użv,wać nie było wolno. 

O r g a n i z ac j a: Komisja rządowa przychodów i skarbu. 
Rewizor jeneralny pomiarów 

(technik naczelny). 

Pierwszy oddział 
(Triangulacja i rewizja). 

Technicy dyrygujący. 

Wykonawcy: 
Technicy etatowi i „dyetowi: 

1) Jeometrowie dyrygujący, 
2) Jeometrowie adjunkci, 
3) Adjunkci miernictwa, 
4) Rysownicy, 
5) Podrysownicy, 
6) Aplikanci niepłatni. 

Drugi oddział 
(Topografja). 

Technicy dyrygujący . 
Wykonawcy: 

1) Mierniczowie przysięgli 
pracujący na akord. 

2) Aplikanci niepł~tni. 

Bieg pracy miał być ściśle zgodny z przepisami, przyczęm praca 
ma być tak prowadzona przez techników, by •jeśli go innym zastąpić 
wypadnie, następujący po nim bez dalszego poszukiwania był w stanie 
postępować dalej z robotą» . Przyczem oryginalny przepis: «bez zezwo
lenia władz- niema być nikomu obcemu plan pokazywany». 

Rozdział II. (• Prace związku ogólnego»}, omawia bieg pracy trian
gulalacyjnej; Po «rozpoznaniu okolicy. wyśledzeniu szczególnych je.i 
ELZnktów» następuje ,stawianie znaków, przygotowanie podstawy (bazy). 
Przy wyborze punktów kąty nie mogą być mniejsze od 23° i nie 
większe od 120°. Długość boków nie wymieniona. Punkty dzieliły 
się I).a: 

1) • Punkty szczególne» (wyniosłości terenu), stanowisk~ 
2) « Punkty stałe» (wieże kośc., szczyty gmachów, słupy grani

czne, figury religijne i inne), wyznacza się je z 4 - 6 stanowisk. 
3) « Punkty podrzędne» (tyki, żerdzie), zagęszczające poprzednie, 

wyznaczane wprzód . 
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4) «Punkty czarne-» st · k 
Gęstość punktów: ~a f ~';ks . a ry~naczone wstecz. 

3 punkty. {" W lasach obierać ·ec1;;a1; J. około 6,7 km2 
- najmniej 

szczeg6lowege pomiaru ażeby b J . Ż!J. ze względem na potrzeby 
pracowane. być mogło»}. ez wycmanza nowych linji wsz ystko wy-

. Znaki były chronione sp · l · · . 
się uszkodzić znak pomiarowyecJ~anb~ przep1sam1j « ktokolwiek poważy 
warl?ści znaku, ale nadto jesz~ze i na1·ł z1mszo;!y do zapłacenia nietylko 
pomiar-». 'a u caiego pracy odnawiającej 

Po wybudowaniu znaków i dokon . b ... 
(dokładność mierzenia bazy 1 . 10 OOO <ł;Dl\ o serwac11 1 pomiarów 
r~eń, różnica 5, ,,pośredniego ~ 5 'pom1ar,,,ąta głównego 10 powtó
m~, «plan sieci związku ogółowego» p_owttzen ), wy~onywano oblicze
dz1eląc obsz~r pokryty siecią na stoiiki: az współrzędnych punktów, 

Następme przygotowy t l'k' d . 
o~ejano przepisowym papi':r!1::: s S t i bo zdklJęcjia .szczegółów. Płyty 
ma punktów nie podano. · poso u O · e anta płyty i nanosze-

Pozatem, każdy obraz pok yt . . . 
P.rzygotowany, aby go można były suicią f:iang':1la.cyjną miał być tak 
s1~ła mi~ć wyznaczony południk ~ po ączyc) z mmi. . Każda sieć mu-
m1ał hyc wmurowan słu p nomo~em ' a na kierunku południka 
i szerokość. geografic~na. p. onadto, IDlała być wyznaczona długość 

Rozdział II (Pomiar sz gół ) k 
w ~k~li 1 : 5 OOO powinny za~f era~wy o ;k~la charakter p~acy: zdjęcia 
mmeJ 2,16 m (1 : 2 500 - 0.864 m ';~1is50 ~ Ozczegóły wiel~<?ści naj
szczegóły (np. łączki zarośl bł t ') . . .432 m}. MmeJ ważne 
mogły być w skali i . 5 OOOa, o a o powierzchni mniejszej niż 74 65 m2 

D J · · , opuszczone. · 
, ,0 z eJ.mowanyc~ ~zczegółów należały: 

a; gramce własnosc1 (k k · . 
drogi, ś~ieżki, miedze, rzeki~c:tru~iiepie, krzyże_. drzewa, r~wy, wody, 
był zdeJmowany pas 126 6 k' . oza granicą dóbr panstwowych 
religijne odległe do 430 ' m szero 11 wszystkie zabudowania i figury 

b) drogi (trakty bite mtr kt b . 
gony - z oznaczeniem ;ad~e!ie~·~e, zwycza~ne drogi, ścieżki, wy-
byakły w rzucie, przyczem przy szer~ki~łt~drgoznhego}. Drogi znaczone 
zn na drogę a grani'ce drog· ro ac znaczono środkiem 
b ł ' 1 znaczono pełn I' · ·1 Y Y pewne, lub kropkowaną _ 0 ile b ł . ą mJą, o 1 e granice 

Przy drogach: rowy s stem d y Y ~uepewne. 
drewniane, krzyże, figury r słu u o . wadniaJ'\cego, mosty murowane, 
· cl wody: źródła, zdroje, s~~z::~we, w10r~to~e i ostrzegające, 
(łac.by}, strumienie, strumyki strug· p stawy, Jeziora, kanały, rzeki, 
zasięgu wylewu groble tam ' 1· rzy wodach oznaczano linje 
przewozy, brody i kier~nek ~r:d~~ny brzegowe, śłuzy, zastawy, jazy, 

d) błota stałe: moczary tr . k b 
torfu}, glinianki i stare koryt' zęksawis a, agna torfowe, (kopalnie 

,1 6 
. arze, 

e; g ry l wzgórza· kierunk' g b' t' . . 
dowe-» (podstawy} z o~na . i rz ie ow 1 wierzchołki ,r/inje podsa-
nych kierunków». Jary :erim. kąta dfchylenia na «linjach wyda/
brzegów i dna i sto niemą o Yb t r<?zpa my- oznacza się obwodnicą 
lhzjami jednakowego 1:.vzniesi~%i~ I!~dci, ~Kształty gó,: _rysowane będą 

pozwrn», a w mn1e1szych podział-
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kach «kreskowaniem sposobu Lehmana», przyczem «szczegółowy wykład 
rysowania gór będzie podany w części naukowej» , 

f) obszary: pola, łąki, pastwiska, piaski, zarośla i nieużytki (53 znaki), 
g} zabudowania: rządowe, wojskowe, duchowne, miejskie, ży

dowskie, (15 znaków), z opisem: szkoła, szpital, kuźnia, karczma, młyn 
i zakład przemysłowy, 

h) ogrodzenia: drewniane i murowane, 
i) lasy: jglasty, liściasty, mieszany, halizny, odłogi, nowiny, ługi, 

smugi, wyróbki i inne (24 znaki). 
Pomiaru szczegółów dokonywano stolikiem ze stanowisk wyzna-

czonych tylko wprzód. Stosowano trzy metody pomiaru: 
a) wcięcia wprzód ("przecięciami»), 
b) biegunową ze stanowiska («ze środka»), 
ej ciągi graficzne («posuwanie się stacjami»). 
Orientacja stolika - tylko na podstawie punktów trygonome

trycznych, a w lasach zapomocą busoli, przyczem wyznaczano dekli
nacje magnetyczną (w latach 1829/30, wyznaczono dro~ę 45-ciu obser
wacyj, deklinację magnetyczną na górze Łysica: 12°38 22" na zachód}. 

Łatą mierzono (optycznie) w skali 1 : 5 OOO do 216 m. w skali 
1:2500 do 108 m, a w skali 1: 1250 do 54 m. Domiary do 21,6 m. 

Ciągi graficzne w razie odchyłki, tak długo powtarzano aż miary 
i kąty zgodziły się z · gruntem. Przy pomiarze małych przestrzeni 
wyznaczano podstawowe punkty również stolikiem, dwoma sposobami: 

a) «Związek linijny f!JSunkowy », t. j. triangulacja graficzna «mieści 
w sobie zarody takich llchybid1, których ani uniknąć, ani ocenić nale
życie nie można ». W lasach przy triangulacji graficznej były wyci
nane długie «linje widokowe». 

bi «Związek rysunkowo - rachunkowy », rodzai triangulacji grafi
cznej przestrzeni średnich (więcej niż 200 włók). Przy pracy tej brano 
na każde stanowisko 1 stolik z punktem pośrodku. Z niego wykreś
lano w terenie «promienie najdłuższe i jaknajcieniej być mogą do 
wszystkich punktów w okrąg» . Następnie zakreślano z tego punktu 
koło o promieniu 2.160 m. (skali 1 : 5 OOO) i mierząc cięciwy, przy po
mocy tablicy wstaw, oceniano kąty (pojedyńczo, po 3, po kilka}. Po 
ukończeniu pomiaru obliczano trójkąty jak w triangulacji trygono-
metrycznej. 

Nazwy zbierano bardzo sumiennie «zbierać je należy z największą 
starannością i notować bez odmiany, jak j e miejscowi najstarsi wiekiem 
podadzą. Litewskie, lub w innym języku, ale przez miejscowych uży
wane, utrzymać ,wleiy bez tłumaczenia na polskie». 

Rozdiał IV i V określa rewizje pomiarów w polu, wykreślanie 
planów i ich rewizję. . 

Po wykreśleniu planu umieszcza · się na -nim napisy, wszystkie 
poziomo, z wyjątkiem nazw rzek i dróg. Podaje się kierunki dróg. 
U góry na marginesie oznacza się graficznie i miarą stopniową dekli
nację magnetyczną. Na dole: podziałki złożone miary polskiej i ro
syjskiej. Po lewej stronie: wszystkie znaki. U góry: tytuł planu 
(nazwa przestrzeni, gubernia, powiat i parafia), nazwisko i urząd (sto
pień) wykonawcy pomiaru, rok wykonania, nazwisko rysownika, data 
wykreślenia, liczba zarządzenia nakazującego pomiar, nazwisko trian-

3 
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gulatora, technika dyrygującego i naczelnego, oraz rok wykonania triangulacji. 

Rozdział VI omawia sposoby wykorzystania planów do potrzeb administracyjnych. 

Rozdział VIl zawiera przepisy normujące gospodarkę instrumentami, materjałami, archiwum i t. p. 

Rozdział Vill normuje wydatki na pomiary. O płacach techników 
etatowych nie mówi, określa natomiast płace techników irdyetowych » (kontraktowych) i tak: 

1) Geometra dyrygujący otrzymywał 6 OOO zł. rocznie (12 OOO) 
1
) 

2) ,, adjunkt 11 4 OOO ,, ,, (8 OOOJ 
3J Adjunkt miernictwa „ 2500-3000,, ,, (5000-6000) 
4) Rysownik „ 1 800 ,, ,, (3 600) 
5) Podrysownik „ 900 ,, ,, (1800) 
6) Mierniczy przysięgły pracował na akord w wypadkach, gdy 

pracy jego na jednostki (wymienione w przepisach) zamienić nie było można; otrzymywał 12 zł. (24) dziennie 
7) Posługacz otrzymywał 1,50 - 2,00 zł. dziennie (3 - 4). 
Ponadto wykonawcy otrzymywali: 

1) Zwrot za „extrapocztę" (2- 4 konie) i 12 zł. (24) dziennie diet 
za przejazd do-i z miejsca pracy. Podczas pracy używano podwód, 
dostarczanych bezpłatnie przez gminy. 

2J Przy częstej zmianie miejsca pracy otrzymywali ryczałt na przejazdy rocznie: 

Technik naczelny 4 OOO zł. 
,, dyryg. 3 OOO ,, 

Wykonawcy 1 500-2 OOO „ 
(8 OOOJ 
(6 OOOJ 

(3 - 4 OOO) 
3) 11 Kwatery stałe11 (biura) dostarczała Komisja Rządowa, przyczem dla 2-ch pracowników - jedno okno. ., 
'4) « Kwatery doczasowe» (przejściowe) dostarczane miały być bezpłatnie przez tych, którzy «mają korzyści z gruntów mierzonych». 

Taka kwatera miała być: tr izba widna, sucha i obszerna, dobrze 
zamknięta, ogrzana, w niej: najmniej 1 stół, 3 stołki, ławka i łóżko». 
Miejscowe urzędy były obowiązane zawczasu obmyśleć dogodne po
mieszczenie i wyznaczyć straż biura. 

5) trFundusze szacunkowe» , t. j. na pomoce przy pomiarach (ma
terjały, mapy, książki, robotnicy. i t. p.J otrzymywali rocznie do rozli
czenia bez pokwitowań (,,salro calculo"J technik naczelny: 6 OOO (12 OOO), 
technik dyrygujący 2 - 3 OOO (4 - 6 OOO), wykonawcy 500 (1 OOO). 

6) Materiały drzewne obowiązany był dostarczyć najbliższy las rządowy ir bez względu na porządek gospodarstwa leśnego» . 
7) , Pomoce czasowe piesze i ze sprzężajem» , miejscowi włościanie 

byli obowiązani dostarczać technikom robotników wzgl. podwód do · 

1

) Cyfry w nawiasach odpowiadałyby dzisiejszemu złotemu; wartość pieniądza obliczyłem na podstawie dzieła Smolki „Polityka Lubeckiego", gdzie w t. Il na str. 600 
podaje ceny zboża. wykazując przytem ogromny spadek cen w tym czasie. Porówna.nie więc niezupełnie pewne. 

Nr. 1 i 2 Babiński Stan. kpt. Polska instrukcja miernicza z roku 1839,. 35 

. g t wania drzewa na piramidy, cięcia objaśniania granic i nazw, przy o otr . przy znakach, sypanie kop-
drzewa w lesie, bu?owhy zn~ołtąs ~~!zenia instrumentów, posyłekh, 

, mierzenia łancuc em i ~ ' t, rzejazdów osobowyc , 
~~:~zenia materjałów, przewozuks~r~d~~;~:rzężą i trwóz z półkoszprzyczem była. ~ymagana p~a om 
kami~_przyzwo1c1e urządzony . ł . e wschodem słońca, przyczem 

'w szelka P?moc .z.a~zyna ała~if k~ę, jak również płacił karę ten, 
nie stawiający się, opozruony,Iiarz dzia lub sprzężaj. . . 
kto przybył zie opatrzony ~ 1 hę ołtysi na zapotrzebowame techm

Pomoc włyzbac.z~łXa gka~!cz~e osfówkiem z pola pis<::ne»d. t hnika 
ka, które mog o yc . . wieczór zgłaszac się o ee 

Sołtysi b.yli oh_?wóiązam 'l°dem pomocy na dzień następny». Za 
11 dla olrzymama rozkaz w . wzg ę, · · d owiedzialni. 
sprawność pomocy ~Yl! om osobJ~~ci~ :omocy miały być zał~twiane 

Zażalenia techn!kow w Óbze dowego (starostwo) i do 7 dni przez do 3 dni przez Komisarza wo 

urząd gubernialny: d 'ł «dziennik wybranej pom_ocy», który 
Każdy techn.i~. pRzroda zi. t zaś orzekała o sposobie wynagro-przedstawiał KomtsJi ą oweJ, a. z zn i t. p.). , 

dzenia (zwolnienia z pod~tkówb p~nszki? Ypos!czególnych wykonawcow. 
Rozdział IX ustanawia o ow1ąz 



STANISLA W PIETKIEWICZ 
Porucznik W: I. G. 

O WOJSKOWO-GEOGRAFICZNYM 'OPISIE 
GRUNTÓW. 

. Uwzględnienie gruntów przy opisie wojskowo-geograficznym jest 
korueczne ~e względów technicznych, a przedewszystkiem - w na
szych polskie~ warunkach - ze względów drożnych. Nasza sieć szo
sowa. wyk~zuJe tak ogromne ~u~, , że m?żna śmiało powiedzieć, iż 
w dz1ew1ęc1~ wypadkach na dzies1ęc oddziały przesuwające się w wa
r~kach wo1ennych będą musiały liczyć się z koniecznością przemar
szow . ~o ~r<;>ga~h ~ru_ntowych. Pozatem, należy zawsze się liczyć 
z mozhwosc1ą 1stmema zepsutych szos, i w tym ostatnim wypadku 
droga gruntowa, nawet drugorzędna, przy odpowiednich warunkach 
pogody da nam. ~ieraz warunki przejazdu lepsze nawet - dla lekkich 
zaprzęgów - m~ . szosa. Pozat~m warunki wykonywania umocnień 
polowyeh, dróg 1 m?ych budowl~ z.ależą w ogromnym stopniu od cha
r~~ru g~u~tu. Dosc przypomniec znane z podręczników saperskich 
~ozm~e, .J~iE: ~achodzą w wydajności kopacza w gruncie lekkim 
sredmm 1 cięzkim. ' 

Widzi~y j~ż z powyższ~j wzmianki, że klasyfikacja gruntów 
z. p~u , v.:1dzema potrzeb wo1ska jest prosta, gdyż opiera się na ich 
właśc1wosc1ach czysto mechanicznych. 

. Należy t~ż .odróżnia~ techniczne pqjęcie „gruntu11 od specjalnie 
rolmczego poJęcia „gleby . P~ze~ewszystkiem za „glebę" rolnik uważa 
tylko tę_ ~~rstwę gruntu, w kt?re} zachodzą pr~cesy związane z ży
cie~ .rosi~. tę ~arstwę, w ~toreJ ~osną korzeme, pozostają gnijące 
częsc1 r?slm, ~torą przesycaJą wydzielane przez nie związki chemiczne. 
Gle1?a Jest UJ~~wana przez ~leboznawców jako siedlisko rośliny, 
a. więc .opr?c~ 1.eJ. cech ~echa7:11cznych muszą być przez nich uwzględ
mane rowruez JeJ właściwości chemiczne i biologiczne. Tymczasem 
,,g1;Wlt" z naszego pu_nktu widzenia jest ujmowany czysto mechanicznie. 
W 1ęc prze.d~~szystktelll wyróżnimy grunt lekki - sypki, przepusz
czalny, uc1ązli~y do marszó~ w suszę, nieco zwięźlejszy w czas 
mokry; na~tęp!lle gr~nt. śrE:dn11 w którym stosunek ziarn piaskU' do 
cząstek .glmy Jest tak1, ze pierwsze, opierając się o siebie wzajemnie, 
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tworzą jakby szkielet, a cząstki gliny zapełniają puste przestrzenie 
pomiędzy ziarnkami; taki grunt, choć niezbyt twardy, jednak nie 
rozsypuje się zbytnio w suszę i nie rozmięka w deszcz; wreszcie 
grunt ciężki, gdzie cząstek gliniastych jest już tak dużo, że ziarnka 
piasku - o ile w nim są - tracą łączność pomiędzy sobą i gdy tylko 
grunt jest mokry, ślizgają się po napęczniałych tłustych cząstkach 
~iny. Pozatem wypadnie rozróżnić jeszcze tereny kamieniste i ska
liste (stopień kamienistości wzgl. skalistości należy podawać opisowo, 
gdyż może on być bardzo rozmaity), oraz grunty nizinno-błotne, pod
mokłe przez. większą część roku, miękkie z powodu znacznego pro
centu zawartego w nich torfu i dające głębokie wyboje na drogach. 

Taka klasyfikacja wycze!__Qie wszystko to, co trzeba dla naszych 
celów wiedzieć o gruntach. Wydaje się ona prosta i jasna. Jednak 
gdy wyjdziemy w pole i zaczpiemy praktycznie określać grunty, zali
czając je do rozmaitych klas, zobaczymy, że czynność ta nastręcza 
wiele trudności. Przedewszystkiem nieraz trudno jest początkującemu 
ustalić sobie pewien zdecydowany punkt widzenia1 pozwalający unik
nąć wątpliwości; nie każdy grunt będzie zdecydowanie sypki, lub zde
cydowanie ciężki ; dalej, wiele trudności narzuca nauczenie się rozróż
niania gruntów od pierwszego wejrzenia, nie uciekając się do kopania 
dołów, badania zbliska grudek ziemi i t. p.: przytem nietylko począt
kujący, ale nawet wprawni pracownicy łatwo poddają się pewnej psy- • 
chozie pierwszego wrażenia, i przechodząc_ np. od lekkich gruntów do 
kontrastujących z niemi średnich, łatwo klasyfikują te ostatnie jako 
ciężkie; wreszcie, ogromnie szkodzi prawidłowemu określaniu gruntu 
ta okoliczność, że rozpoznawca widzi daną okolicę przeważni~ __ _przy 
jednym tylko stanie pogody, i potem już do niej nie wraca. W ten 
sposób łatwo zdarza się, że widząc np. grunt typu średniego podczas 
wielkiej suszy, można określić go jako „lekki", a widząc ten sam grunt 
w czasie 'roztopów- oznaczy się go jako „ciężki". Tych wszystkich 
błędów trzeba się bardzo wystrzegać: w tym celu należy, szczególniej 
z początku pracy, przyglądać się uważnie gruntom, nietylko na dro
dze, ale i na przyległych polach; nietylko na powierzchni, ale i w ro
wach; brać od czasu do czasu grudki ziemi do ręki, lub kruszyć zie
mię kijem; wreszcie, starać się możliwie wiele okolic widzieć przy 
rozmaitym stanie pogody, a w razie wątpliwości, stawiać sobie pyta
nie: do której kategorji zasadniczej dany grunt jest najbliższy, z punktu 
widzenia praktycznego. 

Te błędy, nieraz nieuniknione, ten subjektywizm określeń polo
wych, czynią koniecznem przeprowadzenie gabinetowej korekty otrzy
manego z pola materiału. Bardzo niejednakowe rezultaty daje po
równanie danych o tym samym punkcie, podawanych przez różnych 
rozpoznawców. Otrzymujemy nieraz wprost niewiarogodne różnice, 
wypływające bynajmniej nie z )liedbalstwa, a tylko z subiektywności 
sądów. Ażeby mieć decydujące kryterium, zwracamy się do źródeł 
naukowych. Tych posiadamy dość znaczną ilość. Przedewszystkiem 
istnieje przeglądowa mapa gleboznawcza Polski, wykonana w skali 
1: 1500 OOO przez prof. Miklaszewskie.to i wydana w r. 1927 nakładem 
Ministerstwa Reform Rolnych (druk W. I. G). Mapa ta daje ogólny 
pogląd· na gleby Polski z wyłuszczonego wyżej rolniczego punktu wi-
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dzenia; niektóre wyróżnione na niej typy gleb, np. 
11
piaski" (Nr. 1 

podług klasyfikacji przyjętej na tej mapie), ,,gliny ciechanowskie 
b. ciężkie" (Nr. 7), ,,czarnoziemy· właściwe" (Nr. 22) nie nasuwają nawet 
dla laika żadnej wątpliwości; ale ogólna klasyfikacja jest dość zawiła 
i wymaga dla zrozumienia studjów przygotowawczych, przytem niektóre 
wyróżnione typy gleb - np. bielice·- należą, z technicznego punktu 
widzenia, do rozmaitych kategoryj, zależnie od okolicy; wreszcie 
z punktu widzenia kartograficznego mapa jest nieco schematyczna 
i nieraz nie podaje umiejscowienia danej gleby ściśle w tym punkcie, 
w którym się ona znajduje; szczególnie pasy gleb występujących 
w dolinach są znacznie rozszerzone w stosunku do rzeczywistości. 
O wiele dokładniejszemi i łatwiejszemi do wykorzyst~nia są szczegó
łowe niemieckie mapy geologiczno - gleboznawcze w skali 1 : 25 OOO, 
wydawnictwa Pruskiego Krajowego Zakładu Geologicznego w Berli
nie. Oczywiście, geologiczna klasyfikacja wymaga dłuższych studjów, 
aby ją zrozumieć; ale na niemieckich mapach 1 : 25 OOO nie jest to po
trzebne, gdyż każdy grunt, oprócz swej barwy geologicznej, posiada 
tam oznaczenie swego składu mechanicznego: piaski są oznaczone 
kropkami, żwiry - małemi kółkami, ~amienie drobne - krzyżyka
mi skośnemi, wielkie głazy- krzyżykami prosto stojącemi, gliny -
kreskowaniem skośnem, tłuste iły - pionowem. Znaki te nadru
kowane są w kolorze szarym, brunatnym lub czerwonym i w razie 
potrzeby są kombinowane, np. kropkowanie z krzyżykami oznacza 
piasek z głazami. Oprócz tego wyróżnione są na tych mapach utwory 
bagienne, jak czarne ziemie bagienne (rozrzucone w szachownicę 
kreski), torfy (kreski podwójne), torfy mchowe (zygzaki), rudy błotne 
i t. p.; znaki te objaśnion_e są zawsze wyczerpująco na marginesie 
mapy. Mapy takie istpieją dla znacznej części Pomorza i Poznań
skiego i całego prawie Sląska, pozwalają one oznaczyć grunty na ma
pach ze znaczną dokładnością (nawet plamy o paruset metrach śred
nicy są tu uwzględnione). 

Cały górny Sląsk wraz z Cieszyńskiem oraz przyległemi częsciami 
b. Kongresówki do Wielunia, Koniecpola i Olkusza posiada pozatem 
dawną, ale bardzo dobrą mapę F. Roemera w skali 1: 100 OOO, w 12 
arkuszach, wydślllą w r. 1870 we Wrocławiu jako załącznik do dzieła 
tegoż autora p. t. 11Geologie von Oberschlesien". Poszczególne arku
sze tej mapy posiadają na marginesach objaśnienia, podające charak
terystykę skał każdej formacji. Północna część Pomorza objęta jest 
przez jeszcze starszą, ale bardzo dla naszych celów odpowiednią 
mapę geologiczną prowincji Prus w skali 1 : 100 000, wydaną przez 
Fizykalno-Ekonomiczne Towarzystwo w Królewcu; mapa ta pozostała 
niedokończoną. dla południowych części prowincji. 

Dla całej południowej części Polski posiadamy jednolitą serję 
szczegółowych map geologicznych, zawartą w „Atlasie Geologicznym 
Galicji, wydanym przez Akademię Umiejętności w Krakowie, w skali 
1 : 75 OOO. Oznaczenia geologiczne nie są tu zbyt trudne do zrozu
mienia, o ile tylko równocześnie ze studiowaniem mapy zajrzymy 
do odpowiedniego tekstu. Teksty atlasu zebrane są w serię osobnych 
książeczek i zawierają bardzo wiele wskazówek o charakterze gruntu. 
Dopiero te wskazówki, przeniesione na mapę geologiczną, dają nam 
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obraz rozprzestrz~nienia różnych typów g~t?w· W. ten sposób otr~~: 
mujemy dość dokładne rezultaty dla całeJ połnocneJ połowy b. GahcJi 
(od linii Kraków - Lwów - Brody na północ); w górskich części:,1ch 
kraju opis czysto g~ologiczny przeważ~ i wskazówek. o gruntac~ Jest 
mniej. Pomimo to Jednak, można sobie na podstawie „Atlasu wy
robić pojęcie i o tamtejszych gruntach. 

Wreszcie dla byłego zaboru rosyjskiego mamy materiał bardzo 
rozmaitego rodzaju. W schodnia część Wołynia posia?ała. j~ż. przed 
wojną świetną - nietylko z czysto naukowego, ale rowmez 1 . z n~
szego punktu widzenia - monografję Łaskarjowa (w wydawmctwie 
Trudy Geołogiczeskawo Komitieta"); dla Kongresówki doskonały ma

t~rjał - coprawda w drobniejszej znacznie skali - dawała „Map.a 
Gleb Królestwa Polskiego" St. Miklaszewskiego (wyd. Gazety Rolni
czej); pozatem dla . całego s~ere~u . okolic istni~ją lokalne. m~py 
geologiczne: przedwoJenne . Tre1dos1ew!cza_ (Lube.lskie, .w „Pa1:11ętn1~u 
Fizjograficznym"), Michalskiego, Kontkiewzcza (K1eleck1e, tamze), Sie
miradzkiego (Kaliskie, tamże), Prawoslawlewa (Mazowsze, w wydaw
nictwie Warszawskija Uniwersitietskija Izwiestia"), Koroniewicza 
(Częstoch~wskie, w wydawn .. ,,Izwiestia Geoło~. ,I<;o~itieta"), Lewiń
skiego (marszruty wzdłuż kolei W arszawsko-Kalisk1eJ i C~ęst~chow.s~o
Kieleckiej, opisane w tychże „Izwiestiach" oraz w „Panuę~ik.u FizJo
graficznym") i Giedroycia (dorzecze Niemna, wyd . . ,,MaherJały d!a 
Geołogji Rossiji"); powojenne Lewińskiego i Samso~owtcza ~rzewodnik 
Geologiczny po okolicach Warszawy)! Wollosowicz~ (okolice ~ławy, 
Wileńszczyzna, Suwalszczyzna, Polesi';, w }YYdawructwac~, Pansh~,o
wego Instytutu Geologicznego), Lencewicza (Srodkowe Po~1sle, tamze), 
Nehaya (Ziemia Dobrzyńska, tamże), Zaborskiego (Podlasie, w „Prze
glądzie Geograficznym", oraz autora niniejszej notatki (Suwalszczyzna, 
w tymże „Przeglądzie") 1), 

Poza wymienionemi wyżej m~ami geologicznemi orientację og?lną 
co do gruntów wschodniej części Polski może ułatwić również rosyJs~a 
mapa gleboznawcza w skali 1: 2 520 000, wydana prz~z t. zw. ,,Komi
tet gleboznawczy imienia prof. Dokuczajewa". 

Rozpatrzyliśmy pokrótce wszystkie te iródła, z których można 
czerpać materiał do opisu gruntów na mapach. Żródła te są bar
dzo pomocne przy krytykowaniu materiału rozpoznań polowych, 
ale precyzyjne dane, nadające się do wniesienia na szczegóło~ą 
mapę, daje w obrębie Polski jedynie „agrogeologiczna" mapa rue
miecka 1 : 25 OOO. Poza niewielkim objętym przez nią obszarem dane 
są bądi ułamkowe, bądi też zbyt uogólnione by mogły ~ame przez 
się wystarczyć do praktycznego użytku. Dla wykonania. więc wyczer
pującego opisu, lub szczegółowej mapy gruntów, .wypadnie w ~naczny.m 
stopniu oprzeć się na pracy rozpoznawców woJskowych, N1': nalezy 
od tych rozpoznawców żądać przesadnie dokładnego kartowarua grun
tów z ich wszystkiemi szczegółami; taka praca wymaga~aby zbyt 
wielu wysiłków i zresztą potrzebowałaby bezwzględnie udziału dob-

1) Stan obecnego skartowania geologicznego Polski przedstawiony jest w Polskim 
Przeglądzie Karlol!raficznym z r. 1928, Nr. 1. w specjalnej mapce. 
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rych specjalistów; wystarcz skr . 
chodzonych marszrut k t Y1 ~ętrue notować grunty wzdłu. d h , on ro owac rozpo , z prze-

anyc o~zymanych w miejscach ~nawc<;>w przez porównanie 
;d~:stiy)kie .Porów.nywać otrzymany kr!~ti:r:tia d się tych marszrut, 

kr . o Je posiadamy. W te 'b z anemi naukowemi 
w ótku_n czasie otrzymać mater'nł sposo mo~na dla całego kraj~ 
;~;kima, mapky w ~kali 1 : 300 ~~() iJbta1~~ohąoóo w zupełn?ści dla 

wac pra tyczme do celów drogow h. b d .loraz daJący się 
yc , u ow anych i t. p. 

' • 

Dr. ADAM GADOMSKI 
Kierownik Pracowni Geograficznej 

Ministerstwa W. R. i O. P. 
w Warszawie. 

JURA KRAKOWSKA. 

I. Krajobraz Jury Krakowskiej i jego powstanie. 

Okolice Krakowa w kierunku północnym, zachodnim i południo
wym otoczone są wieńcem wzgórz wapiennych, które z pierwszego 
wejrzenia nie przedstawiają się krajobrazowo tak uroczo jak Tatry 
albo Pieniny, które już zdała widne nęcą nas swym profilem. Jeżeli 
jednak wejdziemy w wąwozy i jary tych wzgórz, wtedy odsłoni nam 
się ich ukryte piękno w postaci białych, skalistych ścian, turni wa-
piennych, bram skalnych i t. p. (Rys. 2). . 

Ogółem charakteryzując krajobraz okolic Krakowa musimy zau
ważyć, iż wzgórza te nie przedstawiają jednolitego pasma. Miejscami 
wyniosłości te tworzą równinę, gdzieindziej sfalowaną wyżynę, miej
scami sterczą rozrzucone pagórki skaliste lub samotne skalice (ambo
ny skalne). Na wzgórzach grunta przeważnie jałowe, to znowu od 
czasu do czasu lasy świerkowe, sosnowe a nawet liściaste. 

Zwłaszcza ogromne kontrasty krajobrazowe pojawiają się na ur
wistym brzegu Wyżyny Małopolskiej, na północ od Krakowa, wzdłuż 
granicy powiatów krakowskiego i olkuskiego, w okolicach, gdżie ku 
dolinie Rudawy spływa szereg potoków skalistemi jarami. Po doli
nach i wąwozach wiją się strumienie, tworząc w niektórych dolinach 
sztuczne stawy. Naokół rozciągają się kwieciste łąki, zamknięte z bo
ków sterczącemi skałami. 

Szczyty wzgórz i miejsca mniej strome zboczy dolin pokryte są 
lasami. Krajobraz ten zmienia się zupełnie skoro wydostaniemy się 
na szczyty wzgórz otaczających doliny. Znikają wąwozy i skały, 
a drogi prowadzą po płaskich wierzchołkach wzgórz, na rozległym 
~oryzoncie nie widać niczego, coby zapowiadało bliskość tak uroczych 
i żyznych dolin. I tak długo trwa ten smutny krajobraz, dopóki nie 
przeszedłszy tej pustej przestrzeni, nie zejdziemy do następnej doliny. 
Potoki wszystkie uchodzą do obszernej tektonicznego pochodzenia 1) 

1) a więc powstałej przez zapadnięcie skorupy ziemskiej wzdłuż pewnej linii. 
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doliny Rudawy, krajobraz tej dolin . . 
nych wzgórzy jurajskich które .dY. urozrr:rdaJą ramy s~~Jne wapien-
pasemek górskich. Zwł~szcza ; 1 ziane O ołu sprawtaJą wrażenie 
łożone pomiędzy doliną Rudaw f gó~za Kra~o'Ys~o-Ch~zanowskie, po
kraj obrazowy wygląd w zkie Y f 1s!y, maJą JUZ całkiem obustronny 
wstęgą lasów: Wolskie~o" !0 b~ ługiekg? pas~~ górskiego, pokrytego 

Gamę tych kra' Et ! a ierzow~ iego I ID, 

Tyńca po Kraków 
0
:~~ra~~w kzupełma wyłomowa dolina Wisły od 

od Wisły i Krak~wa ~a{za~ ~net wzgórza Krzemionek, na południe 
nie je~t tak urozmaic~na, d~i::s bi;f na w~chodnia .. o~o~c Krakowa 
chodzi w nizinę nadwiślańską a g. em W,1łsły pomzeJ nuasta, prze
ny Małopolskie)· przykryte ' . wz ohrza po nocno-wschodnie Wyży-
b d t k

. . z wierze u utworami gl· k ' . . . 
u zą a 1ego zamteresowania 'ak bi ł . 10 ~ naw1ane1 me 

na północy i ~achodzie 'Yzgórzy }urajski:h. wapienne ściany, leżących 
Reasumu1ąc typ kra1obraz <łó k k . 

morfologicznemi widzimy iż cha wkt rzy . ra owdsk1ch pod względami 
cze., po pierwsze tak zw~ne ambra eryzu1ą go . wa. utwory zasadni
log1czne do świadków" I' ~ny skalne, czyli rumy skaliste, ana
a niżej wąw~~Y parow ' ':l Ji0

~ wyspowych w skalistej pustyni 
piękniejszą część krajo6razu r A.rrt'Jytowych. wz.górz, stanowiące naj~ 
!ż niegdyś wierzchowina całe. ł ony . ist1;11e~11~m swojem świadczą, 
ich szczyty, ale potem wsk t l P. yty Jura1sk1e} przechodziła przez 
dacji w<;>dnej, poziom ~yżyn; ~ię n~r~~ąf egz iz1ałania ero.zji i de,au
sb.ły rumy skaliste ulegając nadal ~uzy · . ~wnego poziomu pozo
~upełnie. Obecna , faza niszczenia mszbzem1! aze~y z czasem zniknąć 
1 tern tłumaczą się fantast czn k am on Jest J~dną z końcowych 
(Turnie w ~ielepicach pod YRud~wąj~tałty rozlatu1ących się zwalisk. 

Natomiast wąwozy i d li . . 
dzo mpłode, to jest stanowią 0p~{z;k~;:';fadrui'au z a.J?bonami są bar-

rzechodząc teraz d k f' erozJJ. 
czy eh typów morfologicz~yche! 1i ~ochod~et?-ia .. form tych 2 zasadni
być okres, gdy poziom denuda~ .a ez.y przy!ąc 1~ początkowo musiał 
dy pow.stała prawie równia kn~!· i erb.~yJny tdęgał ~o 100 m i wte
nych wierzchowinach mi d ' d I' l wy i ne ś a_ Y widzimy w obec
ziom denudacyjny obni//Y O mn.ych. Potem J~dnak .musiał się po
koniecznie dążyły do wyyó, nast,ąpiło ?dkmłodzeme kraJobrazu, wody 

W 
. r wnama sweJ rzyw · · · b' . 

z d ~złyny Małopolskiej, do zapadlin kaskada~l eToz">Jn~J, . iedgnąceJ 
wa z1 o do zwiększenia sił e . . • . · o ążeme opro
się wszystkich potoków wgf b rozyJneJ lod,. mtensywnego wcinania 
tworzenia się obecnych głęb~k! h w rezu .tac~e ioprowadziło do wy
na wysokości 200 m czyli woa1yc ~ąłoz?w i ooecn~ poziomu wód 
biły · ją. wcię Y się na 200 m71>łytę i porzeź-

Budowa tektoniczna tego b · t , . 1 . geologiczną a dla tei' w ok l? szaru Jes sciś e zwtązana z budową 
, o icach Krakowa · b't · · · utwory wapieni skalistych, cz li tak z . . naJ.wy. i m~Js~em1 są 

dy ~aznaczają się najdobitnie{ na zb wanhJdlliY b1ałe1, ktoreJ pokła
stac1 osobno stercząćych skał W ?cz.act o nd wzgórzy oraz w po
z~ewu morskiego epoki jur~jskiejpii?id e osa ziły s.ię. przy końcu 
widzimy bowiem tego utworu dal;k ie y mhrzd .się Ju~ C_?fało, nie 
są utworem morza już płytkiego Mo na zatc ó f. tł w~p1eme ~kaliste . orze o co a o się w kierunku 
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wschodnim, wskutek podnoszenia się stopniowego ohszaru zachodnie
go okręgu krakowskiego, a zatem mamy do czynienia z pierwszym 
wypiętrzeniem przedkredowem. Następujący teraz okres lądowy trwał 
aż do zalewu cenomańskiego a potem senońskiego. 

Pod koniec formacji kredowej rozpoczyna się znowu okres lą
dowy. który trwał przez cały eocen. oligocen aż do miocenu. W cza
sie tym jednak okolice Krakowa uległy radykalnej zmianie tektonicz
nej, i stosunkowo nagłej. Przez nasuwanie się na płytę jurajską utwo
rów karpackich, które zaczęły się wówczas fałdować na południu, 
okolice Krakowa uległy pęknięciom i potrzaskaniom. Wytworzyły się 
wtedy tektoniczne rowy zapadliskowe (Krzeszowicki). potworzyły się 
bardzo znaczne różnice poziomu, zalew bowiem morza trzeciorzędo
wego zastaje te okolice najkompletniej zmienione. do dawnego stanu 
nie podobne, a odpowiadające nieomal już dzisiejszej jego postaci. 

W czasie górnego miocenu cofnęło się to ostatnie morze z oko
lic Krakowa, a okres lądowy trwa odtąd aż do dziś, epoka lodowa 
nie wywołała bowiem większych zmian tektonicznych. 

Celem uzupełnienia architektury ziemi krakowskiej, którego geo
logja w całości dać nie może, dzielimy okolice Krakowa na następu
jące jednostki tektoniczne, a mianowicie: 1) Grzbiet Krakowsko-Wie
luński oraz częściowo 2) Zapadłość Podkarpacka, poczynająca się pod 
Krakowem. · 

Pomiary morfometryczne określają stosunki wzniesienia powierz-
chni kraju nad poziom morza, a najlepiej te stosunki uwidoczni mapa 
hipsometryczna. Wzgórza okolic Krakowa wznoszą się na 50- 150 m 
ponad poziom Wisły, który tu wynosi 198 ro nad poziom morza. Dla 
porównania podamy szereg powszechnie znanych wysokości. Kopiec 
Kościuszki 333 m, Krzemionki z Kopcem Krakusa 275 m, Mogiła z Kop
cem Wandy 242 m, Rynek Krakowski 212 m. Od poziomu Rynku na 
wschód i zachód różnice są niewielkie, gdyż cały ten poziom, jest to 
równia .)ladrzeczna Wisły i Rudawy. Ku północy i zachodowi wznosi 
się poziom, a idąc doliną Rudawy ku zachodowi napotykamy Łysą 
Górę 283 m pod Panieńskiemi Skałami. Pustelnik 362 ro, Bielany 326 m, 
Kryspinów 308 ro. Z dalszych wyniosłości należy wymienić Skałę 
Kmity 277 m, Stadła 373 m, Morawicę 249 ro, Popówkę 339 ro. Od 
tychże na północ Rząska 260 m, Pasternik 281 m, Modlnica 304 m, 
Zelkow 410 m, Krzemionką Karniowicka 449 m, Kobylany 265 m1 Ru-
dawa 280 m. 

Idąc znowu doliną Prądnicką czyli Białuchy ku północy spoty-
kamy Tonie 247 m, Giebułtów 333 m, Zielonki 231 m, Michałowice 
312 m, Raciborowice 240 ro. 

Na południe od Krakowa wzgórza Krzemionek osiągają wysokość 
262 m, Tyniec 250 m, Grodzisko 282 m. 

Gleby okolic Krakowa zależne są od podłoża na którym się 
znajdują, i tak np. gleby skalistych wierzchowin są nieurodzajne, na
tomiast doliny są wypełnione utworami urodzajnemi, np. resztki osa
dów dawnego mioceńskiego morza w postaci iłów w dolinie Rudawy 
oraz tak zwane mady wiślane, stanowiące wyborną glebę. Natomiast 
Ważne znaczenie gleboznawcze posiadają utwory lessowe występujące 
w postaci żółtej glinki nawianej, tworzącej żyzne gleby, zwłaszcza 
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r półno.cno-wsc9odni~j c~ęści okolic Krakowa. Dyluwjum pozostawiło 
i.czne meu.rodzaJn~ p1aski (np. Kobierzyn), a po kredzie znowu ścielą 
się urodzaJne rędzmy margliste. 

. Oma~iają_c _gleby okolic Krakowa, należy jeszcze wspomnąć o na
m~liskach Jaskim<?wych, bę~ących doskonałym nawozem, składają się 
zas one z I?róchmcy czarneJ oraz gliny dyluwjalnej. 

. Co zas do ~opalin, to µależy zwrócić uwagę na bliskie łomy wa-
pienne w. Krze~ton~ach i marglowe w części wschodniej, dalej gliny 
na c_egły t dachowki w ·utworach lessowych, pozatem same najbliższe 
okolice K:akow~ są pod tym względem ubogie, ale już w ich najbliż
~ze0:1 sąs1ed~tw1e ~ p_owi~tach: w~elickim, chrzanowskim, olkuskim 
i miech<?wsk1m zna1du1e s1ę kopalin bardzo dużo, a o ich przywóz· 
dla okolic Krakowa nietrudno. 

II. Wody. 

Głów~y kierunek wód okręgu krakowskiego jest od zachodu, ku 
ws.chodo~i, a dopływy . po~~czne dążą od północy ku południowi 
(~tększosc), or.~z. w m01e1.sze1 t!~ści z południa na północ. Ośrodkiem 
teJ hydro~rafj~ Jest dol111a n 1sfy, płynącej z zachodu na wschód 
a wkracza1ąc_e1 pod _Piekarami i Tyńcem w tak zwaną Bramę Kra~ 
ko~ską, a w1ęc w reJon najbliższych okolic Krakowa. · Rzeka na tym 
odcmku, na zachód Krakowa położonym, przewija się tworząc piękne 
zakola dookoła skalistych wzgórzy jurajskich, a dbli~a jej ma chara
kter wyłomowy: Ch:onologicznie cały rów podkarpacki Wiślany jest 

l
wedle przedwo1enne1 koncepcji dr. Kuźniara i prof. Smoleńskiego po
odow~owym (czeg~ dowodzą żwiry karpackie na północ od Opawy) 

natomtast z. opozycJą wyst,pił prof. Lewiński z Warszawy, gdyż zna~ 
lazł . wszędzie osady dyluwialne na dnie dolin. Można tedy wytłuma
~zyc tezę Smoleńs~ego i Kuźniara, iż rów Wiślany istniał tylko tern, 
ze był on z~sypany i po tych zasypach rzeki karpackie spływały na Śląsk, 
potem dop1ero. rzeki wypłukały te zasypy i spłynęły jako Olsa i Wi
sła. Przechodząc zaś do samego l?rzełomu jurajskiego Wisły między 
Tyń~em a Krakowem, to wspomruane poprzednio żwirowiska i szu
trowt~ka <?koło wsi . ~rz~gini, ~nikowa, Cholerzy i Budzyna dowo
dzą, ze Wisła! a własciw1e Praw1sła, płynęła niegdyś bardziej na pół· 
noc: Potem Jednak, alb<;> wyzyskując świeżo utworzony rów (dyslo
k~cJ~ k~akowską) w. czasie pęknięcia płyty jurajskiej skutkiem nasu
męci~ się płaszczowmowej masy górskiej Karpat znalazła lepsze wa
ru~lu spad~u wody ~

1 
śwież~ powst.ałym rowie, ~lbo też przy pomocy 

· dz1~ł~lnośc1 kra.soweJ ) zrobiła sobie epigenetyczny 2) wyłom w tej 
częsc1 ~ury, .a slady .tegoż początkowo młodocianego, do dziś znać 
~ ~ra0:11~ \X:isły, ~om1ędzy pasem Chrzanowsko·Krakowskim a obna
zemam1 Jura1skiem1 prawego brzegu Wisły. 

Chara~teryz~jąc bi~g Wisły aż po Kraków należy zaznaczyć, iż 
odznacza stę on hcznemt zakrętami, które powodują ogromny rozwój 
koryta w szerokiej dolinie: zostaną one zapewne przez regulację 

1
) a więc rozpuszczającej. 

2
) t. j. przeciwny przyrodzeniu. 
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znacznie skrócone. Szerokość koryta Wisły pod Krakowem wynosi 
120 - 180 m. Inną właściwością tej części Wisły jest jej względne 
ubóstwo w dopływy prawe, a obfitość dopływów lewych w najbliż
szej okolicy Krakowa, choć rzecz ta się ma przeciwnie w stosunku 
do porównania znowu obfitych dopływów karpackich a skromnych 
w wody jurajskich. Karpaty bowiem, dzięki nieprzepuszczalności gleby, 
obfitują w przewagę wód w stosunku do przesiąkliwej, przeważnie 
krasowej Wyżyny Małopolskiej. Pod Krakowem jednak wyjątkowo 
przewagę mają jurajskie, a więc lewe dopływy, do nich należą Rudno, 
Sanka z Mnikowa, Rudawa, Prądnik, Dłubnia, Lucjanówka i Wolica, 
natomiast z prawych karpackich należy wymienić Skawinkę, oraz 
Wilgę. Na to ubóstwo dopływów z tej bogatej w wody strony kar· 
packiej wpływa ta okoliczność, iż wapienne wzgórza Krzemionek, 
ciągnące się od Tyńca po Podgórze, stanowią pewnego rodzaju za
porę dla karpackich dopływów, a po drugie: wody z pogórza karpac
kiego dzięki konfiguracji terenu nie mogą się dostać do Wisły, lecz 
w postaci bagien tkwią w nieodwodnionym dziś przez Wisłę rowie 
na przestrzeni: Samborek·Sidzina-Opatkowice. Rów ten, widny z okien 
pociągu pomiędzy Swoszowicami a Skawiną, częściowo tylko odwad· 
nia się w stronę Wisły, w pobliżu ujścia Skawinki, natomiast na jego 
terenie znajdują się dwa wielkich rozmiarów stawy, które zwłaszcza 
na wio~nę w czasie roztopów rozlewają się i tworzą właściwie jedno 
wielkie wiosenne jezioro na południowych stokach wzgórz Tynieckich, 
Skotnickich i Kobierzyńskich. . 

Wodostany Wisły pod Krakowem stoją w ścisłym związku z wa· 
runkami klimatycznemi tak, że najwyższe stany wody trafiają się na 
wiosnę (marzec-kwiecień), co stoi oczywiście w związku z topnie
niem szaty śnieżnej. Poza tern wysokie stany wody zdarzają się na 
początku lata (czerwiec- lipiec), a przyczynami ich są ulewne deszcze 
letnie w górach. W związku z wysokiemi wodostanami zdarzają się 
katastrofy powodzi, (np. lipiec, r. 1925), nietyle spowodowane przez 
samą Wisłę ujętą w tamy, ile przez jej dopływy, a to: Rudawę, Wil
gę i Prądnik, których wody cofane wysokim stanem Wisły powodują 
wylew, oraz występowanie na wierzch wody gruntowej w miejscach 
niżej położonych (w ten sposób zostały zalane Błonia Krakowskie 
w lipcu, r. 1925). 

Pokrywa lodowa Wisły zależy w głównej mierze od stosunków 
klimatycznych, zwłaszcza w ostatnich latach zdarzają się zimy bardzo 
łagodne tak, że rzeka rzadko zamarza, w każdym razie przyjmuje 
się, iż w Wiśle średniej pokrywa lo.dowa trwa przeciętnie 113 dni, 
na zachodzie krócej, na wschodzie dłużej, a grubość tejże pokrywy 
dochodzi do 40 - 70 cm. 

Wpływ hydrografji okręgu krakowskiego na gospodarstwo i ko· 
munikację jest bardzo znamiennym, a w pierwszej mierze przyczynia 
się do tego Wisła, łącząca za pośrednictwem Przemszy. okolice Kra
~owa z zagłębiami węglowemi na zachodzie, a obszarami rolniczemi 
t leśnemi na wschodzie (Puszcza Niepołomicka i rolnicza Ziemia Pro
szowska). Dzięki tej naturalnej drodze, Wisła, odpowiednio pogłę· 
biona i uregulowana, może się stać ważną drogą wodną, a roboty 
regulacyjne obejmują na ziemi krakowskiej wybudowanie kanału spław-
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nego j~szcz~ .rozpocz~tego przed wojną, oraz portu rzecznego. Przy
s~ła więc lmJa rozw?Jowa gosl?odarcze_go K~akowa leży przedewszyst
kiem .na wyzyskamu całkowttem Wisły, Jako drogi wodnej. O ile 
chodzi o dopływy Wisły na terenie ziem krakowskich, to te ze 
względu na szcz~płość wód nie wiele mogą się przyczynić .do gos
podarcz.ego. roz:wo1u, co zaś d~ komunikacji, to i ze względu wąskości 
ich ~oltn Jur~Jsk.ich ~ą omi1:ine przez ważniejsze gościńce, które 
raczeJ trzymaJą się działów międzydolinowych (np. gościniec Mników
S~nka z ominięciem doliny Mnikowskiej, Brzoskwinia - Aleksandro
wice z ominięciem wyłomu Brzoskwini i t. d.). 

m. Klimat I pogoda. • 
.W .związku z ?~dącym_w opr~cowaniu Przewodnikiem naukowym 

po ziemi krakowskie), podaJemy Jeden z gotowych rozdziałów tegoż 
traktujący o zagadnieniach pogody, tak interesujących nas w bieżą~ 
cym roku. 

. Poq względ~i klimatycznemi Ziemia Krakowska należy do dz ie
dzmy kl1matyczne1, uwzględnionej przez prof. Romera (E. · Romer. Kli
mat ziem polskich), jako Dziedzina Il - ga Obszaru wielkich dolin 
(Wielkop~lska - Polesie), z tern jednak, że leży na południowym 
krańcu teJże, a w bardzo niewielkiem oddaleniu od dziedziny VII-ej 
górskiej (sudecko - karpackiej). Otóż cała ta klimatyczna dziedzina 
przeważnie niżowa, pomijając „Wyżynę Małopolską", tworzy rozwartą 
od zachodu bramę, którą wielkie prądy atmosferyczne mają swobodny 
dopływ od Atlantyku, a z nimi przychodzi przecież działalność cie
płego . Prądu ~atokowego. Dziedzina ta zatem ma lato w zupełności 
ocea_mczne, w!osn~ mało co chłodniejszą od jesieni, a zimę ku wscho
dow~ cor~z więc.eJ k_onty~ent.alną. Te st?sunki ulegają zmianie w po
łudniowe) części teJ dziedzmy w okolicach Krakowa gdzie wpływ 
rzeź_by te~enu z~zna~za się silnie. Wpływ ten jest b~rdzo ważnym, 
gdyz od mego głownie zależą opady atmosferyczne. 

W pierwszv:m rzę~ie na opady te za~nacza się wpływ rzeźby 
Karpat, podsuwaJących się popod same okolice Krakowa, oceaniczne 
b~wiem fale wil~oci z P?łnocego zachodu, płynąc kotliną śląską, po
między Sudetami z leweJ strony, a Pasmem Krakowsko - Wieluńskiem 
z. prawej strony, ku południowemu wschodowi, natrafiają na linji 
Cieszyn-Kraków na zaporę w postaci łuku Karpackiego. Ztąd pocho
dzą .bardzo znaczne ilości opadów atmosferycznych w Krakowie i jego 
okolicach. . 

, Na spotęg<_>wanie tych oceanicznych wpływów przyczyniają się 
oprocz Karpat i wpływ rzeźby samych okolic Krakowa, posiadających 
od zachodu dwie obszerne doliny otwarte, a to rów krzeszowicki 
(Krak?w-,-Krzeszowice- Trzebi~ia), ~raz Wiślany ·(Kraków- Tyniec
Czermch<;>w). Te dwa rowy mweluJą do pewnego stopnia zasłonę 
w postaci. pasma ~rakowsko - Wieluńskiego, która np. dla Miechowa, 
albo okolic nad Nidą położonych na wschód, daje się już odczuwać 
w mniejszej ilości opadów deszczowych. 

Co do lokalnych zjawisk pogody, to zjawiska odwrócenia tempe
ratur, a więc odwrotnego się ich ustawienia od dołu do góry, zacho-
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np. w rowie krzeszowickim i wiślanym, gdzie w zimie jest o wiele 
zimniej aniżeli na otaczających je wzgórzach. Odnosi się to 
jeszcze w wyższym stopniu do kotlin śródgórskich w pobliskich Bes
kidach, których miejscowości np. Żywiec, Nowy Targ, Nowy Sącz 
Jasło, ~ t. d. odznacz8:ją się najbardziej zmiennym ~limatem i s~ 
wystawione na wszelkie kaprysy pogody tak, że mieszkańcy tych 
kotlin mogą czasmi przeżywać 4 pory roku w jednym dniu. Prze
wagę w. Krakow.skiem mają wiatry zachodnie, zwł8:szcza północno
zachodme, a więc przychodzące ze Śląska, natonuast, w związku 
z blizkiem położeniem Tatr, daje się odczuwać w Krakowskiem często 
wpływ wiatrów halnych, zwłaszcza w jesieni i zimie: robi się wtedy 
ciepło i sucho. Szata śnieżna zimowa bardzo nietrwała, zwłaszcza 
pod wpływem __ przewiewności powietrza w dolinach Wisły i Rudawy 
natomiast na Wyżynie Małopolskiej utrzymuje się długo i jest trwalszą' 
zwłaszcza o . ile równocześnie związał!~- z szatą leśną. Daje się t~ 
zau~8:ż~ć nawet p~zyporównaniu Lasu Wolskiego do Krakowa. Opa
dy smezne w okolicach Krakowa są bardzo często lokalnie związane 
z op8:dami .w ~eskidach .. T8:tr~ zwłaszcza wywierają znaczny wpływ 
na ocieple~e się, albo oziębieme temperatury w Krakowskiem, który 
to _wpływ JUŻ w dalszych dziedzinach ku północy nie daje się odczu
w~c. Np. bardzo często przyczyną gwałtownego ochłodzenia się po
wietrza w Krakowskim jest obfity opad śniegu w Tatrach, dalej chwi
lo~e śnieżyce zimowe związane są również z opadami większymi 
śn.1egów .w górach. Tatry, których odległość od Krakowa w linji po
wietrzne) wynosi 90 km., wyraźne widziane, są objektem lokalnych 
przepowiedni pogody, mianowicie widok tych gór jasnych i jak
gdyby przybliżonych wróży niepogodę. 
. .Kraków }?Osiada najdłuższą serię spostrzeżeń usłonecznienia na 

zie~ach polskich, gdyż od połowy 1889 r. bez przerwy jest tu czynny 
~eh<_>graf, pozatem mat~rjał . krako~ski jest pełnym, P?równywalnym 
1 w~a~ogo~nym: (?kaz~Je się z mego przedewszystkiem stopniowe 
zmrue1szame się sredmch rocznych: gdy np. przeciętna suma godzin 
słon~cz_nych wynosiła w Krakowie okrągło 1790 (średnia dzienna 4.9) 
~ pięcioleciu 1886 - 1890, to w pięcioleciu 1896 - 1900 mamy prze
ciętnie Ł1'.'lko 1610 (~rednia dzienna 4.4) godzin słonecznych, natomiast 
w. przeciętnych dziennych wynoszą cyfry dla Krakowa: zima 2.6 
wiosna 4.7, lato 7.2, jesień 3.6, rocznie 4.4. ' 

To zmniejszanie się systematyczne usłoneczniania w Krakowskiem 
koró~ane z innemi stacjami wykazuje, że zmiany podobne na nie
orzysć są charakterystyczne i dla innych miejscowości. 

W chodzimy ~utaj w zagadnienie wahań klin1atycz11ych, rozłożo
nykh na długoletnie okresy, w których pojedyńcze typy pogody nie
ty o przeważają, lecz osiągają szczególne natężenie. 

B_vłyby to Br~cknerowsk~e 1). 35-letnie okresy, obejmujące całą 
k~ę ziemską. TeorJa ta przyJmuJe równoczesność okresów suchych 
ciepłych, tpokrych i zimnych dla wszystkich lądów. Okr~sy te moż~ 
nawet . znacznie dłuższe co do ilości lat wędrują, ogarniając różne 
terytoria później lub wcześniej; stosownie do kierunku w którym te 

1
) Geograf niemiecki. 
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fale ciepła, czy wilgoci postępują. Ostatnie obserwacje klimatyczne 
z Krakowskiego, poparte zmniejszaniem się godzin słonecznych, prze
biegiem zim przeważnie łagodnych, a lat stosqnkowo obfitych w opady , 
w porównaniu z dawnemi zapiskami zim ostrzejszych, a lat gorących, 
przemawiają za okresem ciepło-wilgotnym, co stoi zresztą w zgodzie 
z wyłuszczonemi na początku oceanicznemi wpływami, na które są 
dzięki rzeźbie terenu wysJ:awione okolice Krakowa. Dzięki tym wpły
wom, fala ciepła idąca od Atlantyku stosunkowo szybko do nas 
w grudniu dociera, powodując nagłą odwilż w czasie Swiąt Bożego 
Narodzenia, oraz czasowe podniesienie się temperatury' o 20 stopni. 
Dla Krako1Vskiego ta zmiana grudniowa wyraża się w przysłowiu lu
dowym, ,,Sw. Barbara po lodzie - Boże Narodzenie po wodzie", 
a stoi to w związku z większą obserwacją św. patronki górników, za
mieszkujących zachodnie połacie ziemi krakowskiej. Natomiast w Austrii, 
Węgrzech, zasłoniętych górami od wpływów oceaniczny~h, ostra zima 
kontynentalna nadal się utrzymuje, choć te kraje leżą przecież na 
południe od Polski. Widzimy z tego, iż dla zagadnień klimatycznych mają 
przedewszystkiem znaczenie wpływ rzeźby terenu oraz wystawienie na 
działalność prądów oceanicznych, a nie stopień szerokości geograficznej. 

IV. Szata roślinna. 

Pod względem szaty roślinnej okolice Krakowa należą do nastę-
pujących trzech odrębnych florystycznie krain.: · 

1) do Wyżyny Małopolskiej, 2) do Krainy Kotlin podgórskich (Wi
ślanej), oraz 3) do Krainy Podkarpacia. Przechodząc poszczególne kra
iny widzimy, iż Wyżyna Małopolska stanowi wśród okalających ją niżów 
krajobrazowo i flor'ystycznie odrębne ciało, w całości swej jednak bar
dzo różnorodne. Dość wspomnieć o różnicach florystycznych wapien
nych wzgórzy Jury Krakowskiej, lessowych na półn. wschód od Kra
kowa, piaszczystych okolic Kobierzyna, czy też puszczy Niepołomskiej 
na wschodzie. W tej krainie florystycznej przebijają się rozmaite 
wpływy: i tak, okolice lesiste wykazują wpływy karpackie, lessowe
nawet wpływy podolskie, natomiast szata samej Jury Krakowskiej jest 
najbardziej czynnikiem miejscowym. Kraina 2-ga, Kot/in podgórskich, 
w tym wypadku doliny Wisły, w części swej zachodnieii powyżej 
bramy Tyniecko - Piekarkiej, wykazuje wpływy śląskie, a więc zacho
dnie, natomiast dolina Wisły poniżej Krakowa w miejscu rozpoczyna
jącej się Kotliny Sandomierskiej wykazuje znowu florę północno
wschodnią. Mała przestrzeń jurajskiego przełomu Wisły oddziela te 
2 dziedziny krainy kotlin podgórskich. Podkarpacie wreszcie oddziela 
kotlinowe (dolina Wisły) i wyżynowe (Małopolska wyżyna) krainy 
od górskiej krainy Karpat. Na stosunkowo wąskim progu Podkar
pacia1 podchodzącego pod Mogilanami w pobliżu okolic Krakowa, 
w pasie przykrytym gliną nawianą, dokonywa się w głównei mierze 
wymiana gatunków roślinnych wschodnich i zachodnich. Szczątki 
dąbrów, obok buku, jodły i świerków wskazują na to zmieszanie 
flory leśnej. · · 

Widzimy z tego przeglądu krain florystycznych okolic Krakowa, 
iż roślinność tej ziemi wykazuje rysy bardzo bogate. Jakąż jest 
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przeszłość tej roślinności? Na podstawie zachowanych okazów mo
żemy otworzyć sobie florę minionych epok zaczynając od trzecio
rzędu. 

A mianowicie, szczątki kopalne roślin zawarte w soli wielickiej 
pozwalają nam zrekonstruować tą florę trzeciorzędową o charakterze 
podzwrotnikowym, co stoi również w związku ze stwierdzeniem zmian 
klimatycznych w wielkim stylu, skoro w tej florze znajdujemy np. 
orzechy podobne do dzisiejszych włoskich, dalej okazy palm (rafia), 
które dzisiaj znajdujemy dopiero w archipelagu Malajskim, oraz sosny 
typu amerykańskich (Pinus polonica). W Swoszowicach w pokładach 
siarki znajdujemy florę już więcej zbliżoną do dzisiejszej, jako to 
dęby, a oprócz tego hebany, laury. Roślinność ta występuje również 
w Łagiewnikach i Woli Duchackiej. 

Tutaj urywa się historia rozwoju, brak jest flory pliocenu i do
piero dalszy ciąg tworzą osady zachowane z dyluwium. 

Najstarszym dokumentem dyluwialnym jest flora Ludwinowa 
w torfach i iłach, która z tego powodu jest pewnego rodzaju rezer
watem flory kopalnej (driasowej). Na dnie przekroju Ludwinowskiego 
znaleziono roślinność, przypominającą tundrę północną, oraz wysoko
górską, a więc o charakterze mięszanym. Przedstawicielami kopal
nemi będą: brzoza północna, wierzba oraz macierzanka tatrzańska, 
która widocznie zeszła wtedy z Tatr aż w okolice Krakowa. Flora 
ta odnosiłaby się do czasokresu, zwanego przez glacjologów polskich 
"L. 3", kiedy to lądolód zajął całą Polskę, sięgał po Karpaty i Sudety 
śląskie, a nawet stwierdzono obecność głazów eratycznych, przynie
sionych przez lodowiec ze Skandynawji w samych Karpatach koło 
Izdebnika na wysokości przeszło 400 m nad poziomem morza. 

Z innych okazów kopalnych znajdujemy w Ludwinowie drzewa 
np. limby, sosny, modrzewie, dowodzące, iż wtedy w Krakowskiem 
powstawały pierwsze lasy Polski, że grunt musiał być bardzo pod
mokłym. W dalszej części przekopu Ludwinowskiego flora się urywa, 
znajdują się piaski i dopiero znowu wyżej jest flora ukryta pod les
sem (gdzie znaleziono szczątki mamuta). Będzie to roślinność inter
glacjalna, pochodząca z cieplejszego okresu pomiędzy dwoma kolej
nemi zlodowaceniami kraju o czasokresie długotrwałym (flora leśna, 
lasów mięszanych, jodły, graby, lipy, wiązy, dęby, brak natomiast jest 
świerku). 

Roślinność ta dowodzi, iż w okresie interglacjalnym klimat był 
nawet cieplejszym od dzisiejszego. Z innych miejsc występywania 
r~liktów roślinnych należy wymienić ważną dla Krakowskiego Jaski
ntę Ciemną w Ojcowie, w której osadach (paleolitu, acheulien) 1) zna
leziono węgielki pochodzące z dębu, a więc potwierdzające, że klimat 
wtedy był ciepłym. Z czasów „L. 4", a więc tej epoki lodowej, która 
po ciepłym interglacjalnym klimacie dotarła tylko do Wyżyny Mało
polskiej, lewego brzegu Prypeci, flory kopalnej w Krakowskiem nie 
znaleziono, choć sąsiedztwo tego zlodowacenia musiało się odbić na 
szacie roślinnej. 

. 
1
) Paleolit - określenie czasokresu w archeologji, acheulien - określenie podziału 

prehistorycznego. 
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Można jednak sądzić wiele o tern oziębieniu z dalszych znale
zisk w tej samej grocie Ciemnej Ojcowskiej, w której warstwach pre
historycznych (auńgnacien-Solutrien) znaleziono kości hyjeny i wę
gielki z limby i modrzewia. Ostatnia karta flory okolic Krakowa 
rozpoczyna się, gdy lodowiec „L. 4" zaczął ustępować z Polski, choć 
miał fazy zatrzymywania się, a nawet częściowo wracał na ziemie polskie jako „L. 5", nie sięgając jednak poza ujście Drwęcy, wyżynę 
Pojezierza Mazurskiego. Dla okolic Krakowa rozpoczyna się okres 
aluwium (neolit), dla szaty roślinnej czas uprawy zbóż (pszenica -
żyto). Dokumentów jednak florystycznych kopalnych spotykamy bar
dzo mało. Natomiast w dolinach jurajskich na półn.-zachód od Kra
kowa widzimy wszędzie trawertyny (wapienie słodkowodne) o 10 m 
miąższości, w których znajdywana roślinność wskazuje na klimat 
wilgotniejszy, a czasami cieplejszy od dzisiejszego (1 okres aluwialny}
obecnie bowiem trawertyny już się nie tworzą, a ostatni okres post
glacjalny jest już suchszy. Znajdująca się na północ na Wyżynie 
Małopolskiej flora Iłży pozwala na zrekonstruowanie 5 okresów kli
matycznych i florystycznych, w których też i zapewne znajdowały 
się okolice Krakowa, a to: 

1) okres tundry (chłodny z lasem osiki)- subarktyczny 1). Nastąpił 
bezpośrednio po wycofaniu się lodowca bałtyckiego (wierzba - brzoza - świerk), 

2) okres suchy i ciepły Oasy sosny, dęby, wiąz, lipa - maksimum sosny oraz stepy) - borealny, 
3) okres łagodnie-wilgotny (lasy jodły, buki, grab, cis}- atlantycki, 
4) okres łagodny, ciepły i niezbyt suchy (dąb, leszczyna, wiąz, 

lipa, oraz dużo sosny) - subborealny, 
Sa) okres bardzo chłodny (świerk, grab) - presubbałtycki, 
Sb} okres łagodniejszy i cieplejszy wilgotny (flora dzisiejsza, kul

tura bronzu} - subatlantycki. 
Czas tego ostatniego okresu wypadałby na 12 OOO lat wstecz, 

a rekonstrukcja wszystkich 5-ciu okresów jest wynikiem analizy geo
graficzno-botanicznej, którą możemy zastosować dla ziemi Krakowskiej. 

O ile chodzi o relikty florystyczne 2) jeszcze dzisiaj występujące 
w okolicach Krakowa, to należy tu wymienić w pierwszym rzędzie: 

1) Skały wapienne doliny Bętkowskiej, na których rośnie skal
nica jako relikt okresu lodowego. 

2) Relikty stepowe występują np. na skałach Przegorzalsko-Bie
lańskich, które wzkazują na swych południowych stokach stepową 
roślinność pontyjską i pannońską. 

3) Z okresu wilgotnego atlantyckiego pozostały relikty w postaci 
lipy wielkolistnej, rzadko zresztą występującej i to na ciepłych miejs
cach w okolicy Mnikowa. 

4) Subborealne relikty słabo zachowane. 
5) Subbałtycka wreszcie flora odpowiada dzisiejszej. 
Poza tern, przy omawianiu szaty roślinnej okolic Krakowa należy 

podkreślić jej wielką różnorodność, zaznaczającą się zwłaszcza wśród 

I) Nazwa klimatu. 
1

) Pozostałości z dawnych okresów o innych klimatach. 

\ 
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skalistych partji Jury. Innym bowiem jest florystyczny wygląd wy
stawionych na południe i nagrzanych zboczy skalnych z ich roślin
nością kwiatową od zacienionych, ku północy zwróconych zboczy, 
przeważnie mchem porosłych. 

Innym wygląd tchnących świeżem oddechem szaty łąk dolinnych, 
przepasanych błękitną wstęgą potoku, od zboczowych lasów jodeł i świer
ków, ciemnym i ponurym wieńcem przystrajających wzgórza. (Rys. 4). 

Wzrokowe odrębności szaty roślinnej okolic Krakowa nadają 
całemu krajobrazowi, i tak już malowniczemu, specyficznego uroku, 
a linje biograficzne 1

) roślinności są bardzo urozmaicone. O ile 
chodzi o rośliny użyteczne{ to kwestia ta ł~czy się właściwie z uprawą 
roli. I tak np. wschodnie essowe okolice Krakowa wykazują do 40°/o 
powierzchni pól ~b.ożowych zajętych. pod uprawę ~sze.nicr, ku ~ac~odowi wraz z zanikiem lessu stosunki te pogarszaJą się, zyto me Jest 
już tak zależnem od podglebia i uprawa jego jest równomierną na 
całym obszarze, jęczmień zajmuje również poważne miejsce, owies 
nieco słabsze jak i ziemniaki, poza tern bardzo słabo proso, len, bu
raki, hreczka, kukurydza jako inni reprezentanci roślin użytecznych. 

V. Fauna. 
Badając przekrój dna jaskiń Jury Krakowskiej okazuje się, że 

składa się ono z różnych warstw a mianowicie: 1) z wierzchniego 
gruzowiska wapiennego, które powstało z obrywania się sklepienia, 
2) z pokładu ziemi szarej, naniesionej tu przez wody i z ziemi czar
nej (próchnicy), która powstała z gnijących a wiatrem naniesionych 
liści i części roślinnych, 3) z bardzo grubego pokładu gliny dylu
wialnej czyli mamutowej, naniesionej tu przez wielkie wody przed
historyczne i osadzonej na dnie. Pod tą warstwą znajduje się już 
czysta skała. W obu tych pokładach ziemistym i gliniastym znajdują 
się bardzo liczne szczątki zaginionych, a przynajmniej dziś u nas nie
żyjących zwierząt, oraz ślady przebywającego w tych jaskiniach przed~ 
historycznego człowieka i jego wyrobów. Cały więc pokład namuli
ska należy do osadów geologicznych aluwialnych, złożonych jednak 
z materiałów pierwotnie dyluwialnych, przeniesionych tutaj na nowe 
łożysko. Należy wspomnieć, iż namuliska tych wszystkich jaskiń są 
doskonałe pod uprawę roli i dlatego bywają poszukiwane, zwłaszcza 
specjalnie było cenione namulisko jaskini Jerzmanowskiej, (nietope
rzowej), gdzie wskutek pobytu mnóstwa nietoperzów wydzieliny ich 
mieszały się przez setki lat z leżącym na dnie namuliskiem gliniastem 
i wytworzyły rodzaj guano. 

Rozbiór chemiczny tego produktu dokonany przez uczonych nie
mieckich dowiódł, iż mamy do czynienia z doskonałym nawozem. Ja
koż Niemcy poczęli eksploatować to namulisko i mnóstwo go wy
wieźli. O głębokości zaś namulisk świadczy ten fakt1 że przy kopa
niu w tej grocie nie dosiągnięto nigdzie właściwego dna skalnego, 
choć w wielu miejscach kopano przeszło 9 m głęboko. Co do szcząt
ków fauny, to w jaskiniach Krasu Krakowskiego znaleziono następujące 

1
) a więc sfery :tycia. 
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szczątki: 1) hyjeny (stosunkowo rzadko, jaskinia Ciemna w Ojcowie, 
J erzmanowska), 2) niedźwiedzia jaskiniowego (licznie, np. Jaskinia Jerz
manowska), 3) niedźwiedzia szarego, rzadkie, 4) łosia, liczne, 5) je
lenia, rzadkie, 6) renifera, liczne, 7) sarny, rzadkie, 8) konia, liczne, 
9) żubra, rzadkie, 10) dzika, rzadko, 11) lisa północnego, 12) lisa zwy
czajnego, 13) wilka (jaskinia Jerzmanowska) oraz psa, 14) zająca, 
15) borsuka, 16) wiewiórki, 17) myszy, 18) gęsi, 19) ptaka błotne
go, 20) lwa jaskiniowego (jaskinia Jerzmanowska), 21) rysia {jaski
nia Jerzmanowska}, 22) lisa, 23) tchórza, 24) wołu piżmowego (b. 
rzadko). Poza temi gatunkami, znajdywanemi w grotach Jury Kra
kowskiej, ważną będzie również fauna kopalna w pokładach geolo
gicznych, naturalnie dyluwialnych i aluwialnych, gdyż starsze gatunki 
nie mają znaczenia dla porównania z fauną dzisiejszą i jej genezą. 

I tak w utworach lessu znaleziono w okolicach Krakowa liczne 
szczątki mamuta. Okazuje się z tych wykopalisk, iż ówczesna fauna 
krakowska uległa wielkim przeobrażeniom: podczas gdy w dyluwium 
żyły tutaj mamuty, niedźwiedzie i lwy jaskiniowe, łosie, reny, wół 
piżmowy i t. p., wybornie przystosowane do ówczesnego klimatu su
rowego, to z nastaniem cieplejszego klimatu owe zwierzęta cofają się 
na północ (np. ren, wół piżmowy), lub wymierają zupełnie (mamut), 
natomiast pojawia się fauna stepowa, wreszcie z początkiem epoki 
aluwialnej przybiera ona charakter taki, jaki okazuje obecnie. 
Dzisiejszy wygląd fauny okolic Krakowa jest tego rodzaju, tz w sta
nie wolnym żyją jeszcze w lasach sarny i jelenie (naturalnie dzięki 
chronieniu ich), dalej lisy zwykłe, zające, wiewiórki, lisy oraz liczne 
ptactwo, pozatem co do reszty gatunków, to występują one jako 
zwierzęta użyteczne i występywanie ich właściwie związanem jest 
z hodowlą. Dotyczy to w pierwszym rzędzie koni, bydła, świń, owiec, 
kóz, drobiu i t. d. 

VI. Ludność ziemi krakowskiej. 

Ziemię krakowską zamieszkuje lud krakowski, posiadający odręb
ny nieco charakter, strój, narzecze oraz budownictwo. Mieszkając 
na pięknej krajobrazowo i przeważnie urodzajnej ziemi, krakowiak 
jest z natury wesoły, strój nosi malowniczy, zwłaszcza przy uroczy
stościach i świętach tak, że krakowskie wesela barwnością swą i we
sołością zyskały zasłużoną sławę: narzecze wreszcie i budownictwo 
odmienne jest od innych typów ludowych polskich. Ubiór chłopów kra
kowskich odświętny przedstawia się następująco: koszula noszona 
wierzchem, a u której rękawy i kołnierz są związane wstążkami ko
lorowemi i która spada na spodnie aż blisko kolan. Spodnie zazwy
czaj z białego płótna albo w czerwone paski. Buty sięgają do ko
lan, ze skóry juchtowej. Czapki czworograniaste, obszyte karmazy
nowem suknem i przyozdobione pawiem piórem. Wierzchnim ubio
rem jest sukmana z sukna róźnego koloru. Kobiety zwłaszcza młode 
noszą gorsety jedwabne, długie spódnice, na wierzch kaftaniki z su
kna granatowego. Co do pochodzenia, to jest przypuszczenie, iż kra
kowiacy stanowili jeden ze starych „lechickich" rodów, w każdym 
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razie osadnictwo ziemi krakowskiej jest jednem z najstarszych na 
ziemiach polskich. Dowodzą tego liczne osady przedhistoryczne w ja
skiniach Jury oraz grodziska, dalej we wschodniej części osady w gli
nach lessowych, gdzie znaleziono pokłady paleo i neolityczne. 

W czasach historycznych ludność tej ziemi bardzo wcześnie, 
wzięła udział w życiu państwowem, a wystawiona na liczne wpływy 
uległa zmieszaniu się z przybyszami z różnych stron. 

Dzisiaj przedstawia typ krótkogłowy, rosły. pod względem an
tropologicznym i folklorystycznym mieszany. 

Gęstość zaludnienia, a więc ilość mieszkańców przypadająca 
przeciętnie na kilometr kwadratowy powierzchni, wynosi dla okolic 
Krakowa wedle mapki E. Romera (Gęstość zaludnienia) cyfrę 100-
- 200 mieszkańców na 1 km2

• Z mapy tej widzimy, iż okolice Kra
kowa leżą na szerokim pasie gęstego zaludnienia, wiodącego od Ślą
ska na wschód po dolny Dniepr. Naturalnie przy obliczeniu gęstości 
tej zaludnienia wyłączono ludność miast, które liczą ponad 10,000 
mieszkańców. Rozwój liczebny zależnym jest od rocznego przyrostu 
ludności, otóż pod tym względem ziemia krakowska w zależności od 
podłoża jest wielce zróżnicowaną. I tak okolice żyznej, częściowo 
lessem przykrytej krawędzi jurajskiej na północ od rowu krzeszo
wickiego, wykazują roczny przyrost .w cyfrach 15- 25°/o, Sama nato
miast dolina Wisły, a częściowo Rudawy. wyłączając naturalnie Kra
ków - miasto, jako mniej zdrowe o gruncie bagnistym. charaktery
zują się cyfrą 8- 15°/0• Cyfra ta znowu w przemysłowym okręgu 
Podgórza podnosi się do poprzedniej 15- 25°/0• Natomiast sam Kra
ków w stosunku do zaludnienia z r. 1900- 1916 okazuje bardzo po
ważny przyrost. dorównujący szybkością przyrostu zaludnienia roz
wojowi największych skupień w Polsce. Kraków należy do miast 
czynnych, które przyrastają anormalnie wraz z otoczeniem, a rozwój 
ten pozostaje w ścisłym związku z uprzemysłowieniem miasta. Obec
nie bowiem miasto przedstawia przeszło 1801000 skupienie ludzkości 
i to bardzo jednolitej pod względem narodowościowym, gdyż obce 
narodowości wyrażają się tylko skromną cyfrą 16°/o, Natomiast zie
mia okoliczna-krakowska nie wykazuje żadnych odrębności języko
wych i jest jedną z krain najrdzenniej polskich. To samo odnosi się 
do stosunków wyznaniowych, bardzo jednolitych, gdzie rzymsko-ka
tolicy wyrażają się cyfrą ponad 90°/0, natomiast w samym KrakowiE; 
stosunki te ulegają zmianie, dzięki występywaniu w nim znaczneJ 
liczby ludzi wyznania mojżes;iowego, a której liczba wynosi około 
50,000. Pozatem, jak w każdem większem mieście, są też reprezento
wane i inne wyznania. jako to grecko-katolicy, protestanci i t. d. 

Folklor: Piękno ziemi krakowskiej zaznaczyło się dobitnie w licz
nych podaniach ludowych. Co było poezji i fantazji w ludzie, który 
ziemię krakowską zamieszkał, kto ten świat czarodziejski z niego 
wydobył w licznych opowieściach i baśniach o Kraku, Wandzie, Wal
gierzu Udałym, Lasocie i t. d. W czasach pogańskich szczyty i wą
wozy gór zaludnił lud bożkami i czarownicami, osnuł pieśnią i poda
niem. Liczne jamy, groty napełnił światem złych i ciemnych potęg 
czarnoksiężników, smoków i diabłów (Smocza jama, Grota Twardow
skiego, Karczma Rzym). Do uroczych skał przywiązały się roman-

' 
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tyczne legendy (Skała Kmity, Panieńskie Skały). Wreszcie liczne zam
czyska posiadają baszty i lochy zwane „Dorotką" (owiane legendą 
Doroty Tenczyńskiej, podobnoć do śmierci trzymanej w zamknięciu), 
a do których w dawnych czasach miano spuszczać skazanych na za· 
morzenie głodem. Tak, że każdy z zamków posiada swoje okoliczne 
legendy. 

VII. W skazówk.i do wyc.ieczkowaniaz 
Zabytki przyrodnicze ziemi krakowskiej. Wąwozy ł doliny. 

Jeżeli teraz przejdziemy do strony krajoznawczo-wycieczkowej, 
to, jak już wspomniałem poprzednio, główna piękność Jury Krakow
skiej polega najwięcej na licznych skalistych dolinach i wąwozach, 
które w materiale wapiennym wyrzeźbiły strumienie i potoki. Otóż 
przy omawianiu najbliższego dla Krakowa terenu wycieczek krajo
znawczych, będziemy się trzymać podziału na dwa pasy: północny 
(Krzeszowicko-Ojcowski) i południowy (Krakowsko-Chrzanowski). Z pa
su północnego Krzeszowicko-Ojcowskiego t. j. z krawędzi samej płyty 
jurajskiej spływa w dolinę Rudawy szereg zstępczych (konsekwent
nych) strumieni i potoków. 

Wszystkie te wody płyną wąwozami o zboczach skalistych. 
Pod nazwą zstępczych (konsekwentnych) rzek rozumiemy te, 

które płyną zgodnie z pierwotnym spadkiem i nachyleniem warstw. 
W wypadku omawianym konsekwentny ich bieg po linjach prostych 
z północy na południe spowodowanym został pęknięciem (rowem te
ktonicznym Rudawy), które w dalszym swym skutku spowodowało 
lekkie pochylenia się warstw jurajskich ocalałej od rozbicia pły.ty ku 
południowi i nadało konsekwentny spadek wodom, spływaJącym 
w świeżo powstałą rozpadlinę, tworząc piękne keniony, jary, wąwozy, 
mogące stanowić cel wielu wycieczek krajoznawczych i naukowych 
i stanowić miejsce wypoczynku dla ludności miejskiej. I tak, przesu
wając się rowem Krzeszowickim (Rudawy) od Chrzanowa ku Krako
wowi, mijamy kolejno ujścia wszystkich dolin i wąwozów zbiegających 
z wyżyny Małopolskiej. Zaznaczam, iż wymieniam tylko wąwozy, 
i doliny o wybitnie pięknych formach krajobrazowych, a po1:11iiam 
szereg dolin i wąwozów położonych na zachód od Krzeszowic ku 
Trzebini, gdzie występują inne już starsze formacje geologiczne jak 
triasowa, permska, węglowa i dewo~ska. Otóż .Pierwszą .taką d~linc\, 
licząc od Krzeszowic ku Krakowowi, byłaby dolma rzeczkL Krzeszowkz, 
zwana doliną Czerny, rozdwajająca się w górze na dolinę Czernki 
i Paczołowicką zwaną także doliną Eliaszówki, od źródeł św. Eliasza. 
Wprawdzie pod względem geologicznym wyżłobioną jest ona prze
ważnie w tak zwanych wapieniach węglowych, lecz znajdują się tam 
także (zwłaszcza w Paczołowickiej części) obnażenia jurajskie tak, że 
dolina ta może być zaliczona do Jury Krakowskiej. Dolina ta bywa 
często zwiedzana ze względu na historyczny klasztor w Czernej, da
lej tak zwany most Diabelski. W części zaś doliny górnej, leżącej 
w obrębie już województwa Kieleckiego, znajduje się grota Gore
nicka. · 

Nr. 1 i 2 Dr. Adam Gadomski - Jura Krakowska. 55 

Lesista dolina Czatkowicka wyżłobiona w pokładach tak zwanej 
brunatnej jury, to jest środkowego piętra formacji jurajskiej, stanowiącą 
cel spacerów letników w Czatkowicach, jest następną doliną ku 
wschodowi. Punktem wyjścia do obu dolin będą naturalnie Krzeszo
wice, podczas gdy dla następnych już Rudawa. 

Dolina Zdolskiego potoku, zwana także doliną Racławki, Racła
wicką, albo Czumbrówki na terenie dawnego Królestwa Polskiego. 
Dolina ta długości około 10 km. poczyna się w Królestwie pod Prze
ginią, a kończy się na terenie powiatu krakowskiego pod Dubiem, 
gdzie łączy się z doliną Szklarską. Geologicznie leży niemal cała 
dolna jej część w wapieniu węglowym, w górnej natomiast, na terenie 
Królestwa, widzimy liczne partie skał jurajskich, nadających wybitne 
piętno krajobrazowe. Zwiedzenie całej doliny może stanowić cel 
osobnej wycieczki, wraz ze zwiedzeniem pobocznych wąwozów. 

Dolina Jerzmanowicka, zwana także Szklarską, równoległa do 
Zdolskiego potoku i łącząca się z nią w Dubiu, poczyna się za wsią 
Jerzmanowicami i odwodniona jest sporym potokiem zwanym Pióro. 
Leży ona już przeważnie w obrębie wapieni jurajskich, choć spotykamy 
tam jeszcze starsze warstwy, jak wapienia węglowego. Obnażenia 
natomiast jurajskie tworzą piękne scenerie skalne i wśród nich już 
na terenie województwa kieleckiego znaj.dują się dwie groty, jedna 
z nich znana grota Jerzmanowicka (albo Nietoperzowa). Dolina Jerz
manowicka bywa zwiedzana tylko w swej dolnej części przy pstrą
garni w Dubiu, natomiast w jej dalsze części mało kto się kwapił ze 
względu na dawne słupy granicznej obecnie już nam nic nie stoi na 
przeszkodzie zwiedzania całej doliny. W górnej części doliny na te
renie wsi Szklary znajduje się spory wodospad, zwany Szumiskiem. 
Ze stacji Rudawa do Dubia odległość 3 km. Dalej ku wschodowi, 
przy wsi Radwanowicach znajduje znajduje się maleńki wąwozik skalny, 
zwany Radwanowic/dm. 

Dolina Bętkowska, jedna z najpiękniejszych dolin Jury Krakow
skiej, zaczyna się w odległości przeszło 3 km. na zachód od Ojcow
skiej i biegnie przez grunta wsi Bętkowice ku granicy województwa 
krakowskiego i poza nią aż do wsi Łączki. Długość, dochodzi do 
8 km. Doliną przepływa potok zwany tu Bętkówką w okręgu zaś 
Krakowskim Łąckim potokiem. Tworzy on na terenie Królestwa dwa 
wodospady: Szum i Szeroki (do 5 m. wysoki, Rys. 12), a przy nich 
znajdujemy ciekawe dla geologów martwice wapienne. Dolina cała 
znajduje się w obrębie wapieni jurajskich, które wskutek zwietrzenia 
i erozji tworzą malownicze partie skał jak np. Czarcia Brama, Sokole 
Skały, Wielka Skała i Brama Bętkowska (skalna brama będąca po
czątkiem bocznego wąwoziku, zwanego wąwozem Bętkowskim) i o fan
tastycznych kształtach skała Igła, leżąca już na terenie województwa 
krakowskiego. Przedhistorycy i archeolodzy znajdą znane w pobliżu 
owych dwóch wodospadów dwa grodziska z wyraźnemi wałami, oraz 
ślady pierwotnego osadnictwa (grodziska Sokole i Dębnik). Dolina 
Posiada szereg pobocznych wąwozów, z których najważniejszemi są: 
Suczy Dół pod wsią Łazy, oraz „Kordonu Piła". 

Wąwóz Kob!1/a(1.sko-Kamiowicki (Rys. 1) bierze początek na po
łudnie od wsi Kawiory, następnie wrzyna się skalistym wąwozem 
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w zbocze jurajskie, t. zw. Karniowickich gór, i biegnie wzdłuż dawnej 
granicy na terytorjum okręgu krakowskiego, gdzie kończy się skalną 
bramą w pobliżu wsi Kobylan. Zbocza wąwozu zdobią fantastyczne 
skały, jak Czubki grubszy i cieńszy, Iglice Karniowickie (Rys. 9), 
mogące stanowić teren dla taternickich ·ćwiczeń. Są tutaj liczne 
jaskinie, nie mające jednak większych rozmiarów. Wąwóz ten może 
być już zwiedzanym od Zabierzowa, który będzie stanowił punkt 
wyjścia dla następnych ku wschodowi wąwozów. Od wąwozu Koby
lańskiego ku wschodowi brzeg płyty Małopolskiej zaznacza się wy
bitną urwistą ścianą. Są to t. zw. skały Kamiowickie, które ciągną 
się aż do następnego wąwozu Bolechowickiego, leżącego już w całości 
w okręgu powiatu Krakowskiego. 

Wąwóz Bolechowicld, leżący na północ od wsi Bolechowic 3- 5 
km od Zabierzowa, jest wąskim kenionem werzniętym w malownicze 
tumie, zgrupowane do okoła nadzwyczajnie pięknej skalnej bramy. 
(Rys. 3 i 8). O kilkaset metrów ku wschodowi od skalnej bramy bo
lechowickiej znajduje się maleńki wąwozik jurajski zwany Dołami, 
przykład młodocianego wąwozu wciętego świeżo w zrównaną płytę 
jurajską. Wąwozikiem tym prowadzi dróżka z Bolechowic do przy
siółka Woli. O dwa kilometry ku wschodowi od Bolechowic znaj
duje się ujście skalistego wąwozu Wierzchowskiego, odwodnionego 
rzeczką Kluczwodą. Wąwóz ten bierze początek na terenie Wierz
chowia, gdzie znajduje się jedna z największych grot Jury Krakow
skiej, a mianowicie jaskinia Wierzchowska, której korytarze wynoszą 
około 1 km. długości. Wąwozem przechodziła dawniej granica, co 
utrudniało jego zwiedzenie. 

Dalszym wąwozem jest wąwóz Podskalal1ski, odwodniony przez 
rzeczkę Wedonkę. Górnym końcem znajduje się na terenie Królestwa, 
a ujściem p.odchodzi pod Modlnicę w powiecie krakowskim. W jego 
skalistych ścianach znajduje się parę grot, badanych dawniej przez 
prof. Ossowskiego (np. pieczara Borsucza). Punktem wyjścia dla zwie
dzenia tego wąwoziku będzie stacja w Mydlnikach; od stacji kolejo
wej 6 kim. 

Następną doliną Jurajską ku wschodowi jest dolina Ojcowska, 
ta perła Jury Krakowskiej zwana Szwajcarią Krakowską, wraz z ca
łym systematem bocznych dolin i wąwozów. Jedynie tylko w swej 
dolnej części po Giebułtów leży na terenie województwa krakowskiego, 
zresztą cały jej środkowy i górny najpiękniejszy krajobrazowo obszar 
leży na terytorjum województwa kieleckiego, i dlatego· nie włączamy 
go w itinerarium wycieczek okolic Krakową. 

Następną doliną za Ojcowską jest Owczarski wąwóz odwodniony 
rzeczką Naramką poczynający się na terenie województwa kieleckiego 
w Naramie i Owczarach a kończący się na terenie powiatu kra
kowskiego pod Zielonkami. W tej krakowskiej jego części, oprócz 
licznych jurajskich ścian skalnych, znajduje się dość wielka grota 
zwana Naramką. Dostęp najlepszy pieszy z Krakowa. Od Zielonek 
ku wschodowi obnażenia skalne jurajskie, występujące dotąd prze
możnie, znikają, ustępując miejsca innej formacji, młodszej, kredowej. 
Wraz z niemi znika również krajobrazskalistej Jury Krakowskiej, 
a miejsce jego zajmuje krajobraz lessowy okolic Górki Narodowej, 
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Ry•. r. Fol. l),-, A . Gado,118"i. 

Karniowicko - Kobylański wqw6z. 
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F"ol. Ur. A. Ctulomski. 

Bolechowice - Cwiczenia taternickie. 



Rys. J , 

R_,·s. 4. Fol. Dr, A. Gadomski. 

Konlrasl wyglqdu szaty lqk do
limrych od zboczowych lasów. 

Fol. Dr, A, Gadomski. 

Ściana wapienna ruin Tynieckich. 

Fol. D,·. A. Gadomski. 

Skała z krzyżem w Nielepicach. 

Rys. 1, Fol. A. Wisiorki. 

Skala Kmity. 
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Rys. ro. Fot. Dr. A. G'odomski. 

Skały „lJzika" ,,Gołębia". 

Rys. n. Fot. Dr. A. Gadomslti. 

Skalna brama w Bolechowicach. 
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Dolina Bętkowska - Wodospad Szeroki. 

R)·S. I.J. Fol. Adn,n Wi, lotki. 

Dolina Mnikowska. 
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Kocmyrzowa i Czulic. Choć utwory jurajskie występują jeszcze pod 
utworami kredowemi i dochodzą aż po Dłubnię. 

Pas południowy jurajski, zwany Kościuszkowskim od cypla, któ
rym się pod Krakowem zakończa, lub łrfnikowskim od największej 
doliny, wresicie Chrzanowsko-Krakowskim, poczyna się nieco zwężo
nym grzbietem od miasta Chrzanowa, chyląc się ku południowemu 
wschodowi równolegle z pasem północnym. Ciągnie się on przez Ko
ścielec w kierunku Bolęcina i Grójca aż do ruin Tęczyna i ku Al
werni. Tu przerwany utworami innych starszych wybuchowych for
macji, a mianowicie góra z melafirów permskich, na której wspaniale 
i okazale spoczywa zamek Tenczyn, występuje w dalszym kierunku 
już rozszerzony, sięgający od wsi Baczyna, Rybnej i Mnikowa przez 
Aleksandrowice, Balice, Szczyglice, Skałę Kmity aż po Zabierzów, po
czem dalej na wschód, południowy wschód i południe pokazuje się 
oderwanemi płatami na wybrzeżach Wisły w okolicach Kamienia, Miro
wa, Kajasówki, Chełmu, :::iciejowic, Piekar, Kryspinowa. Od Bielan 
począwszy, występuje jako zwarte, a zalesione pasmo zwane Lasem 
Wolskim, poczem dosięga Sikornika i Wzgórza Św. Bronisławy z Kop
cem Kościuszki na szczycie. Ostatniemi izolowanemi skałami juraj
skiemi pasa południowego są wzgórza Wawelu i Skałki. Pas ten od
wodniony ku Wiśle, a także ku zapadlinie Rudawy, posiada również 
wiele pięknych wąwozów, jednak porozrzucanych na wielkiej prze
strzeni w odróżnieniu od systematycznego stępczego spływu wód 
z pasa północnego. Przyczyną tego bezładnego odpływu wód, jest 
porozbijanie całego pasa na poszczególne stoliwa jurajskie i ściąganie 
(kaptowanie) przez Wisłę dopływów Rudawy za pośrednictwem pracy 
erozji wstecznej potoków, spływających ku Wiśle. Do Wisły spływają 
następujące rzeczki i potoki, które w biegu swym, wśród wapiennych 
stoliw w ciągu długich wieków wyrzeźbiły piękne krajobrazowe doli
ny. Szereg tych dolin rozpoczyna na zachodzie w powiecie chrza
nowskim Dolina R eguliczanki, biorąca swój początek wśród triasowych 
wzgórzy okolic Lipowca, pod Regulicami i Alwerrlią tworzy malowni
czą dolinę wyzyskaną przez linię kolejową Siersza Wodna-Skawce. 
Jakkolwiek dolina ta wykazuje mało obnażeń jurajskich ze względu 
na uroczy krajobraz okolicy ozdobionej klasztorem O. O. Bernardy
nów, zaliczamy ją w poczet miejsc wycieczkowych dolinnych. Na
tomiast już zupełnie typowym wąwozem jurajskim, o wielkiej obu
stronnej ilości obnaień skalnych, jest wąwóz Rybnial1ski, odwodniony 
przez potok Rudno, a zwany przez ludność wąwozem „Na Wrzosach". 

Potok ten w tej części nosi nazwę Liguniówki, a nazwę Rudno 
Przyjmuje w części dolnej i tutaj tworzy, poraz drugi wrzynając się 
w skały jurajskie,jar skalny, rodzai przełomu w pobliżu wsi Przeginia 
tak, że te dwie doliny tworzą cel dwóch wycieczek krajoznawczych 
nWailepiej dostępnych z Krzeszowic. (Z Krzeszowic do wąwozu „Na 

rzosach"-9 km.). W pobliżu tego dolnego wąwozu znajdują się po
tężne obnażenia skał jurajskich w K.Jjasówce na północy oraz Ruso
wicach nad Wisłą na południu. Następną dolinę tworzy dolina Mni
kowska (od stacji w Rudawie przez Nielepice, Popówkę i Chrosno-
6 km, z Krzeszowic przez Tenczynek, Zwierzyniec, Frywałd-11 km., 
z Zabierzowa przez Skałę Kmity, Balice i Morawice- 12 km, wreszcie 

' 
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z Krakowa przez Bielany, Liszki i Kaszów-17 km, najpiękniejsza kra
jobrazowo z całego pasu tak, że nawet nadaje się dla całej tej czę
ści nazwę pasu Mnikowskiego (Rys. 13). Dolina ta ciągnie się od osa
dy Frywałdu w powiecie chrzanowskim aż po wieś i folwark Mników 
powiatu krakowskiego, odwadnia zaś ją dość duży potok Lacha (Za
laska), biorący początek pod Zalasiem, a wpadający do Wisły pomię
dzy Piekarami a Bielanami. Wąwóz ten posiada około 6 km długości 
i już dawno zyskał swą sławę dzięki pięknym scenerjom skalnym, jak 
również dzięki jaskiniom i grotom, w których znaleziono wiele cen
nych zabytków z czasów przedhistorycznych. Wąwoz ów również jest 
nader często zwiedzany przez taterników, dzięki doskonałym tere
nom do ćwiczenia w spinaniu. Z kilkunastu grot doliny największą 
sławę uzyskała grota Dr. J. Majera, która dostarczyła aż 1145 roz
maitych wyrobów z kości, wapienia naciekowego, gliny i rogu a nad
to sporą ilość narzędzi kamiennych i odłamków skorup, naczyń gli-
nianych. bądź gładkich, bądź zdobionych. . . . 

Następną doliną jest wąwóz potoku Br.zoskw11ua1 lezący całko
wicie na terenie powiatu krakowskiego, pomiędzy wsiami Brzoskwinią 
a Chrosnem. a będący przykładem krótkiego. ale pełnego powabów 
skalnych przełomu poprzecznego. Powyżej bowiem tegoż potoku 
płynie wśród łagodnych wzgórzy podłużnie a tak samo i poniżej 
Chrosna. W śród obnażeń skalnych wymienić należy tak zwaną wężą, 
lub wężową skałę, dalej samotnie sterczącą a trudną do wejścia Dzi
ką Skałę, dalej Gołębie i Wodne Skały. Z licznych grot najznaczniejszą 
jest grota w Wodnej Skale, o której fama ludowa głosi, że gdy w są
siednim wąwozie Aleksandrowickim, odległym o 3 km. na wschód. 
wyciekł staw, to z otworów w tej skale miała popłynąć obficie woda. 
pochodząca z tego stawu. Dostęp do wylotu groty bardzo trudny. 
Do obu wąwozów, t. j. Mnikowskiego i Brzoskwini, najlepszem jest 
dojście piesze od stacji w Rudawie. a do Alek~all;d~owickiego także 
i z Zabierzowa. Sąsiedni mąwóz Aleksandrow1cla Jest przykładem 
jednostronnej scenerii urwistych ścian w otoczeniu bujnej szaty leśnej 
u góry, a jasnych łąk na dole. . 

Posuwając się dalej ku południowemu wschodowi wzdłu~ działu 
wodnego pomiędzy Wisłą a Rudawą, mijamy w dorzecz1,1 Wisły ba
gniste obniżenie, zwane Cholerzyńskimi, i począwszy od Zakamycza 
wkraczamy w zwartą mas~ jurajskiego stoliwa. ,,Lasu :"olskieg?u• 
z którego ku Wiśle schodzi szereg wąwozów lesistych meodwodmo
nych; najznaczniejszym z nich jest wąwóz Bielański, wykazujący na
wet obustronne obnażenia skalne. 

Przechodząc teraz do podania wąwozów jurajskich odwodn~o
nych ku tektonicznej dolinie Rudawy, wymienić tu należy, zaczyna1ąc 
od zachodu, dolinę Nie/epicką, pod wsią Nielepicami we ~schodniej 
części powiatu chrzanowskiego, tuż na południe od stac11 Rudawa. 
Zwłaszcza zdaleka zwraca uwagę skała z krzyżem (Rys. 6), oraz 
piękne turnie na prawo od wsi Nielepice górne części tej doliny 
wkraczają już w obszar lasów krzeszowickich, zwanych Zwierzyńcem. 
Na południowy wschód od stacji Rudawy, w urwistych północnyc~ 
partjach góry Chełmu znajduje się uroczy wąwozik Kochanowski, 
u wylotu którego ma 'pomieszczenie letnia kolonja dla dzieci; dalej 
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za Zabierzowem 3 km., na południowy wschód, sama rzeczka Rudawa 
opuszcza swój tektoniczny rów krzeszowicki i tworzy piękną wyło
mową dolinę pod Skałą !(mity, popularne miejsce wycieczkowe kra
kowian (Rys. 7). Nieodwodniony w dalszej części Krzeszowicki rów 
ciągnie się dalej ku wschodowi i łączy się z doliną Prądnika, nato
miast rzeczka Rudawa przewija sięwśród wzgórzy pasu południowego 
by na terenie Błoń wejść w obszar Krakowa i pod klasztorem Norber
tanek znaleść nowe przełożone ujście do Wisły. 

Wśród jurajskich wąwozów wymienić jeszcze należy wąwóz po
toku Rząska pod Mydlnikami, dalej wreszcie w obszarze Lasu Wol
skiego nie odwodniony wąwóz Chełmski, na północnych stokach So
wit'ica, oraz wielce popularny Wąwóz Paniel1skich Skał pod wsią Wolą 
Justowską. Sama wreszcie Wisła, na przestrzeni od Grodziska pod 
Tyńcem aż pod Kraków, tworzy dolinę jurajsko wyłomową. której 
najpiękniejsze punkty znajdują się: 1) w bramie, pomiędzy skałami 
Piekarskiemi, a Grodziskiem i Tyńcem, 2) dalej pod Bielanami i pod 
samym Krakowem między Krzemionkami a Salwatorem. Ostatniemi 
śladami tego wyłomowego biegu rzeki są już na terenie samego Kra
kowa jurajskie skalice Wawelu, Skałki i Krzemionek Podgórskich, 
oraz skalista ławica ostryg mioceńskich, z którą dotąd sobie rzeka 
nie może dać rady przy skręcie Wisły poza klasztorem Norbertanek. 
Najlepszym sposobem by zwiedzić tą wielce interesującą przełomową 
część Wisły będzie przejażdżka statkiem do Tyńca (w miesiącach le
tnich kursują co niedzielę statki wycieczkowe do Bielan i Tyńca; 
z odjazdem z pod Wawelu albo mostu Dębnickiego). 

vm. Zabytki historyczne i architektoniczne ziemi krakowskiej. 

Ziemia krakowska jest kolebką najstarszego osadnictwa na zie~ 
miach Polski, na co wskazują wykopaliska człowieka przedhistory
cznego z jaskiń, oraz liczne grodziska np. pod Płazą w Chrzanowskim 
powiecie, dalej Sokole i Dębnik w dolinie Bętkowskiej i t. d. Z cza
sów natomiast historycznych pozostało mnóstwo zabytków w postaci 
licznych zamków, pałaców, klasztorów i kościołów. Wymienić tu 
należy następujące zabytki, których podział przeprowadzimy wedle 
stron świata i tak w części południo-zachodniej t. j. w dorzeczu 
Wisły i wzdłuż południowych stoków pasma Krakowsko-Chrzanow
skiego, spotykamy następującą serję zabytków: 

. 1. Lipowiec, zamek wznoszący się na wzgórzu 302 m, w powie-
cie Chrzanowskim, należący pierwotnie do Gryfitów, a od XV wieku 
do biskupów krakowskich, którzy go używali na więzienia dla księży. 
Obecnie w ruinie jedynie tylko turma więzienna o potężnych murach 
opiera się zniszczeniu. dając wspaniały widok na okolicę. 
. 2. Kościół z klasztorem O. O. Bernardynów w Alwerni na wy

niosłym wzgórzu, założonym na początku XVIII wieku przez Krzysz
tofa Korycińskiego, kasztelana. Pozatem znane miejsce odpustowe. 
D
8
~lina Regulickiego potoku, u stóp klasztoru przechodzi linja kolejowa 

„ iersza Wodna" - Skawce, która umożliwia zwiedzanie dogodne 
tych miejscowości. 

3. Tenczyn, ruiny obszernego zamczyska na wyniosłej górze 
403 m na południe od Krzeszowic. Zamek zbudował około 1320 r. 
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Nawój. z P~zegini herbu Top~r, Wojewoda Sandomierski, którego syn 
Jędr~eJ! WOJewoda Krakowski, przybrał imię Tenczyńskiego. Po wy
ga~ruęcm rodu T~nczyńskich pr~eszedł w ręce Lubomirskich, Opaliń
skich, Czartoryskich, a obecnie Jest własnością Potockich z Krzeszo
wic. Odległość ze stacji do zamku wynosi 6 km. 

4. Obronny dwór w Mnikowie, należący do Kamedułów Bielań
skich, wznos_i się ~a sk~listem ~zgórzu wschodniej części początku 
wąwozu Mrukowskiego, Jest zamieszkały przez dzierżawców Mni
kowa p. Niemeńskich. Od Mnikowa na wschód, na terenie powiatu 
krakowskiego znajdują się: 

5. Plebanja i kościół w Morawicy, stojące na miejscu dawnego 
zamku Mora~ickiego z wieku XIII (p.lebanja jest nawet tylko przebu
dowaną częścią zamką, na co wskazuJą mury do 3 m grube, szkarpami 
podparte. 

6. P_ałac w. Piekarach, własność p. Miliewskich, zbudowany na 
tle ska! Piekarskich z widokiem na ruiny Tyńca, pięknie się dostraja 
do kraJobrazu bramy Wiślanej w miejscu przełomu rzeki. 

. 7 .. Ruiny opactwa Tynieckiego, które stoi po drugiej stronie 
Wisły, Jednak są nieodłączne z ziemią krakowską i jej krajobrazem 
złączone. O początkach powstania tu obronnego grodu krążą rozmaite 
podania, a od XI wieku jest Tyniec siedzibą Benedyktynów spro
wadzonych do Polski. Całość budowli wzniesiona na 70 m ścianie 
wapiennej nad Wisłą (Rys. 5), składa się obecnie z kościoła odrestau
rowanego i służącego za parafjalny, oraz ruin obronnego klasztoru. 
Z Krakowa na zachód drogą około 10 km. 

8. Grodzisko, i_est to wyniosł~ wz~órze 282 m na południowy 
zachód od Tyńca, Wisła zaś otacza Je łukiem z dwóch stron a z trze
~iej dość znaczne jeziorzysko. Szczyt wzgórza obecnie poro~ły lasem 
Jest płaszczyzną, na której widać sztuczne zrównanie, oraz wały ziemne. 
~ył tu prawdopodnie zamek potężnej rodziny Starzów „Toporczyków" 
Jeszcze w czasach pogańskich. 1 ' 

9. Klasz tor Bielaf1ski. O milę na zachód od Krakowa wznosi 
się. l~sista góra uwieńczona trzechwieżowym białym, zdała widocznym 
kosciołem z klasztorem i pustelnia Kamedułów. Mikołaj Wolski wy
słany prze~ Zygmun.a III-go "': p'?selstwie do Klemensa VIII-go, 'upo
dobał. sobie zakon Kamedułow i sprowadził go do Polski, fundując 
dla .ruch w roku 1604 klasztor i kościół w stylu renesansowym. Pus
telrua z.aś s~łada się z szeregu domków, pooddzielanych ogródkami. 
PosuwaJąc s1ę drogą Bielańską ku Krakowowi, spotykamy na urwis
tym wzg?rzu Przegorzalskich Skał wzniesioną w ciągu 1925 r. muro
waną willę prof Szyszko - Bo/wsza, kierownika odnowienia Wawelu 
naśladująca zamczy.sko, a do której w~edzie świeżo założona drog~ 
serpentynowa. KraJobraz, oraz zabytki budowlane okolic Krakowa 
zys~ały w~ele w tym nowym nabytku. Pod samym już Krakowe~ 
znaJduJe się: 

. 10. Kopiec Kościuszki na górze Św. Bronisławy, którego sypa-
me rozpoczęto w roku 1820, a ukończono w roku 1823. Dookoła 
Kopc~ wznoszą się mury starej austriackiej fortecy, dziś koszary 
saperow. Przechodząc teraz do podania zabytków północno-zachod-
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niej części z ziemi krakowskiej, wymienić należy w powiecie chrza
nowskim mało ogółowi znany. 

11. Zamek w Mloszowie pod Trzebinią, do dziś jeszcze zamiesz
kany, dalej 12. Pałac Potockich w Krzeszowicach zbudowany w po
łowie XIX wieku na dość wysokim pagórku. Pałac stawiany wedle 
planu Landego m1eści wiele dzieł sztuki, które można zwiedzać pod 
nieobecność właściciela za zgłoszeniem w zarządzie. Na północ od 
Krzeszowic, na wyniosłym wzgórzu, wznosi się kościół pod wezwaniem 
św. Eljasza, oraz klasztor O. O. Karmelitów bosych (od Krzes~o~ic 
ze stacji 5 km), oba fundowane w r. 1631 przez wdowę po F1rleJu, 
wojewodzie krakowskim. Klasztor otoczony jest kamiennym murem, 
mającym około 4 km długości, a ponad potokiem wznosi się wspaniały 
wiadukt kamienny z r. 1671, przepuszczający pod wysoką arkadą 
przepływający strumień, a łączący dwa wysokie wzgórza. _Dziś ~ia
dukt, grożący zawaleniem, nosi romantyczną nazwę Mostu DJabelslaego. 

Posuwając się teraz doliną Rudawy ku wschodowi, znajduje
my w pobliżu popularnej miejscowości wycieczkowej, zwanej Skałą 
Kmity, a owianej legendą rycerza Kmity, który z miłości ku Borze
równej miał się rzucić z tej skały. Wieś Balice z pałacem Radziwił
łów. Stał tutaj niegdyś dwór Bonerów, a posiadłość przeszła potem 
w ręce Firlejów, Szembeków, a wreszcie obecni właściciele Radzi
wiłłowie przebudowali dwór w myśl projektu architekta Tadeusza Stry
jeńskiego. Pod samym już Krakowem znajduje się pałac na Woli 
Justowskiej w obszernym parku, w pobliżu malowniczych Panieńskich 
Skał. Pałac ten budował Decjusz około 1540 r. przez włoskich bu
downiczych, poczem był własnością Sanguszków, Wielowiejskich, 
Kuczkowskch, Czartoryskich, a obecnie należy do biskupstwa kra
kowskiego. 

Kończąc przegląd zabytków zachodniej części ziemi krakowskiej, 
a przechodząc do omówienia części wschodniej, zauważymy w niej 
o wiele mniejszą ilość zabytkówi monotonia bowiem krajobrazu nizin
nej części doliny Wisły, oraz lessowych wzgórz na wschód od doliny 
Dłubni, odbiła się też na ubóstwie zabytków. Wymienić tu należy 
w tym przeglądzie leżącą o milę na wschód od Krakowa wieś Mogiłę 
z kopcem Wandy, oraz klasztorem Cystersów. Mogiła Wandy jest 
zabytkiem •Z czasów przedhistorycznych, a wysokość jej nasypu wy
nosi do 14 m, klasztor zaś i kościół, są zabytkami z XIII wieku, a dzi
siaj są zna.nem miejscem odpustowem. 

Z Mogiły biegnie na wschód gościniec, doprowadzający do wscho
dniej kończyny ziemi krakowskiej, a przy nim leżą Branice, dawniej 
gniazdo Branickich, posiadające dwór oraz historyczny obronny lamus 
rellesansowy z attyką. Na północ od Branic znajduje się Ruszcza, 
posiadająca kościół z X V wieku, stojący na wzgórku, a który ma cechy 
dawnej obronności, dalej w Kościelnikach, znajduje się pałac Morsz
tynów z r. 1708, a wewnątrz salon z urządzeniem z XVIII wieku„ 
archiwum oraz piękny park. W Wolicy wreszcie, na samej granicy 
wschodniej, znajdują się ślady po dawnym zameczku Kazimierza Wiel
kiego i po parkui ruiny znaczne z tego zameczku, istniały jeszcze 
w połowie XIX wieku. 



EDWARD de MARTONNE 
Pik. Misji Wojsk. Franc. 

PRACE GEOGRAFICZNE 
W ZACHODNIEJ AFRYCE FRANCUSKIEJ. 

, ~olonja omawiana w .nini,~jszym artyk~le stanowi część „Afry
kans_ki':go Bl~k.u .francuskiego , który, obe1mując Afrykę Północną 
(Algierię, T.umsJę ! Marok!<?J, ~fry~ę Zac~odnią i Równikową, - po
krywa ,Powier~chmę 1~ mJlJ<;mow ~ometr.ow k~adratowych w Lednej 
zwarteJ całości, równa1ące1 się powierzchru całe1 Europy wraz z Rosją. 

Sama Afryka Zachodnia francuska zajmuje 4,800,000 km2, mierząc 
o~oło 4,000 km z zachoą~ na wschód. Stanowi ona związek 8 kolo
mp Senegalu, ~~urytanii, Sudanu Francuskiego, Gwinei Francuskiej, 
Nigeru, W~s.o~i~J Wolt~, Wybrzeża Kości ~łoniowej i Dahomeju. 

~~dnosc 1.eJ .wynosi tylko 1~,000,000 mieszkańców, co daje średnią 
gęsto~c zaludniema 3 ludzi na kilometr kwadratowy. albo jeżeli wy
łą~zrc obs~ary pustynne, gęstość 5 Judzi na km2 dla teren'ów rzeczy
wiście zam~es~kałych. , ~apa demograficzna wykazuje 4 ośrodki więk
sz~go skupie_n~a ludnosci: Seneg~, masyw górski F outa-DjalJon w Gwi
nei francuskieJ, Wysoką Woltę 1 dolny Dahomej. 

Historj~ k~lonij dzieli się ogólni~. na 3 okresy: okres podboju, 
o~res organizac11 oraz okres eksploataci1, czyli wykorzystania. Obydwa 
pi~i:wsze ?kr~sy : podboju i organizacji, zostały opisane na innem 
true!scu tJ 1 me będą wchodzić do tematu niniejszego artykułu. Na
!0~1ast okr~s. trzeci? czyli. wykorzystania, stanowi okres spółczesny 
1 mm to za1m1em~ się ~ taJ. ,Jego z~sadniczem zagadnieniem. będzie 
gruntowne pozname kraJu, ktore dopiero pozwoli go należycie wyko
rzystać i podnieść kulturalnie. 

fmven.tarz~m naukowym n~zwiemy wszystkie te dane. niezbędne 
dla odpowiedruego wykorzystania danego kraju. Będzie on zawierał 
dant: o podglebiu i kopalinach (geologj aj, dane o powierzchni ziemi f.qeo
grafjaJ,. o florze, faunie i mieszkańcach (botanika, zoologja, elnografjaj, 
wreszcie dane. dotyczące atmosfery i klimatu (meteorologj al ponieważ 
!e ostatnie .warunki pos!adają głęboki wpływ na istnienie ~szystkich 
istot orgamcznych. Procz tego w naszych czasach również i ba-

1
) Patrz artykuł w „Morzu", stanowiący streszczenie odczytu o „Francuskich 1ko

lonjach w Afryce Zachodniej". 
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dania trzęsień ziemi (seismologjaj oraz badania magnetyzmu z iemskiego 
są uważane na równie niezbędne. Wszystkie te badania posiadają 
oietylko znaczenie naukowe, ale również i pewną wartość praktyczną, 
dzięki której te studja naukowe zasługują na to. aby organizowały 
je i subwencjonowały rządy, tak samo, jak to się dzieje w stosunku 
do badań lekarskich, społecznych i t. p. 

Mam zamiar przedstawić główne badania naukowe, prowadzone 
przez Francję w Afryce Zachodniej. Ponieważ potrzeba tu dokonać 
wyboru, podam tylko przegląd badań, dotyczących geologji, meteoro
logji, seismologji i magnetyzmu, a zakończę dokładniejszem studium 
prac geograficznych i kartograficznych, któremi kierowałem w prze
ciągu kilku lat. 

Geologja. 

Badania podglebia należą do tych dziedzin, których konieczność 
najłatwiej uderza w oczy, nawet te osoby, które nie znając nauko
wego znaczenia geologji, widzą praktyczny pożytek poszukiwań bo
gactw kopalnych. 

Odkrycie pokładu węgla (jaki odnaleziono na Madagaskarze). nafty 
(które j spodziewają się w Maroku), cyny lub manganu (jaki anglicy 
odkryli w swej kolonji Gold-Coast - Złote Wybrzeże) usprawiedli
wiają w oczach rządów kolonjalnych konieczne wydatki na organiza
cję poszukiwań geologicznych wierceń, utrzymanie personelu inżynie
rów oraz doświadczalnych laboratorjów. 

Słuźba geologiczna w Afryce Zachodniej francuskiej posiada swoją 
centralę w Dakarze, siedzibie Gubernatorstwa Generalnego i stolicy 
Związku 8 kolonij. W każdej kolonii autonomicznej znajdują się ru
chome oddz iahJ badawcze, złożone z jednego lub kilku specjalistów. 
których badania centralizują się w Dakarze. 

Wyniki ~oszukiwań geologicznych publikuje się w postaci „Mapy 
Geologicznej Francuskiej Afryki Zachodniej" w podziałce 1 : 1 OOO 000, 
której 4 arkusze ukazały się obecnie. 

Istnieje prócz tego dobra mapa ogólna 1 : 5 OOO 0001 podająca 
w sposób bardziej ogólny stan wiadomości geologicznych tego olbrzy
miego terytorjum. Jak łatwo się domyśleć, najpoważniej zostały zba
dane kolonje najbogatsze i najludniejsze. Być może zresztą, że ta 
metoda jest błędna, gdyż niczem nie podobna zaręczyć, że właśnie 

kr
w n~imniej znanych zakątkach. zostaną dokonane najowocniejsze od

ycia. 

Meteorologja. 

Słuiba m eteorologiczna również ze względu na swoje praktyczne 
znaczenie cieszy się uznaniem u władz administracyjnych. 

Ten wzgląd staje się coraz to więcej widoczny jednocześnie 
zd rozwojem międzynarodowych wiadomości meteorologicznych. które 
ążą do otoczenia globu ziemskiego prawdziwą siecią stacyj. 

Na terenach 8 kolonij Afryki Zachodniej istnieje około stu stacyj 
meteorologicznych. Są one położone wewnątrz placówek francuskich, 
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a obserwacyj dokonywa się według wskazań klasycznego dzieła 
p. Angot, b. dyrektora Urzędu Meteorologicznego w Paryżu. 

Obserwacyj przytem nigdy prawie nie dokonywują meteorologo
wie zawodowi, natomiast obserwatorami są bądź lekarze, bądź też 
nauczyciele, urzędnicy, lub wojskowi, którzy uzupełniają te prace 
poza nonnalnemi swemi zajęciami. To też bardzo szeroko są stoso
wane przyrządy samozapisujące. Ponieważ jednak przyrządy te po

. siadają delikatny mechanizm, zdarza się często, że po kilku tygodniach 
podróży w krajach pozbawionych dróg i komunikacji na grzbiecie 
wielbłąda lub muła, przychodzą na miejsce przeznaczenia w stanie 
zupełnego rozregulowania. Trzeba się więc często uciekać do przy
rządów najprostszych i najodporniejszych. 

Obserwacje meteorologiczne, dokonywane na przeszło stu sta
cjach w Afryce Zachodniej francuskiej, obejmują temperaturę, ciśnienie 
barometryczne, wysoko.ść wód, kierunki i siłę wiatrów, zachmurzenie i wil
gotność powietrza. Dane te są przesyłane drogą radjową, zapomocą 
specjalnych znaków i komunikatów, stanowiących t. zw . .,radiogramy 
meteorologiczne''. albo w skrócie „radio-meteo". Przy pomocy 11radio
meteo" statki na morzu, lotnicy i wogóle każdy posterunek stały, 
czy ruchomy, rozporządzający odbiornikiem radjowym, może codzien
nie zapoznawać się z warunkami atmosferycznemi, a nawet w pewnym 
stopniu przewidywać je na 6- 12 godzin. 

Wreszcie spostrzeżenia . meteorologiczne zbiera się w Dakarze 
w postaci tablic, które ogłasza się co tydzień w „Dzienniku Urzędo
wym" (,,Journal Officiel") a co roku wydaje .się je w osobnym tomie 
przy pomocy wykresów. 

Postępy służby meteorologicznej, dokonane w ciągu 20 lat w Afry
ce francuskiej oraz doskonała organizacja, jaką obecnie osiągnięto, 
są dziełem Henryka Hubert'a, uczonego, który spędził całą swoją kar
ierę urzędniczą w tym kraju. 

Seismologja. 

Służba seismologiczna, której zadanie polega na obserwowaniu 
trzęsień ziemi, oraz najmniejszych ruchów skorupy ziemskiej, admini
stracyjnie należy do służby meteorologicznej. Posiada ona jedną tylko 
stację w Dakarze i trzeba dodać, że pracuje raczej dla dobra innych 
krajów, aniżeli dla kontynentu afrykańskiego, posiadającego zupełną 
stałość. 

Seismograf Rossi'ego, używany na tej stacji, jest to przyrząd bar
dzo delikatny i duży,a ustawienie jego jest bardzo trudnem zada
niem. Znajduje się on w Dakarze w podziemiach gmachu, na beto
nowym fundamencie, zapisując automatycznie składowe poziomą i pio
nową ruchów seismicznych. 

Spostrzeże~ia przesyła się regularnie do Francji do Instytutu 
Geofizyki w Strasburgu, stanowiącym Centralne Biuro seismologiczne 
dla Francji i kolonij. 
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Magnetyzm. 

Przejdziemy do obserwacji magnetycznych. Elementy magne
tyzmu ziemskiego, jak wiemy, stanowią: składowa pozioma, inklina
cja i deklinacja. Pomiędzy niemi najpożyteczniejszy element przed
stawia deklinacja t. j. kąt, jaki tworzy igła magnetyczna z północnym 
kierunkiem geograficznym. Zarówno lotnicy, jak żeglarze i topogra
fowie posługują się nią codziennie; usługi, jakie oddaje w obszarach 
niezbadanych albo mało znanych, są jeszcze większe, niż w krajach 
cywilizowanych. 

W ciągu bardzo długiego czasu obserwacje magnetyczne w Afryce 
były dokonywane przez różnych podróżników i eksploratorów, a na 
wybrzeżu przez marynarzy bez przygotowanego zawczasu planu. Ob
serwacje te chociaż cenne i dokonywane w trudnych, często nie
bezpiecznych warunkach, posiadają niedogodność, polegającą na tern, 
że trudno je porównywać między sobą, ponieważ były wykonywane 
różnorodnemi przyrządami, w różnorodnych warunkach, częstokroć 
niedostatecznie znanych. 

Taki stan rzeczy zastałem w 1923 r., kiedy zajmowałem się wy
konywaniem pierwszej 11Mapy deklinacyj magnetycznych Francuskiej 
Afryki Zachodniej". Udało mi się zebrać kilkaset spostrzeżeń wielu 
podróżników, niektóre z nich były b. dawne; wykonałem redukcj e, 
o ile tylko pozwalały na to wiadomości o warunkach, w jakich te 

· spostrzeżenia zostały dokonane i zdołałem metodą interpolacji, wy
znaczyć ogólny przebieg izogo116w, t. zn. linij, łączących punkty o tej 
samej deklinacji, z przybliżeniem, jakie jeszcze nigdy nie zostało 
osiągnięte w Afryce. Jednakże z naukowego punktu widzenia, przy
bliżenie to nie jest jeszcze zadawalające. 

Udało mi się tą sprawą zainteresować rząd, co doprowadziło do 
decyzji, aby oficerowie geodeci służby geograficznej poza swoją służbą 
normalną wykonywali pomiary deklinacji magnetycznej w warunkach 
naprawdę naukowych tak, aby wyniki mogły być porównywane po
między sobą. Z instrumentów stosuje się tu teodolit magnetyczny, typu 
służby Hydrograficznej Marynarki, wytwarzany seryjnie przez firmę 
Pontbus w Paryżu; posiada on dwie sztabki magnetyczne, co pozwala 
zapomocą ich odwracania wykonać 8 odczytów. 

Od 1924 r. obserwatorzy, znajdujący się pod mojemi rozkazami, 
wykonali stosownie do wydanych instrukcyj pomiar-y ma~netyczne 
na 140 stacjach w 3 kolonjach: Sudanie francuskim, Wysokiej Wolcie 
i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Stacje te są średnio odległe od 
siebie od 40- 50 km. Trzeba wierzyć, że rozpoczęte w ten sposób 
prace nad nową siecią magnetyczną będą kontynuowane przez inne 
kolon je. 

Pan Karol Maurain, dyrektor Instytutu Geofizyki w Paryżu, 
l?_~zedstawiający całość tych prac we Francuskiem T-wie Postępu 
Wiedzy, orzekł, że 11ta sieć magnetyczna wytrzymuje porównanie z ana
logicznemi pracami krajów cywilizowanych". 

Wydano dwie szczegółowe mapy magnetyczne - jedna obejmuje 
południową część Sudanu francuskiego, druga-kolon·ję Wysoką Woltę; 
mapy te wykazują obecność ciekawych anomalij magnetycznych. Nic 

5 
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nie świadczy o tern, że anomalie te nie doprowadzą do odkryć ko
palnyc~,. a i~śli to prze.widywanie spełni się, to czyż nie będzie ono 
stanow1c na1lepszego srodka na przekonanie władz publicznych, że 
poszukiwania, uważane częstokroć za czysto naukowe, mają w rzeczy
wistości swoje praktyczne znaczenie? 

Służba geograficzna. 

Ten ~r9tki przegląd głó:V!]YCh służb naukowych, istniejących 
w Zachodnie] Afryce. ~anc~skieJ, wystarcza, aby okazać, że Francja 
do sw~go . dzieła cyw1hzacy1nego wprowadza wszystkie gałęzie współ
czesne) wiedzy. 

. ~otrzeba. "!apy. ~śr~d tych ~ałę~i wiedzy geografia jest jedną 
z na1ruezbędme1szych 1 mozna pow1edz1eć, że daje ona fundament dla 
pewnych innych gałę~i, jak np._ dla _geologji, która musi swoją wł~sną 
m':lpę oprzeć na mapie geograficzneJ, daleJ dla mateorologji, dla któ
re) są potr~ebne , dokł<;ld~e spółrz~dne geograficzne stacyj, i t. p. Do
kładna zna1omośc kra1u Jest komeczna nie tylko dla nauki ale rów
nież - bardziej prozaicznie - dla wszelkich przejawów <hiałalności 
administracyjnej. 

Powiedziałem już, że dzieje kolonji można podzielić na 3 okresy· 
okres podboju, organizacji i wykorzystania. Podbój dokonywał się 
przy p~mocy map doraźnych, ~zkiców eksploracyjnych, dokonywanych 
z _br~mą w rę~u, z których niektóre zdradzają godne uwagi zroiu
m1eme te~enu 1 prawdziwy w~ch topograficzny ich autorów. Z chwilą 
rozp<?~~ęc1a okresu orgwuz~CJ l! potrzeba mapy, jako organu admini
strac11 1 dowództwa, stała się Jeszcze bardziej widoczna. 

. Wr~szcie w okresie eksploata.cj_i, który jest okresem spółczesnym, 
pos1adan1e ~ap coraz to zupełn1e1szych, a nawet w pewnych okoli
~ac~ praw.dz1wych 1;>lanów. szczegółowych, jest niezbędne. Czy to 
Jeśli .chodzi_ o zorgan1~owani~ okręgów terytorialnych, czy też wyty
czeme. pro1ek~u drogi,. kolei, zbudowani~ miasta, eksploatację lasu, 
przeds1ęwz1ęc1e w~zelk1ch prac nawadnia1ących, które mogą odrodzić 
~ałe ob~zary - A'c w naszych <:zasach, zarówno w koloniach, jak 
1 w kra1ach cyw1,hzowanych - n.~e może się dokonać bez mapy. 

. Długolrtuałost prac kartograf 1cz11ycb. Ale jeżeli łatwo przekonać 

wy.zs~e władze .o pożytecz~ości ~apy,. to jednak trudniej je przeko
nac, ze ~apy ru~ tworzy s.ię w ciągu Jednego dnia. Powolność prac 
topograficznych 1 kartograficznych - trzeba to wyznać lojalnie- może 
rozczar_ować tych wszystki~h, którzy nie znają dostatecznie tych 
skomplik_owanych 1;>rac. N1epodo?ieństw? przedsiębrania pewnych 
kategorY) prac, z.anim zost~ą ukonczone mne prace, służące tamtym 
za podst~wę - mezawsze Jest znane. Władze, polecające geografowi 
wyko~arue ~a!'y, wied~ą, że nie można jej wydrukować przed wy
konamem zd1ęc w tererue; ale z większą już trudnością zrozumiej ą 
~e. zdjęć. tyc~ nie można ~ozpo_czynać .bez punktów podstawowych 
1 ze. pomewaz .I?unkty te .da1e tnan~ulaC)a, to geodezja bezwzględnie 
I?us1 poprzedztc topogr.af_Ję, . Albowiem, dokonywanie zdjęć topogra
ficznych bez poprzedmeJ sieci punktów podstawowych przedstawia 
taką samą wartość, jak zamiar naklejania tapet w domu' przed wybu-
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dowaniem ściany. Aforyzm ten zawsze przyniesie nam niechęć ludzi, 
którym się spieszy. 

W Afryce zachodniej zrozumiano w ogólności potrzebę mapy, 
ale nie zdawano sobie jasno sprawy z ogromu pracy, jaką stanowi 
podobne przedsięwzięcie t. zn. stworzenie mapy kraju, obejmującego 

4800000 km2, a więc tyle co połowa Europy, 10 razy Francja, 12 ra
zy Polska. Tymczasem trzeba przypomnieć, że na wykonanie mapy 
Francji w podziałce 1 :80000 potrzeba było 60 lat (1817- 1878), mapę 
Niemiec 1 : 100000 wykonywano 31 lat (1878- 1909) i to wszystko 
w krajach, rozporządzających licznym i dobrze wyszkolonym perso
nelem oraz wszystkiemi źródłami materialnej cywilizacji. Trzeba pod
kreślić, że w kolonii tak rozległej, jak Afryka Zachodnia, przy tru
dnej komunikacji, ograniczonym personelu i nieprzyjaznych warunkach 
klimatycznych, tego rodzaju dzieło wymaga bardzo długiego czasu! Jest 
to prawda, i ostatecznie można ją raz wypowiedzieć, ale nie radził
bym nikomu, kto się z nią styka, powtarzać jej za często. 

Zmusza mnie to do wypowiedzenia paru słów raczej na temat 
psychologii, niż kartografji. 

Rola szefa służby. Nie wątpię, że pomiędzy członkami „Towa
rzystwa Wiedzy Wojskowej", którzy będą mnie czytać, znajdą się 

niektórzy w przyszłości wezwani do kierowania jakiemś wielkiem 
przedsięwzięciem, wymagającem specjalnego wykształcenia. 

Przypuśćmy więc, że będzie to wielka praca kartograficzna zna
czenia wojskowego, czy też narodowego, bowiem w naszych czasach 
te dwie dziedziny łączą się z sobą szczęśliwie. Dla tych z pośród 
Was, moi kochani koledzy, którym przypadnie kiedyś w udziale za
danie podobne, pozwolę sobie dać przegląd tego, co należy uczynić , 

skoro się przyjęło tego rodzaju odpowiedzialność, aby stanąć na wy
sokości tej odpowiedzialności i aby dokonać swego. Wyżsi oficero
wie umieją b. dobrze ustalić kwalifikacje potrzebne dla dobrego po
rucznika, lub kapitana. Zmieńmy teraz punkt widzenia i ustalmy bi
lans kwalifikacyj koniecznych dla dobrego szefa służby. 

Przedewszystkiem w każdej specjalności, zarówno w czasie po
koju, jak i podczas wojny, szef powinien' posiadać zdo/noJci lechnir:-
11e, konieczne dla utrzymania się na wysokości jego zadania - to nie 
podle~a dyskusji. Dla nas więc musi on znać tajniki wiedzy geogra
ficzneJ, umieć pracować własnemi rękami i mózgiem we wszystkich 
gałęziach geodezji, topografii, kartografji, posiadać dokładną znajomość 
wzajemnych zależności między temi różnemi dziedzinami; w rezulta
cie musi być zdolny do kierowania stosownie do tych zasad progra
mem _E_!"ac i działalnością swoich podwładnych. 

Wiadomości techniczne nic nie znaczą, jeśli nie są oparte na 
~lo.~miadc::eniu, na znajomości metod pracy zarówno u siebie, jak 
! .z tamtej strony granicy, na gruntownem opanowaniu ogólnych metod 
1 Jednoczesnem zachowaniu wystarczającej giętkości umysłu dla dostoso
wania się do szczególnych warunków, które się zjawią w danej 
chwili. 

Wiadomości techniczne i doświadczenie stanowią o cechach do
brego geografa. Jednakże szef naprawdę godny tej nazwy nie może 
być jedynie tylko dobrym matematykiem, musi on być c:lowiekicm 
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·cz ynu. Słowo to w naszych czasach jest tak nadużywane, że może 
wywołać u niektórych śmiech. Dla mnie, człowiekiem czynu nie jest 
ten, ktą bierze się do sprawy nic nie znając, rzucając się na wszyst
ko dokoła siebie, zwalczając opór tupetem, napotykając się codzien
nie na nowe przeszkody, o których nic nie wiedział jeszcze dnia po
przedniego i które często przezwycięża, ale za cenę straconego czasu 
i wysiłków. 

Prawdziwy człowiek czynu, zupełnie naodwrót, bada dokładnie 
swoje zadanie, zapewnia sobie wszystkie zapobiegawcze środki tech
niczne i nie rozpoczyna bez zupełnej świadomości przyczyn, wiedząc 
dobrze, co będzie robił, jak się to mówi potocznie. Swiadomość tego, 
co się będzie robić, w naszym zawodzie polega na dokładnem okre
śleniu, w zależności od celu, który mamy osiągnąć, pewnej granicy 
dokładności, którą pragniemy uzyskać, przekroczenie której uważa
my jednak za niepotrzebne; granicę tę, którą uważamy za dobrą, na
leży ustalić pod odpowiedzialnością techniczną i uzyskać jej przyję
cie u władz; poczem wyliczyć jaknajdokładniej potrzebne środki; 
wreszcie po otrzymaniu tych środków, rozpocząć zadanie z pełną 
świadomością trudności, wobec których się znajdziemy, przygotowując 
jednakże wszystko dla ich zwalczenia. 

Nie będzie dobrym szefem ten, kto nie posiada zamiłowania dla 
-swego zadania. Jego zapał działa jednocześnie na podwładnych i na 
przełożonych. Podwładnym wpaja miłość pracy i słuszne poczucie 
ważności ich zadań. U przełożonych wywołuje zaufanie do jego zdol
ności technicznych i wartości wykonawczych. W tym punkcie doty
kamy sprawy niezmiernie delikatnej, mianowicie stosunków z do
wódz twem. 

Stosunki z dowództwem. Doskonały technik nie będzie prawdzi
wym szefem służby, jeśli nie zdoła wyrobić sobie dobrych stosunków 
z władzą wyższą - wszystko jedno, czy będzie to władza wojskowa, 
czy cywilna. Podstawą tych stosunków powinna być zupełna lo
jalność. 

Należy wyJść z tej zasady, że dowództwo biorąc na siebie odpo
wiedzialność, powinno mieć decyzję. Jak sam tytuł wskazuje, służba 
jest tylko narzędziem w ręku dowództwa. Należy stale pamiętać, że 
technicy są dla wykonywania, dla służenia: słowo to samo w sobie 
przedstawia dość piękna i nie oznacza żadnego pomniejszenia 
osobistości, żadnego zrzeczenia się właściwych wartości indywi
dualnych. 

Rygor ten uznawany otwarcie, tak jak to przedstawiłem, nie 
prowadzi do pozbawienia technika istotnej cechy męskiej, t. j, cha
rakteru. Jeżeli, dzięki lojalności waszego postępowania, dzięki wido
cznej chęci ~ziałania, wykonania za wszelką cenę, zdołaliście zdobyć 
zaufanie dowództwa, będziecie mogli powiedzieć wobec władzy: ,,To, 
a to mogę uczynić dla was. Ta, a ta rzecz jest dla mnie zupełnie 
możliwa, i będzie wykonana. Inne żądanie jest niemożliwe do spełnie
nia przy pomocy tych środków, jakiemi rozporządzam i w wymaga
nym przeciągu czasu; dla wypełnienia jej potrzebuję takich a takich 
środków, takiego przeciągu czasu11

• Jednym z naszych głównych 
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ywileJ'ów· jest powodowanie decyzji dowództwa w naszej specjal-
prz . k · 
ości, prowadzeme go w naszym z~ . resie.. . . , . 

P Skoro nam wyznaczono zadame, musimy Je przyJąc bez ~adnych 
bocznych myśli i tr.1.ktując je z całkowitą w<?lą do wykonama, usy

ut matyzować trudności i wreszcie ustalić racJonalny pr<;>gram pracy, o~ tego programu należy się przypią~ z uporem. b~~mąc g~ prz.ed 
óźniejszemi zmianami, któreby mu us1łow~o !larz.ucic. I t~ Jest Je

ayny środek powodzenia, zarówno '!I E.uropie. 1ak 1 '!ł K?lonJach. za
równo w pracach ~e~graficznych, Jak i we wszystkich mnych gałę-
ziach wiedzy ludzkie). . . . 

Powiecie. że oto są piękne zasady? Zobaczmy, Jak mozna Je 
zastosować w praktyce. k . 

. Problem kartograf'iczny. Jeżeli chodzi o wykonanie l!łapy raJ~ 
w 5 milionach km kwadratowych! jak Af~yka. Zac~odma, . lub . tez 
0 400000 km. kw., jak Polska - wiadomo, ze me .moz~a ~szystkiego 
zrobić odrazu. Zaznaczmy odrazu1 że w zasadzie zd1ęc1a dla map, 
pod żadnym pozorem, nie mogą . trwać s~ulecia, albo J?Odobny ?kres 
czasu: wystarczyłoby tego dla zmechęcema władz publicznych! i po
zatem jeszcze druga ~zęść pracy nie został.aby ~aczęta_. ~dy p~erwsza 
stanowiłaby już materiał przestarzały. Nalezy więc ułozyc pewien po
rządek kolejności, z którego wypłynie ogólny plan pracy. Wszystko 
to zaś jest sprawą metody. . . . . 

Porządek kolej noś ci może być nakazem komeczn<;>ści natury wo1-
skowej, lub też potrzeb gospodarczych. W zglę~y woJskowe przewa-
żają w Europie, gospodarcze natomiast ~ ko_lonJach. . . 

Tutaj to występuje ustalenie podzwłki m~py, albo śc~śleJ mó
wiąc jednoczesnego użycia k!lku różnyc~ P.odziałek: w kraJach. tak 
rozległych, będziemy zmusze~1 wykonac ~e Jedną mapę. po~y:WaJącą 
cały obszar. ale kilka map, posiadaJących ~óznoraką dokł~dnośc i poda
jących rozmaitą ilość szczegółów stosowme d<;> przeds~awia~ego obszaru. 

Będą tu więc istnieć 4 typy map. różmących s~ę zarowno w ko~
cepcji1 jak i w wykonaniu: zwykła mapa topogr.aficzna. mapa poł
regularna, mapa wywiadowcza i mapa eksploracyJna. 

Typy map. 

1) Normalna mapa topograficzna, wy~onywana .tef!ll same.mi SP<?
sobami, co w Europie. oparta na triangulacJ~ gE:odezyJneJ, będzie· obeJ
mować kolonie już zaludnione i bogate. ZdJęcia są wykonywam: w t~
renie w podziałce 1: 50 OOO lub 1 : 100 OOO. a wydawane odpowiednio 
w podziałce 1: 100 OOO lub 1: 200 OOO. . 

. ,2) Mapa p6l-norm_alna_ jest ~tosow~a dl.a. ob~z.arów c~wilowo 
mrueJ zaludnionych, posiadaJących Jednakze. mozh"!łosc1 rozw.01owe. na 
przyszłość. Mapa ta nie wymaga poprzedmego triangulo~a~a: , opie~a 
się ona na sieci punktów astronomicznych, _odległych od s~eb.ie s~ednio 
na jakieś 40 do 50 km i połączonych pomiędzy .sob,ą zdJęciami ~ll!"
szrut1 idących wzdłuż ścieżek, dróg i głównych biegow rz~k. . ZdJęc1e 
to stanowi prawdziwą przędzę. pajęczą, albo J?Okratko~ame siatkowe: 
ale kratki tej sieci niekoniecznie muszą hyc zap~łmone1 mogą o?e 
stanowić białe pola wewnątrz sieci. które się wypełnia dopiero w mia-
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rę potrzeby. W ten sposób, to co zostało zdjęte, jest zupełnie dokła
ne i dobrze umieszczone na arkuszu w rzucie, ale nie wszystko po
dlega zdjęciu. Maoa dokładna, ale niezupełna,. taka formuła chara· 
kteryzuje mapę pół-normalną, wykonywaną w terenie w podziałce 
1 : 200 OOO i w tej samej wydawaną. 

3) Mapa wywiadowcza przypomina mapę pół-normalną, jednak
że jej sieć punktów astronomicznych jest bardziej rozciągnięta, a białe 
przestrzenie pomiędzy obszarami zdjętemi są o wiele rozleglejsze. Ma
pa ta obejmuje okolice słabo zaludnione i przedstawiające niewielką 
wartość z punktu widzenia ekonomicznego. 

Rola służby geograficznej polega tutaj jedynie tylko na dostar
czeniu punktów astronomicznych; zdjęcia szczegółów, częściowe, mniej 
lub więcej kompletne są wykonywane przez eksploratorów, wywiady 
wojskow.e, misje cywilne i t. p. Całość jest zbierana i wykorzysty
wana w biurach rysunkowych służby geograficznej, które wykonywuje 
konieczne dopasowanie tych dokumentów celem uzgodnienia z pun
ktami, określonemi astronomicznie. Mapa wywiadowcza jest wyda
wana w podziałce 1 : 500 OOO. 

4) Mapa eksploracyjna powstaje ze zdjęć marszrut, zdejmowa
nych pospiesznie, zazwyczaj w podziałce 1 : 500 OOO bez pomocy ja
kichkolwiek punktów astronomicznych i jest wydawana w podziałce 
1 : 1 OOO OOO. Jest to mapa najmniej dokładna z 4 typów map: to też 
obejmuje jedynie obszary pustynne, zajmujące 1

/ 4 powierzchni Afryki 
Zachodniej francuskiej. 

Typy map, stosowane w Afryce zachodniej francuskiej. 

Typ Punkty Podziałka Rozdział 1) na 
Obszar teore-

tyczny 
podsta- zdjęć na wydawnictw obszan.e Afryki 

mapy w owe terenie kartograf. Zachod. francuski ej 

Kraje najbardziej Mapa to- Triangu- Senegal, Gwinea 

zaludnione, boga le pogra fi· lacja geo-
i': 50 ooo 1 : 100 ooo 

Francuska, dolny 
i rozwinięte czna nor- dezyjna l: 100 OOO I: 200 000 Dobomej 

malna 

Obszary mniej roz-
Mapa pół- Astro- Wybrzeże Kości 

winięte , ale zalud- nom ja Słoniowej, Wysoka 
nione i posiadające norm al- 1: 200 ooo 1 : 200 ooo 
możliwość przy- na (duża gę- Wolta, połd. część 

szłości stość) Sudanu franc. 

Okolice o slabem Mapa wy· Astro- Wyższy Dohomej. 
zaludnieniu. bez 1 : 200 OOO 

wiadow- nomja 1 : 500 OOO części Sudanu i ko-
znaczenia gospo- cza 

(słaba gę· 1 : 500 000 lonji Nig1:r'u 
darczego stość) 

Strefa pustynna 
Mapa 

eksplora- Niema I : 500 000 J :1000000 Maurytanja, Sahara 
cyjna 

1
) Rozdział. który może ulec zmianom w przyszłości. 
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Plan całości. Oto mamy teren przygotowany, mówiąc inaczej 
metoda ogólna jest oznaczona. Pozostaje jeszcze zbadanie rozdziału 
typów mapy, t. zn. ustalić to, co wyżej nazwałem porządkiem pilności; 
musi to stanowić wynik głębokiej znajomości krajów, ich potrzeb 
obecnych i możliwości na przyszłość. 

Zaimprowizowałem więc dla siebie rolę komiwojażera geografji. 
Przedsięwziąłem' szereg podróży dla odbycia narad z gubernatorami 
autonomicznych kolonij. Podróże te miały tą dogodną stronę, że 
dały mi możność zastosowania metod w zależności od terenu, zbada
nia trudności iakie napotyka się, czy to w obszarach wielkich lasów, 
czy też sawan, skąd mogłem wyprowadzić wnioski, jakie instrumenty 
najlepiej użyć dla poszczególnych przypadków, oraz jakie eskorty 
mają towarzyszyć oddziałom. Najlepszą rzeczą dla szefa, to zoba
czyć wszystko własnemi oczyma. 

Potem wszystkiem mogłem już Gubernatorowi Generalnemu 
przedstawić racjonalny plan całości, który został zaakceptowany i po
lecony do wykonania. Plan ten zawierał zasady rozdziału różnych 
typów map, środki wykonawcze, zarówno co do personelu, jak i ma
terjałów, przybliżone dane potrzebnego czasu i wydatków, albowiem 
my, technicy, nigdy nie powinniśmy zaniedbywać finansowej strony 
powierzonych nam przedsięwzięć. . • 

Rozdział typu mapy - interesuje nas tutaj przedewszystkiem: 
1) Mapa normalna: w 3 kolonjach pobrzeżnych, Senegalu, Gwi

nei francuskiej i niższym Dohomeju, rozpoczynając w każdej z nich od 
pobrzeża i posuwając się ku wnętrzu. Wystarczy spojrzeć na mapkę 
gęstości zaludnienia, aby zobaczyć, że są to kolonje najludniejsże 
i skutkiem tego najbogatsze, dla których z ~eograficznego punktu 
widzenia uczyniono główny wysiłek. 

2) Mapa pół-normalna: w 3 kolonjach, Wybrzeżu Kości Sło
niowej, Wysokiej Wolcie i Sudanie francuskim, przytem tylko w po
łudniowej części tego ostatniego. Są to kolonje sąsiednie, pozosta
jące wzajemnie w ścisłej zależności gospodarczej, kraje przyszłości, 
ale którym obecne środki nie pozwalają na wydatki, związane z wy
daniem mapy normalnej. 

3) Mapa wywiadowcza: obejmuje dalsze części wnętrza. lądu 
afrykańskiego, górny Dohomej, część Sudanu i Nigerję. 

4f Wreszcie mapa eksploracyjna: w Maurytanji i pustyni Sa
~arze, gdzie zdjęcia studni i głównych dróg karawanowych wystarczą 
Jeszcze na długo. 

Granice rozciągłości tych wielkich stref stanowią linje teoretyczne, 
w przybliżeniu zaznaczone południkami i równoleżnikami. W prak
tyce linje te okazały się aż dotąd zupełnie racjonalne i dostosowane 
dko potrzeb miejscowych, jak to łatwo można się przekonać na wy-

resie postępu prac - były w czasie wykonywania przestrzegane. 
. Nic je'dnak nie przeszkadza, aby do tego rozdziału wprowadzić 

zmiany. Wystarczy, że jakiekolwiek odkrycia, lub nowe możliwości, 
Pdrz~dtem niepodejrzewane, wytworzą potrzebę mapy normalnej, tam, 
g zie przewidywano mapę mniej dokładną - aby odpowiednie prace 
zostały niezwłocznie podjęte. Gięlkość metody pozwoli na jej dostosowa-
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nie do ewentualności kraju, jeszcze niezupełnie znanego i będącego 
w pełni r~zwoju. 

System kartograficzny. Muszę teraz powiedzieć parę słów o sy
stemie kartograficznym, przyjętym w Afryce Zachodniej w tym samym 
czasie (1922) dla wydawnictw map, wykonanych w myśl przedstawio
nego planu całości. System ten zawiera rzut, podział arkuszy, wybór 
znaków umówionych oraz pisma, przyjęte dla różnych podziałek. 

Podstawową cechę systemu rzutu i podziału na arkusze stanowi 
prostota, a to z powodu mało wyszkolonego personelu, jaki zatrud
nialiśmy w służbie geograficznej w kolonjach. 

Niepotrzeba dać się zahypnotyzowac akademicką dyskusją nad 
różnemi systemami rzutów kartograficznych, wyłaniających się co
dziennie na świecie; chcę wierzyć w dobre strony, ale napewno także 
wytwarza wiele trudności, skoro ciągle otwiera się ją nanowo. 

Podstawą systemu kartograficznego, przyjętego w Afryce Zacho
dniej francuskiej, jest Międzynarodowa Mapa "Swiata; nawet wobec 
niedawnej krytyki, sformułowanej przeciw temu systemowi, przez 
polskiego matematyka, fakt, że została przyjęta od 20 lat przez 40 
cywilizowanych narodów, daje jej przecież pewne wartości. 

Arkusze mapy eksploracyjnej w podziałce 1 : 1 OOO OOO posiadają 
więc wielostożkowy rzut zmodyfikowany i podział na arkusze mapy 
międzynarodowej, a więc 4° szerokości na 6° długości geograficznej, 
południk początkowy - Greenwich. 

Arkusze mapy wywiadowczej w podziałce 1 : 500 OOO zajmują 
ćwiartkę arkusza miljonówki, a więc 2° na 3°. Arkusze mapy nor
malnej i pół-normalnej w podziałce 1 : 200 OOO posiadają to, co czę
stokroć nazywa się 11normalnym podziałem", t. zn. 1° szerokości na 
1 ° długości i rzut wiolościenny. W tych warunkach arkusz 1 : 200 OOO 
stanowi trapez, ograniczony liniami krzywemi, mający kształt prawie 
kwadratu o boku średnio 55 cm, obejmującego około 12 OOO km kwa
dratowych 1) . 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Afryka Zachodnia zawiera 
385 arkuszy w podziałce 1 : 200 OOO, ujrzymy korzyści rzutu wielościen
nego: jeden jedyny arkusz rzutu dla 20 lub 25 arkuszy szerokości. 

Wreszcie ostatnia właściwość tegd systemu: jest on zupełnie 
jednorodny. 

Rozumiem przez to, że każdy arkusz mapy danej podziałki po
siada prosty podział (ćwiartka, lub szesnastka) mapy o bezpośrednio 
niższej podziałce, w ten sposób w miarę jak się ją wykonywa, 4 lub 
16 arkuszy pewnej podziałki można połączyć, jak kostki, posadzki dla 
utworzenia arkusza mniejszej podziałki. 

Oczywiście, wszystkie wstępne czynności zostały drobiazgowo 
zbadane przed rozpoczęciem 1-go arkusza mapy i zebrane w druko-

1) W Polsce na szerokości geograficznej Warszawy 526, zasięg 1° szerokości i tyleż 
długości utworzyłby trapez wydłużony, posiadający podstawę 69 km. i wysokość 111 km, 
ale w obszarach, sąsiadujących z równikiem, miara 1° wynosi prawie tyleż samo dla 
długości, co i dła szerokości. a arkusz 1° X 1° pokrywa na terenie powierzchnię bardzo 
bliską kształtem do kwadratu, o boku 111 km. 
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wanem dziele, zawierającem znaki umówione, wskazówki dla przed
stawienia terenu w warstwicach etc. Dzieło to było dostatecznie opra
cowane od pierwszego roku, tak, że dotychczas nie potrzeba było 
wprowadzać zmian i jest rozdawane wszystkim wykonawcom w tere
nie oraz kreślarzom, stanowiąc kartograficzne vade - mecum Afryki 
Zachodniej. 

Personel wykonawczy. Widzieliśmy przygotowanie i układ planu 
całości, obejmujący nietylko prace na terenie, ale również i wyk-0na
nie kartograficz~e. Nie leży w moich zamiarach danie historycznego 
obrazu wszystkich prac, wykonywanych przez służbę geograficzną 
w Zachodniej Afryce francuskiej w tak trudnych warunkach1 o jakich 
żaden obszar w Europie nie może dać pojęcia. Zadowolnię się paru 
słowami o personelu, które je wykonywał, poczem natychmiast przej
dę do rezultatów. 

Personel wykonawczy obejmuje głównie oficerów i podoficerów 
kolonjalnej armji francuskiej, również przez pewien czas miałem pod 
swemi rozkazami oficera marynarki. Oprócz pracowników i dowód
ców oddziałów polowych, którzy byli Francuzami, personel pomocniczy 
stanowili wyłącznie tuziemcy. Nasi dzielni czarni odznaczają się 
więcej swojem oddaniem i dobrą wolą, aniżeli inteligencją i zdolnoś
ciami do prac tak trudnych; stanowi to nową trudność obok niebez
pieczeństwa klimatu, trudnych warunków poruszania się, a nawet -
zwykłego bytowania. 

Ażeby sobie dać radę, potrzeba nietylko znać swój, zawód geo
dety, czy topografa i wykonać go sumiennie, geograf musi posiadać 
dobry stan zdrowia, duży zapas filozofii i dobrego humoru na wypadek 
katastrof i nieuniknionych przypadków, ale przedewszystkiem niezłomną 
wolę i żywe pragnienie dobrego doprowadzenia do końca za wszelką 
cen~ po.wierzonej pracy. Są to główne cechy geografów wszystkich 
kra1ów 1 mogę stwierdzić, że nie brakowało ich i topografom afry
kańskim. 

Pra~e. na terenie. Prace w terenie Służby Geograficznej w Afryce 
Zachodnie1 rozpadają się na 4 klasyczne gałęzie geografii: geodezję, 
astronomję, topografię i fotogrametrję. 

Geodezja. Prace geodezyjne zawierają, jak wszęd.de prace pod-
stawowe i triangulacje szczegółowe. . 

Prace I rzędu doprowadziły dotąd do utworzenia kilkunastu łań
~chów głównych, opartych na dwóch pomierzonych bazach; sieć 

przec!Ila całą granicę francuską, opierając się o masyw górski 
lota p1allon i wychodząc cokolwiek na kolonje sąsiednie Senegal, 

u an 1 Wybrzeże Kości Słoniowej. · 
Wykonanie tej olbrzymiej pracy kosztowało życie wielu obser

watorów, zmarłych z wycieńczenia na stanowiskach. · Poruszanie się 
'W tych o~szarach górskich, których nawet tuziemcy się obawiają, jest 
:z~zególn1e męczące. Używa się tutaj naprzemian, albo konia1 albo 
i ez I rodzaj lektyki lub palankina; jednakże w pewnych obszarac~ 
bek np. piaskowce ruinowate dolnej Gwinei1 bosonodzy tragarze są 
111 

zhronni wobec ostrokanciastych skał i wtedy nietylko trzeba samemu 
aszerować piechotą, ale jeszcze opatrywać rany swoich pomocników! 
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Instrumenty również przenosi się na głowach murzynów i łatwo 

można sobie wyobrazić strach geodety o przyrząd tak delikatny, jak 
wielki teodolit o 4 mikroskopach, kiedy trzeba się ustawić na szczy
cie góry, na którą wchodzi się raczej na czworakach. 

Znaki geodezyjne buduje się z materjałów miejscowych, bądź 

to z głazów, bądź też z rodzaju chróścianego płotu bambusowego. 
Ten typ znaku nie wytrzymuje więcej, niż 2 lub 3 pory desz

czowe, ale zato znaki z bloków skalnych są prawie wiecznotrwałe 
i w razie zniszczenia zawsze można odnaleźć reper miedziany, ozna
czający centr, znajdujący się na skale, lub zakopany w ziemi. 

Po triangulacji I. rzędu następuje lria11g11lacja wypełniająca, któ

rej zadaniem, jak wiadomo, jest dostarczenie topografowi koniecznych 
do zdjęcia szczegółowego reperów. W triangulacji wypełniającej 

używa się przyrządu mniejszej dokładności, niż wymagana dla trian
gulacji I. rzędu: jest to teodolit nonjuszowy z 12 centymetrowym lim
busem, wykonywany przez firmę Chasselon w Paryżu. 

Obszary obecnie pokryte triangulacją wypełniaiącą, stanowią 

środek Gwinei oraz część Senegalu. Na obszarach tych istnieje 775 
punktów I. i III. rzędu, oznaczonych sygnałami naturalnemi lub 
sztucznemi, których spółrzędne i wysokości są znane. 

Aslronomja. Polowe obserwacje astronomiczne, mają za zadanie, 
jak powiedziano powyżej-dostarczenie sieci punktów o znanych spół

rzędnych dla oparcia na nich mapy pół-normalnej. Wiadomo, że za
sadnicza różnica pomiędzy punktami geodezyjnemi a punktami astro
nomicznemi polega na tern, że pierwsze są połączone między sobą, 

tworząc łańcuch, podczas gdy drugie stanowią punkty zasadniczo od 
siebie niezależne. 

Elementy, które mamy otrzymać na każdej stacji astronomicznej 
stanowią długość i szerokość. Szerokość otrzymuje się przy pomocy 

obecnie dobrze znanego instrumentu, wynalezionego przed 30 laty 
przez dwu uczonych francuskich Claude'a i Driencourt'a, zwanego 
astrolabJą pryzmatyczną. Długość zaś otrzymuje się przy pomocy 
radia, które pozwala na określenie czasu miejscowego przez chwy· 

tanie sygnałów godzinnych, wysyłanych przez wielkie stacje francu· 
skie wieży Eiffla i Bordeaux. 

Odbiornik radjowy, którego używamy w oddziałach astronomicz· 
nych waży 400 do 500 kilogr. razem z bateriami, niezbędnemi dla 
otrzymania siły elektrycznej; musi on być dosyć prosty, ażeby go 

można było ustawić w ciągu paru godzin przy pomocy personelu wy· 
łącznie miejscowego, oraz dość wytrzymały, ażeby nie potrzeba było 
obawiać się codziennych podróży po bardzo złych drogach. Główne 

części odbiornika stanowią: rama rozbierana w kształcie sześcioboku, 
służąca za antenę; skrzynka rezonansowa; amplifikator z 4-lampami 

marki „Radio-mikro", nadzwyczajnie silny i o prawie żadnem zużyciu; 
skrzynka koincydencji; chronometr w skrzynce; kask ze słuchawkami. 

Czas pracy na jednej stacii astronomicznej wynosi najmniej 3 dni. 
nie licząc ustawiania i wyjazdu; średnio czas ten wynosi 5 do 6 dni. 
Ale czasami potrzeba spędzić na jednym punkcie o wiele dłużej, jeżeli 

w ciągu paru nocy zachmurzone niebo nie pozwoli na obserwacje 
gwiazd. 
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Przybliżenie, osiągane dla spółrzędnych geograficznych punktu 
wvnosi średnio 1 do 2 sekund systemu sześćdziesiętnego szerokości 

(a więc 30 - 60 metrów) i 2 do 4 sekund długości (60 do 120 m.). 
przybliżenie w zupełności wystarczające, jak widzimy, dla mapy wy

wiadowczej i nawet dla mapy pół-normalnej . 
Ilość stacyj, jakie zostały zaobserwowane przez różnych moich 

obserwatorów w Afryce Zachodniej wynosi przeszło 200. Zapewne, 
wiele szczegółowych i pożytecznych spostrzeżeń poczyniono przez 
obserwatorów w czasie pomiarów astronomicznych: ale co przede· 
wszystkiem należy podkreślić, to wykonywanie obserwacyj „serjami" 

przez oficerów, posiadających to samo wyszkolenie i pracujących temi 
samemi przyrządami. 

Ta próba „eksploatacji przemysłowej" (możnaby tak powiedzieć) 

najnowszych postępów naukowych nie była jeszcze nigdy dokony
wana w krajach nowych w tak szerokiej skali z zachowaniem podo

bnej ciągłości~ 
1'opografja. Niewiele mam do powiedzenia o topografii, która 

jest wykonywana w koloniach temi samemi metodami i temi samemi 
przyrządami, co i w Europie: zdjęcie normalne i pół-normalne - przy 
pomocy stolika, łaty i kierownicy; zdjęcie pośpieszne i wywiadowcze
przy pomocy ciągów busolowych. 

Część topografów kształciła się w służbie geograficznej w Pa· 
ryiu, część zaś na miejscu. Należy zauważyć, że użycie prawie wy
łączne małych podziałek wymaga b. dobrych topografów, czynnych, 
ruchliwych, posiadających głęboką znajomość terenu i umiejętność 

uogólniania. Personel ten składał się prawie wyłącznie z oficerów 

młodych i dzielnych, zamiłowanych w swoim zawodzie, pozostających 
w swojej specjalizacji dość długo. Również i kilkuncJ.stu podoficerów 
francuskich było użytych w topografii; ale używano ich raczej do 
zdjęć w dużych podziałkach np. w okolicach wielkich miast, albo też 
w fotogrametrji. 

.4erofoto. Tutaj powiem parę słów o pierwszej próbie zastoso

wania aerofoto w topografii, dokonanej w Afryce zachodniej. 
Aerofoto zostało zastosowane do sporządzenia planu Dakaru 

i okolic w podziałce 1:10 OOO w promieniu 20 km. Teren, położony nad 
brzegiem morza, wybitnie płaski, nadawał się do tej pierwszej próby. 

Z powodu wilgotności powietrza, zazwyczaj w Afryce jest 
b. trudno dokonywać fotografij z dużych wysokości; wynika stąd, że 
ta1.żda fotografia obejmowała niewielką powierzchnię terenu, a klisze 

1sko skrajów podlegały znacznym zniekształceniom. Urządzenie te
renu, wykonanie sieci zostało dokonane przez służbę geograficzną: 

fotograf-je przez lotnictwo. Wykorzystanie tych zdjęć osiągnięto przy 

comł ocy t. zw . .,chambre claire" (kombinacja pryzmatów), a rezultaty 
Y Y b. zadawalniające. 
. Karlografja. Oddawanie do publicznego użytku rezultatów 

oks1ągniętych stanowi dziedzinę kartograiji, która rysuje i drukuje ar
usze mapy. 

k Od r. 1922 do 1928, zostało wydrukowanych około 120 arkuszy 
~ olorach, z czego około 20 w podziałce 1:100 000, 50 - 1:200 OOO 
I tyleż - 1:500 OOO i 1:1 OOO 000, nie licząc map całości i atlasów. 
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Rezultaty ogólne są powtarzane w wykresach, wykazujących 
obecny zasięg wiadomości geograficznych w Zachodniej Afryce 
francuskiej. 

Obecnie w Afryce Zachodniej znajduje się 200.000 km. kwadr. 
(co odpowiada przeszło połowie Polski), pokrytych normalnemi 
zdf ęciami topograficznemi, opartemi na triangulacji; miljon km. kwadr. 
zdJęć pół-normalnych, tyleż mapy wywiadowczej, opartej na sieci 
astronomicznej; 2 miljony mapy eksploracyjnej, wreszcie obszar pół 
miljona km. kwadr. mniej więcej, położony wyłącznie w obszarze pus
tynnym nigdy nie był zdjęty i znany jest tylko z wiadomości ustnych. 

Cyfry te okazują, że jeżeli zdjęcia map są jeszcze dalekie od 
zakończenia w Zachodniej Afryce francuskiej, są one cooajmniej po-
ważnie rozpoczęte. . 

Jestem szczęśliwy mogąc zapoznać Was z wielkim wysiłkiem, 
dokonanym w kraju, którego podbój został ukończony zaledwie wczo
raj, wysiłkiem dokonanym w celu osiągnięcia dzieła geograficznego 
metodami racjonalnemi przy pomocy najnowszych sposobów, wypró
bowanych w Europie i krajach cywilizowanych. Aby podołać cięż
kiemu zadaniu, jakie stanowi zdjęcie mapy tak wielkiego kraju, trzeba 
~yło przedewszystkiem ustalić racjonalny program pracy, przewidu
Jący celowo różnorodne . stopnie dokładności, zastosowane do miej
scowych warunków: komeczność metody w pracach o tak wielkiej roz
piętości, jaką stanowią zdjęcia map państwa, będzie więc, jeśli chce
cie, zasadniczą nauką, wynikającą z tej rozprawki. 

Wnioski. Pozostaje mi jeszcze przeprosić Was za pewnego ro
dzaju rozczarowanie, które być może sprawiłem Waszym oczekiwa
niom. Być może, że oczekiwano odemnie dyskusji formuł i rozwią
zywania rąwnań: tymczasem zamiast matematyki, dałem parę prób 
rozważań psychologicznych, a zamiast dyskusyj teoretycznych, przed
stawiłem prakty.czne wyniki. Proszę mnie mieć za wytomaczo'nego: 
formułki można zawsze znaleźć w książkach, ale nauki praktyczne, 
uważam się za upoważnionego stwierdzić, zdobywa się tylko w szkole 
życia. 

Tłomaczył por. A. Zarychta. 

LES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES 
EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANf;AISE. 

(Resume). 

L'histoire coloniale peut se diviser en trois periodes: periode de 
conquete, periode d'organisation et periode d'e.rcploitation ou de mise en 
vale11r. La 3-e est la periode contemporaine; elle comporte un pro
bleme essentiel: pour exploiter et mettre en valeur un pays, il est 
indispensable de le bien connaitre. Il faut donc en dresser l'inven
taire scientifique complet. Les recherches scientifiques poursuivies dans 
les diverses colonies font partie de l'oeuvre civilisatrice de la France; 
elles n'ont pas seulement un interet speculatif, mais une utilite pra
tique, et, a ce titre, meritent d'etre organisees et subventionnees par 
les gouvernements coloniaux. 

Prenons comme exemple les recherches scientifiques poursuivies 
dans la plus vaste de toutes les colonies franc;:aises, l'Afrique Occi
dentale 1), dont j' ai donne recemment un aperc;:u comprenant les faits 
les plus caracteristiques de sa conquete, les grandes lignes de la geo
graphie physique et de I' organisation politique 2). 

Geologie. 

, Le Service geologique de l'A. O. F. comprend un organe centr.al 
a. Dakar, capitale du Gouvernement generał de l'A. O. F., et des mis
r>ns. de recherches mobiles dans les colonies autonomes dont la fe-
erałton constitue le Gouvernement generał. Carte geologique d' en

semble a 1 : 5 OOO OOO et carte detaillee a 1 : 1 OOO OOO (4 feuilles parues). 

'd 1
) Dans le prhent resume, on emploiera l'abreviation: A. O. F. pour Afrique Oc-

et enlale Fran!j:aise. 
ciłtć ') ConI~rence sur „l'Afrique Occidentale Franfj:aise", faite le 8 mars 1929 a la „So

polonaise de geographie". 
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Meteorologie. 

Le Service meleorologique comprend une centaine de stations. Les 
resultats des observations journalieres (temperature, pression, hauteur 
d'eau, vent, nebulosite, humidite ... ) sont divulgues journellement par 
radiogrammes meteorologiques (abreviation: radio-meteo); comportent 
egalement la prevision du temps a breve echeance, et sont recapi
tules periodiquement dans les publications officielles. 

Seismologie„ 

Une seule station seismologique a Dakar, enregistre a l'aide du 
sismographe Rossi les seismes et divers mouvements de la croOte ter
restre. 

Magnetisme. 

Les observations magnetiques de campagne sont executees par 
les operateurs du Service geographique et portent jusqu' a present 
seulement sur la declinaison magnetique. Depuis 1924, 140 stations 
ont ete effectuees et ont deja permis de dresser des cartes detaillees 
donnant le passage des lignes isogones dans les colonies centrales de 
l'A. O. F. (Soudan et Haute-Volta). Le nouveau reseau magnelique se 
poursuit progressivement dans les autres colonies. · 

Service geographique. 

La necessite de dresser l'inventaire geographique des pays neufs 
est universellement reconnue. La carte, deja utile pendant la periode 
de conquete, est encore plus necessaire pendant la periode d'organi
sation et indispensable pour la mise en valeur. T outefois il faut re
connaitre que la longueur des travaux cartographiques est decevante 
pour les gouvernements, qui sont peu au courant de la complication 
de ces travaux et desirent des resultats immediats. 

Ayant ete appele a organiser et a diriger pendant pres de 7 an
nees consecutives les travaux geographiques en A. O. F., je me crois 
autorise a indiquer quelques particularites du role d'un chef de Ser
vice geographique applicables a tous les pays: - Un chef de service 
doit etre un technicien complet, c'est-a-dire possedant toutes les bran
ches de la science geographique; avoir de l' experience; etre non seu
letnent un theoricien, mais un realisateur; etre passionne pour sa ta.che; 
savoir communiquer son enthousiasme a ses subordonnes et inspirer 
confiance a ses supęrieurs par son loyalisme absolu et son ardent 
desir d'aboutir. Un service, comme son nom l'indigue, est la pour 
executer les ordres rec;us du commandement, mais il entre parfaite
ment dans son role d'inspirer ces ordres de fac;on a les maintenir 
dans les limites de ses propres possibilites. 

Avant d'entreprendre le travail de longue haleine que represente 
le leve de la carte d'un pays, et surtout d'un pays immense comme 
l'A. O. F. (superficie 4 800000 kilom. carres, soit 10 fois la France, la 
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moitie de l'Europe), ,il, est necessai!e d'~tablir u!1 ordre d'urgence, d'ou 
decoulera le plan generał de traum I. L ordre d urgence resulte d'une 
connaissance approfondie du pays, de ses besoins dans le present et 
de ses possibilites dans l'avenir. · 

On emploie en A. O. F. 4. types cle carles, ayant des caracteri
stiques differentes (echelle, methode du leve) et d'une precision de
croissante, qu'il s'agit d'adapter judicieusement aux diverses regions. 

1) La carte topograpllique reguliere, dressee par les memes pro
cedes qu'en Europe et appuyee sur une triangulation geodesique (le
vee sur le terrain a 1: 50 OOO ou 1: 100 OOO, publiee a 1: 100 OOO ou 
1 : 200 OOO), sera reservee aux colonies deja riches et peuplees savoir: 
Senegal, Guinee franc;aise, partie du Dahomey. ' 

2) La carte· semi-reguliere, 0 exacte, mais incomplete", c'est-a-dire 
adme~ant des espaces non leves entr~ un reseau d'itineraires precis, 
appuyes sur un canevas dense de pomts astronomiques (levee et pu
bliee a 1 : 200 O~O), sera appliquee dans les regions moins evoluees pour 
le moment, mais assez peuplees et presentant des possibilites d'ave
oir, savoir cote d'lvoire, Haute-Volta, partie du Soudan franc;ais. Cette 
carte est susceptible d' etre completee ulterieurement la ou le besoin 
s'en fera sentir pour devenir une carte reguliere. 

3) La carte de recon11aissance, moins precise et appuyee sur un 
canevas astronomique moins dense (levee sur le terrain et publiee 
a 1: 500 OOO) s'applique aux contrees de faible population et peu in
teressantes au point de vue economique, savoir parties du Dahomey 
du Soudan et de la colonie du Niger. ' 

. 4) La car:te d'exploration (levee a 1: 500 OOO, publiee al: l OOO OOO), 
basee sur de s1mples leves expedies et itineraires d'explorateurs as
sembles sans canevas astronomique, est suffisante pour les regions 
desertiques, savoir Mauritanie et Sahara. 

La publication de ces diverses cartes se fait suivant un s11sleme 
cartographique simple et homogene base sur la carte internationale du 
monde au millionieme. · 

Je ne decrirai pas l'execution des travaux sur le terrain et pas
serai aux resultats. 

Geodesie. Plusieurs chaines de 1-er ordre, appuyees sur deux 
ha~e.s mesurees, couvrent la Guinee et debordent sur les colonies 
;o1su~es. Elles sont suivies par une triaogulation complementaire 
Aurmssant les points necessaires au leve topographique de detail. 

d 
u total 775 points geodesiques de tout ordre connus par leurs coor

onnees et altitudes. 
. A.stro11om_ie. Chaą,ue. station ast!onomique doił donner la posi

:101 geograp~1que et l alhtude du pomt de station. Latitudes a l'as-

t
~o abe, long1tudes par T. S. F. Plus de 200 stations ont ete execu
ees depuis 1923. 

1 
• Topographie. Comprend les leves reguliers a la planchette et les 

e~es d~ reconnaissance a la boussole, par les memes methodes et 
memes mstruments qu'en Europe. 

.. l'hotogmmmelrie. Un plan de Dakar et de ses environs au 10 OOO, 
a ete dresse d'apres photo-aerienne (restitution a la chambre claire). 
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Cartograpltie. De 1922 a 1928, 120 feuilles de · la carte ont ete 
impńmees dont 20 a 1 : 100 000, 50 a 1 : 200 OOO, 50 a 1 : 500 OOO et 
1: 1000000. 

Les resultats d'ensemble sont recapitules dans le graphiq_ue mon
trant l'extension des connaissances geographiques en A. O. F. Topo
graphie reguliere 200 OOO kilom. carres; topographie semi-reguliere, un 
million; carte de reconnaissance, un million; carte d' exploration, deux 
millions; inexplores 1/ 2 million de kilom. carres. 

Ces resultats montrent l'effort important qui a ete fait . par la 
France pour dresser la carte de l'Ouest-africain; mais ils prouvent 
egalement qu'il y a encore beaucoup a faire pour avoir l'inventaire 
geographique complet de cet immense territoire. 

ZE ŚWIATA 

Mjr. Lechner. 

Sprawozdanie ze stage'u w Service Geographique de I' Armee 
w Paryżu. 

W dniu 2 stycznia r. b. zostałem wraz z por. Fabianem odko
menderowany do S. G. A. celem odbycia kursu geodezyjnego 

Po zameldowaniu się u atache wojskowego, oraz u władz prze
łożonych S. G. A., rozpoczęliśmy regularne uczęszczanie na kurs, na 
ćwiczenia laboratoryjne z instrumentami używanemi we Francji, i na 
prace obliczeniowe na formularzach, używanych w Sekcji Geodezyj
nej S. G. A. 

Będąc zasadniczo odkomenderowanemi ~a kurs, mogliśmy do
piero pod koniec naszego stage'u, dzięki uprzejmości Szefa Sekcji Geo
dezyjnej, p. płk. Viviez, zaznajomić się z organizacją i pracą Sekcji. 

Kurs prowadzony był w formie konferencyj, często dyskusyj
nych, na które uczęszczali oprócz oficerów obcokrajowców, wszyscy 
oficerowie Sekcji, bardzo często obecnym był sam szef Sekcji. Kon
ferencje prowadzone były przez oficerów Sekcji wybranych przez 
szefa, według programu zatwierdzonego przez niego. 

Kurs obejmował najważniejsze zagadnienia geodezji niższej i wyż
szej, astronomii geodezyjnej w ramach zastosowania jej do prac Służby. 

W końcu kwietnia kurs został zakończony, przyczem przepro· 
wadzono ćwiczebny pomiar bazy na terenie Międzynarodowego Biura 
Miar i Wag w Breteuil, właściwie raczej pokaz narzędzi, stosowa
nych przy tym pomiarze przez S. G. A 

Na czele S. G. A. stoi dyrektor, obecnie gen. Bellot. Jest on 
nietylko dyrektorem Instytutu w Paryżu, ale zarazem szefem całej 
wojskowej służby geograficznej; podlegają mu bezpośrednio filje ln
~tytutu: w Marokko, Syrii i Afryce zachodniej. Nie podlegają jednak 
Jego władzy Instytuty w lndo-Chinach i Madagaskarze, gdyż są one 
w bezpośredniej zależności od Ministerstwa Kolonji. 

Instytut Paryski składa się z kierownictwa (11direction"), oraz po-
6czególnych sekcyj (Geodezyjnej, Topograficznej, Kartograficznej, 

ptycznej oraz Sekcji sprzedaży), będących odpowiednikiem naszych 
wydziałów, z tą różnicą, iż fotogrametria nie stanowi osobnego refe
ratu, lecz jest wcielona do Sekcji Topograficznej. Magazyn instru-

6 
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mentalny Sekcji Geodezyjnej i Topograficznej stanowi jedną oddzielną 
całość, a kierownikowi magazynu (kpt. Schwerberowi) podlegają ró
wnocześnie warsztaty mechaniczne i stolarskie tak, iż za wszelkie 
reperacje i naprawy oraz uzupełnienia przed wyjazdem oddziałów na 
roboty polowe jest on wyłącznie odpowiedzialny. 

Oprócz Sekcji Geodezyjnej, Topograficznej i Kartograficznej In
stytut posiada jeszcze Sekcję Optyczną. Sekcja ta pracuje nietylko 
dla Instytutu, lecz przeprowadza badania wszelkich instrumentów 
optycznych potrzebnych wojsku, przedewszystkiem zaś artylerii j lo
tnictwu. 

SekcjA Geodezyjna. 

Na czele Sekcji stoi obecnie płk. Viviez, mając do dyspozycji 13 
oficerów. Oficerowie Sekcji stanowią kadrę oficerską, stale pozosta
jącą w Instytucie, chociaż niema specjalnego korpusu geografów, 
a każdy z oficerów etatowo pozostaje w swej broni macierzystej. Dla 
uzyskania awansu z kapitana na majora oficerowie obowiązani są 

odbyć krótki stag w pułku, po którym jednak wracają do Sekcji 
w przeciwieństwie do oficerów Sekcji Topograficzpej, gdzie tylko nie
liczni stanowią kadrę stałą (kierownicy oddziałów t. zw. ,,brigade"), 
inni zaś oficerowie co pewien okres czasu zmieniają się. 

Według naszych spostrzeżeń nie wpływa to dodatnio na pracę, 
gdyż przez to Sekcja nie może mieć nigdy odpowiedniej ilości rze· 
czywiście dobrze wyszkolonych topografów, zdolnych do wykonania 
każdej pracy. 

Wynkolenłe oficerów. 

Oficerowie Sekcji Geodezyjnej przechodzą kurs specjalny w Sek
cji, po ukończeniu którego zdają przed komisją egzamin. Wykładow
cami są wyłącznie starsi oficerowie Sekcji 1). 

Oficerowie Instytutów Kolonjalnych pochodzą z wojsk kolonial
nych, muszą jednakże odbyć kurs i roczny stage w Instytucie pa
ryskim. 

Prace Sekcji. 

Sekcja Geodezyjna prowadzi obecnie prace triangulacyjne w kra
ju i w koloniach równocześnie. Jeszcze przed wojną został zapo
czątkowany nowy pomiar kraju, gdyż stara triangulacja francuska 
okazała się mało dokładną, choćby z tego powodu, iż nie wyrównano 
jej metodami ścisłemi, a obliczono przez wyprowadzanie średnich 

arytmetycznych wyników. 
Obecnie wykończono ostatecznie podstawowy łańcuch połud

niowy t. zw. ,,Meridienne de Paris", oraz łańcuch równoleżnikowy 

paryski. W bieżącym sezonie ma być ukończony pomiar łańcucha 
równoleżnikowego „Avignon", jak również łańcucha równoleżniko

wego, północnego „Amiens". Obecnie przeprowadza się wywiad łań-

1) W wyższych uczelniach francuskich „ Wydziałów mierniczych" niema. 
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cucha równoleżnikowego środkowego „Moyenne". Łańcuch południ
kowy „Lyon" został już w polu opracowany. 

Sposoby pracy. 

$cisłe instrukcje do wszelkiego rodzaju prac polowych kance
laryjnych nie istnieją. 

Kurs podaje metody używane, a które z nich należy zastosować 
w polu, rozśtrzyga szef Sekcji, dając rozkaz oficerowi, wyjeżdżające
mu w pole, przeprowadzenia pracy według jednego ze sposobów 
i metod, podanych w kursie: przytem pozostawia się szerokie pole 
inicjatywy każdemu oficerowi, uważając to za ważny środek pobu
dzający ambicje oficera do pracy nad sobą. 

Każda nowa myśl oficera, odnosząca się czy to do pracy polo
wej, czy do pracy obliczeniowej, jest badana, a w razie uznania, naj
pierw próbnie, a później ogólnie zostaje zastosowaną. 

Nie żałuje się też pieniędzy w razie, gdy oficer chce przepro
wadzić nowe adoptacje w instrumentach. Tak więc ostatnio widzie
liśmy w Instytucie instrument do obserwacji I rzędu typu „Cercle 
azimutal", którego oś obrotu, według pomysłu jednego z oficerów, 
obraca się w łożysku kulkowem. Instrument ten został zbudowany 
na koszt Sekcji w firmie Chasselon i ma być w bieżącym sezonie 
wypróbowany. 

Projekt. 

S. G. A. jest w tym szczęśliwem położeniu, iż triangulacja 1- 111 
rzędu należy wyłącznie do jej kompetencji, wobec czego kierownictwo 
prac spoczywa w jednym ręku. Ma to bezwzględnie dodatni wpływ 
na cały bieg prac triangulacyjnych ogólno-krajowych, jak również na 
zupełne wyszkolenie oficerów-geografów do zadań, związanych z obro
ną państwa. 

. Kancelaryjne opracowanie projektów triangulacji przeprowadza 
się ~lko dla triangulacji krajowych, tym samym systemem badania 
profiJów co u nas. Jako wytyczne przy sporządzaniu projektów 
przyJmuje się długość boków; przy I rzędzie - średnio 35 km, w II 
~ędzie - średnio 15-20 km. Triangulację szczegółową projektuje 
się tak, żeby Sekcji Topograficznej dać na każde 16 km2 jeden punkt. 
~ kolonjach, z powodu braku map praca kancelaryjna odpada, a pco
Jekt sporządza się wyłącznie na podstawie wyników wywiadów w polu. 

Organizacje prac:. 

b Oficerowie Sekcji nie są podzieleni stale w specjalne grupy np.: 
O alserwatorzy, wywiadowcy, niwelatorzy i t. p., lecz każdorazowo, 
z eżnie od potrzeb, tworzy się oddziały prac polowych. 

W triangulacji I rzędu praca jest podzieloną na 3 okresy: 
1 rok: wywiad i stabilizacja, 
2 „ budowa wież, 
3 „ obserwacje. 
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Przy II rzędzie wywiad i budowa odbywa się w tym samym ro
ku, ze względu na przeważnie niższe wieże i mniejszy koszt; kierownik 
oddziału może wprost zawierać umowy co do budowy. 

Każdego roku tworzone są oddziały: obserwacji I rz., obserwacji 
II rz., wywiadu I i II rzędu, triangulacji szczegółowej (wywiad, 
budowa i obserwacja III rzędu - w jednym sezonie) i oddziały 
niwelacji. 

Wywiad przeprowadza się tak jak i u nas przy pomocy drabin 
systemu Duranda. Skład oddziału wywiadowczego jest mniej więcej 
następujący: 

1 oficer, kierownik oddziału, 
1 „ przydzielony, 
1 podoficer starszy, 
1 „ w randze kaprala, 

16 żołnierzy: 2 cieśle, 2 murarze, 2 ordynansi, 2 pisarze, 6 woź-
niców, 1 szofer i 1 kucharz. 

3 wozy a 3 konie dla przewozu 3 drabin, 
3 „ a 2 ,. ,, ., bagażu, 
2 konie zapasowe, 
Motocykl i rowery. 
Dla oficerów i żołnierzy intendentura wydaje namioty, oprócz 

tego dla żołnierzy sienniki, koce etc., gdyż kwater nie otrzymują, 
a tylko sołtys musi przydzielić miejsce na placu gminnym pod obóz, 
lub też wydzierżawia się plac pod obozowisko. Prócz tego każdy 
oddział posiada kuchnię polową, wyposażoną we wszelkie rekwizyty, 
jak na wojnie. Żołnierze otrzymują 13 fr. dziennie, a jeden z podo
ficerów zakupuje za to prowiant i prowadzi gospodarkę oddziału. 
Istnieje projekt wyposażenia stałego oddziałów polowych w samo
chody półciężarowe. 

We Francji przy każdej armii istnieje specjalny oddział, t. zw. 
Grupa VII, do której przydzielani są wszyscy technicy i inżynierowie 
mający odbyć służbę wojskową. Pełnią oni tam normalną służbę 
wojskową, przechodząc całkowite wyszkolenie, a Instytut ma prawo, 
w miarę swych potrzeb, czerpać z tego oddziału dla swych prac po
lowych i kancelaryjnych, protokólantów i rachmistrzów. 

Dzięki temu posiada się ścisłą ewidencję sił technicznych, któ
remi S. G. A. może rozporządzać. 

Oficer, ustalając punkty przy wywiadzie I rzędu musi zmierzyć 
kąt trójkąta zapomocą teodolitu. Zawsze zaś musi wykreślić panora
my w kierunku wizur w ten sposób, aby przy pomocy charaktery
stycznych punktów terenu praca obserwatora została ułatwiona. 
W Marokko zastosowano przy wywiadzie zdjęcia horyzontu apara
tem fotograficznym {kamera lotnicza 13 X 18) z 12 kliszami; rezultaty 
bardzo dobre. 

Oficer wywiadowca musi prowadzić dziennik pracy, w którym 
podaje wszystkie dane dotyczące dróg, umieszczenia oddziału i t. p., 
potrzebne obserwatorowi. Formularzy specjalnych do tego celu nie
ma, prowadzi się wszystko w małym kajecie. 
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Po ukończeniu prac wywiadowczych, kierownik oddziału składa „ 
raport i w nim zaznacza ogólny koszt wywiadu: specjalnych fomm
larzy niem. 

Stabilłzacja. 

Oficer prowadzący wywiad, po ostatecznem ustaleniu mteJsca 
i wyznaczeniu wysokości sygnału, który ma być w danym miejscu 
zbudowany, przeprowadza odrazu stabilizację punktu (przed budową). 
Ścisłych danych co do stabilizacji punktów trygonometrycznych nie 
można podać, gdyż istnieje wielka różnorodność, np. punkty trygo
nometryczne łańcucha południkowego „Meridienne de Paris" stabili
zowane są monolitami granitowemi o przekroju 50 X 50 cm., wysta
jącemi nad powierzchnią około pół metra; często zrobione jest spe
cjalne ogrodzenie ochronne. W monolity te zapuszczone są repery 
z bronzu, na których wyryty jest krzyż. 

Często bardzo stabilizacja była do tej pory wykonywana z mu
rowanych słupów, w których umieszczano dwa repery z bronzu, jeden 
na spodzie, drugi na wierzchu. Obecnie istnieje dążność ujednostaj
nienia kamieni stabilizacyjnych i wprowadzenia monolitów granito
wych, przyczem dla triangulacji szczegółowej zostały one już przyjęte 
i posiadają 20 X 20 X 70 cm., z wyrytym na wierzchu krzyżem, w prze
ciwieństwie do punktów I i Jl rzędu, gdzie zawsze używa się repe
rów z bronzu. 

Specjalnych opisów topograficznych nie uskutecznia się, lecz 
wykonuje się mały szkic odręczny na t. zw. ,,Feuilles signalelique'', 
który zarazem stanowi metrykę przechowywaną w archiwum. 

Budowa sygnałów. 

W triangulacji I i Il rzędu budowę wież nie przeprowadzają 
oficerowie, lecz przedsiębiorcy prywatni, którzy na podstawie umo
wy oraz otrzymanego szczegółowego planu, bµdują wieże własnemi 
siłami oraz własnemi narzędziami. Przedsiębiorca obowiązany jest 
sam zakupywać drzewo. Inspekcje prac przedsiębiorców przeprowa
~za specjalny oficer (kpt. Chassani), a gotowa wieża przejmowana 
Jest zawsze komisyjnie. 

Przy punktach I rzędu, gdy wieże są wysokie, a koszt ich prze
kracza 6 OOO fr. kierownik oddziału nie zawiera sam umowy z przed
siębiorcą1 lecz czyni to kpt. Chassani z ramienia Sekcji, za zezwole
niem kontroli. 
. Na punktach II rzędu wieże są przeważnie niższe, a więc koszt 
ich mniejszy: to też kierownik oddziału może sam zawierać wprost 
umowę. Naturalnie dotyczy to też niższych wież I rzędu i wogóle, 
gdy koszt wieży wynosi mniej niż 6 OOO fr. 

Do wysokości stolika 15 m budowane są zwykłe wieże typu 
4 X 4, bez giętych nóg; powyżej - tylko systemu t. zw. ,,Tripod": jest 
to Jakby złożenie szeregu statywów. 
. . Według doświadczeń poczynionych w S. G. A. Francuzi uwa
zaJą system 11Triood" za najlepszy, gdyż ma on zupełnie usuwać skrę-
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canie się wieży. Drzewa świeżego nie wolno używać do budowy. 
Konserwacja nóg wieży przy pomocy terowania została zupełnie za
rzucona, jako niedostateczna. Obecnie części wieży, które są zako
pane w ziemi. robi się z drzewa dębowego suchego, opalonego, a nad 
ziemią następuje pierwsze łączenie. Drzewo do budowy używane jest 
krótkie 7 do 8 m długości. 

Zakończenie wieży nie jest robione tak jak u nas w formie prze
dłużenia nóg rusztowania i osadzania na tern daszka z sygnałem, lecz 
na podłodze ustawia się nowe 4 nogi, przykręcone do podłogi śruba
mi, które złączone deseczkami u góry tworzą czop sygnału dla na
stawiania. Nogi oprócz tego są przecięte, a w miejscu przecięcia 
znajdują się z jednej strony zawiasy, z drugiej strony - żelazna 
płytka usztywniająca. 

Cel tego jest następujący: przy triangulacji szczegółowej bardzo 
często przeszkadza w wizurze noga, zamiast więc przeprowadzać po
miar z ·ekscentru, odśrubowuje się nogę od podłogi oraz sztabkę uszty
wniającą, i odchyla się nogi przeprowadzając pomiar centrycznie. 

Przy triangulacji szczegółowej budowę małych sygnałów prze
prowadzają sami oficerowie, przy pomocy przydzielonych im szere
gowych: gdy zachodzi zaś potrzeba budowy podwyższonego stanowi
ska, postępuje się analogicznie jak przy I i II rzędzie. 

Przy pomiarach katastralnych próbowano budować wieże z że
lazo-betonu, lecz okazały się one niepraktyczne, ze względu na to, 
iż przy wysokiej wieży podstawa musiała pozostać małą, wskutek 
niemożności nadania zbyt wielkiego nachylenia słupom betonowym. 
Wyniki obserwacyj kątowych z tych wież nie były zadawalniające. 

Z powodu wielkiej drożyzny drzewa we Francji, starają się tam 
szukać innych sposobów budowy wież, między innemi stosowaną 
bywa budowa kominów z cegły, naokoło których buduje się ruszto
wanie drewniane dla obserwatora. 

Obserwacje. 

Z instrumentów używanych do obserwacyj I rzędu służy · wyłą
cznie 11Cercle-azimutal"; obiektyw z nićmi ruchomemi, limbus o śred
nicy 42 cm, 4 mikroskopy, dokładność odczytu 4 (sekundy gradowe). 

Przy obserwacji kątów I rzędu stosowaną jest obecnie metoda 
Combinee avec urt point de reference, która polega na tern, że w odle
głości 7 do 8 km buduje się dla każdej stacji specjalny sygnał-mirę 
tak, aby warunki oświetlenia były jaknajlepsze, oraz wykonuje się do 
celowania tarcze, umożliwiające jaknajdokładniejsze nastawienie. Od 
tego kierunku, jako kierunku odniesienia, mierzy się kąty do wszyst
kich kierunków; odpada tu zupełnie wyrównanie stacyjne, a z wyni
ków dotychczasowych Francuzi są bardzo zadowoleni. Zamknięcie 
horyzontu robi się tylko dla kontroli; powinno ono leżeć w granicach 
dokładności instrumentu. Kąty sieci I rzędu obserwowane są w 20 
seriach. Kąty sieci wypełniającej I rzędu mierzone są temi samemi 
instrumentami oraz z tą samą dokładnością co punkty główne. 

Metoda Schreibera pomiaru kątów jest obecnie zupełnie zarzu
cona. Jako główny motyw, wykładowcy kursu oraz płk. Viviez, po-
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dają, że w razie gdy jeden z kierunków jest gorszy do pomiaru 
(czy to ze względu na odległość, czy też na warunki atmosferyczne, 
albo warunki lokalne, np. wizura przechodzi ponad lasami, bagnami),
wtenczas ten jeden kierunek, od którego musi się mierzyć wszystkie 
kąty w metodzie Schreibera, przy wyrównaniu stacji wpływa ujemnie 
na resztę pomierzonych kątów: poprostu psuje pomiar. Oprócz tego, 
zarzutu wysuwają jako ważny powód to, iż mając kilka kierunków 
na stacji, musi się bardzo dużo czasu poświęcić, a niekiedy przez je
den kierunek dużo czasu stracić, gdy zajdą nieprzychylne warunki 
atmosferyczne. 

Do obserwacyj II i III rzędu używane są teodolity bez nici ru
chomych, o 2 mikroskopach, o dokładności 10 sekund gradowych, 
przyczem stosowaną jest metoda kierunkowa, a kierunki obserwowa
ne są: w II rzędzie w 10 seriach i w III rzędzie w 4 seriach. 

Oddział obserwacyjny. 

Przy obserwacji I rzędu zasadniczo partia obserwacyjna składa 
się z 2 oficerów. Obserwator nastawia i odczytuje nici mihometru 
okularowego, pomocnik odczytuje 4 mikroskopy. Wyposażenie od
działu obserwacyjnego jest podobne do wyposażenia oddziału wywia
dowczego, a to w tym celu, aby każdy obserwator, w razie gdy zaj
dzie potrzeba, mógł przeprowadzić wszelkie naprawy wieży. Proto
kólantami w oddziałach obserwacyjnych wszystkich rzędów są zasadni
czo szeregowi z grupy VII. Przy przejeździe z jednej wieży na drugą, 
o ile oddział nie posiada przydzielonego auta, oficer ma prawo dla 
przewozu instrumentu wynająć auto osobowe. Dla obserwacji I rzędu 
każda partja posiada specjalny barak składany, którego szkielet jest 
z drzewa, pokrycie brezentowe, a okienka drewniane przesuwane. 

Cel baraku: ochrona instrumentu a zarazem i obserwatora od 
wiatru, pyłu i t. p., gdyż szczególnie wiatr wpływa bardzo ujemnie, 
a obserwator powinien być w chwili obserwacji w bezwzględnym 
spokoju. Wszystko to, co mogłoby wpływać denerwująco na obser
watora, powinno być usunięte. 

Aby usunąć błędy, powstające przez zmienne warunki oświetle
nia mikroskopów, instrumenty do obserwacji I rzędu posiadają oświe
tlenie elektryczne; obserwatorzy i protokólanci zaopatrzeni są oprócz 
tego w latarki elektryczne. 

Przy „Cercle azimutal" firmy Chasselon jako źródło światła za
stosowane są zwykłe suche baterie kieszonkowe, umieszczone na in
strumencie samym tak, iż przewody zupełnie nie przeszkadzają przy 
obserwacjach. 

Partie obserwacyjne niższych rzędów składają się z 1 oficera 
obserwatora. 

Sygnalizacja. 

Przy obserwacjach I rzędu używa się heliotropów, przyczem każda 
partja obserwacyjna posiada ich cztery, z czego trzy umieszczone są 
na sygnałach obserwowanych, a jeden pozostaje na stacji. Ze wzglę-
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du na przychylne warunki klimatyczne, heliotropy używane są tylko 
przy oświetleniu słonecznem; ze sztucznem światłem prób nie robio
no, bo niema potrzeby. Specjalnych przepisów sygnalizacji niema, 
a każdy oficer ustala je każdorazowo dla swej partji. 

W czasie, gdy pierwszy oficer czyni wszelkie przygotowania do 
obserwacji na stacji, drugi objeżdża motocyklem stację heljotropistów 
i ustawia osobiście heliotropy. Heljotrop na stacji służy do łatwiej
szego orjentowania innych heliotropów oraz dawania sygnałów heljo
tropistom, przyczem system znaków Morse'go został całkowicie zanie
chany, jako trudno zrozumiały przez heljotropistów. 

Ze względu na szeroko rozwiniętą sieć telefoniczną, a przez to 
ułatwione porozumiewanie się oficera-obserwatora z heljotropistami, 
nie czyniono dotychczas w kraju prób z radiostacjami, w koloniach 
zaś posługują się dotychczas wyłącznie sygnalizacją heliotropami. 

Obserwacje nocne nie są zupełnie stosowane i nie czynione do
tychczas w tym kierunku żadnych prób. 

Obserwacje kątów bazy. 

Wszystkie kąty punktów bazy mierzone są w 20 serjach, tak jak 
przy I rzędzie, bez obliczenia planu obserwacyjnego, a więc odmien
nie jak w systemie niemieckim; tylko miry sygnałów budowane są 
bardzo starannie. 

Obliczenia. 

Obliczenia I rzędu wykonuje specjalne biuro. t. zw. Biuro Obli
czeń Sekcj Geodezyjnej. Biuro to podlega bezpośrednio szefowi Sek
cji, który osobiście kieruje pracami obliczeniowemi, mając pewnego 
rodzaju nieoficjalnego zastępcę w tych pracach, w osobie kpt. Tar
die, jednego z najwybitniejszych oficerów Sekcji. Składa się ono 
z 3-ch urzędników cywilnych, którzy nie posiadają jednak żadnego 
specjalnego fachowego wykształcenia, a są poprostu rachmistrzami, 
którzy przez lata praktyki nabrali wprawy, oraz, pracując ciągle nad 
joonym i tym samym tematem, nabrali pewnego rodzaju rutyny fachowej. 

Stan osobowy biura obliczeń jest jednak zamały, gdyż biuro po
winno zasadniczo obliczać triangulację I i Il rzędu tak krajową jak 
i kolonialną. 

Nie mogąc nadążyć w pracy, oficerowie muszą sami obliczać Il 
rząd, często zaś w sezonie zimowym poszczególni oficerowie biorą 
udział w obliczeniach I rzędu. 

Obserwacje polowe notowane są w małym kajecie polowym o bar
dzo praktycznym formacie, zaś do pracy obliczeniowej oficer obowią
zany jest przepisać swe obserwacje na osobnym formularzu, przy ró
wnoczesnem wyliczeniu kątów, oraz przeprowadzeniu wszelkich re
dukcyj. Kontrolą przepisania jest tu dwukrotne obliczenie kątów: 
pierwszy raz bezpośrednio z kajetu polowego, drugi raz z przepisa
nej obserwacji. 

System ten jest niepraktyczny, choćby z powodu marnowania 
czasu na przepisywanie obserwacyj, dlatego też obecnie płk. Viviez 
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opracowuje zmianę kajetów polowych tak, aby w nich można było 
przeprowadzać ostateczne doliczenie kątów, wówczas nie przepisy
wanoby obserwacyj, a kajet polowy służyłby wprost za podstawę prac 
obliczeniowych. 

Zasadą jest, iż oficer-obserwator powinien do biura obliczenio-
wego oddać swą pracę polową tak, aby bez żadnych wątpliwości 
mogła być przez drugich wykorzystana. 

Kajety polowe przechowywane są w archiwum Sekcji; archiwum 
to prowadzi specjalny urzędnik. W okresie wykorzystywania kaje
tów polowych przez biuro obliczeniowe, są one przechowywane jak 
wszelkie oryginały w dużych szafach ogniotrwałych, ustawionych 
w biurze obliczeniowym. 

Kaztalt sieci i metody wyrównania. 

Punkty trygonometryczne główne I rzędu jak i punkty wypełnia
jące I rzędu, wyrównane są metodą ścisłą, t. zn. znanemi sposobami 
metody najmniejszych kwadratów. 

W triangulacji podstawowej został przyjęty system łańcuchów, 
przyczem poszczególne łańcuchy zostały oddzielnie wyrównane. 

Łańcuch południkowy, t. zw. ,,Meridienne de Paris", został sam 
dla siebie wyrównany, przyczem dla całej triangulacji podstawowej 
przyjęty jest jeden azymut na punkcie wyjścia (Pantheon), będący 
zarazem punktem przyłożenia sferoidy. Wyrównanie nastąpiło więc 
przez postawienie tylko warunków bazowych, a łańcuch został wy
równany pomiędzy bazami: Cassel, D'Albert, Paryską, Perpignau. 

Po wyrównaniu tego łańcucha przystąpiono do wyrównania po
szczególnych łańcuchów równoleżnikowych przez postawienie również 
tylko warunków bazowych, gdyż łańcuchy te zostały wyrównane po
między bokami łańcucha południkowego podstawowego i poszczegól
nemi bazami: łańcuch równoleżnikowy paryski-pomiędzy bokami łań
cucha południkowego a bazą Oberhergheim; łańcuch równoleżnikowy 
"Moyenne"-pomiędzy bokami południka podstawowego a bazą Lyo
nu; łańcuch równoleżnikowy „Avignon"-pomiędzy bokami łańcucha 
podstawowego południkowego a bazą Salon (nawiązanie z triangulacją 
włoską) ; łańcuch równoleżnikowy „Amiens"-pomiędzy bokami łańcucha 
podstawowego a bazą belgijską (D'Etalle-Habay). 

Łańcuch południkowy Lyonu jeszcze nie jest wyrównany; ma być 
wyrównany w ten sposób : pomiędzy poszczególnemi łańcuchami 
równoleżnikowemi zostaną wyrównane części łańcucha południkowe
go, przez zastosowanie metody t. zw. ,,Compensation avec variation 
des coordonnees Geographiques". Metoda ta polega na wyrównaniu 
Sl;)ółrzędnych geograficznych: a więc każdy punkt daje jedno równa
nie na d <p i jedno na d d. 

d 
, W blokach, utworzonych przez łańcuchy równoleżnikowe i połu

rukowe, zostają wyrównane punkty I rzędu sieci wypełniającej 
w każdym bloku oddzielnie, przez zastosowanie tej samej metody. 

. Ze względu na jeden azymut wyjściowy dla całej sieci, dla kon
troli pracy i uniknięcia skręcania łańcuchów, poczyniono na całym 
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szeregu punktów obserwacje astronomiczne, wyznaczające azymuty 
boków, służą one tylko jako kontrola, a nie są uwzględniane przy 
wyrównaniu sieci. 

Punkty II rzędu są wyrównywane oddzielnie, każdy z osobna, 
przyczem przy wielkiej liczbie wizur wyrównuje się metodą rachun
kową, przy małej - metodą graficzną. 

Punkty III rzędu, czy to stanowiska, czy też punkty wcięte (na
sze punkty IV rzędu) zasadniczo wyrównywane są metodami gra
ficznemi. 

Co do tak szerokiego stosowania metod graficznych, zwłaszcza 
do punktów, na podstawie których wyznacza się dalsze punkty, na
leży, naszem zdaniem, odnosić się z pewnem zastrzeżeniem, pomimo 
nawet dobrych wyników. Sposób wyrównania sieci francuskiej nie 
wymaga jednak ścisłego wyrównania sieci II rzędu. 

Wyrównanie punktów III rzędu wykonują zasadniczo oficerowie, 
przeprowadzający triangulację szczegółową. 

Punkty I rzędu są obliczane w spółrzędnych geograficznych, Il 
i III rzędu-w spółrzędnych prostokątnych, przyczem dla punktów II 
rzędu, oblicza się następnie spółrzędne geograficzne. 

Obliczenia przeprowadza się odrazu w odwzorowaniu płaskim 
Lamberta. 

Niwelacja. 

Niwelacja precyzyjna nie jest wykonywana przez S. G. A., lecz 
przez specjalne biuro: Bureau du nivelement generał de la France, 
wchodzące w skład Ministerstwa Robót Publicznych. 

Na czele biura stoi inżynier Lallemand. Niwelacja precyzyjna 
wszystkich rzędów we Francji jest już ukończona, obecnie prowadzi 
się tylko pracę kontrolną. 

Za punkt zerowy przyjęto reper umieszczony w budynku Mareo
graphu w Marsylji. Do niwelacji precyzyjnej używano niwelatora 
Berthelenga, który to instrument używa również S. G. A. przy niwe
lacji w kolonjach. 

Repery niwelacyjne ustawiane są co 2 klm, pomiędzy niemi zaś 
3 punkty pośrednie. 

Repery punktów I i II rzędu, są to konsole żelazne, punkty ID 
rzędu mają zwykłe repery okrągłe, żelazne. 

Cięgi niwelacyjne I i II rzędu, starano się przedewszystkiem pro· 
wadzić wzdłuż koleii niższego zaś rzędu wzdłuż szos. Nie zauważono 
żadnych ujemnych wpływów ruchu kolejowego na rezultat pomiaru. 

Niwelacja trygonometryczna. 

W czasie pomiarów triangulacyjnych mierzone są zawsze kąty 
zenitalne, przyczem dla punktów I rzędu w 10 serjach, II rzędu w 5 
serjach, III rzędu w 2 seriach. 
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Punkty I rzędu, o ile tylko jest to możliwem, zostają dowiązane 
krótkiemi ciągami niwelacyjnemi, do reperów niwelacji ścisłejj punkt 
trygonometryczny w ten sposób wysokościowo wyznaczony uważany 
jest za reper i służy za podstawę przy obliczeniach. 

W czasie obserwacji I rzędu pomiar kątów zenitalnych przepro
wadza się nie do celów obliczeniowych, lecz doświadczalnych. Je
dnak, z tych obserwacji wyznacza się w przybliżeniu wysokości in
nych punktów trygonometrycznych I rzędu. 

Przy dalszej triangulacji, a więc Il i ID rzędu, wszystkie punkty 
tych rzędów położone w pobliżu reperów niwelacyjnych, łączone są 
również krótkiemi ciągami niwelacyjnemi i przez to wyznaczone są 
ich wysokości. Punkty trygonometryczne tak wysokościowo wyzna
czone uważane są również za repery: ponieważ w całej sieci wszyst
kich rzędów pomierzone są wysokości zenitalne, oblicza się obecnie 
ponownie wysokości punktów trygonometrycznych I rzędu a nastę
pnie II i ID rzędu, przechodząc z punktów trygonometrycznych repe
rów najkrótszą drogą do punktów I rzędu (jakby ciągami). 

Obserwacje magnetyczne. 

Oficerowie wykonują podczas prac obserwacyjnych również i po
miar.y magnetyczne w celu wyznaczenia zboczenia inklinacji oraz 
składowej poziomej. Narzędzia do obserwacji stanowią własność 
S. G. A., obserwacje notowane są w specjalnych zeszytach polowych, 
lecz obliczenia nie są przeprowadzane, surowe dane polowe dostar
cza się obserwatorium magnetycznemu do wykorzystania. Dzięki te
mu systemowi praca ta we Francji jest daleko posuniętą. 

Obserwacje astronomiczne. 

Obserwacje astronomiczne i obliczenia dokonywane są zasadni
czo przez oficerów S. G. A. Jednak astronomiczne wyznaczenie azy
mutu podstawowego wykonane było przez astronomów. 

W kraju obserwacje astronomiczne polegają na wyznaczaniu 
~Ymutów zapomocą teodolitów. W koloniach wyznacza się większą 
jość współrzędnych geograficznych, które stanowią podstawę do prac. 
ako narzędzia używa się wyłącznie astrolabji pryzmatycznej. 

Wnioski. 

Ponieważ S. G. A. oprócz prac w kraju przewaznte pracuje 
w koloniach, a więc w warunkach zupełnie odmiennych od naszych, 
dlatego niezawsze przy organizacji naszych prac w Polsce, można 
Wzorować się na systemie francuskim. 



92 Wiadomości Słutby Geograficznej Nr. 1 i 2 

Z ważniejszych spostrzeżeń, które mogą się przyczynić do ulep
szenia naszej organizacji prac geodezyjnych, podajemy następujące: 

1) Stworzenie oddziału specjalnego przy każdym D. O. K., w skład 
którego wchodziliby wszyscy inżynierowie geodeci, geometrzy, mier
nicy, słuchacze wyższych i średnich szkół mierniczych, oraz innych 
działów techniki, odbywający służbę wojskową. 

W oddziale tym przechodziliby oni zwykłe przeszkolenie woj
skowe, a służba geograficzna mogłaby tym sposobem czerpać siły po· 
mocncze do prac polowych i biurowych. 

Dla Wojskowego Instytutu Geograficznego byłoby to bardzo 
korzystne ze względu na wysoko stojące i szeroko rozwinięte szkol· 
nictwo miernicze. 

2) Utworzenie, na wzór francuski, hali doświadczalnej ze słupami 
betonowemi, na których możnaby było badać instrumenty przy po
mocy ustawionych kolimatorów. 

3) Wprowadzenie lekkich, przenośnych baraków obserwacyj
nych dla obserwacji I rzędu, 

4) Wprowadzenie nitek ruchomych przy okularach instrumen
tów przeznaczonych do obserwacji I rzędu, gdyż obserwacje przy 
pomocy nitek ruchomych zmniejszają w dużej mierze błąd nasta· 
wienia. 

5) Zbadanie wież systemu 11tripod" o których francuzi twierdzą, 
iż zupełnie eliminują skręcania się wież. 

6) Przeprowadzenie badań z astrolabją pryzmatyczną w celu 
przekonania się, czy słuszną jest opinia oficerów francuskich, jakoby 
wyniki, otrzymane przy wyznaczaniu spółrzędnych geograficznych 
astrolabją były dokładniejsze od pomiaru wykonanego instrumentu 
bez mikrometru nieosobowego. 

7) Zorganizowanie prac w sezonie zimowym tak, aby oficerowie 
nietylko mieli możność, lecz musieli pracować nad swem dalszym teo· 
retycznym wykształceniem, a także zwiększenie budżetu by mieli 
możność wprowadzenia w czyn swoich pomysłów (np. S. G. A. we· 
dług pomysłów poszczególnych oficerów buduje instrumenty, ze 
specjalnie na ten cel przeznaczonych kredytów; instrumenty te 
badane są czy pokładane nadzieje są słuszne. Obecnie próbuje się 
instrument o łożysku kulkowem). . 

8) Wykonanie niwelacji precyzyjnej ogólno·państwowej tak, jak 
we Francji, t. zn. pomiar ciągów niwelacyjnych I i II rzędu przepro· 
wadzić w całym kraju w przeciągu 3-4 lat, i całą sieć w ten sposób 
stworzoną wyrównać równocześnie. 

9) Wykonanie triangulacji szczegółowej tak, aby Wydział To: 
pograficzny W. I. G. otrzymywał punkty trygonometryczne w ~ęstośc1 
przyjętej we Francji, gdyż w ten sposób topograf zmuszony jest prze· 
prowadzić sobie triangulację, umieszczając punkty dodatkowe we· 
dług swej potrzeby, a więc tak, jak triangulator nie byłby w sta· 
nie ich podać. 
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Por. Serafin Felicjan. 

ORGANIZACJA I STAN PRAC POMIAROWYCH W SZWAJCARJI. 

W miesiącu lutym bieżącego roku zostałem wydelegowany z kpt. 
inż, Czarnotą przez Wojskowy Instytut Geograficzny do Czechosło· 

wacji, Austrii i Szwajcarii dla odbycia studiów nad organizacją prac 
triangulacyjnych w tych państwach. Pragnę się podzielić z czytel
nikami Wiad. Sł. Geogr. wrażeniami z mego pobytu w tym ostatnim 

kraju. 
Przed przystąpieniem do przedstawienia prac pomiarowych 

w Szwajcarii, omówię w krótkości ich organizację. 
Prace pomiarowe w Szwajcarii wykonywują trzy instytucje: 
1) Instytut Geograficzny (Eidgenosische Landestopograpbie). 
2) Komisja Geodezyjna Towarzystwa Badań Przyrody (Natur

forschende Geselschaft). 
3) Wydział katastralny Departamentu Sprawiedliwości i Policji. 
Instytut i Wydział Katastralny są instytucjami państwowemi, zaś 

Towarzystwo Badań Przyrody jest od państwa niezależne, a dla 
swoich celów otrzymuje tylko zasiłki od rządu. 

Kierownictwo nad pracami geodezyjnemi od przeszło 100 lat 
spoczywa w rękach wojskowości i Instytut Geograficzny jest naczelną 
instytµcją wykonywującą pomiary kraju z wyjątkiem prac katastral
nych i ściśle naukowych. 

Na czele Instytutu stoi dyrektor, którym jest zawsze wojskowy. 
Jemu podlega bezpośrednio: 

1) Adiunkt, który jest równocześnie sekretarzem technicznym. 
2) Szefowie sekcyj. 
3) Kierownik archiwum, który równocześnie prowadzi kancelarję. 
Instytut dzieli się na cztery sekcje: 
1) Geodezyjną. 
2) Topograficzną wraz z biurem konstrukcyjnem. 
3) Kartograficzną. 
4) Reprodukcyjną. 

1 
W praktyce jednak są tylko trzy sekcje, gdyż trzecia i czwarta 

z ały się w jedną całość. 
Obecnie jest dążność do nowej organizacji w ten sposób, że 

w najbliższym czasie będą tylko dwie sekcje t. j. geodezyjno-topo
graficzna i kartograficzno-reprodukcyjna. 

. Muszę zaznaczyć, że już obecnie niema ścisłego rozdziału po· 
!Illędzy sekcją 1-ą a 11-ą, gdyż prace są przeprowadzane wspólnie 
I to .w ten sposób, że zdjęcia nowe i fotogrametryczne wykonuje 
setc!a 1-sza, zaś doświadczenia fotogrametryczne i pros tow anie zdjęć -
jt ~Ja. II-ga. Pracownicy sekcji I-ej mogą być przydzieleni do sekcji 

·e1 1 odwrotnie. Np. rozpoczynając triangulację kraju, rzucili 
Wszystkie siły obu sekcji do tej pracy, a obecnie po jej ukończeniu, 

Przerzucają wszystkich do prac topograficzno - fotogrametrycznych -
Przez co uzyskują zupełne wykorzystanie pracowników, oraz wielką 
oszczędność przez racjonalne rozłożenie kredytów. 
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Sekcja ill zajmuje się tylko opracowaniem i reprodukcją map, 
gdyż Biuro Konstrukcyjne należy do sekcji Il-ej. 

Najważniejsza dla nas jest sekcja geodezyjna. Na jej czele stoi 
od roku 1909 wybitny fachowiec, organizator wszystkich prac geode
zyjnych w Szwajcarji, inż. Zoelly. Podlega mu około 36 pracowników
inżynierów lub z wykształceniem średnim. 

Historyc.zny rozwój prac. 

Zanim powiem cośkolwiek o pracach najnowszych, muszę dać 
krótki przegląd prac dawniejszych tembardziej, że możemy przez 
porównanie wyciągnąć wnioski, które mogą przynieść nam pewne 
korzyści. 

Historia tych pomiarów jest ściśle związana z ustrojem kanto· 
nalnym Szwajcarii, która jest związkiem, składającym się faktycznie 
z 22 autonomicznych republik. 

Triangulacja szwajcarska dzieli się na trzy wybitne okresy. 
I okres datuje się od drugiej połowy XVIII wieku i ciągnie się 

aż do czasu przystąpienia Szwajcarii do międzynarodowych pomiarów 
południkowych, t. zn. do roku 1862. 

W tym okresie zostały wykonane różne drobne pomiary przez 
poszczególne kantony, zależnie od ich potrzeb: pomiar części łań· 
cucha I rzędu przez oficerów francuskich, obejmujący południowo
zachodnią część kraju; większa triangulacja, tak zw. Tralesa, w środ· 
kowej części kraju; wreszcie pomiary prof. Eschemana na tych ob· 
szarach, gdzie ich dotąd nie było. Te wszystkie bardzo niejednolite 
pomiary wykorzystał gen. Dufour jako podstawę do stworzenia mapy 
kraju w projekcji Bonne'a, w skali 1: 100 OOO. 

Il okres, od roku 1862 do 1891, tworzą pomiary Komisji Geode· 
zyjnej, która zadecydowała przeprowadzenie nowych i jednolitych 
łańcuchów, celem nawiązania triangulacji francuskiej, niemieckiej, 
austrjackiej i włoskiej dla celów naukowych, co miało dać równo· 
cześnie podstawy dla pomiarów całego państwa (Zał. Nr. 1). Pomiary te 
zostały oparte na trzech bazach, założonych koło Aarberg, W einfelden, 
i Bellinzona. W tym czasie prowadzą poszczególne kantony dalsze 
pomiary dla swoich potrzeb gospodarczych, opierając je na tymcza· 
sowych wynikach triangulacji naukowej. W większości kantonów 
przeprowadzono nawet pomiary katastralne. 

Na podstawie tych wszystkich prac została stworzona nowa 
mapa w rzucie Bonne'a w skali 1: 50 OOO, której arkusze tworzą t. zw. 
atlas Siegfrieda, a która jeszcze dotychczas, mimo różnych braków, 
jest ogólnie używana. 

Prace najnowsze. 

Okres ill obejmuje pomiary najnowsze, od roku 1909 do 1922, 
w którym to okresie czasu na całym obszarze Związku została zało· 
żona jednolita sieć od I do III rzędu, oraz bardzo liczne pomiarY 
wykonane w poszczególnych kantonach. 
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Powody przeprowadzenia nowych pomiarów. 

Konieczność nowych pomiarów, jednolicie obejmujących cały 
Związek, została wywołana szybkim rozwojem życia gospodarczego. 
Dotychczasowe pomiary katastralne, opierając się na różnych trian
gulacjach, wykazywały wielkie niedokładności. Istniejących 19 roz
maitych układów z powodu nieskoordynowania dawniejszych prac 
poszczególnych kantonów, sprawiało wielkie trudności przy pomia
rach technicznych międzykantonalnych. Istniejące mapy w rzucie 
Bonne'a wykazywały wielkie zniekształcenia, co również odbijało się 
przy pracach technicznych i stwarzało wielkie trudności, zmuszając 
często do zdjęć czysto lokalnych. 

Pierwszy asumpt do tych nowych pomiarów dał Instytut Geo
graficzny, a poparł go całą siłą szwajcarski Związek Geometrów. 

Technicznie kwestję tę rozwiązał prof. Max Rosemund w swej 
pracy p. t. 11Le systeme de projection de la mensuration suisse", 
opublikowanej w r. 1903. Prawnie kwestię tę rozwiązała ustawa 
wydana w r. 1907. 

Powołana została komisja do opracowania różnych instrukcyj, 
które następnie w r. 1910 zostały zatwierdzone przez władze związ
kowe. Oprócz tego, komisja złożona z rzeczoznawców specjalistów 
pod kierownictem inż. Zoelly, piastującego do dnia dzisiejszego go
dność szefa wydziału triangulacyjnego, miała zbadać cały dotychcza
sowy dorobek geodezyjny, a w szczególności sieć I rzędu Komisji 
Geodezyjnej. Prace te zostały ukończone w roku 1909. 

Podstawy dla nowych pomiarów. 

Komisja uchwaliła następujące zbadane i rozpatrzone wnioski: 
1) Za elipsoidę odniesienia przyjmuje się elipsoidę Bessela. 
2) Za punkt styczności elipsoidy do geoidy, oraz za początek 

układu dla prac geodezyjnych dla całego Związku przyjmuje się ob
serwatorium astronomiczne w Bernie. 

3) Za podstawę do założenia jednolitej sieci na terenie ca
!ego Związku przyjmuje się łańcuch Komisji Geodezyjnej, który został 
Już przeliczony na nowy rzut w roku 1903 - 1904. 

4) Projekcją Bonne'a, jako dającą wielkie zniekształcenia, za
stąpić rzutem walcowym ukośnym prof. Rosemunda. 

5) Zarzucić 19 układów lokalnych i przeprowadzić na nowo 
Pomiary katastralne w rzucie Rosemunda. 

Przeprowadzenie prac. 

Opierając się na uchwale Komisji, przystąpiono natychmiast do 
Pracy i wykonano w latach 1909 - 1922 triangulację na całym obsza· 
rze Związku. Ukończenie tych prac było początkowo przewidziane 
!}a rok 1927, jednak Departament Finansów, w dobrze zrozumianym 
IDteresie państwowym, skrócił ten termin przez dodanie odpowiednich 
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kredytów. Od lat 7-miu prowadzi się zagęszczenie do IV rzędu 

i pomiary katastralne przy pomocy fotogrametrji i użyciu wszystkich 
najnowszych środków technicznych - (pracowano nowemi instrumen· 
tami Wilda i Bossharda). 

Komisja postanowiła wprawdzie przyj ąć za podstawą łańcuch 
I rzędu dawniejszej pracy naukowej, jednak na wniosek inż. Zoęlly, 
dyrektor Instytutu zarządził pomiar wszystkich kątów tego łańcucha 
na nowo z taką dokładnością, ażeby możliwie wszystkie nieznaczne 
błędy można było stwierdzić. Części łańcucha, w których zostałby 

stwierdzony błąd, miały być na nowo pomierzone i przeliczone. 

Całą tę wielką pracę triangulacyjną rozpoczęto od założenia 

sieci II rzędu dla północno-zachodniej Szwajcarji, gdzie były do wy
konania bardzo pilne prace. Na pozór dziwnem może się wydawać 
rozpoczynanie pracy od niższego rzędu, ale trzeba wziąć pod uwagę, 
że Szwajcarzy są narodem praktycznym i bardzo oszczędnym, a po· 
nieważ w całej północnej części kraju była już sieć I rzędu Komisji 
Geodezyjnej, więc wzięli się natychmiast do jej wykorzystania tem. 
bardziej, że domagały się tego kantony. 

Wywiad i stabilizację przeprowadzono w latach 1909 - 10, ob· 
serwację zaś w 1911. Równocześnie były prowadzone prace nad 
sprawdzeniem łańcucha naukowego. Stwierdzono, że niektóre punkty 
są uszkodzone, względnie zaginęły i niema możności zidentyfikowania 
punktów znalezionych z obliczonemi. Z tego powodu kilka punktów 
końcowych części wschodniej łańcucha trzeba było odrzucić zupełnie 
i pomierzyć na nowo, jak również cały łańcuch, idący przez Alpy, 
a wiążący się z Włochami. Łańcucha tego, z powodu skręcenia, nie 
można było w żaden sposób związać z nową triangulacją, gdyż po 

wypełnieniu sieci otrzymano różnicę we współrzędnych około 11
/ 2 m. 

Obecnie posiada Szwajcaria 5.000 punktów I - Ili rzędu, t . zn. 
9 punktów na 100 km.2 Gęstość ta nie jest wszędzie jednakową lecz 
zależy od trudności terenowych, wartości terenu, oraz okresu, w któ
rym pierwsze prace były wykonane, gdyż trzeba tu dodać, że nie
które kantony nie były na nowo pomierzone (Bazylea - miasto, 
Bazylea - wieś, Appenzell, Rodes), a tylko sieć ich przeliczono na 
nową projekcję. Z tych samych powodów i dokładność wyznaczenia 
punktów nie wszędzie jest jednakową, jednak zupełnie wystarcza dla 
wszystkich celów gospodarczych, a oto tylko chodziło. Tam, gdzie 
triangulacja była przeprowadzona od początku do końca, wyniki stoją 
na tak wysokim poziomie, że przewyższają podobne prace w Niem· 
czech, Austrii i Ameryce. Dowodem tego jest triangulacja szczegó· 
łowa, której dokładność stoi daleko wyżej od przewidzianej instrukci~ 
i nie było dotąd wypadku, ażeby błąd we współrzędnych doszedł 
do 2 cm. 

Dokładność tę, według słów inż. Zoelly, zawdzięczać należy nie
tylko dobrze przeprowadzonej obserwacji, lecz w równej mierze do
brej stabilizacji i centrowaniu stanowisk, a także temu, że cała sieć 
była szybko i prawie równocześnie . zaobserwowaną, a nie jak da· 
wniej rozłożona na dziesiątki lat. 
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Słeć triangulacyjna 1-go rzędu. 
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Prace polowe. 

Sieć I do Jl! rzędu była zaprojektowana w biurze, a następnie 
sprawdzona przez wywiad w terenie, który nie nastręczał żadnych 
trudności, gdyż Szwajcarja jest krajem wysokogórskim. Sieć trójką
tów I rzędu odznacza się bardzo małemi bokami, co ułatwiło zag('Jz
szczenie Il i III rzędu. 

Budowa. 

Budowę i stabilizacje wykonano równoległe z wywiadem, zaś ob
serwację, oddzielnie. Sygnałów wysokich nie budowano, ponieważ 
wszystkie punkty znajdują się na szczytach dominujących nad oko
licą. Zdarzały się wypadki, że budowano wieże żelbetowe lub drew
niane, ale finanso.wały je zarządy leśne lub gminy dla swoich celów 
gospodarczych czy turystycznych. Wieże żelbetowe wykazały bardzo 
wielką odporność na ciśnienie wiatru. 

Zależnie od rodzaju sygnału, stanowisko było centryczne lub 
ekscentryczne. Jeśli sygnał zbudowany był w postaci piramidy cztero
nożnej, to stanowisko budowano centrycznie z betonu. Sygnały takie 
wykonane były z kątówek żelaznych obitych blachą cynkową. Bardzo 
często zamiast piramid, układano nad centrem słup z kamieni niczem 
nie spojonych o śre.dnicy 11 / 2 - 2 m., a w środku umieszczano centrycz
nie krzyżak. W tych wypadkach miejsce dla stanowiska instrumentu 
było zgóry wyznaczone i zastabilizowane krzyżem wyrytym w skale, 
a elementy ekscentryczności bardzo dokładnie pomierzone. Zdarzały się 
w takich razach wypadki, że obserwowano wprost ze statywu. Na 
punktach II rzędu przeprowadzono stabilizację i budowę stanowiska 
w podobny sposób. 

Stabilizacja. 

O ile wywiad nie nastręczał trudności, o tyle stabilizacja była 
bardzo uciążliwa ze względu na konieczność dostarczenia potrzebne
go materiału na wysokie szczyty. Tern również tłómaczy się różno
rodność wymiarów stosowanych kamieni i płyt stabilizacyjnych. Za
sadniczo stabilizowano I rząd pf!Jtą granitową i słupem. Na punktach, 
n'! których znaleziono starą stabilizację, została ona obetonowana, a nad 
lll<J llstawiano okrągły shzp betonowy, który był równocześnie stanowi
s~ie1!' instrumentu. Jako dalsze zabezpieczenie punktu osadzano 1„ 
,,.~wwdki" różnego rodzaju, zależnie od warunków terenowych. 
. ~ozpatrując stabilizację dalszych rzędów, nabiera się przekonania, 
~e pojęcie jej ważności wzrastało z biegiem prac tak, że obecnie IV rząd 
Jest stabilizowany z równą starannojcią jak I rząd. Zmienił się tylko 
mat~rjał, gdyż zamiast płyt granitowych używa się płyty z glinki 
spec1alnie wypalanej, o szklistej polewie odpornej na wszystkie wpły
wyal zewnętrzne, które prócz nieograniczonej trwałości, mają wielką 
z etę taniości. 

Przy I rzędzie, jak również i przy niższych r_zędach, dawane 
są świadki, które pomierzone były bardzo dokładnie, zarówno do 

7 
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swego położenia jak i wysokości względem centrum, co daje możność 
zupełnie dokładnej rekonstrukcji punktów w razie jego zaginięcia. 

Obserwacje. 

Grupa obserwacyjna składa się z 1 inżyniera, 1 asystenta, 1 pro
tokólanta i zależnie od warunków pewnej ilości tragarzy. 

Obserwacje I i II rzę,du wykonano prz~ważnie rów~ocześnie, wy
łącznie instrumentami Hindebranda o średnzcy koła poziomego 20 cm. 
metodą sektorów. Instrumenty Wilda wówczas jeszcze. nie istniały 
i zostały dopiero później skonstruowane na podstawie zebranych 
doświadczeń. . . 

Dla usunięcia błędu podziału, przesuwano koło o wielkość mierzo-
nego kąta. Metoda S~hrei~era, którą p~sługi:Wa~o. się P.oc~ątkow?, 
okazała się nieodpow1ed01ą z powodu memoznosc1 wyehmmowama 
z całości obserwacji kierunków niedogodnych do nastawienia. Me
toda sektorów natomiast daje możność zaobserwowania złego kie
runku w ten sposób, że nie psuje całości. Polega ona na tern, że 
najdogodniejsze kierunki tworzą sektory, a do nich dowiązuje się 
pozostałe. Teoretycznie metoda ta nie daje dla wszystkich kierun
ków równych wag, jednak Szwajcarzy nie przywiązują do tego 
żadnego znaczenia, gdyż błędy wynikłych obserwacji i warunkó~ 
atmosferycznych dają większe błędy, niż uzyskana z zastosowama 
ścisłych wag dokładność. , . 

Obserwacje wykonano według zgory określonego planu, nad~Jąc 
kierunkom I rzędu wagę 10, zaś Il rzędu wagę 6. Celowano bądz Il(! 
sygnały, bądźlo na światło heljotropów - zależnie od. okoliczności, 
j ednak o ile możności starano się obser'!'?wać bezpoś~·~d1110 na syqnały 
ze względu na uz yskiwane lepsze wynzkz. ObserwacJL nocnych me ro
biono zupełnie. 

Ze względu na wysoką dokładność w budowie obecnych instru· 
mentów, jak również z powodu pewności, że otrzymany instrument 
jest dobrze zrektyfikowany, runu nie wyznaczano. Dalszym motywem 
nie wyznaczania runu była pewność, że błąd obserwacji jest zawsze 

· większy niż wartość runu. . 
Dopuszczalna różnica w pomiarach tego samego kąta wynosiła 

3 sekundy. Zamknięcia trójkątów są w granicach około 0,3 sekundy, 
zdarzały się j ednak 1,6 sekundy; naogół j ednak są bardzo dobre, gdyż 
błąd według wzoru Fe~~era wynosi 0,4 selwn1Y.· . 

Wyrównanie staCJL dokonywano na m1e1scu przed opuszczeniem 
punktu. 

Oblic,zenie wyników. 

Wyrównanie nowej sieci zostało wykonane metodą pośredniczącą 
w dwóch grupach z przymusem nawiązania do łańcucha pods!m~owego. 

Zdawaćby się na pozór mogło, że cała praca polowa 1 biurowa 
nie była przeprowadzona ściśle według zasad na~kowych, g~yż moż~a· 
by tu kwestionować czy równoczesne obserwaqe _wszystkie~ rzędow 
są dobre i pożądane, lub też dowolne zaokrąglerue wag kierunków 
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do jednej wagi wspólnej, jednak, jak to dowiodło zagęszczenie sieci 
aż do IV rzędu, dokładność przeszła wszelkie oczekiwania, współ
rzędne bowiem punktów, jak to wspomniałem, nie wykazują nigdzie 
błędu, któryby dochodził do 2 cm. 

Dhrgo!ci obserwowanych boków trójkqtu całej nowej sieci wahają 
się w gramcach 23 - 45 km., jeśli nie weźmiemy pod uwagę boku 
Dufourspitze-Gridone, długość którego wynosi około 80 km. 

Widzimy więc z ~riangulacji .Szwajcarskiej, że podobnie jak 
i w wielu innych państwach, długie boki są obecnie zupełnie zarzu
cone, ponieważ stwarzają bardzo wielkie trudności przy zagęszczaniu 
sieci i przy obserwacjach niższych rzędów, a prócz tego wymagają 
odpowiednich nadzwyczajnych warunków atmosferycznych dla doko
nania obserwacji. 

Nasze nowe projekty dalszych prac pomiarowych już to uwzglę
dniają, a prócz tego dają możność wyrównania sieci sposobem inży
niera Krovaka, na czem w przyszłości zyska się ogromną oszczędność. 

W Szwajcarii, zarówno jak i w Czechosłowacji, zwracano nam 
specjalną uwagę na dobre założenie sieci i dobrą stabilizację, ażeby 
państwo jaknajprędzej mogło mieć z niej pozytywną korzyść przy rozwią
zywaniu swoich praktycznych zagadnień gospodarczych i technicznych. 

Inż. Zoelly specjalnie zaznacza, że Szwajcaria musiała aż trzy 
razy przeprowadzać triangulację tylko dlatego, :te nie było ciągłości 
prac i dobrej stabilizacji. 

Drugi rząd wykonano częściowo równocześnie z pierwsz ym, a na
stępnie przy dalszem j ego prowadzeniu - przeważnie w połączenill 
z lrze~~m rzędem. Wyrównano j e jako punkty poj edy(zcze, a częJciowo 
podwo1ne. 

m rząd. 
Współrzędne geograficzne obliczono dla punktów I i Il rzędu. 
Przy III rzędzie stabźlizacja była podobnie wykonana jak przy 

rzędach wyższych, tylko zastosowano kamienie o mniejszych wymiarach. 
Obserwacje wykonano również metodą sektorów o wadze kiemnku 4. 
Obserwacje pionowe- w trzech poczelach przy obustronnych celowych. 
C.elowe Jednostronne są dozwolone tylko dla punktów, na których 
DJema stanowiska. Kąty wysokości mierzy się z uwzględnieniem 
wychylenia libell kolimacyjnej. 
. . Prace III rzędu były prowadzone jui kantonami na podstawie 

s1ec1. rzędów wyższych w kolejności zgłoszeń, by dać podstawę dla 
POD1Jarów katastralnych, które rozpoczęły się w r. 1915. 

W roku 1922 zakończono triangulację III rzędu, dając w ten 
s1os6~ 5.90~ punk~ów, podstawę ~la triangulacji IV rzędu, która jest 
? ee.ni~ Juz prawie na ukończemu, gdyż 75°/0 t. zn. 40.000 punktów 
Jest Juz ~yznaczonych. Triangulację katastralną oddaje się na akord 
Pra<}°wn1kom prywatnym, co odciąża państwo, nie przysparzając mu 
Wca e większych kosztów. Wszystkie punkty IV rzędu są określone 
Pr~ez cięcia skombinowane. Kąty mierzy się metodą kierunkową 
w Jednym, ewentualnie dwu poczetach. 
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Teodolitów repetycyjnych nie używa się już zupełnie, natomiast 
pełnię praw obywatelskich zyskał teodolit Wilda, jako dający naj
lepsze wyniki i wielką ekonomię pracy i papieru. 

Niwelacja. 

Wykonanie prac niwelacyjnych w terenie poprzedza wywiad i sta
bilizacja punktów, którą przeprowadza się rok przed rozpoczęciem po
miarów. Wszystkie repery i grupy reperów nanosi się na mapę, którą 
następnie otrzymuje obserwator dla swojej orientacji. Repery główne 
osadza się co 1 - 2 km., zaś co 500 metrów daj e się repery pośrednie, 
które jednak nię są wykazywane w zestawieniu. 

W po/u pracują 2 grupy. 
Każda lif1ja jest mierzona 2 razy, tam i z powrotem, pr~ez .2 in

żynierów, idących w przeciwnych kierunkach. Długość celowych waha 
się w zależności od terenu od 25 do 5 metrów. Pomiar wykonuje się 
w j ednem położeniu lunety. Jako granicę dokładności przyjęto wartości 
podane przez Międzynarodową Unję Geodezyjną. Jednak według słów 
kierownika referatu niwelacyjnego, uzyskano o wiele wyższą dokła
dność niż przepisana wzorami międzynarodowemi. 

Praca nad nową siecią niwelacyjną trwała od roku 1903 - 1918, 
wyrównanie nie j est j ednak j eszcze zupełnie wykof1.czone i zestawia się 
dopiero wyniki tak, że bliższych dat dotyczących wykonanej pracy 
nie można było uzyskać. Ogólnie na 1 sezon, na 1 pracowllika prz y
pada około 190 km., a ponieważ praca w polu trwa 41/ 2 miesiąca, 
więc średnio łącznie ze świętami wypada 1,4 km dziennie. 

Do pracy używa się obecnie tylko instrumentów Zeiss'a Nr. 3 z ła
tami o taśmach illwarowych. Łaty są badane i sprawdzane przed 
wyjściem i po powrocie z pola na specjalnym komparatorze, a prócz 
tego porównuje się je stale w polu podczas pracy. 

Poziomem odniesienia dla prac niwelacyjnych jest poziom morza 
Śródziemnego w Marsylji, przeniesiony zapomocą niwelacji precyz yjnej 
na punkt Pierre de Niton w Genewie. 

Instytut Geograficzny wykonuje tylko ciągi gl6wne, wiążąc je 
w poligony, które są podstawą dla dalszych prac prowadzonych już 
przez kantony. 

Biuro \Veryfikacyjne. 

Jako osobny oddział Instytut Geograf. posiada Biuro Weryfika· 
cyjne, do którego należy również rektyfikacja instrumentów. Biuro 
prowadzi inżynier, który prócz tego bada błędy podziału koła teodo
litów zapomocą kolimatora Wilda. 

Zadaniem tego biura jest sprawdzenie prac triangulacyjnych 
niższych rzędów, oddawanych w akord oraz obliczanie wynagrodzenia 
za przeprowadzoną pracę. Sprawdzanie to odbywa się bardzo szybko, 
gdyż polega tylko na badaniu dokładności i wielkości błędu, jak rów· . 
nież ogólnego przeprowadzenia pracy. W razie odrzucenia części 
pracy, musi być ona przez wykonawcę powtórzona na koszt własny, 

Nr. 1 i 2 Ze świata. 101 

Fotogrametrja. 

Na bardzo wysokim poziomie stoją prace fotogrametryczne, które 
prowadzi się na wielką skalę od roku 1920. Dotychczas ma zasto
sowanie głównie terrofoto, dla zdjęć topograficznych w skali 1:25 OOO. 
Aerofoto było dotąd tylko w stadjum prób, które jednak wypadły 
pomyślnie i obecnie Instytut Geograficzny ma otrzymać na stałe 
2 płatowce, przystosowane specjalnie dla zdjęć aerofotogrametrycznych. 

Prostowanie zdjęć przeprowadza się w skali 1 : 10 OOO, które po
mniejsza się następnie na 1 : 25 OOO. 

Wykorzystanie zdjęć w stereoautografie przeprowadza się nie 
na papierze, który podlega różnym wpływom i daje następnie znie
kształcenia, lecz na szkle pokrytem specjalną cienką warstwą masy -
żelatynowej. Zapomocą koordynatografu nanosi się na płycie szkla
nej punkty trygonometryczne, a następnie w stereoautografie wy· 
kreśla się sytuację i warstwice. 

Fotogrametra pracuje przy wykorzystaniu zdjęcia razem z topo
grafem, który dany odcinek będzie opracowywał. Dzieje się to dla
tego, by topograf, wychodząc w pole dla uzupełnienia swego arkusza 
był już doskonale zorientowany w pracy, którą ma przeprowadzić. 
Metoda ta, dała bardzo dobre wyniki, wielką oszczędność czasu i pie· 
niędzy, t . zn. przyspiesza wykończenie zdjęć większych terenów przy 
tych samych kosztach. 

Gdy całe zdjęcie w skali 1 : 25 OOO zostało już w stereoautografie 
naniesione na płytę szklaną, przenosi się je drogą fotograficzną na 
papier naklejony na płycie aluminiowej, przez co unika się znów 
różnych deformacyj papieru, Płyta ta jest oryginałem, który przecho
wuje się w archiwum i z którego robi się dowolną ilość odbitek, oraz 
pomniejszenie do skali 1 : 50 OOO. Odbitki również na płycie alumi· 
njowej otrzymuje topograf w pole do dalszego opracowania. 

Prostowanie zdjęć odbywa się prostownikiem Zeissa. Dawniej 
używano do wykorzystania zdjęć wyłącznie stereoplanigrafu Zeissa, 
obecnie jednak pracuje się również stereoautografem Wilda. Na 
podstawie przeprowadzonych prac okazało się, że aparat Wilda jest 
lepszy i dokładniejszy. 

Jak szerokie pole działania zyskała sobie foto~rametrja, najlep· 
szym dowodem jest jej współpraca z katastrem. Te prace nie pro· 
wadzi już jednak państwo, lecz oddaje się firmom prywatnym, któ
rych jest trzy. 

Prace topograficzne i kartograficzne. 

. Chcąc mieć całokształt prac Instytutu, udaliśmy się przed wy
Jazdem do szefa wydziału II, majora Schneidera, znanego w świecie 
z! swoich prac fotogrametrycznych. Troską wydziału II. od najdaw
ruejszych czasów było dać Związkowi jaknajlepszą mapę. Pierwszą 
mapą, obejmującą cały Związek, była mapa wydana w zeszłym stu
l~ciu, tworząca t. zw. atlas Dufoura w skali 1:100000. Zdjecia ory· 
ginalne tego atlasu były robione w skali 1:25 OOO dla części kraju 
Ważniejszych l!ospodarczo, t. zn. w dolinach, zaś 1:50 OOO - w górach. 
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Nie wszystkie jednak są wykonane przez Instytut, gdyż część ich 
wydały towarzystwa prywatne, jak różne kluby turystyczne i t p 
a które. D~four wykor~ystał dla pracy ogólnej. ' ., 

. Zd1ęc1~ te m1a!y Jednak dużo wad i mogły zadowolnić tylko cele 
wo1skowe 1 to . ogolne, za~ . celom gospodarczym nie odpowiadały 
z powodu mał~J dokładnosc1 podstaw, na której były oparte. Po 
pe'Y'nym okresie czasu, atlas ten był niewystarczającym nawet dla 
~01ska, wobec . tego pułko.wnik Siegfried powziął myśl, a następnie 
1ą pr~~prow:adz1ł . stworz~me!11 mapy nowej. Jest ona o wiele do
kładnie1sza 1 zawiera w1ęce1 szczegółów, będąc jednak opartą na 
~tarr,ch mapach. Dufoura, ~a wszystkie jej błędy wynikające z pro
JE:kcJt. Jednak. 1 ten at!as me ?Ył jes~cze jednolity z powodu opar· 
c1a go 1;1a r.óznyc~ tr1angulaC)ach meskoordynowanych. Mimo że 
map~ S1eg~neda Je.st w ?gólnem użyciu, nie odpowiada ona zu
pełme. st~w1anym JeJ obecme wymaganiom, wobec tego robi się no
we zd1ęc1a. 

Podstawą dla n.owych zdjęć, są plany katastralne i zdjęcia foto
grametryczne. Orygmalne zd1ęc1a katastralne wykonuje się w skali 
1:1000, ewent. 1:2 OOO, a z nich przez pomniejszenie tworzy się plany 
przeglądowe 1:5 OOO, ewent. 1:10 OOO, zależnie od obszaru gminy. 

Na planach przeglądowych i leśnych muszą być przedstawione 
kształty terenu zapomocą warstwic, co wykonuje w terenie geometra 
który przeprowadzał zdjęcia katastralne. ' 

Błąd naniesienia warstwic nie może przekraczać: 

(1.0 + 10 +) m. przy warstwicach 10 metrowych 

1 
(0.5 + 5 n ) m. u 5 

" .. 
1 

(0.2 + 2 n ) m. ,, 2 .. " 

gdzie + oznacza nachylenie tere~u. 

Obecnie są 2 projekty wydania nowego zbioru map. 
Pierwszy projekt obejmuje wydanie 1:25 OOO 1:50 OOO i 1·100 OOO 

dru~i projekt obejmuje wydanie 1 : 10 OOO, 1: 33 OOO i 1: 100 OOÓ któr; 
z mch będzie zadecydowan~ jeszcze niewiadoma, gdyż obecni~ Sztab 
Generalny prowadzi badama nad mapą w skali 1 · 50 OOO a równo· 
cze~nie studjuje, czy mapa w tej skali wystarczy ró.wnież 

1

dla innych 
celow. 

Różnicy kosztów mapy, wykonanej sposobem zdjęć stolikowych 
w polu a sposobem fotogrametrycznym, według słów mjr. Schneidera -
niema żadnych. Koszt, wliczając w to amortyzację kosztownych 
aparatów w ciągu lat 20, jest ten sam, tylko dokładność zdjęć fo
to~rametrycznych jest dwa razy większa, a czas pracy - trzy razy 
krotszy. · 

Wszystkie prace prowadzone przez Instytut, jak nam to na każ
dym kroku zaznaczano, miały na celu nietylko zadowolenie potrzeb 
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wojska, lecz również potrzeb gospodarczych państwa i były tak pro
wadzone, żeby nie zaszła potrzeba powtarzania prac przez inne 
instytucje. Obecnie całą siłą przeprowadza się prace katastralne, 
które nietylko opierają się na pracach Instytutu, lecz w niektórych 
działach prowadzone są wspólnie. Pracom tym przyświeca zawsze 
cel ogólna-państwowy i jaknajwiększa oszczędność w przeprowadza-
niu całości. 

POMIARY KATASTRALNE. 

Kataster szwajcarski stoi obecnie w Europie na najwyższym po
ziomie i stosuje w swej pracy najnowsze środki techniczne. 

Cel pomiarów katastralnych. 

Pomiary katastralne obejmują triangulację IV rzędu i pomiar 
własności. Pomiary te służą do założenia i prowadzenia ksiąg grun
towych, a więc podstawy, według których są przeprowadzone, mają 
głównie na względzie potrzeby katastru. Ponieważ jednak Szwajcarzy 
są narodem bardzo oszczędnym i praktycznym, przeto starają się aby, 
stosunek kosztu pracy do jej użyteczności był jak najlepszy: 

Pomiary zatem muszą służyć i innym celom, a mianowicie: 
1) Jako podstawa dla budownictwa przy projektowa

niu kolei, szós, dróg gruntowych, kanałów, regulacji dróg 
wodnych, przeprowadzenia linii przewodów elektrycznych 
i t. d. 

2) Dla celów gospodarki leśnej, jako podstawa przy 
zakładaniu dróg leśnych i planów gospodarczych. 

3) Jako podstawa dla stałego uzupełniania oficjal
nych map. 

4) Dla Skarbu, jako podstawa dla sprawiedliwego wy
miaru podatku gruntowego (t. zw. kataster podatkowy). 

Pomiary katastralne tworzą również główną podstawę dla prac 
komasacyjnych, przeprowadzanych obecnie w niektórych kantonach. 

Organizacja. 
I 

Organizacja pomiarów katastralnych łączy się ściśle z ustrojem 
kantonalnym Szwajcarii i każdy z kantonów ma swoje własne, różnią-· 
ce się w pewnych szczegółach, przepisy do wykonania zdjęć. 

Koszta pomiaru dzielą między sobą Związek oraz kantony. W pra
ca':~ _!ych ma Związek zastrzeżony nadzór n~d wykonaniem tńangu
lac11 IV rzędu i planu przeglądowego oraz ich kontrolę, samo zaś 
Pr.zeprowadzenie pracy jest rzeczą kantonu, który za nią jest odpo
wiedzialny przed Związkiem. 
. Kierownictwo i nadzór z ramienia Związku ma Rada Związkowa 
! Departament Sprawiedliwości i Policji, któremu jako organ fachowy 
Jest przydzielony inspektor pomiarowy. Triangulacją IV rzędu nad-
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zoruje i sprawdza Instytut Geograficzny (Eidgenosische Landestopo
graphie). 

Pierwszem zadaniem kantonu przy prz~_rowadzeniu pomiarów 
jest kierownictwo administracyjne triangulacji IV rz. i nadzór nad po
miarami szczegółów i ich sprawdzeniem. Zajmuje się tern geometra 
kantonalny. 

Drugiem zadaniem jest przeprowadzenie triangulacji IV rzędu 
11Fermarkung''. pomiarów parcel i ich dalsze uzupełnianie. 

Triangulacja IV rzędu jest zupełnie oddzielną częścią całokształtu 
prac i przeprowadzają ją urzędnicy kantonalni, lub też geometrzy 
prywatni na podstawie rozpisanego konkursu. 

Fermarkung i pomiar parcel wykonywują wyłącznie geometrzy 
prywatni akordowo, jednak dla ustrzeżenia się przed ewentualną do
wolnością zawiera z niemi kanton kontrakt. 

Dokładność pomiarów nie we wszystkich częściach kraju jest 
jednakowa, lecz zależy od warunków lokalnych: ceny ziemi, lasów 
i pastwisk. Z tego powodu są trzy instrukcje dla zdjęć: 

a} Instrukcja I stawia wysokie wymagania w dokładności tam, 
gdzie cena ziemi jest bardzo wysoka, a więc w miastach jak Berno, 
Zurych, Baryka i t. p. 

b} Instrukcja II - dla dokładności normalnych w terenach o śre
dniej wartości ziemi, a więc miasteczka i większe miejscowości o wy
sokiej cenie ziemi, wsie i wartościowe pola. 

ej Instrukcja III - o zmniejszonej dokładności na terenach, gdzie 
cena ziemi jest niska, więc dla Alp, pastwisk wsi górskich i mało 
wartościowych pól. 

Czas trwania prac kataatralnycb. 

Prace katastralne w poszczególnych kantonach były przeprowa
dzane również i dawniej. Ponieważ jednak podstawy, na których 
były oparte, nie odpowiadały stawianym obecnie wymaganiom, trzeba 
więc je było rozpocząć na nowo i przeprowadzić dla tych kantonów, 
gdzie nie został on uznany za wystarczający. Podstawę do tych prac 
dała nowa tńangulacja od I- ID rz. wykonana w latach 1909- 22. 

Czas trwania tych wielkich prac został przewidziany na 60 lat, 
a rozpoczęto je w r. 1917. Postępują one według planu ułożonego 
przez Związek, a który przewiduje kwotę, jaką rocznie każdy kanton 
na ten cel musi wyłożyć. Teraz już jest zależne tylko od kantonu 
'i jego potrzeb sposób przeprowadzenia prac i ich kolejność w ramach 
planu finansowego. ułożonego przez Związek. 

Udział Związku w koaztach prac. 

Lwią część kosztów, połączonych z przeprowadzeniem prac ka
tastralnych, bierze na siebie Związek, zaś nieznaczną tylko część kan
ton. I tak, punkt tńangulacyjny IV rzędu w górach, gdzie są bardzo 
ciężkie warunki transportowe, kosztuje 160 fr., z tego Związek opłaca 
110 fr. (to samo dotyczy wielkich miast), na wszystkich innych tere-
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nach 120 fr., w tern udział Związku 80 fr. Za każdy I ha pomiarów 
szczegółowych udział Związku wynosi: -

1) w obszarze instrukcyjnym I - 60° / 0 kosztów I zaś maksimum 
300 fr. 

2) w obszarze instrukcyjnym II - 70°/0 kosztów 
3) li li m - 80°/o ,, 
Koszta stabilizacji granic opłaca kanton. 
Podstawą dla wszystkich prac katastralnych jest triangulacja IV 

rzędu, która opier~ się na współrzędnych ~rostokątnych płaskie~ Trian
gulacji Związkowe) I- ID rzędu. dla któreJ punktem zerowym Jest ob
serwatorjum astronomiczne w Bernie. 

Punkty IV rzędu obliczane są na płaszczyźnie jako punkty po
jedyńcze - punktów podwójnych i potrójnych nie uznaje się ze wzglę
du na większą trwałość obliczeń i większe stosunkowo .zużycie czasu, 
stosuje się je tylko wyjątkowo. Poziomem normalnym dla wysokości 
jest punkt Pierre de Niton w Genewie. 

Projekt aieci i ilość punktów. 

Triangulację IV rzędu oddaje się w akord geometrom prywatnym, 
a państwo przeprowadza ją swemi siłami tylko w tym wypadku, gdy 
prywatni z powodu zbyt wielkich trudności nie chcą się jej podjąć. 

Żeby sieć IV rzędu była jednolitą, przeprowadza się triangulację 
na większych obszarach. Punkty IV rzędu są zawsze obliczone me
todą wcięć kombinowanych, czyli każdy punkt jest stanowiskiem. 

Ilość punktów zależy od tego z jaką dokładnością dane części 
terenu muszą być pomierzone. Przeciętnie przypada na terenie obję
tym instrukcją I - 4 punkty, instrukcją II - 2 do 3 punktów, a in
strukcja ID - 0.5 do 2 punktów na 1 km2

• Miejsce dla punktu musi 
być tak wybrane, żeby była pewność czy nie został on uszkodzony. 

Stabilizacja ł aygnaly. 

Na stabilizację punktów zwraca się szczególną uwagę i musi być 
wykonana z jaknajtrwalszego materjału. Składa się ona zazwyczaj 
ze słupa i płyty granitowej. Ostatnio zaś daje się płyty przeważnie 
~ dobrze wypalonej gliny. Powierzchnia takiej płyty jest szklista 
1 o~porna na wszystkie wpływy zewnętrzne. Na skałach wcemento
wu1e się w odpowiednio wywiercony otwór trzpień z bronzu; z każ
dego punktu robi się opis topograficzny, który zawiera wszystkie po
trzebne dane o tym punkcie. 

Sygnały są pojedyńcze i tworzy je żerdź o długości 2.5 m i sze
hkości 7 cm z krzyżakiem z desek; żerdź jest podparta trzema krót

enu kantówkami. 

Pomł.ar kątów, obliczenie i aprawdzenie wyników. 

. Do pomiaru kątów używa się teodolitów dwuosiowych i jedno
osiowych i wtedy przy użyciu pierwszych stosuje się metodę repetycyj
ną, Przy drugich-kierunkową, lub przez pomiar poszczególnych kątów. 
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Najmniejszy bezP,ośredni odczyt na nonjuszu - 10", ew, 20'' przy 
kole poziomym, a 20' ew. 50" na kole pionowym. Wysokość oblicza 
się oddzielnie dla każdego kierunku. 

Przy pomiarach kątów poziomych metodą repetycyjną średni błąd 
kąta przy 8-krotnem powtórzeniu nie może przekraczać 12 ", zaś przy 
pomiarze metodą kierunkową 8 ''. 

Obliczenie współrzędnych punktów przeprowadza się przez wy
równanie metodą najmniejszych kwadratów, Metod graficznych nie 
stosuje się nigdy. Zamknięcia trójkątów dopuszcza się do 25" ew. 
75 " . Wyniki są sprawdzane w biurze weryfikacyjnem Instytutu Geo
graficznego. 

Pomiary szczegółowe. 

Pomiary szczegółowe obejmują zazwyczaj obszar większy, np. 
powia1:u a conajmniej jedną gminę. 

Przeprowadzenie, ew. oddanie do wykonania przedsiębiorcy, za
leży już 'tylko od kantonu. 

Stabilizacja granic (Fermarkung). 

Prace rozpoczynają się od stabilizacji granic własności. Stabili
zuje się granice wiosek, kraju, kantonów, powiatów, gmin, własności 
kolei, drogi publiczne i t. d. Granicę tworzy linja prosta pomiędzy 
dwoma znakami granicznemi, o ile sarna granica nie biegnie wzdłuż 
granicy naturalnej. Zazwyczaj stabilizuje się punkty załamania granicy. 

Poligonizacja. 

Cały teren, który ma być zdjęty, pokrywa się siecią ciągów głó
wnych, które łączą poszczególne punkty trygonometryczne. 

Długość boków poligonowych waha się od 50- 150 m i są poda
wane z dokładnością do 1 cm, zaś w obszarach objętych instrukcją I 
w milimetrach. To samo dotyczy ciągów bocznych. 

Przy zakładaniu sieci muszą geometrzy trzymać się następują
cych wytycznych: 
W obszarze instrukcyjnym I rz. od 4- 8 punktów poligon. na 1 ha 

II rz. od 1- 4 „ fi „ 
III rz. od 1- 2 fi „ fi 

Nie zakłada się nigdy ciągów długich i suma boków jedneg~ 
ciągu nie może przekraczać 1 200 m. Jeżeli ze względu na warunki 
terenowe długość ciągu musi być większa, w takim razie mniej wię· 
cej we środku ciągu obiega się punkt węzłowy, który się łączy z naj
bliższym obok położonym punktem trygonometrycznym. 

Ciągi muszą być związane przez osobne pomiary z niedostępne· 
mi punktami trygonometrycznemi jak kościoły, gromochrony, i t. d, 

Stabilizacja punktów. 

Stabilizacja punktów poligonowych jest zależna od terenu 
jest bardzo różna. 
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z punktów poligonowych robi się domiary do najbliższych punk
tów stałych, jak narożniki domów, znaki graniczne i t. p. 

Pomiar boków poligonu ł dokladnoś~. 

Pomiar długości wykonywuje się sprawdzonemi łatami, taśmami 
stalowemi, lub też optycznie, zależnie od terenu instrukcyjnego. 

Różnica obu pomiarów długości, zależnie od terenu nie może 
przekraczać: 

od 0.001 ~ + 10~ D 

O. 03 l in + - 1- D 

D = długość boków 
w metrach. 

do V ..., 2 ooo 
Przy optycznym pomiarze długości redukuje się je według wzoru 

D = k . l . cos 2 a + c . COS a 

gdzie k = stała pomiaru odległości przy danym instrumencie. 
c = additions constante 
a = kąt nachylenia 
1 = odczyty na łacie. 

Dokladnoś~ pomiaru poligonu. 

Kąty mierzy się raz w każdem położeniu lunety tecMolitem re
petycyjnym o nowym podziale. 

Dokładność jest zależna od terenu instrukcyjnego, wobec czego 
błąd zamknięcia ciągu waha się od 1 . 5 X Vn (n = ilości kątów) 
do 5 V"n,, który następnie rozdziela się równomiernie na poszczegól
ne kąty poligonu. 

Równocześnie z kątami poziomemi mierzy się kąty pionowe, raz 
w każdem położeniu lunety. 

Zdjęcia szczegółów. 

Do zdjęć szczegółowych przystępuje się po wykonaniu „Vermar-
kung" - stabilizacji granic na terenie o większym obszarze. 

Zdejmuje się wszystko co ma charakter stały, a więc: 
1) wszystkie punkty niwelacji związkowej i kantonalnej, 
2) granice kraju, kantonu, powiatu, gminy, własności i serwitu-

tów, wraz z ich znakami granicznemi, 
3) wszelkiego rodzaju budowle zamieszkałe i niezamieszkałe, 
4) urządzenia komunikacyjne, 
5) wody i budowle wodne, 
6) kultury, 
7) lasy z ich podziałem gospodarczym, 
8) granice sporne. 

I 
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Metody zdj~f. 

Z powodu różnorodności terenu, jako też wielkiemu rozdrobnie
niu własności (tam gdzie dotąd nie przeprowadzono komasacji), 
suje Szwajcaria rozmaite metody zdjęć. 

1) Metoda współrzędnych prostokątnych, zapomocą przyrządów 
pryzmatycznych i lustrzanych, przy bezpośrednim pomiarze długości 
łatami i taśmami. 

2) Metoda współrzędnych biegunowych, przy optycznym pomia. 
rze odległości. 

3) Zapomocą zdjęć stolikowych'. 
4) Metoda fotogrametryczna. 
Zależnie od warunków można wszystkie te sposoby ze sobą kom

binować. 
Najwięcej rozpowszechnioną jest metoda współrzędnych prosto

kątnych, jednak obecnie ustępuje ona miejsca metodzie współrzędnych 
biegunowych, zapomocą pomiarów optycznych i metodzie fotograme
trycznej. 

Same zdjęcia szczegółów są wykonywane z nadzwyczajną do
kładnością. 

Plany. 

Najprzód nanosi się całą sieć poligonometryczną w odpowiedniej 
podziałce (1 : 2 OOO, 1 : 5 OOO lub 1: 10 OOO). 

Arkusze planów, ksiąg gruntowych formatu 66/96 cm, wykonuje 
się podłóg szkiców polowych i zależnie od ilości parcel, oraz stopnia 
zabudowania w skali 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 OOO, 1 : 5 OOO lub 
1: 10000. 

Przez pomniejszenie planów ksiąg gruntowych do podziałki 
1: 5 OOO, ew. 1: 10 OOO tworzy się t. zw. plan przeglądowy arkuszamit 
formatu 40/50 cm. Gdyby jednak plan był wykreślony na zwyczaj
nym arkuszu, podlegałby deformacjom zależnym od warunków, w ktĆr 
rych znajduje się papier. 

Żeby uchronić się więc od zniekształceń z powodu skurczu p~· 
pieru, który jest nierównomierny, nakleja się papier na płytę alum1· 
njową specjalnym klejem, nie zawierającym kwasów ani składników, 
któreby mogły z czasem przegryźć metal. Na planie przeglądow~ 
oprócz szczegółów, potrzebnych dla ksiąg gruntowych, wkreśla si, 
jeszcze warstwice na podstawie wyznaczonych w wystarczającej ilośCI 
wysokości. Te plany są podstawą do wykonania, ewentualnie popra· 
wiania oficjalnych wydawnictw kartograficznych. 
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Ci, Salach, kpt. W. I. G. 

pR.ACE FOTOTOPOGRAFICZNE W ŚWIETLE ZRÓDEŁ ROSYJSKICH. 

Wojskowy Instytut Geograficzny stoi w obliczu ogrom1;1ego za
dania - ogólnego pomiaru kraju. Praca ta w.ymag':'- ~lbrzym1eg<;> wy
siłku i nakładu, a obliczana musi być na kdkadz1':s1ąt lat. ~1e. od 
rzeczy zatem będzie zapoznać szerszy ogół .czyteln.1ków . z. dosw1ad.: 
czeoiami, poczynionemi w ościennem państwie, a m1anow1c1e w RosJt 
Sowieckiej. . ł · b 

Zauważyć przytem należy, że ostatnie lata zaznaczy y się ar-
dzo silnym rozwojem fotogrametrii w dzi~ązinie po~iarów s~c~egóło
wych topograficznych. Państwa ZachodmeJ Europ.y, Jak rówmez ~e~ 
ryka, przeprowadziły wiele . doświadczeń . w tym kierun~u. Rówmez 
i Rosja przeprowadza od kilku lat badarua nad pracanu fototopogra
ficznemi z rezultatem których chcielibyśmy zapoznać naszych czytel
ników ~pierając się na publikacjach „Geodezista" z roku 1928 1

). • 

Przy ocenie tej nowej_ metody pomiar~'Y' szczegóło'Y'ych, probie
rzem będzie przedewszystk1em: 1) dok.ła?n<?sc, 2) ~zybkosc, oraz koszt 
wykonania w stosunku. do. metod~ zdJęc k1erow1;1,1cą. 

Jak widać z wym1emonych zródeł, w RosJ1 stosowano trzy ro
dzaje prac fotogrametrycznych: zdjęcia lotnicze, naziemne (terrofoto-
grametryczne) i lotnicze stereos~opo.we. . . . , 

Oczywista, że prace te pos1ada1ą swe właśc1wosc1 zarowno do-
datnie jak i ujemne. 

Rozpatrzmy przedewszystkiem dodatnie, będą to: 
1) duża wydajność, ekonor:nja czasu .i koszt<?w, . 
2) łatwość przeprowadzema kontroli techmczneJ - każda na-

stępna czynność kontroluje poprzednią, 
3) jednolitość otrzymywanych rezultatów, 
4) dokładność i bogactwo szczegółów, 
5) automatyzacja niektórych czynności, 
6) możliwość zdjęć miejsc niedostępnych, 
7) ułatwienie pracy topografa i pomocników. 

. Z kolei rzeczy należy rozpatrzyć i ujemne cechy, które wyrażą 
się przez: 

1) skomplikowaną pracę, 
2) skomplikowane instrumenty i przyrządy, 
3) konieczność poczynienia dużych początkowych wkładów na 

urządzenia - inwestycje, 
4) udział większej ilości różnych specjalistów, 
5) niemożliwość zdjęć miejsc zakrytych, . . . . 
6) konieczność uzupełnienia zdjęć przez wywiad 1 zb1erame 

różnych danych opisowych, których z fotografii ani odczytać, ani na
wet otrzymać nie można. 
-----

• " 1) P. A ks en o w: ,,Pewne wnioski z praktyki prac fototopogralicznych" ,,G~ode
Zilt -styczeń i wrzesień 1928 r. - Prof. D. J e r s z o w: ,,Ocena pewnych czynników. 
1łJ)łrwających na wydajność prac fototopograficznych". ,.Geodezist" - styczeń 1928 r. 
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. W niniejszym artykule chcemy omówić tylko pierwszy rodzai 
zdJęć fotogrametrycznych, stosowanych w Rosji, a mianowicie zdjęcia 
lotnicze, gdyż chodzi nam przedewszystkiem o wyjaśnienie wyraźn~ 
go zazębiania się tej części fotogrametrii z pracami stolikowemi. 

Zani~ przej~ziem~ ~o sz~ze~ółowe} analizy głównych zalet tych 
prac, musuny stw1erdz1c, ze zdJęc1a fotmcze mogą służyć: 

aj do całkowitego wykonania map szczegółowych, 
bj do poprawienia istniejących map (częściowego lub całkowi· 

tego (na foto-mapie), oraz 
c) do sporządzenia sytuacyjnych mniej lub więcej dokładnych 

planów dla urzędów ziemskich, leśnych, ogólnego wywiadu miejsco
wości i t. p. 

_Całk?~ity cykl prac, związ~nych z wy~onaniem mapy na pod
stawte zd1ęc lotmczych, składa się z następuJących czynności: 

aj zdjęcia 'lotniczego - fotografowania, 
bj procesu wywołania i utrwalenia obrazu na płycie lub błonie, 

oraz wykonania odbitek, 
c} zestawienia zespołów fotograficznych, 
dj identyfikacji punktów zdjęcia (fotografii) z odpowiadającemi 

im punktami terenu, oraz ich pomiar do prostowania 
ej prostowania zdjęć, ' 
f) sporządzenie fotoplanu, 
gj warstwicowe zdjęcie terenu, z równoczesnym wywiadem 

i opisem w terenie, innemi słowy - zebranie wszystkich tych da· 
nych, których fotografja nie może uwidocznić, a które wchodzą je· 
dnakże w treść mapy. 

Rozpatrzymy teraz interesujące nas dwa zagadnienia, poruszone 
w wymienionych na wstępie artykułach, a mianowicie: 

I) dokładność wykonanych prac foto-topograficznych, 
II) czas, oraz koszt wykonania tychże w stosunku do kosztów 

zdjęć kierownicą. 

I. Dokładność zdjęć foto-topograficznych. 

Dokładność zdjęć foto-topograficznych zależy od sumy błędów 
w następujących fazach pracy: 

1) przy zagęszczeniu triangulacyj (sieć poligonowa lub metoda 
graficzna) i przy określaniu tych punktów na fotografjach dla ich 
prostowania, 

2) przy prostowaniu odbitek fotograficznych, 
3) przy ostatecznem zestawieniu mozajkowych fotoplanów, 
4) przy wykonywaniu foto-reprodukcji. 
Założenie siatki punktów do prostowania w skali 1 : 25 OOO 

w otwartym terenie należy wykonywać zapomocą kierownicy -
graficznie, w terenie zakrytym - teodolitem (ciągi poligonowe). Do· 
kładność założenia siatki zależy od dostatecznej ilości dobrze rozło· 
żonych punktów trygonometrycznych. Otóż przy trzech podstawo
wych punktach, nierównomiernie rozłożonych na stoliku, błędy mak· 
symalne punktów trygonometrycznej siatki nie przekraczają 11/ 2 mrn, 

• 
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Praktyka prostowania fotogr~fij przygotowa~ych zapomocą ~ie
rownicy pokazała, że punkty stolikowe zawsze Jakgdyby cokolwiek 

bodziły stronami" przy uzgodnieniu z odpowiedniemi punktami foto
.. c afji lecz niezgodność ta nie przekraczała nigdy 0,2 - 0,3 mm. 
fr Przy zakładaniu ciągów poligonalnych, średni błąd na kilometr 
wyniesie od 1,5 do 2,5 m. . . 

Błędy przy prostowamu powsta1ą: 
a) z odchyłki z przenoszenia punktów stałych z płyt głównych 

na mniejsze stoliki, na których się prostuje, 
bj z odchyłki przy wpasowaniu na prostowniku punktów z planu 

z odpowiedniemi punktami fotografji, . . 
c) z zniekształcenia bromosrebmego papieru przy wywoływamu 

i utrwaleniu. . . . . . 
Błędy, wynikające z punk~ów a ~ b m9żna o~emć ~me~ w1ęce1 

O 15 do O 20 mm. Zniekształceme papieru dochod.zt do w1elk1ch roz
~iarów (~koło 1/ 2 °/0), wskutek czego, po wpasowaniu punktów, trzeba 
wprowadzić p~prawkę 1?-a wielkie. zniekształc~nia. papieru, oprócz 
powyższych są Jeszcze zmekształcema lokalne, sięgaJące 0,2 do 013 mm. 

Przy ostatecznem ze~tawieniu fotoplanów,. sposobem l?rześwie
tlania - drogą wpasowama punktów na plame z punktami prosto
wanych odbitek - zachodzą błędy, zarówno przy przenoszeniu punk
tów ze stolika na podstawę fotoplanu, jak i przy wpasowaniu. 

Doświadczenie wykazało, że przy przenoszeniu punktów mogą 
zajść błędy do 0,4 mm. Przy zestawianiu, jako błą~ wpasowania, 
należy uważać odchyłkę ponad 0,2 mm. Ogólna zmiana fotopla!lu 
chociaż w znacznym stopniu zrównoważona przez suche nakleJa
nie, może osiągnąć 115 - 2 mm. na ramce stolika. O ile błąd ten 
zachodzi równomiernie (w kierunku poziomym i pionowym), to da 
się on usunąć przy foto-reprodukcji1 gorzej będzie gdy znie~ształ
cenie nierównomierne1 odchyłka ta jednakże przy zachowamu pe
wnych zabiegów nie powinna przekroczyć 0,5 mm. 

Przy sporządzaniu foto-reprodukcji na papierze naklejonym na 
aluminium, błąd określenia wymiarów ramek można doprowadzić do 
0,2 - 03 mm. W ten sposób, wpływ sumaryczny wszystkich odchyłek 
może spowodować błąd maksymalny 0,6 - 018 mm. 

Część wyżej wymienionych błędów można usunąć, pozostałą zaś 
zmniejszyć, udoskonalając sposoby opracowywania. 

Otrzymamy wtedy błędy nie przekraczające 0,4 mm. 
Tyle co do dokładności. Należy tutaj podkreślić 1 że związanie 

P.oszczególnych c:ięści fotoplanu zależy od dokładności wykonania 
siatki punktów stałych i jej gęstości. Charakterystyczną cechę foto
planu jest to1 że gdy przy zdjęciu stolikowem, miejsce zakryte (l~sy) 
~Łrzvmujemy z mniejszą dokładnością niż otwarte, fotoplan natormast 
Jest jednakowo dokładny we wszystkich swoich miejscach. Wszystkie 
części fotoplanu są jednakowo dokładne i dobrze między sobą zwią
zane, co ma duże znaczenie przy zdjęciu miejscowości zakrytej. 

Przy zdjęciach dużych obszarów leśnych, odchyłki mogą być 
Wskutek tego znacznie zmniejszone. Bogactwo szczegółów na foto
pl~nie jest bezwzględne i przytem na fotoplanie odpowiadają rzeczy
wistości. Zwłaszcza krawędzie lasów, granice pomiędzy lasem gęstym 
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i rzadkim, lasem rzadkim i łąką z lasem, oraz różne kategorie lasów
naniesienie ich na fotoplan nie przedstawia trudności. Dokładność 
naniesienia brzegów jeziora, rzeki, konfiguracja wyspy lub drogi, nie
ulega wątpliwości,są dokładniejsze ·w porównaniu ze zdjęciem kiero· 
wnicą. Fotoplan uwalnia topografa od zdjęcia szczegółów, całą jego 
uwagę natomiast skupia na rzeźbie terenu i opisie. 

n. Wydajność prac foto-topograficznych, oraz koszt Ich wykonania 
w stosunku do zdjęć stolikowych. 

Na terytorium Rosji Sowieckiej wykonano 35.000 km2 zdjęć foto· 
topograficznych w skalach 1: 10 OOO, 1: 21 OOO, 1: 25 OOO i 1: 50 OOO -
razem około 650 planszetów. 

Pod względem wydajności, na podstawie doś.wiadczenia można 
ustalić, że przy opracowaniu map metodą foto-topograficzną, najwię· 
cej czasu zabierają warstwicowe zdjęcia terenu i uzupełniający wy
wiad, oraz przygotowanie zdjęć do prostowania. 

Pozostałe czynności trwają znacznie krócej. Tak naprz.: w cią
gu 2 - 3 godzin lotu można zdjąć około 300-500 km, wydajność taką 
mogą osiągnąć doświadczeni lotnicy. Wywołanie i utrwalenie zaj· 
mują zaledwie kilka godzin. Więcej czasu zajmuje wyprostowanie 
i zestawienie ·ostateczne fotoplanów. Czynności te dla mapy w po
działce 1 : 21 OOO (około 62- 65 km2) zajmują 3 - 5 dni. 

Co się zaś tyczy identyfikacji punktów i pomiaru ich, to znaczy 
określenia punktów stałych lub kontrolnych, niezbędnych do prosto
wania, to na przygotowanie jednego stolika przy istnieniu sieci try
gonometrycznej zwykłego typu, potrzeba 18 dni (jeden wykonawca). 

Będzie to równocześnie i dostatecznie gęsta sieć geometryczna 
z wysokościami, a która wystarczy do zdjęcia terenu. 

Ostatnia czynność - zdjęcie terenu i uzupełniający wywiad przy 
pewnej rutynie topografa i umiejętnem wykorzystaniu danych foto
planu, może być wykonana na stoliku w podziałce 1 : 21 000, w czasie 
do 2 miesięcy. 

Doświadczenie wykazało, że wydajność 1 dnia pracy, przy zdję· 
ciu terenu z uzupełniającym wywiadem i wykreśleniem szczegółów 
i warstwic tuszem, jest następująca: 

dla terenu trudnego i z wielką ilością szczegółów 1-1,3 km' 
na dzień; 

dla terenu łatwego, chociaż i przy dużej ilości szczegółów 4- 5 km2
, 

Cyfry rekordowe otrzymano: Naniesienie terenu na fotoplan 
w skali 1 : 21 OOO (około 65 km2

) z uzupełniającym wywiadem i wy· 
kreśleniem tuszem w miejscowości trudnej w ciągu 28 dni polowych, 
a w miejscowości· łatwej - 13 dni. 

Reasumując powyższe wyniki, otrzymamy następujące dane: dla 
wykonania w skali 1 : 21 OOO stolika z terenem - gdyby wszystkie 
czynności wykonywał jeden pracownik t. j. każda nowa czynność 
będzie wtedy rozpoczęta, kiedy poprzednia będzie całkowicie zakoń· 
czona, to czas potr .tebny na wykonanie jednego stolika wyniesie 
3 miesiące, uważać należy to za czas maksymalny. 

Nr. t i i Ze świała .. 

Można więc powiedzieć, że foto-topograf o średniej kwalifikacji, 
przy dostatecznej wprawie, wykona w ciągu sezonu, w terenie śre
dnim, zagęszczenie triangulacji i zdjęcie terenu na dwóch stolikach 
normalnych (1 : 21 OOO). 

Widać z tego, że wydajność zdjęcia lotniczego jest 2 razy więk
sza od zwykłego zdjęcia kierownicą (mowa o podziałce 1 : 21 OOO). 

Co się zaś tyczy kosztów zdjęcia lotniczego1 w porównaniu ze 
zdjęciem kierownicą, biorąc pod uwagę koszta godzin lotu, .w obecnym 
czasie bardzo wysokie, koszta obsługi i pracy gabinetowej - to już 
teraz można powiedzieć, że są one dla zdjęcia 1 : 25 OOO więcej niż 
11/ 2 raza tańsze od zdjęcia kierownicą. 

Wymienione oblicżenia dotyczą miejscowości z terenem średnim 
lub trudniejszym. 

W terenie równinnym, płaskim, albo bardzo błotnistym wydaj
ność znacznie się zwiększa. 

Stosunek kosztów zdjęcia kierownicą i foto-topograficznego zilu
struje poniższa tabelka. 

yna1em 1ęc1e rzygo- ysowa- . R 1ęc1e Iw · I Zd' · I p I R I Opraco-1 I Zd' · . . . wa01e a- a2em . . 
samolotu lotn1c2.e towan,e nie terenu bineto!e kierow01cą 

Miejscow. b. trud. 9 rb. 10 k. 4 rb. 40 k. 8 rb. 48 k. 27 r. 10 k. 2 rb. 32 k. 51 r. 40 k. 71 r. 80 k. 

trudna 4 11 55 11 2 11 37 11 8 11 48 11 20 11 33 11 1 11 86 11 37 11 59 11 62 11 60 11 

66 11 70 11 

W ten sposób, przy tego rodzaju zdjęciach, wydajność pracy 
topografa zwiększa się 2 - 3 razy i obniża koszta pracy 30 - 45 °/0• 

Poza charakterystyką dokładności, czasu i kosztów prac foto
~opograficznych, artykuły powyższe zawierają szereg cennych uwag 
1 spostrzeżeń, które tu przytoczę: 

. Fotomapa pozwoli topografowi planowo ustalić podział pracy; 
~aJąc dokładny plan miejscowości, może obliczyć gdzie i jak powi
nien pracować. 
. F ofomapa jest również ułatwieniem moralnym dla topografa, gdyż 

rue iest on zupełnie odpowiedzialnym za naniesienie sytuacji jak we
wnątrz planu, tak i wzdłuż ramek (uzgodnienie brzegów). Ma tu 
dnaczenie dobra fotomapa, gdyż tylko na takiej topograf może nanieść 
okładnie wszystkie szczegóły. Uwidoczni się to przy zdjęciu więk

~zych obszarów, miejsc błotnistych, podmokłych, pociętych rowami 
1 strumykami. Jeżeli oryginalne fotografie nie były bez zarzutu, to 
po reprodukcji fotoplanu niezbędne dla topografa szczegóły wyjdą 
słabo, wskutek czego przy ·rysowaniu sytuacji, celem uniknięcia po
myłek, należy wykonać sporo instrumentalnych sprawdzeń, a niekiedy 
Wykonać częściowo nowy pomiar. Niezwykła przejrzystość i czytel
ność foto-map - wynikają z właściwości fotograficznego zdjęcia. 
. Zwykłe zdjęcie lotnicze najlepiej stosować w miejscowości rów

llinnej o gęstej sytuacji w łagodnej rzeźbie terenu. W terenie gó-
8 
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rzystym zdjęcia lotniczego stosować nie można, natomiast ma tam 
zastosowanie użycie zdjęć stereoskopowych. wykorzystywanych na 
autografach. W terenie równinnym o ubogiej sytuacji, zastosowanie 
zdjęcia lotniczego dla małych podziałek, jest mało racjonalne. 

Doświadczenie wykazało, że w terenie łatwym, celem poprawie
nia mapy można rysować na niewyprostowanych zdjęciach, jednakże 
prostopadłych, ponieważ zniekształcenie terenu, otrzymamy zupełnie 
nieznaczne. Metody pracy dotychczasowe mogłyby być zastosowane 
i do zdjęć w skali mniejszej (1 : 42 OOO i 1 : 50 OOO), lecz jeszcze w obe
cnej chwili koszta zdjęcia powietrznego zrównałyby się z kosztami 
zdjęcia kierownicą. 

Większość wymienionych prac wykonywują topografowie. 
Nie mówiąc już o zagęszczeniu triangulacji i zdjęciu terenu 

z jednoczesnym wywiadem w polu, które zajmuje wiele czasu, wszyst
kie inne czynności (z wyjątkiem tylko fotograficznych, t. j. prostowa
nie i zestawienie) wykonać może topograf, jednakże musi być do tego 
odpowiednio przygotowany. Może również być dobrym obserwa
torem - operatorem przy zdjęciach powietrznych, jednakże po uzu
pełnienu swoich wiadomości i nabyciu pewnej praktyki. 

Rola topografa będzie wtedy zawsze dominująca, powinien więc 
dobrze posiłkować się kierownicą i teodolitem, opanować technikę 
wyliczeń geodezyjnych, posiadać znajomość podstawy zdjęć powie
trznych, zapoznać się z odczytywaniem fotografii lotniczych i metoda
mi ich wykorzystania. 

Tyle mówią wymienione artykuły. Widzimy, że prace fotogra· 
metryczne wywalczają sobie prawo bytu; braki mogą być usunięte 
przez udoskonalenie metod pracy, ulepszenie aparatów, usunięcie 
rozciągliwości papieru. Oto czynniki, wpływające na doskonałość 
i wydajność pracy. Ostatnie słowo jeszcze nie wypowiedziane. 

O pracach fotogrametrycznych istnieją wśród zainteresowanych 
różne zdania. Gdy jedni sądzą, że obecne metody wyrugują zupełnie 
obecne sposoby pomiarów i że czynność topografa będzie zbyteczna, 
inni uważają je za zjawisko przejściowe, że ulegną one zlikwidowa
niu albo będą bardzo ograniczone. Prawda będzie pośrodku. Jak 
widzimy z powyżej przytoczonych artykułów, topograf nietylko nie 
zaniknie, lecz przeciwnie rola jego w foto-topografji będzie dominująca. 

Dzięki fotomapie topograf będzie odciążony od zdjęcia szczeg?· 
łowego, odpadnie mu duża część pracy mechanicznej - nanoszenie 
punktów, a będzie mógł poświęcić więcej uwagi pracy twórczej - na
noszeniu rzeźby terenu. 

Polska posiada duże obszary równinne i bagienne, zdjęcie któ· 
rych dzięki fotogrametrii będzie przyspieszone i ułatwione. 

Przytoczoną dokładność zdjęć foto·topograficznych w powyższycdb 
artykułach uważam za niewystarczającą, a w każdym razie niższą o 
zdjęć stolikowych. Wynika ona z dużej ilości prac, przy który~b 
popełniane są błędy; należy się spodziewać, że przy udoskonalentU 
sposobów opracowywania, osiągnie się znacznie większą dokładność, 

O wydajności topografa, oraz o stosunku kosztów pracy fotogra· 
metrycznej do kosztów pracy stolikowej trudno coś powiedzieć z p~· 
wyższych artykułów, do podanych jednak cyfr, że przy tego rodzaJU 
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zdjęciach wydajność l?racy topografa zwiększa się 2 - 3 razy, 
a koszt pracy obniża się 30 - 45° I O - należy odnieść się z pewną 
rezerwą. 

WŁOSKA SZKOŁA FOTOGRAMETRY(:ZNA NISTRI. .. 
Metoda l Sprz-;t. 

Z pomiędzy wszystkich naukowo-te~hnicznyćh z'asto'sowań które 
wywodzą swój początek z opanowania przestworża, fotogr~metrja 
powietrzna (aerofoto~rametrja) specjalnie zdołała w ostatnicb latach 
zwrócić na siebie uwagę techników całego świata; dzięki wielkim po-i 
stępom, dokonanym na drodze praktycznego urzeczywistnienia swo
ich ~adań. Fotogrametrja naziemna (terrofotogrametria) - datuje się 
od niedawna, gdyż upłynęło zaledwie kilka dziesiątków lat od jej 
zaczątków. F otogrametrja powstała samorzutnie wówczas w umy
słach naszych poprzedników, kiedy fotografja poczęła stawiać swoje 
P!erwsze ni!pewn~ kroki, zdumiewając sceptyków i wrogów wszel
kich nowości. 

Jest rzeczą naturalną, iż ludziom, zajmującym się zdjęciami to
pograficznemi - pracą niekiedy bardzo niewdzięczną, której niezbę
dność oceniać można dopiero z odległości czasu - musiała się uśmie
c~nąć myśl ~osiadania fotograficznego obrazu, zdejmowanego przez 
ntch ~erenu. Posiadanie fotograficznego obrazu, zdejmowanego terenu 
ułatwiałoby im uzyskanie tych wszystkich danych, zdobycie których 
met~dą zwykłą, trzeba było opłacać uciążliwemi i zazwyczaj niezu
pelnte dokładnemi pomiarami w terenie. 
b' Wystarczyło zaledwie kilka lat, ażeby dzięki pracy takich wy
dnych uczonych: Francuza - Laussedat, Włochów - Porro i Pa

ganini, Niemca - Pulfricha i Triesteńczyka - Orela, przejść od me
~od. graficzno-analitycznych do systemu auto-mechanicznego, który 
osięgnął szczytu z chwilą pojawienia się już dobrze obecnie zna-

nego stereoplanigrafu Orela. 
kr Ró.wnocześnie aero~autyka . zaczęła posuwać się olbrzymiemi 
. okamt naprzód - latame w Q~zestworzach stało się świetnem zwy

cięstwem ludzkiego umysłu. Uwaga techników zaabsorbowana zo
•~ła tym nowym fascynującym problematem, po rozwiązaniu którego, 
Wiedza fotogrametryczna miała widoki osiągnięcia doskonałości, poj
lllowanej jako skojarzenie korzyści technicznych i ekonomicznych. 

Inaczej być nie mogło. 
r f Ktokolwiek zacznie przyglądać się fotografji napowietrznej (ae
~ otoęrafji) planimetrycznej, t. j. wykonanej na osi optycznej - pra
iółe pionowej, i nabierze z czasem wprawy w odczytywaniu szcze-

ów sfotografowanego obrazu terenu, spostrzeże niebawem, ku swe-
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mu wielkiemu zadowoleniu, że fotografia przemawia doń językiem 

mapy topograficznej, Mosty, ulice, pola, domy, lasy - każdy szcze
gół sztuczny czy naturalny - można ująć jako umówione znaki gra
ficzne, analogicznie do tych, jakiemi nauka starała się wyrazić obraz 
mapy topograficznej, wykonanej zwykłemi metodami. 

Zobrazowanie tych szczegółów na fotografii jest jednakże bar
dziej prawdziwe i realne, obraz jest pełniejszy dla oka ludzkiego -
brak mu tylko jednolitej skali. Fotografia lotnicza sama przez się 

nie może dać wymiarów, gdyż wykonywane zdjęcia są przeważnie 

nachylone, wskutek czego obraz terenu jest zniekształcony w poró
wnaniu z mapą topograficzną dobrze wykonaną. 

Obraz fotografii jest rzutem stożkowym, podczas gdy obraz ma
py topograficznej jest rzutem prostokątnym. Na mapie topograficz
nej każdy punkt ma swój obraz rzucony w płaszczyźnie poziomej 

zapomocą linii prostopadłej do niego; wówczas, gdy na fotografii lo
tniczej obraz każdego punktu jest określony na kliszy z przecięcia 
się z nią linji prostej, która przechodzi przez objektyw aparatu do 

zdjęć, czyli stanowisko. 
· • Stąd wynika, że tylko hipotetycznie fotografia może być uwa
żana za dokładną, taką bowiem mogłaby być jedynie fotografja zro
biona na kliszy jaknajściślej poziomej, co praktycznie jest nieosią

galne- lub fotografia zdjęta z terenu zupełnie płaskiego, jednostajnego, 
to jest wolnego od jakichkolwiek wyniosłości naturalnych lub sztu
cznych, ponieważ jak to wskazuje rysunek Nr. 1, każdemu wzniesie
niu odpowiada przesunięcie planimetryczne, a jedno i drugie jest 

wzajemnie od siebie zależne. (Patrz rys. 1). 
Z powyższego więc wynika, że metody, mające na celu otrzy

manie pojedyńczego obrazu fotograficznego wyprostowanego, to jest 
odpowiadającego obrazowi odnośnej kliszy poziomej, mogą przedsta
wić tylko w przybliżeniu rozmiary i odległości, jeżeli klisza zajmo· 

wała położenie poziome w chwili zdjęcia. 
Niektóre metody zalecają wykonywanie tak zwanej mozaiki fo

tografij zdjętych mniej lub więcej poziomo, są metody całości, metody 
zdjęć przybliżonych, które do prawdziwej fotogrametrji stoją w takim 

stosunku, jak miara przybliżona kroku ludzkiego do miary wziętej 

zapomocą udoskonalonych narzędzi. 
Zdjęcie fotogrametryczne natomiast jest dokładne i ścisłe. Foto· 

grafia nie jest tu celem sama sobie, ale środkiem dla otrzymania 
mapy topograficznej, podobnie jak w zwykłem miernictwie posługują 

się szkicem zrobionym na oko, aby na nim oznaczyć miary, które 
dadzą materiał do ostatecznego sporządzenia dokładnej mapy topo
graficznej. 

* * * 

Aparat fotograficzny Nistń do zdjęć lotniczych, t. j. kamera 
lotnicza, posiada dwie zasadnicze cechy, niezbędne dla przyrządu 
tego rodzaju, a mianowicie: 
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1) Pozwala na wykonanie przy pomocy automatycznego łado

wnika i bez interwencji bezpośredniej lotnika przynajmniej 60 zdjęć. 
2) Fotografje tak zdjęte posiadają identyczną orjentację we· 

wnętrzną, t. j. na każdej można rozpoznać, zapomocą znaków, które 
się na niej odbijają, dokładne jej położenie względem obiektywu 
w chwili zdjęcia. (Patrz rys. 2). 

Odbitki fotograficzne dzięki temu mogą być ułożone odpowiednio 
do stanowiska, t. j. odpowiednio do układu optycznego (krzyża osio-
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Rys. 1. 

dego kliszy i osi optycznej objektywu), w ten sam sposób jak i znaj
owały się w momencie zdjęcia. 

ur !:" otografje, ~obio.ne z s~olotu przelatują~ego nad obszarem 

t Jęcia, po~~aJ~ się par~i . ~ ten sposób, z~ . ten sam <?dcinek 
erenu zna1du1e się przyna1mme1 na dwu z kolei idących zd1ęciach . 

.. af' Rozpatrzmy więc teren, przedstawiony na jednej odbitce foto
ar 1czne1. 
f Pr~ypuśćmy, że jedna z dwu klisz będzie włożona do kamery 
otograficznej, przemienionej na aparat rzutowy (projekcyjny) i że 
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jest możliwą rzeczą rzucić z przestrzeni fotografię na teren sfotogra· 
fowany w ten sposób. że każdemu punktowi rzutu odpowiada analo-
giczny punkt terenu. 

Rzecz oczywista, że tylko wówczas, kiedy ten warunek osiągnie· 
my. ustawimy aparat fotograficzny ściśle w tej samej pozycji. w jakiej 
się znajdował w chwili zdjęcia. 

Przypuśćmy, żeśmy pozostawili aparat tak umocowany w prze· 
strzeni i żeśmy tę samą manipulację powtórzyli z drugą kliszą, 
a mianowicie z tą, na której jest sfotografowana część terenu ta sama, 

Rys. 2. Aparat fotogr<Unetryczny do zdjęc. 

co na pierwszej kliszy i że pozostawimy dwa aparaty rzutowe (pro
jekcyjne) nieruchome w przestrzeni w tej samej pozycji. 

Zobaczymy wówczas (rys. 3), że na obszarze sfotografowanYJ?l 
schodzą się promienie, idące z dwu aparatów i każdy punkt jaknaJ· 
ściślej będzie się znajdował na zbiegu promieni, wychodzących z dwu 
aparatów. 

Gdyby dany teren zniknął właśnie w tym momencie, mógłby 
być łatwo odtworzony punkt za punktem na zbiegu promięni. wycho-
dzących z dwu aparatów. • 

W jaki sposób można teren odtworzyć? Przypuszczamy. że maDJY 
do dyspozycji płaszczyznę poziomą terenu i że ją przesuniemy na 
wysokości jedne~o z punktów. 
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. ~ecz prosta. że dwa, l?romienie, określające dany punkt, będą 
się zbiegały na płaszczyzme, podczas gdy promienie określające 
punkt.V i?ne~o poziomu, będą się schodziły przed lub za płaszczyzną, 
przecinaJąc Ją z tego powodu w dwu różnych miejscach. 

Rzecz prosta także, iż sama płaszczyzna będzie miejscem zbież
ności wszystkich analogicznych promieni, które określą punkty terenu 
znajdujące się na tej samej wysokości. ' 

Rys. 3. Odtworzenie stereoskopowe terenu przy tych samych warnnkach zdjęcia. 

Dloż Przesu~ając w kierunk}l pionowym samą płaszczyznę, będzie 
ich nd przeJść prze~ ~szystk_ie punkty terenu, czy to dla oznaczenia 
atw·o nośneg~ P<;>łozema poziomego, czy to dla przedstawienia war
dz !c, analogicznie do ogólnego kryterium jakim się kieruje sporzą-

a1ący mapę topograficzną. 
koctz·Lec~ w urzeczy~istnieniu tego prostego pomysłu stoi na przesz

ie- 1ak łatwo się domyśleć-trudność ustawienia dwu aparatów 
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rzutowych w warunkach, umożliwiających osiągnięcie pożądanego 
rezultatu. 

Zasadniczo zadanie sprowadzić można do odszukania w przestrzeni 
położenia kamery lotniczej w chwili zdjęcia. 

Zadanie to stało się zmorą uczonych, z chwilą gdy okazało się, 
że wszelkie przyrządy pomocnicze1 używane na samolocie, określają 
położenie kamery lotniczej w chwili zdjęcia tylko w przybliżeniu. 

Istnieje wprawdzie świetne rozwiązanie graficzno-liczbowe, znane 
pod nazwą „Rozwiązania wierzchołka piramidy", lecz te rozwiązania 
są przewlekłe, skomplikowane i nie dają pożądanego rezultatu. Pro
blemat wierzchołka piramidy jest skomplikowany. Chodzi o znale
zienie piramidy, której są znane: 

aj trójkąt przestrzenny, (wyprowadzony z pomiarów, uskutecz
nionych na fotografii i z danych stałych wewnętrznych kamery foto
graficznej) i 

bj podstawa, zbudowana zapomocą trzech punktów, których po
łożenie w terenie jest znane. 

Logicznie rachunek taki zawiera błąd, w?nikający z niedokła
dności danych, jakie powinna dostarczyć fotografia dla określenia 
trójkąta przestrzennego i wysokości piramidy, przyczem jedno i dru
gie powoduje pewną nieokreśloność położenia punktu wierzchołko
wego, co się odbija na odtworzeniu terenu, w podobny sposób, jak 
błędne dane o współrzędnych stanowiska teodolitu odbijają się na 
wartości pracy przy zdjęciu tachymetrycznem. 

Z drugiej zaś strony zrobienie rachunku wymaga długiej 1 zmu
dnej pracy, jest więc rzeczą kosztowną i w dodatku całkowicie nie
praktyczną. 

Jeżeli foto.l!rametrja ma stać się nareszcie wiedzą stosowaną, 
a przestać być jedynie przedmiotem doświadczeń naukowzch -
trzeba1 żeby dla niej powstała metoda praktyczna i pewna. 

Opracowana przez braci Nistri metoda rozwiązuje problemat 
na drodze praktycznej szybko i dokładnie. 

Wystarczy nie całe dziesięć minut dla wpasowania kliszy, t. j. 
dla określenia położenia wierzchołka, albo dla wprowadzenia kliszy 
na swoje miejsce w aparacie. 

Ażeby pojąć znaczenie tego1 wystarczy uprzytomnić sobie, że 
metoda graficzno - liczbowa wymaga dotychczas dla osiągnięcia tego 
celu kilku godzin czasu. 

Oto na czem polega ten system: 
Cztery punkty kliszy, których położenie w terenie jest określone! 

należy przenieść w rzucie prostokątnym na płaszczyznę w określone) 
skali. Jeżeli punkty mają, jak się to w większości wypadków zdarza, 
różny poziom, to ruchem przenośnym zmienia się położenie płaszczyzny 
aż do osiągnięcia między niemi różnicy poziomu istniejącej pomiędzy 
pojedyńczemi punktami w skali przyjętej dla rysunku. (Patrz rys. 4), 

Otrzymujemy wówczas plastyczny obraz punktów wyżej wsporo· 
nianych, to jest odtworzenie położenia każdego z nich z osobna 
w danej skali, w skali rysunku na odpowiedniej płaszczyźnie po" 
ziom ej. 
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Należy wówczas rozpatrzeć to odtworzenie jakby to był teren 
sam, i rzucić nań obraz naprzód jednej1 potem drugiej fotografii, sta
rając się jak było powiedziane na początku, aby punkty sfotografo
wane zbiegły się z punktami rysunku, t. j. z obrazem terenu sprowa
dzonym do danej skali. 

Jest rzeczą oczywistą: 
aj że wskutek podobieństwa figury, położenie kliszy względem 

tego odtworzenia w skali będzie identyczne z położeniem kliszy 
w chwili zdjęcia. 

Rys. 4. Odtworzenie mikroskopowe zapomocq ruchomych seklor6w (odcink6w) ekranu. 

. bj że może być tylko jedno jedyne położenie kliszy, takie same 
Jak ~ rzeczywistości, ponieważ nie można przypuścić aby istniały 
rozwiązania różne od natury, dla piramidy tak sformowanej. 

p kej że otrzymana zbieżność promieni da nam każdy pojedyńczy 
un t obrazu 7 dokładnością graficzną. 
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Jak zbadać potem zbieganie się obrazów sfotografowanych 
z obrazami rysunku, to już jest manipulacja bardzo prosta i prawie 
mechaniczna. 

Przypomnieć sobie tu należy tak zwane prawo deformacji, któ
remu podlega podstawa piramidy na płaszczyźnie nieruchomej, przy 
nachyleniu osi optycznej w dowolnym kierunku. Przy takiem nachy· 
leniu, podstawa prostokątna staje się trapezoidalną, a następnie -
przybiera formę czworoboczną nieprawidłową, o dowolnym kierunku 
i kształcie. (Patrz rys. 5). 

Proces ten jest zresztą zupełnie logiczny i geometrycznie uza· 
sadniony; można go doprowadzić do ostatecznej precyzji, manipulując, 
jak to łatwo zrozumieć, stopniowemi przybliżeniami. 

Rys. 5. 

Przyrząd, służący do wprowadzenia w życie tej tak prostei 
koncepcji, odznacza się również prostotą pod względem konstrukcji 
mechanicznej. 

Przyrząd składa się z dwu osobnych części, odpowiadających 
dwóm wyżej wspomnianym aparatom rzutowym. 

Części te mogą się poruszać dowolnie i przyjmować żądane po
łożenie. Przyrząd zaopatrzony J' est w ekran poziomy z kompletelll 
ekraników pomocniczych i urzą zenia do graficznego przenoszenia 
szczegółów na stolik rysunkowy. 

System ten aparatów rzutowych nazywa się grupą rzutow
i przedstawia jakgdyby samolot. 

Składa się on z dwu aparatów rzutowych, posiadających specjalnf 
system zawieszenia, umożliwiający pełną swobodę ruchów i pozwala· 
jący z nadzwvczajną łatwością nadać aparatom rzutowym niezbę~ 
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pozycję dla otrzymania na ekranie rysunku terenu w pożądanej skali 
i bez zniekształceń. 

System wodzideł specjalnych pozwala na przesunięcia, nieza
letne jedno od drugiego, w kierunku trzech współrzędnych prosto
k-tnych. (Patrz rys. 6a). 

Rys. 6a. Fotokartograf •Ni s Ir i•. 

{!kłady optyczne obu aparatów rzutowych są jednakowe, po· 
ZWala1ą nastawiać się na rzeczywistą odległość obiektu zdjęcia od ka· re'1 lotniczej i rzutują obrazy na ekran, ustawiony w ściśle okreś
.0ne1 odległości. System ekranów zowie się grupą odtwarzającą 
~rzedstawia powierzchnię ziemi (terenu), na której mają być prowa-

one czynności pomiarowe dla sporządzenia mapy. (Patrz rys. 6 b). 
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System ekranów składa się: 
aj z ,g~upy 8 ek~anów, kt.óre mogą z~ją~ dowol!1ą. pozycję 

w pł:iszczyzme obrazu i dadzą się przesuwac mezależme Jeden od 
drugiego wgłąb. 

. bj z płaskiego ekranu ze szkła, który przedstawia płaszczyznę 
po~i<;>mą , odtwarzającą (odn.iesienia) i na którym będzie odszukaną 
zbieznośc prom1em, określaJących każdy punkt. 

ej ze stolika rysunkowego. 

Rys. 6b. FotokarlograJ •N i s l r i •. 

dJ z mechanizmu specjalnego, który się wyróżnia dzięki swej 
prostocie i sprawności z pośród zwykłych tego rodzaju urządzeń i któ· 
ry służy do przenoszenia obrazów obserwowanych na deskę rysun· 
kową. Ten mechanizm służy do nastawiania aparatu na odpowiednią 
skalę. Znaki wykonane na powierzchni ekranu wskazówką porusza· 
ną dwoma kółkami popędowemi (volantini) s.ą przenoszone zapomocą 
ołówka na płaszczyznę rysunku w dowolnej skali. 

Poruszymy teraz sprawę dokładności, jaką można osiągnąć tą 
metodą, pomijając wszelkie zagadnienia techniczne, związane z różne· 
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nu kwestjami optycznemi, które problemat ogólny może nasunąć. 
Były one szeroko omawiane w różnych artykułach Amadeusza Nistri 

O 
działalności Włoskiego Stowarzyszenia Aerotechnicznego (Asso

ciazione Italiana di Aerotechnica), i muszą stanowić przedmiot dru
giego bardziej obszernego artykułu, wszechstronnie oświetlonego • 

Zaznaczyć należy tylko, że przy praktycznem zastosowaniu, apa
rat nie nastręcza żadnych technicznych trudności; to udowodnionem 
zostało przy wykonaniu wielu prac z polecenia państwowych insty
tucyj włoskich, w obecności urzędowych komisyj specjalnie w tym 
celu wydelegowanych przez prawie wszystkie większe państwa świata. 

Jakąż więc jest ta dokładność? 
Dokładność jest osiągalna według życzenia. Zapomocą fotokar· 

tografu mogą być wykonane mapy (plany) od 1 : 500 do 1 : 25 OOO 
i poza tę skalę. Formuła dokładności jest ta sama, którą dopuszcza 
topografja dla map w odpowiedniej skali. 

W fotokartografie obraz odtworzony jest 10 razy powiększony 
w porównaniu z fotografią: jeżeli naprzykład wykonamy zdjęcie foto· 
graficzne z wysokości 2 OOO metrów zapomocą obiektywu o ognisku 
200 mm, otrzymamy fotografję w skali 1 : 10 000, a obraz odtworzony 
zapomocą fotokartografa w skali 1 : 1 OOO. 

Obserwując przeto zbieżność punktów w skali 1 : 1 000, możemy 
zupełnie słusznie uznać za dobre odtworzenie terenu, jeżeli obrazy 
pojedyńczych punktów terenu będą dawały odch_yłkę mniejszą od 
0,5 milimetra, czyli mniejszą niż 0,5 metra w terenie. 

Przy takiem przybliżeniu będziemy mogli, nie wychodząc z granic 
wymagań stawianych dobrej mapie topograficznej, wykonywać mapę 
w skali 1 : 2 OOO, ponieważ, jeżeli zmniejszymy zapomocą mechanizmu 
do przenoszenia, w jaki przyrząd jest zaopatrzony, stosunek między 
odtworzonym obrazem, a rysunkiem z 1 na 2, błąd graficzny (ołówka) 
będzie wynosił 0,5 milimetra (przybliżenie obrazu odtworzonego), 
podzielone przez 2, t. j. 1'4 milimetra na rysunku. 

Zasługuje to na specjalną uwagę, gdyż pod tym względem me· 
loda „Nistri" wyróżnia się gruntownie od innych metod. 

Istotnie, we wszystkich innych systemach krzyż nitkowy (wskaż· 
nik), który porusza się po obrazie zwykłym i stereoskopowym, po· 
rusza się w rzeczywistości po kliszy, przechodząc od jednego punktu 
do drugiego i nie' przekraczając krańcowych granic. Stąd wynika, 
że przy mechanicznym systemie graficznego przenoszenia rysunku 
mogą się tylko powtarzać ruchy w najlepszym razie w stosunku 1: 1, 
powtarzając skalę fotografii. Gdyby chciano osiągnąć skalę większą, 
Powiększonoby wielokrotnie błąd w odpowiednim stosunku. W danym 
wypadku więc w najlepszym razie możnaby tylko zrobić mapę w skali 
1: 10 OOO t. j. w tej samej co fotografia, podczas gdy zapomocą fotokar· 
tografu można, jak mówiliśmy i jak to praktycznie udowodniono, osią· 
tn,ć w tych samych warunkach skalę 1 : 2 000, czyli 5 razy większą. 
d z1ęki tej właściwości metody „Nistri", można osiągnąć każdą żądaną 
dokładność i akuratne wykon;mie pracy przeniesienia, ponieważ wia· 
. omem jest zgóry, że ewentualny błąd automatycznego wykreślenia, 
Jeżeli nie całkowicie, to przynajmniej częściowo zostanie zniwelowany 
Przez sam aparat. 
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Jakież tedy są praktyczne granice, w których może bX:ć wyko
nana mapa topograficzna zapomocą fotokartografu „Nistri '? Jak to 
już raz zaznaczyliśmy te granice zależne są od trudności aeronau
tycznych ponieważ mapa w skali 1 : 5 OOO może być zrobiona z foto
grafii wykonanych z wysokości 4.000 metrów i mających wskutek 
tego przybliżoną skalę 1 : 20 OOO - obejmując powierzchnię 2,4X3,6, km, 
co równa się około 8 1

/ 2 kilometrów kwadratowych. 
Jaka może być inna granica? Granica czystości obrazu! 
Zobaczymy więc: 
Ziarnko żelatyny ma około 0,40 micromilimetra, obraz 10 ra· 

zy powiększony, da wówczas na ekranie przybliżenie około 0,4 mm., 
t. j. cztery dziesiątych milimetra. W tej granicy powinniśmy konie
cznie się utrzymać i pogodzić się przy wyborze wysokości lotu 
i szybkości samolotu z tem, że błąd, pochodzący z interpretacji 
punktu sfotografowanego i z przesunięcia się samolotu (aereo) w chwili 
zdjęcia fotografii, zawiera się w tej granicy, a więc granicy, która 
jest właściwa fotografji. 

Jeszcze jedną wielce dodatnią stroną tej metody jest to, że od· 
twarza teren rzeczywisty, jak to wykazaliśmy. 

W systemach, polegających na obserwacji bezpośredniej obrazów 
stereoskopowych, zbieganie się dwu znaków, tworzących wskaźnik 
mierniczy, przy pomocy którego obserwuje się, jest tylko określeniem 
zapomocą wcięcia wprzód dwóch obrazów punktu mierzonego, ana· 
logicznie z tern, co zachodzi przy stosowaniu metody zdjęcia tachy· 
metrycznego. 

Ale jeżeli jeden lub drugi z dwóch kątów, albo obydwa razem, 
wskutek mylnej pozycji kliszy nie są dokładne (rzecz bardzo łatwa 
do sprawdzenia z powodów o których już mówiliśmy), położenie 
zdjętego punktu będzie również błędne bez najmniejszej szansy 
skontrolowania. 

Natomiast przy zastosowaniu fotokartografu, postępowanie jest 
odwrotne. 

Zbieganie się promieni (koincydencja) zachodzi na terenie i uwa· 
ga obserwatora musi być skierowana w dwie strony: dla określenia 
dwóch promieni i dla zbadania rzeczywistego ich zbiegu, dającego 
się ustalić w granicach wzmiankowanej powyżej czystości obrazu, 
w każdym przypadku niezależnie od jakiegokolwiek błędu kątowego, 
któryby wypadł przy określaniu położenia klisz. I ponieważ analo· 
giczna obserwacja może być skierowana na każdy punkt odtworzony, 
możliwem jest upewnić się co do jego właściwej pozycji, gdyż każdy 
błąd natychmiast zostanie wykryty przez niedokładne zbieganie się 
jednakowych promieni. 

· Ażeby wskazać podobieństwo, możemy zaznaczyć, że różnica mię: 
dzy którąkolwiek z innych metod fotogrametrycznych, a metodą Nistrt 
jest identycznie taka sama, jak między zdjęciem tachymetrycznem a zdję
ciem bezpośredniem (stolikowem), przyczem pierwsza w porównaniu ze 
zdjęciem tachimetrycznem ma tę ujemną stronę, że ·brak jej sprawdzia· 
nu, t. j. trzeciej stacji, a druga odpowiadająca zdjęciu bezpośredniemu. 
ma nad niem przewagę, gdyż wykonywanie pomiaru na ekranie jest 
łatwiejsze aniżeli długie i uciążliwe zdjęcia terenu w naturze. 
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Kończymy ten krótki opis przytoczeniem niektórych danych ogło
szonych w sprawozdaniach Włoskiego Stowarzyszenia Aeronautycz-
8ego o wykonanych pracach: 

Dla Magistratu miasta Medjolanu, wykonano zdjęcie 1 OOO hek
tarów byłych gmin: Niguarda, Greco Milanesel, Precotto, obecnie 
włączonych do Medjolanu. 

Wymienione zdjęcie miało służyć jako plan regulacyjny i miało 
dać plan topograficzny podzielony na arkusze, tworząc zespół foto· 
,raficzny, odpowiadający w przybliżeniu danej skali. · 

Jest to bardzo ważne z uwagi na czas potrzebny do przestudjo
wania planu regulacyjnego, ponieważ zespół daje większe bogactwo 
szczegółów. 

Mapa została wykonana w skali 1 : 2 OOO i w terenie było po
mierzone przeciętnie 5 - 6 punktów na kilometr kwadratowy dla 
określenia położenia klisz. 

Aby dać technikom miasta Mediolanu możność posiadania do 
dyspozycji większej liczby punktów określonych co do położenia 
i wysokości - zostały oznaczone fotogrametrycznie na podstawie po
wyższych punktów, nowe punkty za pomocą fotokartografu. 

Jeden z tych punktów został sprawdzony w polu, przez okreś
lenie azymutu i wyliczenie wysokości. 

Z osiągniętych rezultatów podaję następujące: 

Punkt Nr. 24 budka dróżnicza na północ Greco milanese 
Para klisz 106 - 107 
Skala obrazu 1 : 833,33 

błąd azymutu 

X= 1672,33 
y = 4353,65 
z = 138,45 
e = 10" 

Sprawdzenie ze stanowiska Via - Most. stacja Greco 
o współrzędnych · x = 1537,75; y = 4 753,25 

Odległość IV - 24, = 421,70 m. 
błąd wysokości 

Punkt 45 budynek w Precotto (Societa Fibra Vulcani
zzata) o współrzędnych 

Para klisz 115 - 116 
Skala obrazu 1: 740,740 

błąd azymutu 

Sprawdzenie ze stacji IV a - Most stacja Greco. 
Odległość IVa - 45 = 896,67 m. 

błąd wysokości 

0,25 m. 

X= 2 361,46 
y = 5107,75 
z = 147,55 
e = 20" 

0,32 m. 

. Inne sprawdzenia zostały dokonane przy fotogrametrycznem 
~etaunowaniu punktów przy pomocy współrzędnych już znanych; re

ty były następujące: 
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Punkty 1 Ziemia Acqua Potabile della Bicocca: 
Dane trygonometryczne x = 1621,05; y = 6 446,90; z= 175,25 
Dane fotogrametryczne x = 1621,42; Y = 6 446,55; z= 175 
Błąd X = 0,08; y = 0,25; Z = 0,25 

Punkty 91 - Folwark na północo-wschodzie od Turro Milanese: 

Dane trygonometryczne x = 2 877,07; y = 4 030,54; z = 134,05 
Dane fotogrametryczne x = 2 877,02; y = 4 030,15; z= 133,82 

Ex= 0,05; y = 0,39; z = 0,23 
Jak widzimy błąd planimetryczny punktów zdjętych fotogr.ame· 

trycznie jest zawsze mniejszy od błędu rysunku, podanego w pierw· 
szej części przepisów katastralnych włoskich 

l = 0,00 025 N+ 0,05 V D 

gdzie t jest błędem w metrach; N - skala rysunku; D - odległość 
w metrach. 

W naszym przykładzie przy N = 2 000, wyraz 0,00 025 N odpo· 
wiada wartości 0,50 m. 

To są niektóre z opubliko":'anych dal?-ych. . . 
Dowodem najlepszym, na 1ak mocneJ podstawie oparta Jest ta 

metoda, dowodzi fakt, że po okresie czysto doświadczalnym nastąpił 
obecnie dla S. A. R. A., t. j. Societa Anonima Rilevamenti Aerofoto· 
grammetriche, okres pracy .twórcz~i, a po wykon.aniu .pierwsz~ch prac 
dla poważnych instytucyJ publicznych włoskich i zagran.icznycb, 
zapotrzebowania rosną z każdym dniem, zachęcone precyzJą pracy 
i nizką ceną. 

Strtścil podług tl6maczenia z wloski,P 
mjr. T. Herlurt. 

PRACE GEODEZYJNE W DANJI, WŁOSZECH ł FINLANDJI 1)• 

Danja. Urząd Geodezyjny duński (Den danske. Gradmaaling), 
oraz Sekcja Topograficzna Sztabu Generalnego duńskiego (Gel?-eral· 
stabens T opografiska Afdeling) zostały . os~~tnio poł!'\czone . w Jedną 
instytucję pod nazwą: ,,Instytut GeodezyJny (Geodetisk Institut). 

Inst~ut Geodezyjny jest powoła~y do przeprowad~enia p~ac geo
dezyjnych, topograficznych, ~artograficznych, oraz seismologicznvcb 
i zależy od Ministerstwa WoJny. 

Dyrektorem Instytutu jest prof. dr. Norlund, znany matematyk: 
kapitan Chantelou jest szefem Sekcji Geodezyjnej; kapitan F. O. Joer· 
gensen - szefem Sekcji Topograficznej. 

1Vłochy. Dekret Królewski z 1923 r. powołał do życia Państw~ 
wego Komitet Badań, który przystąpił do Międzynarodowego ~o~: 
tetu Badań oraz Unję Akademii, która przystąpiła do podobne) UnP 
Międzynarodowej. 

1) Bull G~od. Nr. 20. 

Nr. 1 i 2 Ze świafa. 

~ekr~t z 31-go. mare~ 1927 r. ustala zakres działania. Głównym 
celem Jest Jednoczenie wysiłków narodowych w różnych gałęziach wie
dzy czystej i stosowanej, przedkładanie rządowi wniosków co do pro
jektów przyszłych prac: ogłaszanie włoskiej bibljografji naukowej i te
chnicznej, dopomagającej do zaznajomienia się zagranicy z pracami 
włoskiemi, ułatwianie studiów obcym we Włoszech, a Włochom za
granicą i t . p. 

Komitet Badań składa się z przewodniczących i sekretarzy ge
neralnych poszczególnych państwowych komitetów, a więc: geodezyj
nego, meteorologicznego, astronomicznego, chemicznego i t. p. (w ogól
nej liczbie 10 komitetów). 

Władzą naczelną Komitetu jest „dyrektoriat", składający się z 7-miu 
członków, mianowanych przez króla, a przedstawionych przez szefa 
rządu w porozumieniu z ministrem oświaty. 

Budżet roczny Komitetu z roku 1927 wynosił 500 OOO lirów. 
Komitet zajmuje się również urządzaniem zjazdów naukowych 

we Włoszech, przedstawicielstwem nauki włoskiej zagranicą i jest 
zarazem organem doradczym dla ministerstwa oświaty. 

Przewodniczący Komitetu składa corocznie sprawozdanie szefowi 
rządu .. W. obecnej chwili prze.wodniczącym Komitetu jest słynny fizyk 
Marcom, Jednym z czterech wice-przewodniczących szef Wojskowego 
Instytutu Geograficznego, gen. VacchellL 

Komitet Geodezyjno-Fizyczno-Meteorologiczny składa się z 63 
członków, z pośród profesorów praktyków i badaczów z zakresu geo
dezji, geofizyki, meteorologji i astronomji geodezyjnej i t. p. 

?rze'Yodniczącym Sekcji Geodezyjnej jest gen. V acchelli, meteo
rologiczne) - prof. Vercelli, Seismologicznej, Wulkanologicznej i Ma
gnetycznej - prof. dr. Marchi. 

Fi'!landja. W związku z reorganizacją służby geodezyjnej, roz
poczęteJ w 1928 r. Urząd Geodezyjny fiński „Maan mittans - hollitwo1' 
ob~cnie jest podzielony na pięć sekcji, z których dwie mają bliższy 
z:w1ązek ze sprawami dotyczącemi katastrq. Właściwy Instytut składa 
się z następujących trzech sekcyj: 

1) Sekcja Geodezyjna, której szefem jest p. Rainesalo. 

odd 
.2) Sek.cja Topograficzna, która posiada oddział wojskowy, oraz 

ział cywilny. 
3) Sekcja Kartograficzna. 

. . Sekcja ąeodezyjn_a wykonywa wszelkie pomiary geodezyjne, z wy
~tkiem pomiarów I-go rzędu, który należy do specjalnego Instytutu 

eodezy1nego, będącego pod kierunkiem prof. dr. Bonsdorffa. 
W . Drukarnie .~nstytutu n.ależą. do Sekcji. T o~og:aficznej. Oddział 
dó OJsko~ SekcJi Topograf1czneJ wykonywuJe zd1ęc1a ważne ze wzglę•W WOJskowych, np. poligony artyleryjskie, tereny wojskowe, pozo-

e zdJ~cia należą do oddziału cyw.ilnego. 
b' Pomeważ szef Wydziału Wojskowego (zazwyczaj podpułkownik) 
p~rze czyn~y udział. w Komitecie Zarządzającym lnstytu~u, przeto 

Y wszelkich decyzJach są uwzględniane zawsze potrzeby wojskowe. 
J. Kr. -

9 
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SPRAWOZDANIE Z DOROCZNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 
SEKCJI GEOGRAFICZNEJ TOW. WIEDZY WOJSKOWEJ. 

Dnia 29 kwietnia 1929 r. odbyło się w dużej sali Wydziału To· 
pograficznego Wojskowego Instytutu Geograficznego Doroczne Walne 
Zebranie członków Sekcji Geograficznej Tow. W. W. 

Przewodniczący Sekcji, major inż. Plesner, zagaił zebranie, a na
stępnie zaproponował na przewodniczącego obrad majora Wąsika. 
Wybór przyjęto jednogłośnie. 

Po przyjęciu do wiadomości protokółu z ostatniego dorocznego 
walnego zebrania Sekcji z dnia 18-go lutego 1928 r., przewodniczący 
Sekcji, mjr. inż. Plesner, w swem przemówieniu poświęcił kilka słów pa· 
mięci zmarłych członków: ś. p. kpt. Żongołłowicza i ś. p. kpt. Miga· 
nowicza, a następnie złożył podziękowanie tym wszystkim, którzy 
czemkolwiek przyczynili się do rozwoju naszej organizacji. 

Z kolei sekretarz Sekcji, por. Czarnota, odczytał sprawozdanie 
Zarządu. Końcowy ustęp sprawozdania brzmi jak następuje: 

.,Reasumując prace Sekcji za okres 13 miesięcy, otrzymamy na· 
stępujące wyniki: 

1) Przeprowadzono nową organizację Sekcji, przyczem stworzo· 
no lub zreorganizowano 10 autonomicznych jednostek. 

2) Zorganizowano 51 odczytów. . 
3) Wydano wspólnie z W. I. G. 4 zeszyty kwartalnika , Wiado

mości Słt.dby Geograficznej» (2 tomy). 
4) Zapoczątkowano wydawnictwo p. n . .,Bibljoteka Służby Geo· 

graficznej". 
5) Wydano 1 tom „Biblioteki", dalsze trzy tomy przygotowa· 

no do druku. 
6) Podjęto pracę nad słownictwem technicznem. 
7) Rozpisano i przeprowadzono konkurs na krytykę Instrukcji 

Topograficznej. 
8) Zebrano materiał do nowej instrukcji topograficznej. 
9) Stworzono projekt instrukcji fotogrametrycznej. 
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10) Zorganizowano kurs fotogrametrii dla topografów. 
11) Stworzono album fotograficzne Koła Topografów. 
12) Zbudowano ciemnię fotograficzną. 
13) Zorganizowano kurs fotograficzny. 
14) Zarząd brał udział w 3-ch zjazdach geograficznych. 
15) Zorganizowano małą wystawę prac W. I. G. 
16) Zorganizowano kancelarię Zarządu. 
17) W okresie sprawozdawczym budżet Sekc:ji wzrósł dwu-

krotnie. . 
18) Na terenie Sekcji ustalono warunki współpracy między to

pografami z jednej strony, a geodetami, kartografami i fotogrametra· 
mi z drugiej strony. 

Następnie skarbnik Sekcji, kpt. Czarnecki, odczytał sprawozda
nie kasowe, które zarówno w dochodach jak i w wydatkach osiąga 
cyfrę 10,619 zł. 47 gr. 

Doroczne Walne Zebranie członków Sekc!i przyjęło sprawozda
nie Zarządu przez aklamację, również przez aklamację wybrano' no
wy Zarząd w dotychczasowym składzie, t. j. mjr. inż. Plesnera, na 
przewodniczącego; kpt. Czarneckiego, por. Pietkiewicza, por. Czarno
tę - na członków Zarządu. Z powodu zwiększenia programu prac, 
powiększono skład Zarządu do liczby 7·miu członków. Jako nowi 
członkowie Zarządu zostali wybrani jednogłośnie: kpt. Stankiewicz, 
kpt. Salach i kpt. Skoczycki. 

Po wyborach, Walne Zebranie przyjęło jednomyślnie następujące 
wnioski Zarządu: 

1) Doroczne Walne Zebranie członków Sekcji Geograficznej 
wyraża podziękowanie Zarządowi Głównemu T. W. W. za stałą po· 
moc we wszelkich pracach Sekcji. 

2) Doroczne Walne Zebranie członków Sekcji Geograficznej 
'!IYT raża podziękowanie Panu Generałowi Stachiewiczowi, prezesowi 

, W. W., za serdeczne zaopiekowanie się pracami Sekcji. 
3) Doroczne Walne Zebranie członków Sekcji Geograficznej 

'!IYłania Komisję Regulaminową w składzie: Zarząd Sekcji i prezesi 
KGół. Zadaniem Komisji będzie ustalenie nowego Regulaminu Sekcji 

eograficznej. . 
Wszystkie trzy wnioski przyjęto jednogłośnie. 

S Wreszcie Sekretarz Sekcji, por. Czarnota, odczytał program prac 
t ekcj! na rok J929/30. Program wywołał ożywioną dyskusję i osta
ecz~1e, na wmosek por. Zarychty, wraz z budżetem na rok 1929 zo
•tał Jednogłośnie przyjęty. 

~y SYSTEMATYCZNE W SIECIACH TRYGONOMETRYCZNYCH. 

Ostatnio, jako wydawnictwo pruskiego Instytutu Geodezyjnego 
ukazała się interesująca praca dr. Schiitza, z przedmową dr. Forstera, 
~ t Systematische Fehler in Geodetischen Netzen, Neue Folge Nr. 101, 

Oudam "1929. 
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W przedmowie, podającej cel rozprawy, dr. Forster zazna~za, 
że przy występowaniu średniego błędu sieci. większego od średmego 
błędu, otrzymanego z wyrównania stacyj, ~astępuje zjawisk? odchy: 
łek trójkątowych tego samego znaku na duzych obszarach w1ększo~ci 
tńangulacji I rzędui najważniejszą jednak rzeczą, bardzo często me
wyjaśnioną, są duże odchyłki ~ równa.nia~h .Laplace'a w sieci a~tro
nomiczno-geodezyjnej, wskazuJące na 1stmeme zródeł błędów działa
jących systematycznie. 

Zródłem tych błędów systematycznych jest refrakcja boczna. 
Refrakcja boczna może być uważana jako skute~ nierównomiernej 
temperatury i nierównomiern~go ciśni~ni~ . powi!trza na powier~c~ni 
ziemi. Okazało się, że stopmowo zmtentaJąca się temperatura •. ciś
nienie powietrza od jednego punktu trygonometrycznego do drugiego, 
powoduje powstawanie dużych pól refra~cji boczi:iej,. które pocią~ają 
za sobą zmianę rachunkowych wartosc1 połozema punktu sieci 
trygonometrycznej. . 

' Próby wyprowadzenia wielkości refrakcyjnych z obserwacyJ 
meteorologicznych nie doprowadziły do pożądaneg.~ rezultatu: obser
wacje meteorologiczne można było przepro~adztc tylko w ~ezpo
średniej bliskości ziemi i tylko na stanowiskach obserwacyJnych, 
podczas gdy. pron:iie~ świetlny przechodz~ prze~ wyższ~ warstwy 
powjetrza z mnem1 warunka~m meteorolog1cznem1 .. Powyzsze próby 
robione były przy obserwaC)ach kątów I rzędu: mierzono na stano· 
wiskach temperaturę i ciśnienie powietrza. . . . 

Refrakcja boczna, zależna od temperatury 1 stanów c1śmeń po· 
wietrza ma charakter wektora potencjalnego. Krzywizna promien!a 
świetln~go przy obserwacji kierunków trygonometrycznych powoduJe 
mały błąd 1-go rzędu, tymczasem na odchyłki. zamknięć trójkątowych 
wpływają wielkości 2-go rzędu, a na odchyłki ,warunków smusowych 
wpływają wielkości 3-go rzędu. 

Wyrazy 1-go rzędu wykazują swój wpływ dopiero w odchyłka~h 
równań Laplace'a. W sieciach czysto geo~ezyjny.ch wyrazy te me 
ujawniają się, gdyż sieć trygonometryczna Jest zmekształcon~ przez 
nie ortomorficznie. . 

Z dotychczasowych badań można przypuszczać, że przy sieciach 
trygonometrycznych trzeba się liczyć z dużemi odchyleniami w azy· 
mucie .całej sieci, co wyraża się w równaniach Laplace'a. . 

Powsfaje więc pytanie, w jakim stopniu pomiary astronom1cz~e 
mogą zmniejszyć wpływ refrakc_ii boczne.i i jak wielkie .Przesuni~c1a 
punktów sieci powoduje refrakcJa b?czna. Na. podsta~1e ostat!11egd 
pytania będziemy mogli zdecydowac, czy komecznem Jest brac po 
uwagę wpływ refrakcji bocznej przy wyrównaniu sieci i w jaki spo· 
sób ten wpływ usunąć. · Tego rodzaju badania mogą być przepro
wadzone tylko na obszernych rozciągniętych sieciach trygonometrycz
nych . . Badania t~ nie odnos~ą się do p.oszczególJ?,YC.h wizur, lecz 
będą zajmować się odchyłkami w azymucie całych s1ec1. 

I. Autor przeprowadził pierwsze wyrównanie sieci astr~momiczno· 
geodeHjńe'f po odrzuceniu wszystkich pomi~rów astrono!lllcznych. 

Wyrównanie · astronomiczno-geodezyj~e zawarte Jest w wy
dawnictwie pruskiego Instytutu GeodezyJnego Neue Folge Nr. 68, 
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Lotabweiclmngen V, Berlin 1916. Za elipsoidę odniesienia przyjęto 
elipsoidę Bessela, jako orientację elipsoidy przyjęto elementy astro
nomiczne na punkcie centralnym Rauenberg pod Berlinem: szerokość 
i długość wyznaczona astronomicznie i azymut na punkt Glienicke. 

Wiemy, że równania warunkowe sieci astronomiczno-geodezyjnej 
składają się z równań Laplace'a i równań poligonowych. Równanie 
Laplace'a powstaje na danym punkcie przez wyznaczenie odchyłki 
pionu z różnic długości i różnic azymutów: o.' - o. = (L ' - L) sin cp, 

gdzie a.' jest azymutem astronomicznym, 
a. azymutem geodezyjnym, 
L' długością astronomiczną, 
L długością geograficzną, 
cp szerokością geograficzną. 

Warunki poligonowe powstają przy wieńcach geodezyjńych 
i jest ich 3. Szerokość geograficzna musi być ta sama· przez przeli
czerua kolejne, wychodząc z punktu pierwszego do punktu końcowe
go, schodzącego się z punktem pierwszym. To samo odnosi się do 
długości geograficznej. Trzeci warunek, który musi być spełniony: 
suma kątów załamań jest wielokrotnością 180° powiększona o nad
miar sferyczny. Wyżej wspomniana sieć astronomiczno-geodezyjna 
miała 14 równań Laplace'a i 3 X 8 = 24 równań poligonowych. 

W równaniach warunkowych sieci niewiadomemi są poprawki 
kierunków, długości linij geodezyjnych i poprawki astronomicznych 
długości i azymutów. 

Sieć trygonometryczna, pod wpływem refrakcji, ulega zniekształ
ceniom. Są one ledwie uchwytne w równaniach warunkowych, a to 
z powodu ortomorficzności zniekształconej sieci. Jeżeli w wyrówna
niu sieci trygonometrycznej uwzględnia się pomiary astronomiczne, 
to sieć zostaje częściowo uwolniona od wpływu błędów spowodowa
n.ych refrakcją. W ten sposób zostało przeprowadzone wyrównanie 
s1e~i astronomiczno-geodezyjnej, ogłoszone w wydawnictwie Lotab
We1cliungen V. Wyrównanie sieci, bez uwzględnienia pomiarów astro
nomicznych przeprowadza autor w omawianej rozprawie, przyjmując 
~lko warunki poligonowe i odrzucając wszystkie równania Laplace'a. 

orównanie wyników obu wyrównań sieci daje możnoś~ wykazania 
róż~c w położeniu punktów z dostateczną dokładnością. Rozwią
zanie równań normalnych przeprowadza autor przy pomocy algo
rvtmu Gaussa. Obliczone korelaty sprawdza przez wstawienie je 
w równania normalne. Przy pomocy korelat oblicza poprawki kie
runków i poprawki długości linij geodezyjnych. Przy pomocy obli
cbo.nych poprawek kierunków i poprawek długości linij geodezyjnych, 
O beza ostateczne azymuty i długości linij geodezyjnych. 

II. Następnie autor przeprowadza porównanie wyników obu 
WV~ówna6i różnice są jednego znaku dla większości punktów. Przy 
0&hczeniu wag i średnich błędów po obu wyrównaniach dla punktów 
" oldapper - Berg, Knivsberg i Ubagsberg" okazało · się, źe wagi 
Przy uwzględnieniu obserwacyj astronomicznych wzrosły w porów-

.. 
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naniu z wagami z wyrównania czysto geodezyjnego w następujący 
sposób: 

Punkt Goldapperberg: 

Punkt Ubagsberg: 

Punkt Knivsberg: 

dla ą> • • • 3.39 krotnie, 
11 ).. ••• 1.18 li 

II a • • 3.76 " 
dla ą> • 

li ).. • 

. 2.22 krotnie, 

" ex • 
. 1.62 
. 2.53 

li 

li 

dla ą> •• • 1.75 krotnie, 
,. ).. .. . 1.93 11 

II a • • 2.60 " 
Średni błąd jednego pomiaru po wyrównaniu łącznie z obser

wacjami astronomicznemi wynosi ± 1.54, bez obserwacyj astrono
micznych ± 1.21. Z tego widać, że obserwacje astronomiczne wska
zują na istnienie błędów systematycznych w sieciach trygonometrycz
nych. Jednak stałość sieci jest większa, gdyż wagi położeń punktów 
wzrosły ogólnie dla szerokości geograficznej: 1.7 do 3.4 - krotnie, 
dla długości geograficznych 1.2 do 1.9 - krotnie, a dla orientacji 
2.6 do 3. 7 - krotnie. 

Pomiary astronomiczne wpłynęły bardziej na punkt wschodni 
Gołdap per - Berg jak na obydwa punkty zachodnie. Przypuszczalnie 
większa ilość linij bazowych i zamknięć poligonowych już częściowo 
wpłynęła na poprawienie odchyleń sieci tak, że pomiary astrono· 
miczne już nie wpłynęły tak silnie na wzrost wag. 

Podobnie została wyrównana sieć astronomiczno - geodezyjna 
pomiaru stopni dla 52° szerokości geograficznej; i tutaj okazał się 
wzrost wag przy uwzględnieniu pomiarów astronomicznych. Róż· 
nice przesunięć w położeniu punktów i orientacji sieci są w swej 
większości jednego znaku, co znowu wskazuje na istnienie błędów 
systematycznych przy wyrównaniu czysto geodezyjnem. W tych 
częściach sieci, gdzie było więcej baz i zamknięć poligonowych, włpyw 
błędów systematycznych był mniejszy i wtedy pomiary astronomiczne 
nie wpływały tak silnie na zmianę położenia punktów. 

III. Przeprowadzone wyrównania sieci, w części astr.-geodezyj
nej, wprowadzają mieszaninę elementów pomiarowych, astronomicz· 
nych i geodezyjnych. W części czysto geodezyjnej użyte są tylko 
elementy geodezyjne. Porównanie wyników obu poprzednich wy· 
równań wskazywało wyraźnie, że pomiary astronomiczne przeciwdzia· 
łają systematycznym odchyleniom sieci geodezyjnej. Jest jednak 
wątpliwe, czy pomiary astronomiczne wprowadziły punkty sieci ściśle 
we właściwe ich położenie na elipsoidzie odniesienia, wskutek ie~ 
połączenia z pomiarami geodezyjnemi, które są obciążone błędatnl 
systematycznemi. To spowodowało, że autor przeprowadza ponowne 
wyrównanie sieci podanej w Lotabweiclmngen V, przy założeniu, że 
obserwacje astronomiczne są bezbłędne. 
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Założenie bezbłędności pomiarów astronomicznych podziałało 
jeszcze silniej na zmianę położenia punktów sieci, i w tym samym 
kierunku. 

Autor, aby być pewnym swoich wniosków, wysnutych z porów
nania wyników wyrównań, przeprowadza wyrównanie sieci astrono
miczno-geodezyjnej europejskiego pomiaru długości dla 52° szerokości, 
w założeniu bezbłędności pomiarów astronomicznych. Wyrównanie 
to wnioski poprzednie w zupełności potwierdza. 

IV. Mógłby być postawiony zarzut, że jeżeli jest mowa o wpły
wie refrakcji bocznej na kierunki geodezyjne, to ten sam wpływ 
istnieje na pomiary astronomiczne. Do t:ównań Laplace'a wchodzą 
tylko wyznaczenia długości i pomiary azymutalne: pomiary te ulegają 
wpływom składowej wektora refrakcji bocznej (działającego w kie
runku ze wschodu na zachód). Wpływ składowej w tym kierunku 
wektora jest bardzo mały, co stwierdzono doświadczalnie. Następnie 
promień świetlny, idąc do jakiejkolwiek gwiazdy, przechodzi, na krót
kiej tylko drodze, przez atmosferę. Jeżeli wyobrazimy sobie atmo
sferę o jednakowej gęstości, jaka panuje na powierzchni ziemi, to 
droga powietrzna, jaką przechodzi promień pionowy wynosi S km, 
a wpływ wektora refrakcyjnego na promień świetlny wynosić będzie 
w przybliżeniu 0,06, podczas gdy wpływ wektora refrakcyjnego na 
linję geodezyjną, o długości 100 km, wyniesie odpowiednio 0,82. 
Widzimy z tego, że wpływ refrakcji bocznej na pomiary astronomiczne 
można uważać za znikomy, przy założeniu jednak, że przyczyną re
frakcji są warunki atmosferyczne. 

.V· Porównania wyrównań, przeprowadzone przez autora, wy-

lkazu1ą, że refrakcja boczna działa nietylko na pojedyńcze kierunki, 
ecz t~kże systematycznie na większych obszarach pomiarowych, po-

kwoduJąc jednostronne zniekształcenia sieci. Istnieją więc przyczyny, 
tó.re krzywią promień świe-tlny w kierunku poziomym i te przyczyny 
~1eniają się od miejsca do miejsca stale i stopniowo. Niema wąt
pl_1wości, że poziome ciśnienie powietrza i zmiany temperatury po
wietrza grają w tern dużą rolę, nie można jednak wyznaczyć tempe
ratury z odpowiednią ścisłością, tak żeby na podstawie tego wyzna
czem~ wyprowadzić poprawki refrakcyjne. Trzeba dalej zaznaczyć, 
te am warunki trójkątowe, ani też warunki sinusowe sieci trygono· 
metrycznej nie dają możności wykrycia refrakcji bocznej, a tembar
dziei_ jej wielkości. Przyczyną tego jest to, że zniekształcenia orto
morfic~ne sieci, powodowane refrakcją boczną, wpływają bardzo mało 
na zrruanę warunków trójkątowych i sinusowych. Właśnie dobra 
zgo1dność warunków sieci poparła to błędne mniemanie: nieistnienia 
roz e~łvch pól refrakcyjnych. 

VI. Żeby więc uwolnić sieć trygonometryczną od wpływu błę
~ó'_\', spowodowanych refrakcją boczną, powinno się zaopatrzyć każdą 
sied ~rygonometryczn~ w odpowiednią ilość punktów Laplace'a i wpro
:a z1ć do wyrównania sieci równania Laplace'a, bez dawania popra
wek Pomiarom astronomicznym. Do usunięcia zniekształceń sieci wy
j dłanych refrekcją boczną, wprowadzenie równań Laplace'a jest dziś p Ynym dostępnym środkiem, na którym będzie można polegać. 

unkty Laplace'a powinny być zakładane mniej więcej w odległoś-
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ci 200 km, jednak o jaknajwiększej dokładności pomiarowej. W te
renie równym i jednostajnym odległości mogą być większe, w górach 
i przy w_ybrzeżach mórz gęstość punktów Laplace'a powinna wzrosnąć. 

W Finlandji obrano inną drogę. Na każdym punkcie trygono
metrycznym I rzędu mierzono długość, szerokość i azymut, a przez 
to wszystkie punkty sieci I rzędu są punktami Laplace'a. Nie biorąc 
już pod uwagę gwałtownego wzrostu równań warunkowych i wskutek 
tego trudności wyrównania, można powątpiewać w korzyści tej metody, 
gdyż obserwacje astronomiczne wchodzą do wyrównania z małemi 
wagami (np. w sieci południowo - fińskiej waga dla obserwacyj astro
nomicznych równa się 0,04) w porównaniu z obserwacjami geodezyj
nemi. Obserwacje astronomiczne tak mało dokładne mogą być użyte 
najwyżej do obliczenia odchyłek pionu, mają jednak znaczenie zupeł
nie podrzędne przy wyrównaniu sieci trygonomotrycznej. 

VII. Wyciągając odpowiednie wnioski dla nas, trzeba się zasta
nowić, czy nie przeprowadzić tego rodzaju próbę wyrównania z punk
tami Laplace'a przy naszej sieci trygonometrycznej, tembardziej, że 
w jesieni bieżącego roku będziemy mieli zapewne całkowity materiał 
pomiarowy sieci wieńcowej Warszawa -Łomża - Grodno-Kobryń

W arszawa. Zanim jednak przystąpionoby do tego rodzaju próby 
powinniśmy usłyszeć zdanie sfer naukowych. 

Plesner, mjr. inż. 

SITOGONJOMETR I JEGO UŻYCIE PRZY ZDJĘCIACH STOLIKOWYCH. 

Wykonawca zdjęcia stolikowego spotyka się często z koniecz
nością domierzania jakichkolwiek punktów terenu, niepomierzonych 
instrumentalnie. Ilość instrumentalnie pomienionych punktów nie może 
być zbyt wielka, sam ich pomiar zabierałby dużo drogocennego czasu, 
ponadto nadmierna ilość punktów na stoliku utrudnia orientację, za
ciemnia rysunek i łatwo może doprowadzić do popełnienia błędów. 

Instrumentem mierzy się tylko taką ilość punktów, ażeby, opierając 

się na nich, topograf mógł wiernie odtworzyć zdejmowany teren. Są 
to rzeczy znane, jak również znanym jest, że domiar punktów dodat
kowych, koniecznych do łatwiejszego odtworzenia terenu, wykony
wany był dotychczas albo przy pomocy alidadki, albo też tylko przez 
kroczenie i ocenę różnicy wysokości na oko. Ocena różnicy wyso
kości, przy pewnej wprawie i w terenach o niezbyt skomplikowanej 
rzeźbie, może być i jest dostatecznie dokładna, bowiem gdy powstaną 
przy tern pewne drobne błędy, nie wpłyną one ujemnie na dokładność 
mapy; dotyczy to punktów mniej ważnych, nie grających wybitnej 
roli w ogólnej charakterystyce terenu. Jednak w terenach o bogatej 
i skomplikowanej rzeźbie nie zawsze można polegać na własnej umie
jętności oceniania, tembardziej, że nużący wysiłek w tym kierunku 
osłabić może uwagę topografa i doprowadzić do zagubienia się w la
biryncie drobnych form. Nie można również polegać na ocenianiu 
różnicy wysokości na oko w tych wypadkach, gdy chodzi o punkty, 
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które powinny być pomierzone instrumentalnie1 a z jakichkolwiek 
bądź _Q~wodów nie zostały wymierzone (np. gęsto zalesione terenyL 

W podobIJ.y_ch wypadkach1 zamiast dawnej alidadki1 Wydziaf 
Topograficzny W. I. G. stosuje od 2 lat artyleryjski przyrządzik op. 
tyczny1 zwany sitogonjometrem. Dwuletnie doświadczenie wykazało. 
że przyrząd ten doskonale nadaje się do wspomnianych wyżej celów, 
(Rys. 1). 

Sitogonjometr jest to małe metalowe pudełeczko prostokątne1 po. 

siadające poziomnicę oraz podziałkę tak skonstruowaną, że jednostka 
podziału wynosi 0.01 część odległości pomiędzy okiem obserwatora, 
a miejscem umieszczenia podziałki. Następnie, na jednej ze ścianek 
sitogonjometru umocowana jest busolka, która pozwala na przybliżone 
zorientowanie stolika topograficznego. Obraz poziomicy zapomocą pry. 
zmatu przenosi się na podziałkę tak, że patrząc w okular sitogonjo
metru widzi się i podziałkę i na jej tle bańkę poziomnicy. Porusza. 
jąc sitogonjometr w jedną lub drugą stronę, ustawić możemy środek 
bańki poziomnicy na kreskę zerową podziałki i w tym momencie kre
ska ta wyznaczać nam będzie płaszczyznę poziomą. Wszystkie więc 

przedmioty1 które pokrywać się bę~ 
B w tym momencie z kreską zerową po

działki, posiadać będą taką samą wy. 
sokość bezwzględną, jak i oko obser· 
watora. Zasada pomiaru wysokości 
punktów, znajdujących się powyżej 

lub poniżej kreski zerowej podziałki. 
polega na następującem. (Rys. 2). 

A C Niech punkt A będzie okiem ob-

R 2 serwatora o znanei' wysokości bez. ys . . 
względnej, b - tą kreską podziałki 
sitogonjometru, która w momencie spo-

ziomowania pokrywa się z punktem terenu B; O - zero podziałki. 

Jeżeli przedłużymy prostą A O i z punktu B opuścimy do niej 

prostopadłą, to, jak z rysunku widać, chodzi tylko o określenie od· 
cinka BC, który jest różnicą wysokości punktów A i B. 

Z podobieństwa trójkątów A B C i A b o wynika, że B C = 

- _!!...!!._ A C · 
A o . ' 

Wielkość ..!!..!!.__ jest znaną; jeżeli bowiem stosunek jednej 
Ao 

do odległości A o wyraża się liczbą 0.01 - to stosunek b działek Wf• 
nosić będzie b X 0.01. 

Dla wyznaczenia B C wystarczy więc określić wielkość Jl C: jesl 
to odległość do punktu mierzonego. Odległość tę pomierzyć możJJA 

krokami, lub też w jakikolwiekbądź inny sposób. 
W praktyce pomiar różnic wysokości zapomocą sitogonjometrll 

wykonywa się w sposób następujący: stojąc na punkcie pomierzon~ 
kierownicą, topograf posyła pomocnika na punkt, którego wysok~ 
zamierza określić. Pomocnik liczy kroki i zatrzymuje się chwilę dl 

tym punkcie. Topograf obserwuje pomocnika przez sitogonjomełt 
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i ustawiając przyrząd w ten sposób, aby pęcherzyk _poziomnicy po
)Erywał się z kreską zerową podziałki - robi odczyt. Zaznaczyć trze
ba. te dla uniknięcia uwzględniania własnej wysokości (wysokości, 

aa której trzymamy sitogonjometr), celować należy na ten punkt ciała 
~mocnika, który odpowiada co do wysokości oczom topografa, -
~eli więc pomocnik jest np. niższy - to celować należy na czubek 
,efo głowy. Następnie odmierzoną krokami odległość topograf prze
licza na metry - i po pomnożeniu jej przez odczyt otrzymuje róż
nicę wysokości. 

Pewną niedogodność przedstawia tu konieczność przeliczania na 
metry pomierzonej krokami odległości. Niedogodność jest tern przy
krzejsza, że prowadzić może nawet do błędów, jeżeli weźmiemy pod 
uwag~ znaczny wysiłek fizyczny i umysłowy topografa. 

Dla uniknięcia więc ewentualnych błędów pracę przeliczeniową 
trzeba zmechanizować, co da się bardzo łatwo uskutecznić. W tym 
celu należy sporządzić na podziałce krokowej, którą topograf zawsze 
ma pod ręką, również podziałkę metrową, tylko innym kolorem. Bio
r11c w cyrkiel odmierzoną krokami odległość dla naniesienia jej na 
stolik - topograf nie zmieniając rozstawienia nóżek cyrkla, porów
nuje ją z podziałką metrową i odczytuje na niej tę ilość metrów, 
która odpowiada danemu rozstawieniu nó-
tek - a więc i danej odległości. (Rys. 3). 

~,, 
-----

• 

Rys. 3. 

Przy dużych deniwelacjach stosować 
motna inną metodę pomiaru - niwelacyj
ną. Wykorzystać mianowicie to, że sito
ic>njometrem bardzo prosto wyznacza się 
płaszczyznę poziomą. Ta metoda polega 
na tern, że topograf sam stając na punkcie 
~zym, ustawia środek pęcherzyka po
Zlomnicy na kreskę zerową podziałki i ob-
terwuje, jaki punkt terenu pokrywa się i tą kreską. Przechodzi po
tem na zaobserwowany punkt i powtarza tę samą czynność; powtarza 
to dotąd, dopóki nie dojdzie do następnego punktu. Znając własną 
~sokość i ilość obserwacyj, łatwo obliczyć można różnicę wysokości. 
~etoda ta jest stosunkowo bardzo dokładna i oddaje znakomite usłu
ii wtedy zwłaszcza, gdy wskutek np. gęs~f :

1 
zalesienia nie można 

z tadnego punktu, pomierzonego instrumen · e, dojrzeć punktu, któ
rego wysokość bezwzględną trzeba określić. 

Zastanowićby się jeszcze należało, jaką dokładność daje pierwsza 
r~da pomiaru sitogonjometru. Na zdjęciu stolikowem w skali 

: OOO, instrumentem wyznacza się punkty mniej-więcej co 100 me
trów. Każdy więc dodatkowy punkt, którego wysokość wypadłoby 
~ kroczeniu określać, będzie oddalony od najbliższego instrumen
bl { pomierzonego punktu najwyżej o 50 metrów. Przyjmijmy, że 

c1z' łkodczytu wynosić może 0.01, taką bowiem wartość posiada jedna 
odta a podziałki. (W praktyce tak grubych błędów nie popełnia się, 
dn c~ytdz~o~iem z łatwością da się zrobić ~ dokładności~ poł<?WY je
Ili e1 1ałk1, t. zn. 0,005). Maksymalny więc błąd w obhczemu róż-

cy wysokości wyniesie 50 X 0.01 = 0.5 m. Jest to zupełnie wystar
CZa1ąca dokładność dla wiernego odtworzenia terenu zapomocą war-
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stwic o stópniu warstwicowym 1.25 m., tembardziej, że w praktyce 
pomiar punktów dodatkowych uskutecznia się w odległości przeważnie 
mniejszych niż 50 m, oraz, że mało prawdopodobną jest odchyłka 
w odczycie o całą działkę. 

Rzecz oczywista, że topograf przed użyciem sitogonjometru, spraw. 
dzić powinien prawidłowość jego konstrukcji - wadliwie bowielll 
skonstruowany mógłl;>y dawać poważne błędy w obliczeniach. Spraw. 
dzenia tego dokonać można w ten sposób, że ustawia się łatę w od· 
ległości około 50 m od stolika i po sprowadzeniu lunety kierownicy 
ściśle do poziomu, robi się na niej odczyt. Poczem, trzymając sito
gonjometr na wysokości lunety i poziomując go, . sprawdza się, ciy 
kreska zerowa podziałki pokrywa się' z poprzedńio zrobionym odczy. 
tern. Jeżeli tak nie jest, to użycie takiego sitogonjometru nie byłoby 
wskazane, a w każdym razie, jeż~li odchyłka jest niewielka, to do 
każdego odczytu należy wprowadzać zaobserwowaną poprawkę. ' Po
naqto można sprawdzić jeszcze, drogą kilkakrotnego pomiaru, wyso
kość _P.~tów, ustalonych zapomocą kierownicy. 

W zakończeniu porównam czynności, jakie należy wykonywać 
przy posługiwaniu się alidadką i sitogonjometrem, a to w celu wyka
zania celowości zastąpienia alidadki przez sitogoniometr. 

Alidadka. 
Orjentotvanie - konieczność ce
lowania na inny punkt, co zabie
ra czas i· nie zawsze jest możli
we (gęsty las); trzeba mieć oprócz 

alidadki bussolę. 

Sitogonjometr. 

Busolka przy sitogonjometr.ze po
zwala z dostateczną dokładnościll 

zorientować stolik. 

Poziomowanie stolika i alidadki. Odpada. 

Odczytywanie wymaga nachyla- Odczyt robi się w pozycji stoją· 
nia się. cej jednocześnie z nastawianiem. 

Praca obliczeniowa jest taka sama. 

Jeżeli zważymy ponadto, że · sitogonjometr pozwala na stosowa• 
nie niwelacyjnej metody pomiaru oraz, że jest on bezwzględnie po
ręczniejszy od alidadki - to wyższość sitogonjometru stanie się oczr 
wistą. 

Gosiewski, por. 

ANEROID SYSTEMU PAULINA (SZWEDZKI), NOWSZEGO TYPU. 

Aneroid Paulina jest inaczej zbudowany niż dotychczas będące 

w użyciu aneroidy starego typu i w porównaniu do nich posiada -. 
stępuj8ice udoskonalenia: 

aj Aneroid Paulina posiada dwie wskazówki: wskazówkę t. Zfl, 
tendencji, połączoną bezpośrednio z membraną, oraz ·wskazówkę głólf" 
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JUi, połączoną zapo~ocą sprężyny z membraną. Zmiany ciśnienia atmo
sferycznego wskazuJe nam mała wskazówka. Odczyt na aneroidzie 
może być dokonany przy położeniu środkowem membrany, t. zn. gdy 
.ata wskazówka jest ustawiona na O. Odczyt daje nam wskazówka 
jłówna, którą nastawiamy ręcznie, chcąc uzyskać środkowe położenie 
membrany przy odczycie. Ten system budowy instrumentu daje da
leko większą wrażliwość aneroidu przez usuni~cie wszelkiego rodzaju 
tarć wewnątrz, oraz możliwość szybkiego i dokładnego odczytu. 

b} Przy pomiarze nie posuwa się duża wskazówka, lecz mała 
L zw. tendencji. Ponieważ dużą wskazówkę nastawiamy ręcznie, ma
my zawsze możliwość skontrolowania poprzedniego pomiaru, co usu
wa możność popełnienia jakiegoś błędu. Przyrząd ten ponadto jest 
względem zmian atmosferycznych całkowicie skompensowany. 

ej Zakres pomiaru sięga od 250-1,075 m, którą to granicę mo
tna przedłużyć do 1,600 m. Dokładność odczytu, według podanych 
gotowych tablic, sięga przy małych różnicach wysokości - 20 cm, 
przy większych - 50 cm. Pomiar wysokości jest bardzo szybki, gdyż 
odczyt różnicy wysokości otrzymuje się natychmiast. 

.. Ujemną , stro~ą aneroidu P~ulina jest br~k termometru, który po
wm1enby hyc umieszczony tak, Jak na aneroidach używanych w Niem
czech (półkolisto przytwierdzony do wierzchniej płyty aneroidu). 

Następnie koniecznem jest komparowanie aneroidu i porównanie 
Il<> z barometrem - celem wprowadzenia poprawki na daną szero
kość geograficzną, gdyż naprzykład załączony aneroid jest ułożony 
dla 50° szer. geograf. 

Ostatnią wreszcie ujemną stroną jest brak futerału skórzanego 
dla aneroidu do łatwiejszego użycia go w polu. 

Szumański, kpt. 

IV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD NAUCZYCIELI GEOGRAF Jl. 

I . O W dniach 19 - 21 maja r. b. odbył się w Poznaniu czwarty z ko
et ~?lnopolski Zjazd Nauczycieli Geografii. 
ł g k Ja~d ten zgromadził olbrzymie rzesze nauczycieli geografii z ca
~ 0 raJu, na czele z profesorami geogr.afji wyższych zakładów nau-

wych. 
. Zjazd jak i poprzednie był poświęcony sprawom szkolnym 
~k~owym. Przewodniczył Zjazdowi profesor Uniwersytetu Po
łut Gego ~· Stanisław ~awłows~i. Delegatami Wojskowego lnsty
ki u . e?graficznego na z1azd byh: kpt. St. Czarnecki, por. St. Piet-

ew1cz i por. W. Romanow. 

ref Po uroczystem otwarciu Zjazdu w auli uniwersyteckiej i dwóch 
1rJ~.atdch: prof. dr. E. Romera „O przygotowaniu nauczycieli geo
fic Jt o zawodu" i dr. J. Czyżewskiego 110 przygotowaniu geogra
lla~em nauczycieli szkół powszechnych", odbyły się bardzo ciekawe 

owe wykłady regjonalne. 
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Prof. dr. ~t. Pawłowski wygłosił bardzo interesujący wykład 
p. t. ..Rzut oka na morfologję ~ielkopols~(, ilustrując go bogato s~ki
cami. Następne referaty kole1no wygłosili: prof. dr. Wł. Smosarsk1-
11Klimatologja Wielkopolski11

1 prof. dr. A: Wodzicz~o -: '!O roślinn~ści 
Wielkopolski11 i prof. dr. J. Szulczewski - 110sobhwosc1 fauny Wiei. 
kopolski". 

W dniach 20 i 21 maja odbyły się prócz tego: dwa plenarne po. 
siedzenia Zjazdu, Walne Zebranie członków Zrzeszenia Polskich Nau
czycieli Geografii, lekcje praktyczne, wycieczki, oraz posiedzenia sek· 
cyjne: sekcji szkół powszechnych i szkoły średniej ogólnokształcącej, 
szkół wydziałowych, seminarjów nauczycielskich, szkół zawodowych, 
oraz sekcji szkół wyższych. 

W każdej sekcji wygłoszono 2-4 referaty, połączone nieraz z bar
dzo ożywioną dyskusją. 

Na posiedzeniu plenamem, w ostatnim dniu, Zjazd uchwalił sze
reg wniosków, oświetlających upośledzone stanowisko geografii w szkole 
w porównaniu z innemi przedmiotami nauczania, stanowisko zupełnie 
nieodpowiadające wymaganiom wiadomości geograficznych, stawianych 
życiem współczesnemu obywatelowi. 

Między innemi postanowiono domagać się, aby geografja, ze wzglę
du na swe wielkie znaczenie wychowawcze i praktyczne oraz pań
stwowe - zajęła conajmniej równorzędne stanowisko w szkole obok 
religji, języka polskiego, hi~torji, m~t~matyki i ćwiczeń fizyczny~h, _aby 
była przedmiotem nauczama od 3-teJ klasy szkoły powszechne), az do 
ostatniej klasy szkoły średniej. 

Następnie - geografia narówni z historją powinna stać się przed· 
miotem egzaminów maturalnych; stwierdzono bowiem, że obecne pro
gramy geografii nie zaws.ze są możliwe do ~'Y'.konan_ia w ci~gu prze
znaczonego na to czasu 1 że bardzo krępuJe mdyw1dualnośc nauczr 
ciela, co naturalnie wpływa na niekorzyść celowego nauczania. 

W końcu podniesiono nadzwyczaj ważną rolę wycieczek geogra
ficznych stanowiących integralną część racjonalnego nauczania geo
grafji, oraz potrzebę przyznania na ten cel przez Min. W . R. i O. P, 
większych sum niż dotąd. · 

Ponieważ geografia, więcej niż jakikolwiek inny przedmiot w szko
le, powinna być w ustawicznym kontakcie z życiem, przeto potrzeba 
stałych zjazdów nauczycieli geografji jest konieczna. 

Podniesiono również na Zjeździe ogromną ważność wyższych 
kursów nauczycielskich i konieczność zreformowania obecnej ich or· 
ganizacji. 

W związku z tern, Zjazd apeluje do czynników miarodajnych, ahJ 
organizowano kursa geograficzne bez ł:3,cze~ia ich z inne~i .prze • 
miotami. Na wyższych kursach nauczyc1elsk1ch dla nauczycieli szkół 
powszechnych koniecznie należy oddzielić przyrodę od geografji, s~a
rzając roczny wyższy kurs geograficzny i wyższy kurs przyrodmcz~· 

Zjazd stwierdza, że organizacja kursów z dziedziny kartografii 
dla nauczycieli geografii staje się obecnie palącą potrzebą. 
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Pozatem, Zjazd wyraził życzenie, aby świeżo wprowadzony do 
nauczania geografii system daltoński był stosowany z wielką ostroż-

ności~ 
1

).dz · t · b ł · d · k „ kół · h Bar o m eresuJącem y o poste zenie se c11 sz wyzszyc , 
w którem wzięli udziat profesorowie, oraz docenci i asystenci katedr 
,eograficznych uniwersytetów i wyższych szkół handlowych. 

Prof. E. Romer, w referacie o organizacji studjów geograficznych 
w szkołach wyższych, podniósł potrzebę nawrotu do historycznego 
wykształcenia geografów. Geografję, twierdzi prof. Romer, zbyt po
chopnie oderwano od nauk humanistycznych i przyłączono ją beza
pelacyjnie do nauk przyrodniczych. Antropogeografia bez historji jest 
nie do pomyślenia. 

Prof. Smoleński, w referacie o zadaniach dydaktycznych i badaw
czych uniwersyteckich zakładów geograficznych, wskazał na dwoistość 
zadań profesorów będących z jednej strony nauczycielami, a z drugiej 
strony badaczami naukowemi. 

W zakładzie geograficznym nie tylko przygotowują się kadry 
przyszłych nauczycieli geografji, ale i powstają nowe prace naukowe. 
Prace te winne być koniecznie programowemi, tworzyć pewną całość. 
Każda praca wykonana w zakładzie geograficznym powinna mieć nie 
tylko jedynie charakter dydaktyczny, ale i być nowem ogniwem w łań
cuchu innych prac naukowych danego zakładu geograficznego. 

Następnie prelegent starał się dowieść, że szereg zagadnień na
ukowych da się rozwiązać jedynie w zespołach; dla tego też należy 
wdrażać nauczycieli w prace badawcze; pozatem należy ściągać do 
prac tych i nie nauczycieli; np. pracowników naukowych pewnych 
instytucyj państwowych. 

Prof. Pawłowski w referacie o wycieczkach międzyuniwersytec
kich podniósł potrzebę uzyskania od Rządu finansowego poparcia 
wycieczek badawczy~_h profesorów i starszych studentów wzgl. nau
czycieli geografii. Wycieczki takie w kraju miałyby charakter wy-

ko
miany pracowników naukowych pomiędzy uniwersytetami. Prace do

nywane temi zespołami winne być tylko regjonalne. 
Jakkolwiek sprawa magisteriów uniwersyteckich nie miała być 

przedmiotem omawiania na posiedzeniu sekcji, to jednakowoż w toku 
dWebat wyszły na jaw niekorzystne strony tego systemu nauczania. 

prowadzony do wyższej szkoły system magisteriów w ogromnym 
r'>bp~iu ograniczył wolność studjowania, dowolność w wyborze tych 
u mnych przedmiotów w zależności od zamiłowań studenta. Wtedy 
•dy szkoła średnia uczniowi teraz daje zupełną możność pracy we
dług. jego upodobań i zdolności - studja uniwersyteckie, utraciły 
~~I dawny przywilej wolności nauczania i coraz bliżej się upodob
lliaJą zarzucanemu już systemowi nauczania w szkole średniej. System --P6Jn. 1

) Jak wiadomo, t . z.w. system daltoński, wywodzący się ze Stanów Zjedn. Amer. 
1rn· • polega na z.niesieniu nauki w klasach, a na jej miejsce wprowadza rodz.aj praco-
1tct!, dl~ poszczególnych przedmiotów. Ucz.eń mając do dyspozycji wszelkie pomoce nau-

.e .1 kierownictwo fachowca nauczyciela, zdobywa wiedzę własnym wysiłkiem. lub 
~~~m zbiorowym, szkoląc swoją myśl i wolę. z.dobywając umierętność pracy samo

e1 w kierunku najwięcej odpowiadającym jego zamiłowaniom, {Przyp. autora}. 
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magisterski polega na niewolniczem odrabianiu pewnych pracoWJJi 
i zdawaniu ściśle przepisanej ilości egzamiów. Prawie jednomyślnYJJl 
zdaniem wszystkich obradujących w sekcji było, że system magister. 
ski nie może dać żadnych naukowych korzyści. Należy przywrócić 
choć częściowo wolność nauczania - zmniejszyć ilość egzaminów, 
a szereg z nich zastąpić kolokwiami. Temi kwestjami .wyczerpano po. 
siedzenie sekcji szkół wyższych. 

W. Romanow. 

DZIESIĘCIOLECIE ZAKŁADU GEOGRAFICZNEGO UNIWERSYTETU 
POZNAŃSKIEGO. 

W dniu 19 maja b. r. Zakład Geograficzny Uniwersytetu w Po
znaniu obchodził 10-ciolecie swego istnienia, a zarazem jubileusz 
naukowej pracy na terenie Wielkopolski swego kierownika, prof. dr. 
Stanisława Pawłowskiego. 

Zakład Geograficzny powstał z dniem 20 maja 1919 roku, a więc 
jeszcze przed ,podpisaniem traktatu w Wersalu i walcząc z różnego 
rodzaju trudnościami, przedewszyst~iem finansowemi, rozpoczął bada· 
nia Wielkopolski. 

Sprawozdanie z działalności wykazało, że przez te 10 lat g!o
grafję studjowało w Zakładzie przeszło 100 słuchaczów, 24 osoby z ruch 
są obęcnie naucŻycielami szkół średnich, a 5 osób uzyskało stopie6 
doktorski. · 

W zakładzie wykonano 40 oryginalnych prac naukowych, nie 
wliczając do tej liczby pokaźnej ilości prac kierownika Zakładu, prof. 
Pawłowskiego. 

Przedmiotem prac były: morfologja, glacjologja, limnologja, oce• 
anografja, antropogeografia. 

Zakład Geograficzny zorganizował 6 wielkich wycieczek nauko
wych. 

Bibljoteka składa się z 5 OOO tomów dzieł naukowych oraz 90 
ściennych map. 

Szereg instytucyj naukowych i społecznych składało życzenia 
dalszei pomyślnej pracy profesorowi Pawłowskiemu i jego Zakła~o
wi, · entuzjazm i rozrzewnienie zebranych wywołały szczere żołmer• 
skie słowa gen. Serdy-Teodorskiego, złożone w imieniu Towarzyshfl 
Wiedzy Wojskowej. 

W. Romanow. 
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W ZJAZD KÓŁ GEOGRAFÓW STUD. UNIW. RZPLITEJ POLSKIEJ. 

W dniach 18 - 21 maja odbył się w Poznaniu ID Zjazd Kół 
Geografów Studentów Uniwersytetów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na zebraniu delegatów załatwiono sprawę istnienia Związku Kół, 
oraz zmianę statutu. 

Na zebraniu plenamem, odczytano i przedyskutowano sprawo
zdanie z działalności poszczególnych Kół, oraz wygłoszono kilka re
feratów naukowych. 

Referaty wygłosili: Galon (Poznań)-.,Próba określenia i podziału 
krajobrazu polodowcowego", Malicki (Lwów) - .,Rozwój poglądów na 
erozję lodowcową", Dylik (Poznań) - ,,Wpływ morfologji dolinnej na 
osadnictwo prehistoryczne na przykładzie przełomowej doliny W arty" 
i Strzelecki (Wilno) - ,,Troki". 

W dniu 21 maja odbyła się nadzwyczaj ciekawa całodzienna 
wycieczka naukowa do Puszczykówka, Mosiny i Ludwikowa pod 
Poznaniem. 

Zwiedzony obszar przedstawia prawdziwe muzeum niżowego 
krajobrazu polodowcowego: kopuły moreny czołowej, drumliny, szereg 
ciekawych jezior rynnowych (Góreckie, Budzyńskie, Kocioł), oraz 
przepiękny wyniosły oz, rozerwany na 5 części prawdopodobnie przez 
człowieka przedhistorycznego, niewątpliwie w celach obronnych. 

Wspomniany teren ze względu na swoją wielką wartość nauko
wą (formy terenu i ciekawe zespoły roślinne} stałby się cennym 
rezerwatem naszej przyrody, gdyby nie krótkowzroczne i wręcz nie
obywatelskie stanowisko Okr. Zw. Kas Chorych, umieszczającego na 
ł.em terenie sanatorjum dla gr~źlicznych-wbrew nawet opinji lekarzy. 

"· Romanow. 

Sprawozdanie z działalności Funduszu Oficerskiego W. I. G. 
za rok 1927 i 1928 1). 

Fundusz oficerski W. I. G. wykazuje stały rozwój. Obydwa działy 

tełunduszu t. j. dyspozycyjny i pożyczkowy wymagały zwiększenia, dla
go też Walne Zebranie oficerów W. I. G. dwukrotnie podwyższyło 

składki na fundusz dyspozycyjny: a mianowicie na W alnem Zebraniu, d 'FI · u 18 lutego 1928 r. podwyższono składkę miesięczą z . 1 
/ ./ / 0 

1 ~/ • 0/o od poborów zasadniczych, zaś w dniu 23 marca 1929 -
o od całkowitych poborów. 

Równolegle z podwyższeniem wkładek bezzwrotnych na fundusz 
d~spozycyjny uchwalono podwyższyć fundusz pożyczkowo-oszczędno
ściowy przez stałe miesięczne składanie oszczędności przez każdego 
z członków, potrącane co miesiąc z poborów. Dywidendę za rok 1927, 
w wysokości 3.89°/0 oraz za rok 1928 w wysokości 6°/0, przelano na --s, G 

1
> Sprawozdanie do dnia 1-go października 1927 r. było ogłoszone w Nr. 3 Wiad. 

· eogr. z r. 1927. 

10 
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rachunek udziałów poszczególnych członków. Udziały prawie w~zysc~ 
członkowie dopełnili do 100 złotych każdy. W roku 1927 Oftcerski 
Fundusz Pożyczkowo-Oszczędnościowy liczył 116. członków, zaś w r~
ku 1928 - 114. Członkami Funduszu DyspozycyJnego są wszyscy ofi-
cerowie W. I. G. 

Władze Funduszu Oficerskiego W. I. G. na rok 1928. 

Rada Nadzorcza: prezes płk. Józef Kreutzinger, członkowie: mjr. 
Szajewski Józef, mir. inż. Plesner Wikt~r. . . . 

Zarzqd: prezes mjr. inż. Sokólski Witold, wiceprezes.kpt. Bie~nacki 
Franciszek, członkowie:. kpt. Stankiewicz ~ózef, .kpt. Piotrowski Ro
man, kpt. Grzębski Stamsław, kpt. Adamski Stamsław. 

Bllan• zamknięcia Oficerskiego Funduszu Dy•pozycyjnego za rok 1927. 

Stan czynny. 

Kasa .. 
Zapomogi zwrotne . . 

II 
bezzwrotne . 

Cele społeczne 
II 

kult-oświatowe 
Wydatki re prezent. . . 
Koszta administracyjne 
Sumy przechodnie . 

Złote Stan bierny. Złote 
149.84 Wkłady . 8,414.14 
249.-
715.-

5,085.50 
450.-
775.-
217.95 
771.85 

8,414.14 8,414.14 

Rada Nadzorcza: Prezes (-) Kreutzinger płk„ członkowie (-) Szajewski mjr„ 
(-) Plesner mjr. Zarząd: Prezes(-) Sokólski mjr. inż„ wiceprezes(-) Biernanki kpt., członkowie 
(-) Stankiewicz kpt., (-) Grzębski kpt. 

Bllan• Zamknięcia Oficerskiego Funduszu Potyczk.-Oszczędnoicłowego 
za rok 1927. 

Stan czynny. 

Kasa .. 
Pożyczki. 
Dłużnicy. 

Złote 

137.07 
5,030.-
4,223.70 
9,390.77 

Stan bierny. 

Udziały . . . 
Oszczędności . 
Zysk z 0/o 0/ 0 • 

Złote 

6,285.-
2,600.-

505.77 -9,390.TI =---
Rada Nadzorcza: Prezes (-) Kreutzinger płk„ członkowie (-) Szajew,k.i mjrH 

(-) Ple,ner mjr. inż. . Zarząd: Prezes(-) Sokóuki mjr. inż„ wiceprezes (-) Biernacki kpt„ czlonkowt• 
(-) Stankiewicz kpt. 

* * * 
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Bllan• Zamknłęcła Oficerskiego Fundu•zu Dy•pozycyjnego za rok 1928. 
Stan czynny. 

Kasa .... 
Cele społeczne . . . 
Zapomogi zwrotne . . 
Zapomogi bezzwrotne . 
Wydatki reprezentac .. 
Koszta administracyjne 
Dłużnicy wątpliwi . 

Złote 

463.09 
3,050.-
1,885.-

135.-
2,146.85 

203.10 
771.85 

8,654.89 

Stan bierny. 
Kapitał z r. 1927 
Składki za r. 1928 . . 
Sumy przejściowe . , 
P. K. O. 0

/ 0 °/0 za r. 1927 
Wierzyc. (Sekc. Geogr. 

T. W. W.) .... 

Złote 

1,171.69 
6,863.15 

208.-
12.05 

400.-

8,654.89 

. Rada Na~zo~c~a: Prezes (-) Kreutzinger płk„ członkowie (-) Szajewski mjr. 
1 (-) P/esner mir, tnz. 

Zarząd: Prezes(-) Sokólski mjr., inż. wiceprezes(-) Biernacki kpt członkowie· 
(-) Stankiewicz kpt., (-) Gaczyński por. ., ' 

WatnłeJ•ze załączniki do bllan•u. 

Załącznik Nr. 1. 1/IX Na Rodzinę Wojskową 
Ce 1 e sp o ł e cz: n e. " L. O. P. P. . . . . 

50.-
25.-

1/1 
1/Il 

Na L. O. P. P. . . . . 25.- 1/X " łpó·dtź pdokd.w. im. Marsz:. 
25 

1 su s 1ego . . . . 150.-
50.-
25.-dz:ie~i po poiegł. ~oj~ 

skowych ..... 
akcję sprowadz. zwłok 
gen. Bema .... 

I/III „ łódź podw. im. Marsz:. 
Piłsudskiego . . . . 

l/"IV " Rodzinę Wojskową . 
.. łódź podw. im. Marsz:. 

Piłsudskiego . . . . 
• Rodzinę W oj skową . 

IN „ Tow. Op. nad Groba
mi Bohaterów . . . 

., łódż podw. im. Marsz. 

• 
Piłsudskiego . . . • 
Rodzinę Wojskową . 

" dzieci Zakładu Lore
tanek • . . . . . 

ltv" " L. O. P. P. . . . . 
I „ łódź podw. im. Marsz:. 

Piłsudskiego . . . . 
" Rodzinę W oj skową . 

L. O. P. P ..... 
l/VII " Czerwony Krzyż . . 

łódź podw. im. Marsz:. 
Piłsudskiego . . . . 

" Rodzinę Wojskową . INIII „ L. O. P. P. . . . . 
" łódź podw. im. Marsz:. 

• 

Piłsudskiego . • • . 
" Rodzinę Wojskową • 
" L. O. P. P ..... 
" wmurow. tablicy pa

miątk. w X paw. Cyt. 
1/1){ Warszaw ..... . 

" łódź podw. im. Marsz:. 
Piłsudskiego . . . . 

.- Rodzinę Wojskową . 

100.-

50.-

150.
lf>Ó.-

150.-
50.-

100.-

150.-
50.-

50.-
75.-

150.-
50.-
25.-

100.-

150.-
50.-
25.-

150.-
50.-
25.-

100.-

150.-

., L. O. P. P ..... 
l/XI .. łódź podw. im. Marsz. 

Piłsudskiego . . . . 
Rodzinę Wojskową . 

.. L. O. P. P ..... 
1/Xll łódź podw. im. Marsz. 

Piłsudskiego . • . , 
Rodzinę Wojskową . 

" ,, L. O. P. P .... , 
„ sieroty po poległych 

wojskowych . . . . 
., dzieci Zakładu Lore

tanek. . . . " 

Razem 

Załącznik Nr. 2. 

K o s z t y h a n d 1 o w e: 

1/1. Przejazdy oficerów. . . 
" Zakup książek . . . . 

l /li. Koszta sporządz. bilansu 
,, Koszta przesyłki pienię

dzy do Tarnowa . , • 
1/111 Koszta zakupu przyborów 

150.-
50.-
25.-

150.-
50.-
25.-

100.-

50.-

3.050.-

8.-
31.65 

120.-

-.60 

kancelaryjnych . • . . 13.-
1/IV Koszta zak. kwitarjusz:y 10.-
1/Vlll. Porada prawna . . . . 5.-

" Koszta zakupu blankie-
tów w P. K. O. . . • . 2.15 

1/X. Prz:ejaz:dy oficerów . . 12.60 
1/XIl. Koszta druków w P. KO. -.10 ___ __;_...;. 

Razem 203.10 
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Bilan• Zamknl~cła Oficeraldego Funduszu Połyczk.-Oazcz~dnoiclowego 
za rok 1928. 

Stan czynny. 
Kasa .. 
Pożyczki. 
Dłużnicy. 

Koszta handlowe 
Zyski . . . . . 

Złote 

24.75 
11,043.-

3,875.16 
14,942.91 

Stan bierny. 
Udziały . . 
Wierzyciele 
Zysk {0/o 0/o) 

Złote 

10,992.64 
2,200.-
1,750.27 

14,942.91 

Rachunek Strat I Zyaków. 

19.49 Procenty od pożyczek 1,769.76 
1,750.27 
1,769.76 1,769.76 

Zysk 1,750.27 
Rada Nadzorcza: Prezes (-) Kreutzinger płk., członkowie (-) Szajewski mjr., 

(- ) Plesner mjr. inż. 
Zarząd: Prezes(-) Sokólski mjr. inż„ wiceprezes (-) Biernacki kpt., członkowie: 

(-) Stankiewicz kpt., (-) Gaczyńsk.i por. 

SPRAWOZDANIA 

lnł. Józef Sienkłewłcz1 „Miernictwo cz~6f I. Pomiary atolikowe 
i wyaokoścłowe". 1927. 

Postęp w dziedzinie miernictwa, a zwłaszcza w dziedzinie zdjęć 
stolikowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, jest tak wielki, że 
ze zdumie11iem należy przyjąć pojawienie się dzieła inż. J. Sienkie· 
wicza, zupełnie nieaktualnego ze względu na brak dostosowania się 
do nowych metod pracy, nowych instrumentów i t. d. Książka zo
stała wydana w r. 1927, a więc w czasie, kiedy można było wyko
rzystać nowszą literaturę mierniczą niemiecką, a nie przestarzałą 
rosyjską. 

W książce uderza przedewszystkiem brak ogólnie znanej no· 
m~nklatury polskiej, przyjętej dla instrumentów używanych do po· 
miarów stolikowych. Stosowanie dowolnej nomenklatury, miejscami 
ró~nej dla tego samego instrumentu, utrudnia czytanie i przegląd 
książki. Jeśli to ma być w tej dziedzinie miernictwa pierwsza książka, 
powinien autor przedewszystkiem uwzględnić polską nomenklaturę 
mstrumentów i ich rektyfikacji, oraz tę nomenklaturę ujednostajnić. 

. W książce brak systematycznego podziału. W pierwszym rzę
d~1e nie uwzględnia autor zastosowania zdjęć stolikowych odpowied· 
nkio do potrzeb i podziałek. Naprzykład: zastosowanie zdjęcia stoli-
owego dla potrzeb katastru1 jak to miało miejsce przed wojną 

"!" urzędach katastralnych b. zaboru austriackiego, dalej dla meljoracji 
i ew. projektowania dróg w tych okolicach, gdzie niema planów 
W odpowiednich podziałkach, oraz dla obszarów leśnych i łąkowych. 
. Następnie brak omówienia czynności przygotowawczych do zdję

cia, do czego należy oklejanie stolików, nanoszenie punktów i t. p . 
. W części I-ej autor omawia instrumenty potrzebne do zdjęcia 

atolik<?wego, jak kierownice1 statyw z głowicą1 płytę stolikową i t. p.
1 

oraz ich rektyfikację. Omawianie kierownic (,,kipregli" jak nazywa 
abtor). np. o lunetach nieprzewracalnych1 zupełnie przestarzałego typu, 
~ ecni.e zupełnie nieużywanych, powinno mieć miejsce raczej w for-

e ~i~torycznej wzmianki. Natomiast brakuje zupełnie kierownicy 
Polskie1, tvou W. I. G. z r. 1925, oraz kierownicy niemieckiej (M/Br. 18). 
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Przeglądając rektyfikację instrumentów zauważyłem, że autor pomie
szał pojęcia poszczególnych warunków, przez co rektyfikacja instru
mentów nie jest zrozumiałą ani przejrzystą. Należałoby przyjąć pe
wien porządeki jakie powinny być warunki, jakie błędy najczęściej 
mają miejsce, oraz w jaki sposób je usunąć czyli zrektyfikować. 

Część Il, omawiająca przeprowadzenie pomiaru, jest lepszą od 
części I, jednak brak jej przejrzystości. 

Np. określenie trzeciego punktu (stanowiska} można przeprowa
dzić drogę graficzną przy pomocy metody wcięcia wprzód, wcięcia 
w bok, oraz metodą wcięcia wstecznego z 3 danych punktów. Autor 
nazywa wcięciem wstecznem to, co ogólnie w życiu codziennem przy
j ęto, jako wcięcie w bok. Określenie zaś stanowiska drogą wcięcia 
graficznego z 3 danych punktów (na podstawie zadania Pothenota) 
nazywamy wcięciem wstecznem. Sposobów rozwiązania graficznego 
wcięcia wstecznego mamy kilka. W tym wypadku autor rozwodzi 
się długo w osobnym rozdziale nad zadaniem Pothenota, przez co 
cały rodział traci na wartości, a oddzielony od graficznych metod 
wcięć poprzedniego rozdziału, staje się niezrozumiały. Naogół wyjaś
nienia natury matematycznej zabierają dużo miejsca, ze szkodą objaś· 
nień graficznego użycia tej lub owej metody. Sposób Bołotowa jest 
zbyt drobiazgowo ujęty, podczas gdy Lehmana zbyt pobieżnie jest 
potraktowany w stosunku do innych. W skazówek, czy tei wniosków 
co do użycia i wartości rozmaitych metod - brak. 

We wstępie części III. - ,,Pomiary stolikowe poziome" - autor, 
mówiąc o dokładności tych zdjęć, sprzeczny jest z tern, co mówi na 
początku książki. 

Autor mówiąc o wyznaczaniu położenia punktu na stoliku, nad
mienia o spółrzędnych. Przecież jeśli .chodzi o wyznaczenie punktu 
metodą graficzną, to nie może być mowy o spółrzędnych, a tylko 
o metodach wcięcia, biegunowej oraz o metodzie ciągów graficznych. 
Przy pierwszej metodzie główną uwagę należy zwrócić na to, by 
przecięcia się kierunków wcięć nie tworzyły ze sobą ostrych 
kątów. Takie objaśnienie, jakie podał autor, jest nie jasnem. Jeśli 
chodzi o metodę biegunową, to określenie dokładności pomiaru w gra
nicach do 500 metrów nie jest dostateczne, gdyż zależy to w pierw· 
szym rzędzie od podziałki zdjęcia, następnie od stałej (współczynnika) 
dalmierza (1 : 100 lub 1 : 200), oraz od stanu pogody i temperatury 
powietrza. Jako granicę można śmiało określić odległość 600 m. 

W tern miejscu autor przechodzi do omawiania triangulacji, co 
powinno mieć miejsce w części II. Jeśli chodzi o rodzaje triangulacj~ 
to rozróżniamy triangulację trygonometryczną i graficzną, która t~ 
nazwa lepiej oddaje sposób jej wykonania, niż nazwa triangulacJt 
geometrycznej. 

Rozpatrując po kolei czynności, wchodzące w triangulację gra· 
ficzną, autor pomieszał warunki od jakich zależne jest wykonani~ 
triangulacji graficznej. A więc przedewszystkiem należy tu wspomniec 
o triangulacji graficznej, wykonywanej na podstawie danych punktów 
założonej już sieci triangulacji trygonometrycznej, a następnie o sa· 
modzielnej sieci triangulacji graficznej, wykonanej na własnej podsta· 
wie. Ani w jednym, ani w drugim wypadku ilość tych punktów na 
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pewien .obszar nie. może być z. gó~y określona, lecz jest z~leżna ~d 
terenu, Jego pokrycia oraz podziałki. Względy dokładności zależnie 
od podziałki zdjęcia mogą nas zmusić do zwiększenia ilości tych 
punktów. Przy budowie sygnałów (oznaczenie pnktów sieci na str. 52) 
autor nie wspomniał o obliczeniu wysokości wybudowanych sygna
łów. Mówiąc o sieci dodatkowej autor przypuszczalnie miał na myśli 
zagęszczenie sieci. Nie wiem, czy byłoby potrzebnem wprowadzenie 
w czyn czegoś podobnego, gdyby została wykonana sieć triangulacji 
slraficznej o gęstości takiej, jak autor wyżej wspomina. W takim 
wypadku możnaby tą siecią dodatkową tak długo operować, że w koń
cu nie potrzeba byłoby pomiaru szczegółowego, do którego autor 
przechodzi na str. 63. 

Sposoby pomiaru szczegółowego, jakie autor podaje, są ogólnie 
znane i używane, jednak na niektóre z nich należałoby więcej zwró
cić uwagi, jak np. na metodę wcięć, podczas gdy sposób domiaru 
mógł być pominięty. Pomiar biegunowy odbywa się cośkolwiek ina
czej, niż to opisuje autor, jak również i ciąg graficzny. Ciąg graficzny, 
czyli jak autor nazywa „poligonalny obchód", nie należy do pomiaru 
szczegółowego i powinien być rozpatrzony w części o rozbudowie 
sieci triangulacji graficznej (geometrycznej) i o metodach wcięć, gdyż 
tworzy on pewnego rodzaju sieć punktów, które mogą być naprzykład 
stanowiskami dla pomiaru metodą biegunową. Ciągi graficzne dzie
limy na: ciągi graficzne, kierunkowe i ciągi busolowe. 

Odchyłkę figury - według autora - nazywamy odchyłką (,,nie
wiązką ") i możemy mieć do czynienia z odchyłką kierunkową. Jeśli ma
my do czynienia z odchyłką długości, to ciąg musi być powtórzony. O od· 
chyłce pod względem wysokości nic autor nie mówi, jak również 
o maksymalnej długości boków ciągu (450 m.), oraz o dopuszczalnych 
odchyłkach w ciągu kierunkowym i busolowym, 
. Sposób sprawdzania pomiaru stolikowego, podany przez autora, 
Jest w praktyce niestosowany. Czyż nie lepiej określić pierwszy 
lep~zy punkt mierzony łatą, metodą biegunową, jako stanowisko 

kwcięciem wstecznym i w ten sposób sprawdzić te miejsca i szczegóły, 
tóre zostały wniesione na stolik z innego stanowiska? 

W ustępie „Zalety i wady pomiaru stolikowego" podaje się uwagi, 
z któremi nie zupełnie można się zgodzić. Zdjęcia stolikowe są na
osół dokładniejsze od zdjęcia tachymetrycznego, zależy to naturalnie 
o. podziałki, lecz jeśli chodzi o 1: 5 OOO i w dół do 1: 20000, to zdję
cie stolikowe w stosunku do tachymetrycznego jest bezkonkurencyjne, 
a P~nadto posiada tą wyższość jeszcze, że jest rysowane w polu, 
~ więc nie daje żadnych wątpliwości, podczas gdy zdjęcie tachyme
kry_czne, opracowywane w domu na podstawie danych pomiarowych, 
to~e w pewnym procencie mogą być błędne i mało dokładnego 

szkicu - może przedstawiać takich wątpliwości pokaźną ilość. 
k Co. do kurczenia się papieru, dobrze nałożonego na płytę stoli-
~w.ą n~e. mogą zachodzić żadne wątpliwości, gdyż proces ten może 

tntekc m1eJsce tylko w czasie deszczu lub silnej mgły, a więc w wa
run ach, w których praca na stoliku jest wykluczona. 

Zarzut autora, jakoby stolik był zbyt ciężki i wpływał ujemnie 
na szybkość Domiaru i pracy jest nierealny. 
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W części IV-ej autor,. mówiąc o, P?miarach ~ysokościo~ych, 
używa znowu niezbyt właściwych okreslen, nazywaJąc rzut poziomy 
założeniem wzgl. podstawą. Pomiar wysokości można robić sposo
bem niwelacyjnym, t. zn. sposobem bezpośredniego odczy.tywania 
różnicy wysokości z łaty, sposobem trygonometryczn~m (po.miar kąta 
i odległości) i sposobem baromet~yc~nym .. Jednak ~ue mo~na. chy~a 
tego wszystkiego razem nazywac mwelacJą, która mne poJęcie daJe 
nam o pomiarze wysokości. 

Na str. 81 mówi się o nowym podziale łaty, gdy dalmierz nie 
odpowiada stałej np. 1: 100, lecz posiada pewną odc~yłkę. Czyż nie 
lepiej jest nieraz poprawić dalmierz lub ostateczme wprowadzać 
poprawkę? 

Redukcję na poziom nazywamy wprost popra~k, poziomą i p_o
prawki tej nie potrzeba obliczać według wzoru, Jaki autor podaJe, 
gdyż do obliczania wysokości .służą graf~czne. (sinusowe) tablice wy
sokości, w których są podane i poprawki poziome. 

Na str. 90 autor podaje, że najlepszym czasem do pomiaru są go
dziny między 11 a 2-gą popoł., a najgorszy po wschodzie i przed 
zachodem słońca. Na tem miejscu poradziłbym autorowi, by sam 
spróbował przeprowadzić po~iar w. lecie na ?dległo~ć 600 m. ~P· 
i doświadczyć skutków drgania powietrza. Jeśh chodzi o refrakCJę, 
to można robić pomiar w godzinach rannych i wieczorowych, tył.ko 
pomiar powinien iść w _Przeci~nym ~ierun.ku niż . sło~ce.. Mówiąc 
o refrakcji autor zupełme pommął milczemem, wyJaśmerue o krzy
wiinie ziemi. 

Wzór na obliczenie wysokości, podany przez autora na str. ?1 
(wzór 53) może być uproszczony: li = d tg o., gdyż przy celowaniu 
możemy 

1

środkową nitkę dalmierza nastawić na tą wysokość łaty, 
odpowiadającą wysokości instrumentu, zaś dane refrakcy1ne (na 600 m. 
niema) i na poprawkę poziomą otrzymujemy wprost z tablic. 

W ustępie 110 sposobach wyrażania na planach nierówności te
renu" (str. 96) spotykamy znów zupełnie mylne definicje o siodłach, 
dolinach i t. p. 

Kreślenie warstwic nie jest oparte wyłącznie na pomierzonych 
punktach wysokościowych, lecz takie na liniach szkieletowych, bez 
których nie można sobie wyobrazić rysowanie rzeiby terenu. 

Cały ten ustęp traktujący o sposobie rysowania rzeźby terenu, 
o warstwicach, kreskach oraz o elementach rzeiby terenu może spro· 
wadzić fałszywy pogląd na te rzeczy u początkującego miernika. 

Przeczytawszy całe dziełko p. inż. Sienkiewicza nie mogę się 
mu dziwić, że uważa zdjęcie stolikowe za metodę pomiarową bardz~ 
powolną, skoro nakłada na miernika tyle niepotrzebnych czynności, 
poleca mu tak stare instrumenty i takie metody pracy, które mi~st 
pracę tę ułatwić, raczej przyczyniają się do jej powolności oraz D1e· 
dokładności. Początkującemu miernikowi w tym wypadku przydałyb}' 
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się raczej, krótko ujęte wskazówki praktyczne, niż ciężkie wywody 
matematyczne, może nawet bardzo dobre, lecz nie posiadające prak
tycznego znaczenia dla miernika w polu. 

Szumański, kpt. 

J. PETERS, PROF. DR.- SECHSSTELLIGE TAFELN DER 
TRIGONO.METRISCHEN FUNKTIONEN. 

Berlin. Diimmler's Verlag, 1929. 

Prof. Peters, znany chlubnie wydawca różnych tablic matematy
cznych, wydał przed paru laty, dzięki pomocy finansowej Zakładów 
Optycznych Goerz'a w Berlinie, tablice naturalne 7-mio cyfrowe funkcyj 
trygonometrycznych. 

Wobec coraz szerszego użycia maszyn do rachowania, tablice 
naturalnych wartości mają znaczne zastosowanie zarówno w rachun
kach astronomicznych jak i geodezyjnych. 

Obecnie wydane tablice przez Prof. Petersa są obliczone co 10" 
dla funkcyj: sin. tang. sec. cosec. cotg. i cos. 

. Dla małych kątów, aby uniknąć interpolacji z uwzględnieniem 
różmc drugiego rzędu - są podane specjalne tablice dające wartości 
tych funkcyj co 1 '' i ułatwiające interpolację. Przy obliczeniu niniej
szych tablic służyły podstawowe tablice H. Andoyer: ,,Nouvelles 
tabl es trigonometriques F ondamentales". 
. Druk, układ tablic - nadzwyczaj przejrzysty i dogódny, papier

me błyszczący. Mimo wysokiej stosunkowo ceny, prawdopodobnie 
w 

1 
krótkim czasie tablice Prof. Petersa zyskają sobie prawo obywa

ł~ st~a w biurach rachunkowych i u osób, mających sporo do czy
me01a z rachunkami liczbowemi. 

Caaałnia, Ing. G. Calcoll numerłcł grafłcl e meccanicf. 

Piza. Mariol/i - Pacini, 1928. 

h Dzieło Prof. Cassinis powstało z wykładów autora, dotyczących 
rac unków lic~bowych, na uniwersytecie w Pizie. Autor, wybitny 
ieodeta włoski, zarówno teoretyk jak i praktyk w swojem dziele 
~ołał zebrać podane zwięźle w XIV rozdziałach wiadomości nie:t:bę
ni e dl

1
a ka.żdego rachmistrza, zarówno jak i geodety, astronoma, inży-

era ub fizyka. 
\vi W ro~dziale I, II i ID autor podaje czytelnikowi najważniejsze 
c~~ot1ośc1 z rachunków liczbowych, zaznajamia z interpolacją, tabli-

1 1~zbowemi, oraz maszynami rachunkowemi. 
ło W1a~omości i teorie są obficie ilustrowane przykładami, drobiaz· 
racl}o obhczonemi. W IV rozdziale autor podaje graficzne metody 

Unków, a więc różne skale, wykresy i nomogramy (niestety jeszcze 
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tak mało spotykane w użyciu ogółu rachmistrzów u nasi) W następ
nych rozdziałach autor podaje teorję interpolacji; równania liczbowe; 
różniczkowanie i całkowanie mechaniczne, oraz praktyczne zastoso
wanie niektórych funkcyj, a mianowicie funkcyj gamma, sferycznych, 
eliptycznych i t. p. 

W rozdziale X autor rozpatruje równania różniczkowe zwykle 
i cząstkowe, oraz daje sposoby liczbowego całkowania, przybliżonego 
zwłaszcza przy pomocy metody Runge-Kutta. 

W rozdziale XI Cassinis zaznajamia czytelnika z zasadami ra
chunku wektorowego, który od szeregu lat syskuje sobie coraz po

wszechniej sze zastosowanie w różnych działach fizyki i mechaniki; 
w rozdziałach XII i XIII znajdqjemy zasady rachunku prawdopodo
biellstwa, oraz metody najmniejszych kwadratów i wyrównania ob
serwacyj. 

W ostatnim rozdziale XIV autor podaje czytelnikowi szerej 
sposobów przedstawienia analitycznego danych z obserwacyj w przy· 
padku zjawisk periodycznych i nie powtarzających się, oraz podaje 
zasady analizy harmonicznej posiadającej tak olbrzymie znaczenie dla 
badań zjawisk geofizyczny~h. . . . . . 

Teorie, zawarte w dziele Prof. Cassmis, są obszer_nie ob1aś~ione 
przez przykłady1 drobiazgowo opracowane1 których wiele w ka~dyll? 
rozdziale książki znajduje się, co niezmiernie ułatwia czytelnikowa 
dokładne zapoznanie się z rozpatrywanemi teoriami. . 

Dzieło Prof. Cassinis jest napisane jasno i przystępnie; niewątpli· 
wie odda wiele cennych usług pracownikom na polu geodezji, astro
nomji oraz nauk pokrewnych. 

J. Kr. 

F. A. V. Melnen. A gravlty ezpedetlon of the U. S. A. Navy 
(wyprawa grawitacyjna marynarki S. z. A. P.). 

K. Akad. Amsterdam Proc. 32 pg. 94- - 99. 1929. 

W dalszym ciągu P. Vening • Meinesz p_rzeprow~dza . baąania 
grawitacyjne na łodzi podwo~n~j. Obecna S!rJa. badan obe1mu1e 49 
stacyj w Zatoce Meksykańskie), Morzu Kara1bskiem oraz na drodze 
do Hampton Roads bazy morskiej Stanów Zjednoczonych i została 
wykonaną przy pod10cy aparatów holenderskich przez autora na ło
dzi podwodnej amerykallskiej. S -. 21. . . . _1 

Autor miał do przezwyc1ęże01a szereg trudności, między 1nneuu 

silne fale które nawet na głębokości zanurzenia 30 m. powodowałf 
oscylacje 

I 

osi statku przeszło 7°. Przy oscylacjach znacznie!szY~ 
które się parokrotnie zjawiły wszelkie obserwacje stawały się ntr 
możliwe. Poza pomiarami grawitacyjnemi ekspedycja wykonała szr 
reg pomiarów głębokościowych przy p~mocy fa~ dźwi~ko~y~h. 

Obliczenie tymczasowe obserwacy! wskazu1e n~ !stmeme d~da 
niej anomalii grawitacyjnej1 wynoszące) około 60 milidyn prawie 
całej zatoce Meksykallskiej z wyjątkiem części na północ od wybrZ 
ży Jukatanu, oraz na południe od delty Missisipi1 gdzie ta anoIIl 
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dosięga 20 milidyn. W pobliżu ujścia Missisipi nie dostrzeżono 
wzrostu dodatniej anomalji. 

Na morzu Karaibskiem (na południe od Haiti i Porto - Rico śre

dnia anomalia grawitacyjna wynosi około 40 mili dyn. 
Nad głębiną Nares występuje zarazem anomalja ujemna docho

dząca do 190 milidyn. Podczas gdy na brzegach głębiny na północy 
występuje anomalia wynosząca 25 milidyn, zaś na południu 10 mili
dyn. Wogóle ujemna anomalja występuje wzdłuż głębiny i na za
chód od niei1 mianowicie 120 milidyn. na północ od Haiti i 40 milidyn. 
na wschód od Kuby. 

Podobne zjawisko da się zaobserwować w rowie głębinowym po
między S-t Thomas i S-t Croix oraz nad głębiną Bartlett'a. Wyniki 
powyższe zdają się wskazywać1 że w badanych częściach morza Ka
raibskiego na dnie morskiem istnieją pewne napięcia w skorupie 
ziemskiej1 które prawdopodobnie powstały przy tworzeniu się rowów 
~ębinowych. 

Wyniki pomiarów obecnych Vening - Meinesza nie wydają się 
potwierdzać hypotezy Wegenera o przesuwaniu się kontynentów. 

J. Kr. 

„ D. BONCZ • BRUJEWICZ - ,,AEROSJOMKA I JEGO PRAKTICZESKOJE 

ZHACZENIJE". (Pomiary aerofoto i ich praktyczne znaczenie). 

Wyda11ie Wsp6ldzielczego Wydawnictwa ,ty!rl i Znanije•, Moskwa. 19Zl 

. W rozdziale I autor krótko podaje przebieg prac przy wykona· 
Dl';' planów sytuacyjnych metodą aerofotogrametryczną, rozróżniając 
4 ach stadia: aj prace geodezyjne, czyli przygotowanie podstawy dla 
Prostowania i znaków aerofoto, bj wykonanie zjdęć fotograficznych 
Przez lotników, ej prace laboratoryjne1 polegające na wywołaniu ne
ła~wó~ i sporządzeniu odbitek, oraz dj prace fotogrametryczne1 
4>e1mu1ące wyprostowanie zdjęć lotniczych i połączenie ich w foto
p any .lub fotomapy. Autor podnosi korzyści1 wypływające z zasto
~wania tego podziału w celu przyśpieszenia1 ułatwienia i podniesie
ea~ dokładności pracy topografów. Kilka słów poświęca autograme
tr;a, w dziedzinie której oczekuje ulepszell aparatów i uproszczenia 
IDetod, zbyt jeszcze jak dotąd skomplikowanych. 
"' W rozdziale I11 zatytułowanym „Treść fotoplanu0

, poddane są 
Jze~hstronnej analizie wszelkie szczegóły jakie możemy odczytać na 
ob1.ęk1u lotniczem, zawierającem obraz kultur (role, łąki, lasy), oraz 

Je łów sytuacyjnych (rzeki, jeziora1 błota, osiedla, drogi komunika
mne, mosty i t. d.) z powołaniem się na załączone reprodukcjef na 
Ili rych numerami są oznaczone oddzielne obiekty i kultury z wyjaś
a:niem u dołu. Przy tej sposobności autor krótko wspomina o za-

sowaniu aerofotogrametrji w gospodarstwie rolnem1 w leśnictwie1 
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przy regulacji rzek, odwadnianiu łąk i przy sporządzaniu planów 
rozbudowy miast, wykazując w tych wszystkich wypadkach przewagę 
tej metody nad staremi sposobami pomiarów. 

Rozdział III traktuje szczegółowo metody opracowania zdjęć 
lotniczych w celu otrzymania planu sytuacyjnego, a mianowicie: pra
ce kameralne i polowe, poprzedzające wyprostowanie zdjęć, oraz od· 
czytywanie sytuacji. To ostatnie autor poleca koniecznie robić w te· 
renie; tylko w wyjątkowych wypadkach personel dobrze wyćwiczony 
może. te prace przeprowadzać w biurze, pozostawiając miejsca wąt· 
pliwe do wyjaśnienia vl polu. Fotoplany, z wykreśloną na nich sy
tuacją wraz z kliszami i odbitkami, autor zaleca przechowywać w spec· 
jalnem archiwum aerofotogrametrycznem, jako nadzwyczaj cenny ma· 
terjał pomiarowy, z którego może korzystać cały szereg państwo· 
wych i prywatnych instytucyj dla celów gospodarczych, przemysło
wych i technicznych. 

W następnym rozdziale IV, znajdujemy pobieżną wzmiankę o me
todach autogrametrycznych, z podaniem w ogólnych zarysach zasad 
opracowania stereoskopowych zdjęć lotniczych na przyrządach auto· 
matycznych (stereoplanigraf). Z powodu jednak braku doświadczenia 
w tej dziedzinie i wysokich kosztów przyrządów, nie zaleca on nara· 
razie stosowania tej metody na szerszą skalę do czasu uproszczenia 
i obniżenia cen automatów, a radzi opracowywać rzeźbę terenu sta· 
rym sposobem na fotoplanach sytuacyjnych, używając punktów pod
stawy geodezyjnej jako stanowisk topografa. Zastosowanie fotoplanu, 
jako podstawy do pracy topografa, jest tu dość szczegółowo omówione. 

W rozdziale V autor porównuje rezultaty zastosowania metody 
aerofoto i topograficznej przy opracowywaniu planów sytuacyjnych, 
przyczem, opierając się na danych statystycznych, przychodzi do prze
konania, że szybkość pracy przy zastosowaniu aerofoto wzrasta 
7-krotnie, a dokładność w przedstawieniu szczegółów sytuacyjnych 
stoi na poziomie niedościgłym dla starych sposobów topograficznych. 

· Ciekawe są normy przeciętne wydajności pracy topografów 
i fotogrametrów rosyjskich, oraz skład personalny grup i ilość robot· 
ników, a mianowicie: 1 topograf ma od 5 do 6-ciu robotników, 4 - 5 
topografów stanowi partię posiadającą specjalnego kierownika, wszyst
kie zaś partie danego rejonu podlegają kierownikowi rejonu zdjęć. 
Jeden topograf w ciągu sezonu opracowuje 130 do 260 km2 planu 
sytuacyjnego (bez warstwic) w skali 1 : 25 OOO. • 

Przy zdjęciach lotniczych, każdy samolot posiada 3 do 4 lu~ 
załogi (pilot, mechanik, obserwator i w razie potrzeby kierownik 
samolotu). 

W warunkach przeciętnych w ciągu jednej godziny personel teO 
pokrywa 100 km2 zdjęciami w skali 1: 10 OOO. Dla opracowania 101• 
terjału dostarczanego przez jeden samolot 'przydziela się 2 laboran
tów i 2 robotników w ciemni polowej. 

Przygotowanie terenu oraz wyprostowanie zdjęć lotniczych i zr 
stawienie fotoplanów przeprowadza jeden fotogrametra z nieznaczn . 
personelem pomocniczym, który w ciągu jednego sezonu opracoWU1 
14 do 15 stolików po 130 km2 w skali 1: 25 OOO. Przewaga aerofo 
występuje szczególnie jaskrawo przy opracowaniu terenów nied 
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stępnych (bagna, lasy, pustynie) lub bardzo bogatych w sytuację 
(duże miasta, sieć wodna i t. d.). 

W ostatnim rozdziale podane są wypadki, w których osiągamy 
największe korzyści, stosując aerofotogrametrię do pomiarów, miano
wicie: 1) przy zdjęciach dużych obszarów leśnych w celu założenia 
racjonalnei gospodarki, oszacowania drzewostanu, kontroli kolejnych 
wyrębów 1 t. d. 2) przy sporządzaniu planów miast i ich najbliż· 
szych okolic, tak dla celów turystyczaych, jak szczególnie dla rozbu
dowy regulacji oraz przeróżnych inwestycyj gospodarczych. 3) zdję
cia terenów bagnistych, rzek o zawiłej konfiguracji, granic zalewów 
wiosennych i t. d. 4) kombinowanie zdjęć aerofoto z pomiarami 
geodezyjnemi dla stworzenia planów katastralnych, meljoracyjnych, 
projektów wzorowych gospodarstw rolnych, płodozmianu i t. p. 

W. zakończeniu znajdujemy wzmiankę o powołaniu do życia we 
wrześnm 1925 r. przez rząd Z. S. R. R. państwowego biura techni· 
cznego pod nazwą „Aerosjomka" {pomiary lotnicze), którego zadaniem 
jest wyk_?nywanie prac aerofotogrametrycznych dla poszczególnych 
instytucyJ państwowych. Personel lotniczy i samoloty dostarczane są 
przez towarzystwo „Dobrolot". 

W pierwszym roku swego istnienia, biuro to dokonało 520 km2 

zdjęć obszarów leśnych w gub. Twerskiej i 480 km2 w gub. Moskiew
skiej dla celów gospodarstwa rolnego. 

Pracę swą autor kończy apelem do wszystkich instytucyj Z wiąz-

k
ku S~wieckiego, wzywając je do popierania „Aerosjomki", rozwój 
tóreJ uważa za konieczność państwową. 

• dz' K~iążka jest. napis~na popularnie dla szerszych kół czytelników 
I 1ęk1 dobrym ilustrac1om, oraz bardzo starannemu wydaniu mote 
okazać ogromną usługę w zapoznaniu i zainteresowaniu ogółu nową 
metodą pomiarową, mającą świetną przyszłość przed sobą. 

A. Lipko, kpt. 

k. IIARCHILEWICZ I W. JASZTOŁT • GOWORKO - ,,DESZIFRIROWANIJE 
AEROSNIMKOW". (Odczytywanie zdję~ lotniczych). 

Wydawniclwo • Wojenngj Wiestnik• Moskwa 1927 r. 

\V G!ównym celem książki jest zapoznanie dowódców i oficerów 
w;kelk1ego rodzaju broni z odczytywaniem i najprymitywniejszem 
Pr 0 rzystaniein zdjęć lotniczych dla celów wojennych. Prócz tego 
dtc{ ta, może służyć jako podręcznik przy szkoleniu personelu od
do ~a ?W aerofoto i obserwatorów lotników. Zebrane w niej zostały 
~w1adczenia z wojny światowej 1914 -1918 roku1 jak też i charak
Po ~tycz!Ie zdjęcia lotnicze z tego okresu. Książka napisana bardzo tet anue z pominięciem wszelkich trudniejszych zagadnień i formuł 
CZnretycznych1 daje nam natomiast wyczerpujące wskazówki prakty-

e, dotyczące zastosowania zdjęć lotniczych dla celów szybkiego 
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i dokładnego wywiadu pozycji i ruchów sił nieprzyjacielskich. jak 
również i dla zabezpieczenia własnej armii od niedyskretnych objek· 
tywów aparatów lotniczych przeciwnika. 

Prócz materjałów i wydawnictw rosyjskich, wykorzystano tu 
również niektóre dzieła niemieckie i francuskie z dziedziny zastoso. 
wania aerofotogrametrii podczas wojny. 

Treść całej książki da się zgrubsza podzielić na trzy zasadnicze 
części. W pierwszej z nich autorowie. powołując się na doświadcze. 
nia wojny światowej. uzasadniają konieczność stosowania metod aero
fotogrametrycznych tak w wojnie pozycyjnej. jak i ruchomej, podkre. 
ślając korzyści. wypływające z zastosowania aerofoto dla celów ofen. 
zywy i obrony, oraz wykazują niezbicie, iż obowiązkiem każdego do
wódcy i oficera sztabu jest umiejętność odczytywania zdjęcia lotrµ· 
czego bez pomocy fachowca fotogrametry, tembardziej1 że czynność ta 
nie wymaga żadnych skomplikowanych przyrządów. ani specjalnych 
zdolności. Z d j ę c i e 1 o t n i c z e m u s i b y ć t a ks a m o p o p U· 
1 a r n e w ar m i i i a k z wy k ł a m ap a t o p o g r a fi c z n a. 

Następnie, znajdujemy podział odczytywanych obiektów na topo
graficzne i wojenne, oraz pojęcie o walce jaka się toczy pomiędzy 
ulepszanymi stale metodami wywiadu aerofoto i przeciwdziałającemi 
mu sposobami maskowania, które się rozwijają równoległe z ulepsze· 
niem kamer lotniczych. 
· Dalej mamy tu krótko podane zasady fotogrametrji lotniczej • 
Sposoby określenia podziałki i rodzaju zdjęcia, przenoszenia szczegó
łów ze zdjęcia na mapę z podaniem kilku siatek i zestawienia zespo
łów zdjęć lotniczych dla większych odcinków frontu. Następnie omó
wione są zasadnicze cechy obrazu fotolotniczego jakie należy brać 
pod uwagę przy jego odczytywaniu: warunki oświetlenia, zabarwie· 
nie obiektów, wreszcie wykorzystanie cieniów. jako czynnika dem~· 
skującego i pomocnego przy odczytywaniu rzeźby terenu, określemu 
godziny zdjęcia oraz zorjentowaniu na mapie. W końcu omówiony 
jest obszernie sposób badania zdjęć lotniczych stereoskopowych, oraz 
w krótkich słowach opisane zastosowanie fotografii lotniczej dla ce
lów obrony. 

Druga część książki poświęcona jest odczytywaniu obiektów 
topograficznych z punktu widzenia potrzeb wojennych; znajdujemf 
tu szczegółowe i obszerne wskazówki, dotyczące odczytywania i ba· 
dania: 1) osiedli. 2) przestrzeni wodnych, rzek i studzien, 3) lasów 
i kultur, 4) rzeźby terenu, 5) linii telefonicznych i telegraficzny~h. 
6) dróg, 7) kolei żelaznych i urządzeń kolejowych, 8) taboru kole)~ 
wego, 9) zabudowań stacyjnych, 10) pociągów pancernych, 11) kolei: 
wąskotorowych i 12) mostów stałych i pontonowych. Przytem om 
wione są zmiany w wyglądzie na fotografii wspomnianych obie~tó~ 
zależnie od pory roku (zima, lato i czas przejściowy). skali zdJęci& 
i oświetlenia. _m 

W trzeciej części omówione są sposoby zastosowania fotogrc11JI' 
lotniczej w połączeniu z wywiadem lotniczym, gdzie fotografia odgrf" 
wa rolę dokumentu uzupełniającego meldunek obserwatora, oraz da 
możność przeprowadzenia potrzebnych obliczeń i dokładnego określe
nia wielkości i kształtów badanych objektów. 
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W związku z tern podane są tu bardzo obszernie sposoby od
czytywania i badania na zdjęciu lotniczem rozmaitych obiektów 
wojskowych, jak oddziałów różnej broni na odpoczynku i w marszu 
samochodów i tan~ów, okopów, schronów sztucznych przeszkód: 
punktów obserwacy1nych, robót minerskich, działek piechoty pozycyj 
artyleryjskich i ?hj~któw związanych z wojną gazową. 

1 

. .Przy om~w1anm ~aż?~go z poyższy~h objektów J?Odana jest naj
mmeJsza podz.iałka w Jak1eJ powmno hyc zrobione zdJęcie aby można 
było odczytac potrzebne szczegóły. Wielkość podziałki wacha się 
pomiędzy 1: 10 OOO i 1: 2 OOO; wiadomości te są bardzo ważne dla 
dowódców wydających dyspozycje lotnikom, których nie należy na
rażać niepotrzebnie na niebezpieczeństwo niskich lotów, jeśli nie za
chodzi konieczność otrzymania zdjęcia w dużej podziałce. 

. W.ydanie powyższej książki. pierwszej tego rodzaju w języku 
rosy1skim w tak starannem opracowaniu i ładnej szacie dowodzi 
znacznego . z~interesowani~ fotogrametri:=', l.otniczą w sferac

1

h wojsko
":)'Ch r~sy1sk1ch o~a~ ~al~zytego z.rozwmema Pr.zez tamtejsze czynniki 
kierowmcze korzysc1, 1ak1e rozwóJ fotogrart:ietr11 przynosi dzieła obro
ny państwa. 

.4. Lipko, kpt. 

PROF. HICKMANN'S GEOGRAPHISCH - STATISTISCHER UNIVERSAL
ATLASJ 

l>ruck u. lterlag d. Kw·tograp!tischen Ans/all G. Freylag U. Bem d A. G. Wien, 1929 

Pisaliśmy już o tym atlasie w pierwszym tomie (zeszyt 3-ci) na
s~ego kwartalnika. Zwróciliśmy wówczas uwagę na szereg błędów 
~eko~sekw~ncyj i uchybień, które utwierdziły nas w przekonaniu, ż~ 
statnia, t. J. statystyczna, część atlasu wymaga nowego i dokładnego 

opracowania. 
Z prawdziwą przyjemnością stwierdzamy, że w obecnem wydaniu 

WJ>rowadzono szereg poprawek, odpowiadających tym naszym uwa
iom, a przedewszystkiem ten fakt, że firma Freytag zdecydowała się 
:8Jcfowo opracować cały atlas. W obecnym wydaniu mamy 100 tablic 
1- hórych 60 zostało opracowanych zupełnie na nowo, a na pozosta~ 
•1C 40 - wprowadzono liczne poprawki. 
dl t Ost~tnie wydanie atlasu jest lepsze od poprzedniego nietylko 
~ 1°, ze treść iego jest bogatsza i bardziej logicznie ułożona ale 
opa~ ewszystk!ei:n dlatego. że wiado~ości podane w tym atlasle są 
CZn e na św1ezym aktualnym materiale kartograficznym i statysty-

Ym. 
i ni Jednak nie wszystkie podane wiadomości są dokładne i ścisłe 

e Wszystkie wnioski są słuszne. 
Pod:apr~ykład, Y': e;zęści pierwszej, w zestawieniach statystycznych 
idy faktyo w1adomosc Jakoby w Polsce było 18 województw podczas 

cznie jest ich tylko 17. 
1 
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W drugiej części książki, t. j. w atlasie ge<;>graficznym na 31. k~. 
cie przedstawiono Polskę n~ogół bardz<? starannie. Przy .poprawianiu 
tej mapki prawie w całości uwzględniono nasze uwagi. _Wszystko 
byłoby jak najlepiej, gdyby nie to, że do pozostałych błędow doszły 

nowe. · dl. · · · Z błędów systematycznrch, .Po~ar7:a. się ~~ 1we ~aniesieru.e 
granicy polskiej pod Zbąszymem 1 meistmeJąca. lmJa ko.leJow~ ~uru
niec - Mir. Z nowych błędów spostrzegamy meuz~pełmo~ą siec k<?
munikacyjną (Płock), jakoteż poprzekręcane, lub mepraw1dło~o ~i
sane nazwy miejscowe np.: Br~żany, Korec_. L~k~w, Lysa Gor~, T?
maszów Rawski (zam. Lubelski). Na mapie sw1ata powtarzaJą się 
z poprzednich wydań nieistniejące koleje przez Afganis~a~ i śr~dkową 
Brazylję. t:ia mapie etn.ogr~ficznej Eu~o~y obsz~r ruski ciąg.le Jes~cze 
sięga po Mińsk Mazow1eck1, Garwolm 1 Kraśmk, obszar litewski- -
Osowiec. . d · 

Ogólna ilość map poszczególnyc~ .kraJów, p~ ~prowa. zemu 
mapy środkowej części Połud. Ameryki me uległa zm1an1e., Cpctałoby 
się bardzo widzieć tu równiE;ż mapę wyb~~eży ~orza ~rodz1~mn!go, 
południowej i wschodniej AzJi oraz Australii, gdyz mapki części świata 
są stanowczo zbyt drobne. . . . . . 

Sposób kartograficznego opracow:ania map me .zmiemł. się od 
ostatniej naszej recenzji, zamieszczoneJ. w 1-szym t!>mie. .M_o~na do
dać że krzyżyk używany do oznaczema szczytów Jest zacięzki w sto
sunku do tak s~btelnego rysunku jaki widzimy na omawianych kar· 
tach. Kropka na oznaczenie cechy zupełnie wystarczy. 

Część trzecia. Do tej części statystycznej dodano cały szereg 
nowych tablic, które podają statysty~ę życia gospodarczego. Dodano 
również tablicę ze statystyką zawodow. . 

Widzimy następnie kilka nowych tablic, które naszem zdame~ 
były potrzebne ze względu na całość pewnych zjawisk: i tak do 10-c~ 
tablic produkcji dodano 1 tablicę spożycia surowców. Do statysty . 
samochodów dodano statystykę dróg bitych. Do zestawienia d~ugośc1 
linji kolejowych dodano tablice, przedstawiające ilość taboru i natę· 
żenie ruchu na kolejach. Również zobrazowano ruc~ statków na ka· 
nałach i rzekach: Tablica, ~estawiaj,.ca źró~ła ene~gJi, została uzu~6 niona zestawiemem spożycia energii. Komecznosć tych. uzupełme 
była tak jasna, że pojawienie się ich uważamy za zupełme natura!ne, 

Ośmielamy się natomiast powtórzyć .raz jeszcze, że plany mtasl 
bez układu ulic bez komunikacji podmiejskich i bez terenu tra1 
bardzo na swojej wartości, tembardziej, że wiadomości podane oho. 
tych planów są już raz zawarte w tabelach statystycznych częśCI 
pierwszej. · cb 

Czy nie byłoby lepiej przedstawić !1~ tych czterech ta~hca 
życie wielkich miast, byłoby to może mmeJ efektowne, ale ciekawe 
i bardziej pożyteczne. . . , . . d· 

Uważamy również, że należałoby zami~ścic kilka tablic! prze „ 
stawiających życie duchowe narodów: materJał statystyczny Jest VIY 

~~~ 'ak ·~ Ponadto w takiem wydawnictwie populamem . J o~awi rak 
atlas, powinna być statystyka sportu. Sceptycy twierdzą, ze b 
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materiału. Urzędowych dat brak, to prawda, ale są kluby, które pro
wadzą statystykę, są międzynarodowe organizacje sportowe, które są 
lepiej wyposażone, aniżeli organizacje naukowe. Biura tych organi
zacji z całą pewnością rozporządzają bogatym materjałem statystycznym, 

Dokładność poszczególnych danych statystycznych, zamieszczo
nych zarówno w części pierwszej jak i trzeciej, naogół nie odbiega 
daleko od prawdy. Zauważylismy jednak kilka nieścisłości: błędnem 
jest twierdzenie, jakoby stosunek mniejszości polskiej w Niemczech 
do niemieckiej w Polsce przedstawiał się jak 750 OOO do 1 OOO OOO. 
Również fałszywe są dane co do ilości Mazurów w Prusach W scho
dnich. Jest ich około 200 OOO (Glass), a nie 65 OOO. 

Podobnie Łużyczan, według ich obliczeń, jest 200 OOO, a nie 
75 OOO. Co do ilości mieszkańców Warszawy w 1928 r., to, według 
Kroniki Warszawskiej, stolica nasza liczy 1 053 OOO mieszkańców, 
a nie 1 036 OOO. 

Najbardziej, naszem zdaniem, rażącym błędem atlasu jest cyfra 
szos w Rosji, która wielokrotnie przewyższa rzeczywistość. Prawdo
podobnie pochodzi ona z błędnej interpretacji pojęcia drogi państwo
wej (traktu). Również i cyfra podana dla Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, Tyle w sprawie dokładności dat, jeśli chodzi 
o ich aktualność, to trzeba przyznać, że postarano się wykorzystać 
najnowsze źródła, przez co książka ma większe znaczenie praktyczne. 

Kilka słów wypada poświęcić sprawie metod przedstawiania da
nych statystycznych. Autor naogół rzadko posługuje się formą pros
tych figur geometrycznych, większość zjawisk jest przedstawiona za
pomocą rysunków przedmiotów. Rysunki te są nieudolne, często 
niezrozumiałe dla laika (np. produkcja sztucznego jedwabiu). Nie 
wątpimy, że w Wiedniu są zdolniejsi rysownicy, i że firma Freytag 
wykorzysta ich zdolności. 

Skoro mówimy o graficznych metodach obrazowania, musimy 
wspomnieć o tern, że na jednej z tablic, t. j. na 54, materiał statysty
czny przedstawiono sposobem kartograficznym. Mapa ta ma wyobra
żać stosunki, jakie zachodzą między gęstością zaludnienia na poszcze
gólnych obszarach ziemi, a ilością produktów rolnych, które można 
uzyskać z tych obszarów. Aby dać odpowiedni obraz, sporządzono 
~apę świata w rzucie Hammera; cały świat podzielono na 16 rejonów 
I w każdy z nich wykreślono koło. Powierzchnia koła oznacza mak-
8Ymalną zdolność wyżywienia ludzi przez dany obszar. Obecny stan 
!':l:!~kania tych obszarów jest oznaczony kolorem czarnym, który 
-ni ywa odpowiedni odcinek koła. 

Powyższa metoda 11kółek na mapie" jest często używana przez 
~~~styków i dowodzi, że nie rozumieją oni najistotniejszych zasad 
~~grafii. Mapa powinna przedstawiać rozmieszczenie pewnych 
~Jaśl':'71~k na powierzchni ziemi. To rozmieszczenie nie jest dowolne: 
Je i Jakieś zjawisko występuje w terenie w pewnym punkcie, to 
~bwsze możemy określić jego współrzędne geograficzne i w ten spo
s. .możemy go nanieść na mapę. Każdy inny sposób nanoszenia 
ZJawisk na kartę nie można uważać za kartograficzny. 

. W omawianym wypadku mamy złudzenie kartograficznego roz
Dlieszczenia, albowiem tylko koła zostały ustawione w odpowiednich 

11 
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regjonach geograficznych, ale wewnątrz danego regjonu, zjawisko 
przedstawiono w jakimś abstrakcyjnem kole zamiast na powierzchni 
mapy danego kraju. Pozatem te różnej wielkości kółka nie tłumaczą 
dlaczego wprowadzono 16 regionów, i dlaczego tak właśnie biegną 
granice między temi jednostkami. Gdyby przedstawiono zjawiska 
kartograficznie, uwidaczniając ich charakter w każdym punkcie kon
tynentu, to granice same wystąpiłyby, tak są one równie niewytłuma
czone, jak i sama obecność kółek. Te kółka stytystyczne są tak luźno 
związane z mapą, że jeśli je zdejmiemy z .karty i ustawimy obok 
siebie. to nietylko, że nic się przez to nie zmieni. lecz nawet prze
ciwnie, zjawiska wystąpią wyraźniej, albowiem będzie łatwiej porównać 
wielkość kółek. 

Na osobne omówienie zasługują dwie ostatnie tablice zatytąło
wane: ,,Zur Riistungsfrage". Z tablic tych można wywnioskować, że 
po Francji Polska jest największą potęgą wojskową na lądzie, Niemcy 
są najsłabsze ze wszystkich państw. W jakim celu to się rysuje -
wiemy wszyscy, ale kto w to uwierzy, to zupełnie niewiadomo. Nie 
pozbawiony humoru jest fakt, że rysunki karabinów maszynowych, 
dział i czołgów zostały skopjowane z niemieckiego uzbrojenia, aczkol
w Wiedniu łatwiej było przyjąć wzory uzbrojenia austriackiego. 

Obserwujemy, że w redakcji atlasu z jednej strony jest tendencja 
do wiernego przedstawienia Polski, z drugiej zaś strony pomija się 
nasz kraj w niektórych zestawieniach statystycznych, przedstawia się 
go jako najbardziej wojowniczo nastrojony. chociaż wszyscy wiedzą, 
że niema do tego powodu. 

Nietylko dla ścisłości naukowej, nietylko w imię prawdy, ale 
poprostu w interesie instytucji nakładowej winno leżeć, ażeby sto
sunki w krajach sąsiednich przedstawiać obiektywnie. Mamy na
dzieję, że firma Freytag, przygotowując następne wydanie tak poży· 
tecznego atlasu, przedstawi Polskę zupełnie obiektywnie. 

Czarnota Tadeusz, por. 

Wąsowicz J. ł A. Złerhoffer. - Świat w cyfrach. 

Rocznik Instytutu Kartograficznego im. E, Romera, rok L 1929. 

Nadzwyczaj pożyteczne wydawnictwo. którego brak ogromnie 
dawał się u nas odczuwać. W małej, 75-ciostronicowej ksiąiecz~ 
zgromadzone tu zostały nadzwyczaj obfite i różnorodne inforrnaC'lłt 
których dotychczas trzeba było szukać przeważnie w trudno dostęp
nych i drogich publikacjach cudzoziemskich. Całość rozdzielono ~ 
trzy działy. PierWSH p. t. ,,Fizjografia'\ obejmuje dane z geogr~ 
matematycznej i 'fizycznej - elementy bryły ziemskiej, morfolo 
lądów i wód, dane o siłach wodnych w różnych krajach oraz b 
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dzo ciekawe informacje ci klimacie 190-ci 't h · · · · · 
na kuli ziemskiej. Drugi dział p. t. Prze~lądozp~1 ie „ m1de1s.cowosc1 
czątku dane o Polsce· pr..c; . d "d . k . ans w , po aJe z po· 
oświata, rozmaite działy Ji~ptda~ki zk~ r9:1u, J~dność i i_ej ~uc~, 
tabelaryczny, nadzwyczaj zwięzły aie n:;iłkd~:tatnastępme idi1d 
porównpawczy wszystkich innych 'państw świata We~zny ,Pr~r~ j 
P· t. " rzeglądy Międzynarodowe" odan t. bł' rze~1m z1a e 
elementów charakterystyki ludności~wej T !~ ad ice J?Orowna~cze 
państw świata. Znajdujemy tu wi c z 6 spo arczeJ roz~a1tych 
i ludności, następnie o wielkich m?astafhoc~ątku d dk~~ o powierzchni 
~linnych, zwierzęcych i mineralnych o z~życ1;otyu hcJ1 suro~ców ro
Jątku narodowym, budżetach , t ' h ~ s~rowcow, o ma-

~:a~:J:!i śc1a\~t0;;;~ cd~~~~t~t;:;zkri~ej;iji'99k:i!:~i~::het!6fi~i 

b;ł;e!o pi:r::!~mm!tyedrajanł1~u· rPrzy_kiao~ę~bfi~ej ::e~~~d!f;~~ik~~!!~i 
· l . oczm . a pewne usterki i n · ek k 

:~~:Oic1!iu~;,e nn~~l~z~bAcnyaopg~ł nw~tlokt.ne (~rzet~~)żniDel w 03;:dri:~ 
są zato n gół b d , · · " ie Je mias a · ane liczbowe 
źródłach.ao T

O 
t!~ :ic~~Jtn:;:ł~~o~ygowa~~ «;>Parte na najświeższych 

w epoce „wyścigu pracy" ~J~ na 1a
1 

!~Jgo~ętsze poparcie; dziś 
myślącego ob atela k . , powm1en zna e~c się ~ ręku każdego 
w przebiegu ~ego :;J~igti''ra~nąceg~ ob1ekktyw~1e o.rjentować się 
potęg światowych. " t w us osun owamu sił walczących 

ailiby~!; : n~~~pnem, ~a~y ~ad~ieję . rózszerzonem wydaniu, pro
Qospodarki ..: ro~!::it::?cit ~1eh1, zaJęć ludności i intensywności 
wojennej. :a1ac , oraz o uwzględnienie marynarki 

St. P. 

Strdnłca Zachodnia. 

obsze?!~jt~0:;::~Y tel o ~~artat~ka za r. pl 928, zawiera dokończenie 
trzonej I' . · 1 er s 1 ego o omorzu polskiem zaopa· 
Praca taw k:~!:e ~ater1ały ~tatykstyc~ne oraz pouczające tablic~ i mapy 
doskonal row~oczesme u azuJe się w wydaniu książkowem . est 
tego zes~mt odpa~c1em atakków niemieckich na ziemię pomorską p'r~cz 

t 
• Y zawiera arty uły M Hałga · ' rnośląskiego w latach 1920 - 1928 . . s a o roz~oJu przemysłu 

Mo y k k · 1 Jego znaczenm dla Polski 

T
lllieckiej o~:' s \e f ko p pBblemie mniejszościowym w polityce nie~ 

Yrolu. ' z no a ę · 0 u r s o n a o N~emcach w południowym 
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Wojsko na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 1929. 

Efektowny album pamiątkowy działu wojskowego Wystawy, wy
dany przez Główną Księgarnię W ojsk<;>wą.. Piękna szat~ ze wnętrz~~ 
oraz tekst barwny i zajmujący, składa1ą się na bardzo piękną całosc. 

Album, prócz swych walorów artystyc~nych,. jest za!azem doku
mentem, zawiera bowiem krótki opis ca~ego. dział~. ~oJs~o~e~o na 
P. W. K., obejmującego historię walk o mepodległosc i dziesięciolet
niej pracy pokojowej wojska. 

• 

ł\SIĄŻH.I I MAPY 

A. PRZEGLĄD KSIĄŻEK I CZASOPISM. 
1. Geodezja - Geofizyka - Asbonomja - Topografja - Fotogrametrja. 

Ackerl F. - Versuchsmessungen mit Barot- Le theodolite universel Wild. 
dem selbstreduzierenden Distanzmesser y. Journal des Geometres-Experts, (Paryż), 
Bosshard-Zeiss (Próbne pomiary z dalmie- 1929, str. 55-76. 
rzemredukującymBossharda-Zeiss'a). Zeit- Belajeff J. - The determination of 
1chrift fiir Instrumentenkunde (Berlin), the latitude variations at Pułkowa from 
1929, str. 64-71. observations of meridian marks (O waha-

- Astronomische Ortsbestimmungen mit niach szerokości geogr. wyznaczonych 
dem Wildschen Universaltheodolit (Wy- w Pułkowie podług obserwacji reperów 
znacianie -współrzędnych astronomicz. teo, południkowych). Astronomische Nachrich-
dolitem Wilda). Allgemeine Vermessungs- ten, 1928. str. 275-276. . 
nacbrichten (Liebenwerda), 1928. str. Berchtold E. - Der Wild-Autograph. 
233-236 i 249-255. Schweizeńsche Zeitschrift f. Vermessungs-

- Untersucbung der Teilung eines Wild- · wesen, 1929, str. 49-5.9 
achen Prazisionstheodolits (Badanie po- Boer J. - Neuesles Verfahren zur Lan-
działki teodolitu Wilda). Zeitschrift fiir desvermessung mittels Luftbilder. (Naj-
Instrumentenkunde, 1928. str. 517- 523. nowsza metoda postępowania przy pomia-
Angenhełater, Bartela, Benndorf rze aerofotogrametrycznym). Bildmessung 

i inni. - Geophysik, tom I (Jiandbuch der und Luftbildwesen, 1928, str. 1-18 i 73-
Experimentalphysik. t. XXV). Lipsk, I929, -80. 
str. 699 z ill. B. P. - Rozwój przyrządów, służących 

Aregger A. - Das Nivellier-Instru- do mechanicznego opracowania zdjęć fo-
mVe nt Kern. Schweizeriscbe Zeitschrift fiir togrametrycznych w Niemczech „Przegląd 

ennessungswesen und Kulturtechnik, Mierniczy", 1928, Nr. 12. 
1929, str. 26-88. Bohuszewicz W. kpt. - Fotografia 

Baeschlin F. - Korrekte und strenge lotnicza w wojnie ruchomej. ., Przegląd 
Bebandlung des Problems der Bestimmun- lotniczy" Nr. 3. 1929. 
l!en der inneren ·Ońentierung eines Pho- Błgourdan G. - Sur diverses me-
to~beodoliten (Zagadnienie wewnętrznej thodes employees pour le calcu! des cor-
2r1~ntacji fototeodolitu). Schweizerische rections de pendule. Comptes-Revdus de 

eitschrift fiir Vermessungswesen, 1929, l"Academie des Sciences, (Paryż), tom 186 
str. 31-36. (1928), str. 1245-1274 . 

. - Einfiibrung in die Vektorrechnung u. Bosshardt R. - Wirtschaftliches ii ber 
die vektorielle Ausgleicbung (Wstęp do optische Messung und das Bossbardt-
~równania zapomocą rachunku wektor- Zeiss'sche Reduktions-Tacbymeter (O ko-
Vlnego). Schweizerische Zeitschrift fiir sztach zdjęcia tachymetrycznego zapomo-
t'nnessungswesen u. Kulturtechn.ik, 1928, cą tachymetru Bossbardt'a). Zeitschrift ~gi_ 10:'>-111, 146-148, 162-169 i 185- fiir Vermessungswesen (Stuttgart), 1929, 
B Nr. 2. 

d ~nachiewicz T. - Sur l'Ellipticite Bosaolasco M. - Sur l'Ellipticite de 
wet equateur lerrestre (o eliptyczności ró- l'equateur terrestre. Comptes-Rendus de 
d 01 a). Comptes -Rendus de I' Academie l'Academie des Sciences (Paryt), tom 188 
es Sciences (Paryż), tom 188 (J 928), str. 46. (1928), str. 238-240. 
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Charbonnel - Notes pratiques sur le 
nivellement de precision. Journal des Geo· 
metres-Experts, 1928, str. 9- 12. 

Carlier A. - La photographie aerienne. 
La Nature (Paryż) 1928, Nr. 2785. 

Colombo Bonaparte, dr. - Nuove co
slruzioni di fotogrammetria per la resti
tuzione geometrica mediante due fotogra· 
fie (Nowe sposoby fotogrametryczne d la 
odtworzenia geomełrycznego zapomocą 
dwóch fotografij). Riv. Art. Ottobre, 1928. 

Czerwatzky - Riickwartseinschnei
den (W cięcia wstecz). Allgemeine V ec
messungsnachrichten, 1928, str. 377-382. 

Egere r A. - V ermittelnde oder be
dingte Ausgleichung von Hohennetzen? 
(Pośrednie czy też warunkowe wyrówna
nie sieci niwelacyjnr.ch). Zeitschrift fiir 
Vermessungswesen (Stuttgart), 1929, Nr. 
4 i 6. 

Eggert O. prof. - Ein neuer Rechen· 
schieber (Nowy uniwersalny suwak rachun· 
kowy Nestlera). Zeitschrift fiir Vermes
sungswesen (Stuttgart). 1929, Nr. 9. 

- Die Ausgleichung von Polygonziigen 
nach der Methode der kleinsten "Quadrate 
(Wyrównanie ciągów poligollalnych me· 
todą najmniejszych kwadratów). Zeitschrift 
fiir V ermessungswesen (Stuttgart), 1928, 
Nr. 21. 

- Die Entwicklung der photogramme· 
trischen Auswertungsgerate in Deutsch
land (Rozwój przyrządów do wykorzysty· 
wania zdjęć fotogrametrycznych w Niem· 
czech). Zeitschrift fiir V ermessungswesen 
(Stuttgart), 1928, ~r. 19 i 20. 

Fel S. - Turkiestanskaja trjangulacja. 
Gieodiezist. Moskwa 1928, Nr. 12. 

Feyer E. - Die mathematischen Grund
lagen zur Neuordnung det" Koordinaten
systeme (Matematyczne podstawr nowego 
układu systemów współrzędnych • Mittei
l ungen des Reichsamts f. Landesaufnahme, 
Sonderheft 6, Berlin 1928, str. 29. 
Flłonienko A. S. - Priamougolnyje 

sfiericzeskije koordillaty Zoldnera (Pro
stokątne sferyczne współrzędne Soldnera. 
Gieodiezist, Moskwa 1928. Nr. 10. 

Fischer A. - Ueber eiA Rechenbild 
(Nomogramm) mit kreisformiger Ableseli
nie (Nomogram o kolistej linii odczytów). 
Zeitschrift f. Vermessungswesen (Stuttgart) 
1928, Nr. 20. 

F8rster G. - Systematische Refrak
tionsfehler in trigonomelrischen Hauptne
tzen (Systematyczne błędy refrakcji w sie
ciach tryg. I rzędu). Zeitschrift f. Ver
messungswesen (Stuttgart) 1928, Nr. 22. 

Gen~re F.-Phototopographie aerienne: 
systeme Santonie. Journal des Geometres
Experts, 1928, str. 598-602, 

Gerlach R. - Beschaffung von Entzer
rungsunterlagen (Otrzymanie podstaw do 
wyprostowania zdjęcia fotogrametr.) Bild
messung und Luftbildwesen, 1929, str. 
4-2-49. 

Gongenheim - Sur l'emploi de l'a
strolabe a prisme pour l'etude des varia
tions des latitudes. Comptes-Rendus de 
l'Academie des Sciences (Paryż). t. 187 
(1928), str. 281-284-. 

Grabowski L. - O konwergencji po
łudnikowej w odwzorowaniu Roussilhe'ow
skiem elipsoidy .• Praca wydana nakładem 
Akademji Nauk Technicznych w Warsza
wie, Lwów 1929, str. 28. 

- Tafeln zur Berechnung der isome
tńschen Breite und Hilftafel zur Gauss
Kriiger' schen „stereographischen" Abbil
dung des Ellipsoids. (Sonderabdr. 'aus der 
.,Zeitschr ift fiir Vermessungwesen" Stullg. 
1929, Heft 1 u. 2), Stuttgart 1929, str. 21. 

- O odwzorowanich płaskich wierno
kątnych elipsoidy obrotowej w których 
pewien wybrany południk odwzoruje się 
jako linja prosta (oś x-ów). (odbitka 
z „Czasopisma Technicznego" 1928 r.), 
Lwów 1928 r. str. 8. 

- Idem (Komunikat drugi). Praca wy· 
dana nakładem Akademii Nauk Tech· 
nicznych w Warszawie, Lwów 1928 r . 

Graf R. - F ehlertheorie des Wildschen 
Stereo-Autographen (Teorja błędów stere
autografu Wilda). Schweizerische Zeit· 
schrift f. Vermessungswesen und Kultur· 
technik, 1928. str. 2f>0-2M. 

Gruner H.-Der Aerokartograph nach 
prof. Hugersh9ff. Stuttgart. Wittwer, 1921). 
str. 32 i 8 tabl. 

- Das photogrammetrische lnstrumen· 
tańum der Aerotopograph. G. m. b. H. -
Bildmessung u, Luftbildwesen. 1928, str. 
110-119. 

Gruber O. - Fortschritte der Aero
triangulation (Postępy t. zw ... triangulacji 
powietrznej"). Bildmessung und Luftbild· 
wesen, 1928, str. 141-lf>O. 

- Priifung des neuen Zeiss-Nivellier-111· 
struments (Sprawdzenie nowelfo niwela· 
tora Zeissa). Zeitschrift fur Instrumenten· 
kunde 1929. str. 71-79. 

Haalck H. - Zur Frage nach der 
Ursache von lokalen gravimetńschen u11d 
erdmagnetischen Storungen und ihre wech· 
selseitigen Beziehungen.. Zeitschrift fiir 
Geophysik. 1928. str. 209-219 i 263-272 

Hackmann H. - Eine neue opliscbe 
Teilstricheinstell - Vorrichtung an Fein· 
nivellieren. (Nowe urządzenie optycznego 
nastawiania podziałek przy niwelacji pre• 
cyzyjnej), Zeitschrift fiir InstrumenteD• 
kunde, 1929, str. 204-207. 
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Hamann. - Das Winkelprisma (Wę
gielnica), Zeitschrift fiir Instrumentenkunde, 
1929. str. 79-90. 

He llbronner. - Sur la mesure de 
l'arc de meńdien des Alpes Franiyaises, 
(0 pomiarze łuku południka w Alpach 
Franc.). Comptes -Rendus de l' Academie 
des Sciences (Paryż), t. 187 (1928), str . 
89-93. 

- Sur les cótes communs de la trian
gulation fondamentale italienne et de la 
description geometrique detaill~e des Alpes 
franiyaises, •(O wspólnych bokach trian
gulacyj włoskiej i franc. w Alpach). 
Comptes - Rendus de l'Academie des 
Sciences, t. 186 (1928), str. Sló-817. 

Heiskanen W. - Ist die Erde ein 
dreiachsiges Ellipsoid? (Czy ziemia jest 
elipsoidą trójosiową?) Gerlands Beitrage 
zur Geophysik, 1928, str. 356-377. 

Hopfner F. - Isostasie und Dreiach
sigkeit der Erdfigur, (Izostazja a trój
osiowość elipsoidu ziemskiego). Gerland's 
Beitrage zur Geopbysik. 1928, str. 430-431. 

- Ueber den gegenwartigen Stand des 
Problems „Figur der Erde", (O dzisiej
u ym stanie zagadnienia figury ziemi). 
Gerland's Beitrage zur Geophysik, 1928, 
itr. ~9-72. 

- Die Bestimmung des Niveauspharoids 
durch Triangulation, (Wyznaczenie sfe
roidy poziomu zapomocą triangulacji), 
Gerland's Beitrage zur Geophysik. 1928, 
Itr. 62- 65. 

- Ein hypothesenfreies Verfahren zur 
Bea~immung der Geoide, (Wyznaczenie 
geoidy bez uciekania się do hipotez). 
Gerland's Beitriige zur Geophysik, 1928, 
Itr. f>f>-58. · 
~ Die Gleichungen der~ reguliiren. ana

lyti~ch.en Bestandteile des Geoides. (Rów-
0an1a istotnych analit. elementów geoidy). 

erland's Beitriige zur Geophysik, 192$, 
Itr. 66-69. 

H~he ne r prof. - Eine neue Messlupe 
:d ihre Verwendung ais Ablesevorrich

ng sowie ais selbsliindiges Messgeriit, 
rkła lupa miernicza dla powiększenia 

O adności odczytów oraz pomiarów ma
łych przedmiotów). Zeitscbrift fiir Ver
messungswesen (Stuttgart), 1929. nr. 10. 

Ho~ershoff R. - Der Aerokartograph. 
Schwe1zerische Zeitschrift fiir V ermes
~f~~esen und Kulturtechnik. 1928, str. 

.t- Neue Aufnabme - und Auswertege
ra e f" k (N ur olonialtopographische Aufgaben 
n,1we . przyrządy do topografii kolonjal
_._l ·

2 
Bddmessung und Luftbildwesen, 1929, 

• .,.. 4--29. 
Je_rscho w O. - Urteil iiber den Ge

naunigkeitsgrad , die Wirtschaftlichkeit und 

die Kosten von Luftbildmessungen in Rus
sland (pogląd na dokładność, gospodarkę 
i koszta zdjęć fotogrametr . w Rosji). All
gemeine Vermessungsnachrichten (Lieben
werda) 1928, str. 819·824, 

- Aero-fotosjomka (Zdjęcia aerofoto). 
Gieodiezist (Moskwa) 1928, str. 12. 

- A us der Praxis der photo-topogra· 
phischen Arbeiten in Russland. (Z prak
tyki prac fotogrametr. w Rosji). Allge
meine Vermessungsnachrichten, 1918, str. 
428-438. 

Kalendarz astronomiczny na rok 
1929. Warszawa. Wyd. Tow. Miłośników 
Astronomji 1928. 

Kalinowski St. ptof. - Magnetyzm 
ziemski. Poznań, Księgarnia Św. Woj
ciecha, 1929. 

Kolanowski Włodz. inż. - Nowe po-
1?1ary m. sL Warszawy (triangulacja, po
ligonizacja i niwelacja). Odbitki z Kro
niki Warszawy Nr. 2. (luty 1929). 

Kononow Grigorij - Rukowodstwo 
k proizwodstwu letnich prakticzeskich za
niatij po sjemkam. (Podręcznik do ćwiczeń 
polowych w dziedzinie miernictwa) litogr. 
,,Kollektiw pieczatnik". Leningrad. 1928, 
str. 1928. 

Koppmair J. - Nadirtriangulierung. 
Allgemeine Vermessungsnacbrichten, 1928, 
str. 34-37 i 65-73. 

Krahmer E. R. - Erganzung der ter
restrischen Triangulation mit Hilfe von 
Luftmessbildern. (Dopełnienie triangulacji 
przez fotografję lotniczą). Allgemeine 
Vermessungsnachrichten, 1928, str. 361-
367, 

Krasowskij F. prof. - Priamaja i ob
ralnaja zadacza w sfieńczeskich koordi
natach Zoldnera. (Proste i odwrotne za
danie w sferycznych współrzędnych Sol
dnera). Geodezist (Moskwa) 1928. Nr. 10, 
Krnttschrełtt - Photogrammetrie in 

Ungarn, Bildmessung und Luftbildwesen, 
1928, str. lf>0-158. 

Lacmann O. - Gegenwartfragen der 
Phototopographie. (Problematy dzisiej· 
szej aerofotogrametrji). Bildmessung und 
Luftbildwesen, 1928, str. 101-UO. 

~ a buHie~e -:-- Les Procedes et Appa
re1ls de Restituhon (Postępowania t apa
raty prostownicze). Revue Scientifique 
(Pa.ryż), 1928, marzec. 

Lambert A. - La precision des me
sures et son controle dans l'operation des 
longitudes mondiales. (Ścisłość miar i jej 
kontrola przy pomiarach południków). 
Comptes-Rendus de l'Aca.demie des Scien
ces, t. 186 (1928), str. 1425-1427 . 

Lejay P. - Sur un procede d' enregi
strement de pendule libre et son applica
tion aux mesures de gravite. Comptes· 
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Rendus de l'Academie des Sciences (Pa
ryż), tom 186 (1928), str. 1827-1830. 

Lip• - Koordinatenumformung, (Za
miana spółrzędnych). Allgemeine V er
messungsnachrichten, 1928. str. 1-6, 17-
24. 33- 43, 49-52 i 65- 72. 

- Die Luftbiedaufnahme von Berlin, 
(Zdjęcie fotogrametryczne Berlina). Mit
teilungen des Reichsamts fiir Landesauf
nahme, 192-8/29, Nr. 4, str, 18f>.--191. 

- Schnellmessungen, (Pomiary szyb
kie). Vermessungstechnische Rundschau, 
(Berlin), 1928, str. 353-359 i 1929, 7-13. 
Lltyń•ki A. - Prosta metoda doko

nywania pomiarów odległości na jeziorach. 
Archiwum Hydrobiologji i Rybactwa; (Su
wałki), 1927, str. 341-343. 

LBschner - Zur Priifung eines Pho
togrammeters. (O sprawdzaniu aparatu 
fotogrametrycznego). Zeitschrift fiir ln
strumentenkunde, 192-8, str. 573- 585. 

Lllde mann K.-Ueber einige optische 
Vorrichtungen zur Beobachtung der Libel
lenblase bei Nivellierinstrumenten, (O nie
których urządzeniach optycznych do ob
serwacji bańki libeli przy niwelatorach). 
Allgemeine Vermessungsnachrichten, 1928, 
str. 286- 290. 

- Ein kleines Bussolentachymeter. A ll
gemeine Vermessungsnachrichten, 1929, 
str. 194-198 i 212- 221. 

Mahnkopf - Zum Uhrvergleich auf 
drahtlosem Wege, (Porównywanie zegarów 
podług sygnałów radjowych). Zeitschrift 
fiir Geophysik, 1928, str. 203-208. 

Makarow W. - Podgotowka rukowo
ditielej k wojenno-topograficzeskim sjom
kam. Woj. Wiestnik Nr. 18/19. 

Mathieu, comdt - Pr~cis de topo
graphie. I - Ili. (zarys topografji). Paris, 
1928. Fournier. 

Martin H. - Zum Uhrvergleich auf 
drahtlosem W ege nach der Koinzidenz
methode. Zeitschrift fiir Geophysik, 1928, 
str. 53-58. 

Maurer H. i Mecking L.-.,Richtung" 
auf der Erdoberflache, (pojęcie kierunku 
na powierzchni ziemi). Petermann's Mit
teilungen (Gota) 1929, zeszyt 1- 2. 
Młedźwiedzki - Kowal M. - Czte

rowahadłowy przyrząd Stemeck'a do po
miaru przyśpieszenia siły ciężkości. W ar
szawa. Główny Urząd Miar. 1928. str.12. 

- Wyznaczenie przyśpieszenia siły 
ciężkości w Gdyni. Kartuzach i Warsza
wie. Warszawa, Główny Urząd Miar, 
1928, str. 20. 

Mllller C. - Taschenbuch der Land
messung und Kulturtechnik, (Kieszonkowy 
podręcznik mierniczy, wydany jako doda
tek do „Kalender fiir Vermessungswesen"). 

Wyd. Il. znacznie rozszerzone. Str. óOO, 
ze 160 rys. Stuttgart. 1929. · 
Nadłeidin-Nanoska opornych punk. 

tow na topograficzeskije karty. (Nanosze
nie punktów oporu na topograficznych 
mapach). Geodezist (Moskwa). Nr. 12. 

Odencranta - Einplatten-Photogram
metrie, (Fotogrametrja zapomocą jednej 
płyty). Bildmessung und Luftbildwesen, 
1928, str. 27-33. 

Popow W. - J eszczo o nomografi
czeskom mietodie i o sposobie najmiefl
szych kwadratow. (Jeszcze o m&todzie 
nomograficznej i metodzie najmniejszych 
kwadratów). Gieodiezist (Moskwa) 1923 
nr. 12. 

Pavel F. - Korrektionen der Zeitsit· 
nale von Nauen, Rugby und Bordeaux -
Lafayette, (Poprawki do radjowych ~ sygna
łów czasu). Zeitschrift fiir Vermesungs
wesen, 1929, nr. 2 i 11. 

Peaka E. R. L., kpt. - The Tavistock 
Theodolite, (Nowy teodolit firmy Cooke, 
Troughton & Simms i jego porównanie 
z teodolitem Zeiss'a). Geographical J our
nal (Londyn), 1929, nr. 6. 

Pendleton J . - Map Compilation 
from aerial Photographs. (Opracowywanie 
map podług fotografij lotniczych). Wa
szyngton, U. S. Geological Survey, 1928. 
Płrot. - Sur quelques determinations 

de la deviation de la verticale au moyen 
de l'astrolabe a prisme. Comptes-Rendus 
de l'Academie des Sciences, t. 187 (1928), 
str. 127~1278. 

Reynold• W. F. - Manuał of Trian
gulation Computation and Ad justment, 
(Podręcznik obliczenia i wyrównania lrian· 
gulacji). Washington. U. S. Coast and 
Geodetic Survey, 1928. 

Richter H. - Aus der Praxis der 
Entzerrung. (Z praktyki wyprostowywania 
zdjęć lotn.), Bildmessung und Luflbild· 
wesen, 1928, str. 66-73 i 125-137. 
RouHłlhe. - Phototopographie: SI!' 

la rest.itution correcte d'une figure a troll 
dimensions, (O prawidłowem odtworzeniu 
figury trójwymiarowej, w zastosowaniu do 
fotografii lotniczych). J ournal des Geo· 
metres-Experts, 1929. str. 13-17. 
Roidłe•twien•kłJ A - (Tłumacz!· 

nie z ang.). Graficzeskoje issledowan1e 
formy ziemnogo szara. (Sposób graficzoe· 
go badania kształtu kuli ziemskiej), Geo· 
dezist (Moskwa) J 928, nr. 1 O. 

Sa.mel. - Ein e infacber Komparator 
fiir Massstabsvergleichungen, (Nowy ko1_11· 
parator Schewior'a - Rosenberg'a). Ze1t
schrift fiir Vermessungswesen (Stuttgart), 
1929, nr. 3. 

Sarnetzky H.-Grundziige der Luft-;:
und Erdbildmessung, (Zasady fotogramelrJI 
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lotniczej i ziemskiej). Berlin, Borntraeger, 
1028, str. 236, ze 117 rys. i 4 tabl. 

Schiller - HiJfstafel sur Hypothenu
aenberechnung. (Tabela pomocnicza do 
obliczania przeciwprostokątnych). Zeit
achrift fiir Vermessungswesen (Stuttgart), 
1029, Nr. 8. 

Schumann R - Ueber Gewichts-Be
,timmung und Fehler-Qudaratsumme bei 
pmischten Messungen, (O określaniu wa
gi pomiaru i sumie kwadratów błędów 
priy pomiarze mieszanym). Zeitscbrift fiir 
Vermessungswesen (Stuttgart), 1927, Nr. 7. 

Schmahl N. - Ausgezeichnete kon
jugierte Kurvennetze auf dem Geoid. 
(Wybitne sprzężone sieci krzywych na 
geoidzie), Zeilschrift fur Vermessungswe
sen (Stuttgart) 1929, Nr. 4. 

Schne ider K. - Ergebnisse aeropho
togrammetrischerProbeaufnahmen mil Wild
instrumenten, (Rezultaty zdjęć próbnych 
zapomocą instrumentów fotogrametrycz
nych Wilda). Schweizerische Zeitschrift 
fiir Vermessungswesen, 1928, Jtr. 195-208. 

- Die Aerophotogrammetrie im Dienste 
der Schweizer Landesvermessung, (Foto
grametrja lotnicza w zastosowaniu do zdjęć 
Szwajcarii). Bildmessung und Luftbild
wesen, 1929, str. 1-24. 

Schwartz P. _:. Sur un procede de 
risee radioelectrique applicable a la Geo
deaie. Comptes • Rendus de l'Academie 
dea Sciences, t. 186 ( 1928), str. 73. 

Seid e l Fr. - Ober die Priilung der 
Cienauigkeit der aus Luftbildern herges
tellten topograpbischen Grundkarte 1:5000 
von Amrun und ihre Wirtschaftlichkeit, 
(Sprawdzenie dokładności mapy wykona
ne, na podstawie fotogralij lotniczych oraz 
dentow~ość takiej mapy). Mitteilungen 
des Re1chsamts fur Landesaufnabme. Son-
erbeft 7, Berlin 1928, str. 26 i mapa. 
Slavłk K. - Die wirtschaftlichen 

Orundlagen der Luftbildmessung. (Gospo
t cze podstawy fotogrametr ji lotniczej). 
_._ ge

9
~e1ne Vermessungsnachrichten, 1928, 

..... 1-107. 
- Luftbild und Luftbildmessung in 

raersc~?~Senen Lindern. (Zastosowanie 
:ograf11 1 fotogrametri i lotniczej dla ba
. \ oraz projektów technicznych w kra
l&c trudno dostępnych). Allgemeine Ver
Dlessungsnachrichten, 1928, str. 553-564. 
llli:lllu:now K. Izsledowanje okularnogo 
T . rom1etra Nr, 1 zawoda „Geofizika" 
le~~sta tocznoj miechaniki. (Badanie nad 
de •~ką okularową fabryki „Tresta"). Geo-
~ (!'foskwa), 1928, Nr. 10. 

lbal augllana C. - Sulla gravila nor
deU! e la formola di Helmert Rendiconti 

Academia dei Lincei, 192~. str. 531-533. 

Sopoćko L. A. prof. - Geodezja. 
Tom II - lnstrumentologja. Belgrad. 1928. 

- Plans par photo aerienne, (Plany 
podług fotografij lotniczych). Journal des 
Geometres - Exper ts, 1928, str. 13 - 31. 
213-230 i 268-287. 

Stenz E. - Zagadnienie magnetyzmu 
kuli ziemskiej. Kosmos, 1929, serja B. 
Nr. l, str. 33-48. 

Sturm - Der Interpolator, (Nowy przy
rząd do równomiernego rozmieszczania 
odchyłek). Zeitschrift fur Vermessungs
wesen, (Stuttgart), 1929, Nr. 1. 

Sz, - Gieodiczeskoje obosnowanje go
rodskich sjomok w Amierikie, (Geodezyj
ne podstawy pomiarów miast w Ameryce) 
Geodezist (Moskwa), 1928, Nr. 10. 

Tablice przyrostów spólrzędnych 
prostokątnych F. G. Gauss. 1929, Wyd. 
,, Przeglądu Miemicznego", Warszawa. 

Tablice pięciocyfrowe do oblicze
nia przyrostów spółrzędnych prostokąt
nych zapomocą arytmometru. 1928, Na
kład „Przeglądu Mierniczego", Warszawa. 
Tardł - La forme et '!es dimensions 

de la terre. Choix d'un ellipsoide de re
ference international. Bulletin de l'Obser
vatoire de Lyon, t. 10. (1928), str. 113-125. 

Tison - Cours de Topographie. Pa
ryż, H. Morin, 1928, str. 324, z 422 rys. 
Ungewłtter J . - Aus der Praxis 

des Luftbildtecbnikers, (i praktyki aero
fotogrametrycznej). Bildmessung und Lufl
bildwesen, 1928, str. 49-66. 
Warchałow•ki E. prof. inż .. - ~a

gadnienie generalnego pomiaru kraju. 
Przegląd Mierniczy, 1929, Nr. 2. 

- 4-a Konferencja Ballyckiej Komisji 
Geodezyjnej. Przegląd Mierniczy, 192R, 
Nr. 10. 
Włoczewski F. inż. - Teodolit re

petycyjny Zeissa (typ 11-gi) z mikrosko
pami szacunkowemi. jego charakterystyka ' 
i wyniki osiągnięte w polu, Przegląd 
Mierniczy, 1929, Nr. 6. 

Wedemeyer A. - Der Riickwartsein
schritt auł der Kugel. (Wcięcie wstecz na 
kuli). Zeitscbrift fiir Vernassungswesen, 
(Stuttgart), 1029, Nr. 8. 

Werkmeister P. - Der neue Prazi
sions-Tbeodolit Wild. Zeitschrift fiir In
strumentenkunde. 1928, str. 114-ll6. 

- Messtischausriistung von H. Wild. 
(Stolik mierniczy i kierownica Wilda). 
Zeitscbrift fiir Instrumentenkunde, 1928, 
str. 134-135. 

- Der Autotachygraph von Hugers
hoff-Heyde. Zeitschrift fiir instrumenten
kunde, 1929, str. 25-27. 
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Werenski8ld W. - The Figure of 
t he Earth, (Kształt ziemi). Oslo. Norske 
Videnskaps-Akademie, Geofysiske Publ. f>, 
1928. 

Witkowski J . - O pomiarach gra-

wimetrycznych wogóle oraz o polskiej 
~kspedycji grawimetrycznej na Pomorze 
w r . 1926. Rocznik Obserwatorjum Astro
nomicznego w Krakowie, 1928, str. 74-80 

2. Geografja i geologja. wojskowa. - Topologja. - Geografja opisowa.
Terenoznawstwo. 

Andrłejew B. Osnowy wojennoj geo
łogji. Leningrad 1928. Tipolit „Kollektiw
p ieczatnik". slr. IV, 138, lV tabl. 
Andrłescu C. - Navigabilizzarca 

Prutului (Żeglowność Prutu). Rev. Geniu
lui Bukareszt), 1928, Nr. 7. 

Antevs E. - Thę last Glaciation, 
(Ostatnie zlodowacenie). Nowy J ork, 
American Geographical Society. 1928. 

Bonney T . - The Work of Rain and 
Rivers, (Działalność d eszczu i rzek). Lon
dyn, Cambridge University Press. 1928. 
BrełtfuH L. prof. - Die Nobile

Nordpolexpediton mit d em Luftschiff. (wy
prawa polarna Nobilego). Petermann's 
Mitteilungen (Gota) , 1929, zeszyt 1-2 
i 3-4. 3 mapy. 

Brown R. - Direct construction of 
visibility maps. (Bezpośrednie sporządza. 
map widzialności). Military Engineer, 
September-October, 1928. 

Bujalski B. - Sprawozdanie ze zdjęć 
geologicznych, wykonanych w r. 1927. 
Posiedzenia Naukowe Państw. Inst. Geol., 
1928. Nr. 21. str. f> - 10. 

Burskij P. - Dalniewostocznyje tie· 
atry wojennych diejstwij. Wojenno-gieo
graficzeskij oczerk, pod ńed. I. Troickogo. 
Moskwa - Leningrad. 1928. Gos. lzd., str. 200. 

Bzowski K. Geografja Polski. Wyd. V. 
Warszliwa. M. Arct, 1928, str. 188. 

Clzancourt M. i H. - Sprawozdanie 
z badań wykonanych w r. 1927 na arku
szu Turka. Posiedzenia Naukowe Państw. 
Inst. Geol., 1928 . Nr . 21. str . 20-21. 

Czarnocki J. Ocena geologiczna pań
stwowych terenów węglowych. Posiedze
nia Naukowe Państw. Inst. Geol.. 1928. 
Nr. 21. str. 2f>-27. 

- Spostrzeżenia w zakresie tektoniki 
okolic Słupi Nowej. Posiedzenia Nauko
we Państw. Inst. Geol.. 1928, Nr. 21. str. 
60-61. 

- O b udowie zachodniej części fałdu 
Chęcińskiego. Posiedzenia Naukowe Paflsl. 
Inst. Geol„ 1928. tir. 21. str. f>2-f>f>. 

Czarnota T .. por. - Czytanie mapy 
w lesie. Przegląd P iechoty, 1929, Nr. l. 

Danysz - Fleazerowa R - Biblio-

grafja geologiczna Polski. Warszawa. 
Państwowy Instytut Geologiczny, 1928. 
Deambrosłs D. - Paesaggi di pia

niure ad agrumeti e di tavolati trarotli. 
argillosi, calcari o vulcanici. Esercito
Nazione, 1928, Nr. 8. 

- Note di geografia militare del 'Me
diterraneo. (~ otatki z geografii wojsko
wej morza Śródziemnego). Riv. Mil. ItaL, 
1928. Nr. 12. 

Demel K. - Granice i podział natu
ralny Bałtyku. Archiwum Hydrobiologji 
i Rybactwa (Suwałki), 1927, str. 3 Ll-321. 

Dobrowolska A. i T omaszkie
w icz F. - Przewodnik po Krakowie, 
O?racowany specjalnie dla wychowawców, 
organizatorów wycieczek młodzieży oraz 
ludowych. Druk. Polska Zemanka. Kra
ków, 1928, str. 116 i 3 plany. 
Doktorowłcz-Hrebnicki St.-Spra· 

wozdanie z badań geologicznych, wyko
nanych w r. 1927, na arkuszu „Gołonógw. 
Posiedzenia Naukowe Państw. Inst. Geol.. 
1928, Nr. 21. str. 28- 29. 

Dorzecze Niemna i Diwlny • • Ro
cznik Hydrograficzny 1924". Warszawa· 
W ilno, Państwowa Służba Hydrograficzna. 
1928, str. 29. 

Dorzecze Prutu w grańicach b. za· 
boru austrjackiego. Warszawa, 1928. Mia
Rob. Publ., str , I~. 2 tabl 

Dorzecze Dnie stru l Prutu. .Ro
cznik Hydrograficzny 1923". Warszawa. 
Państwowa Służba Hydrograficzna. 192S. 
str. 40. 

Esperandieu E„ comdt.- Guide pra· 
tique pour la l ecture ot l'emploi de la 
carte d'etat-major. (Praktyczny przewod• 
nik do czytania i używania map wojsko
wych Paris, 19?,8, Lavauzelle. str. ~3. 

Ferrari A. - Manuale di topograD
militare. (Podręcznik topografii wojskg& 
wej). Roma, 1928, Voghera. str. IV, 
9 tabl. 
Fllłpk~wski H. - Z naszych jeziot 

polskich. Przegląd Rybacki. 1928, Nr. S. 
Fridricbse n M. - Ostpreussen. (Prtl" 

sy Wschodnie). Zeitschrift der Ge1e 
schrift fur Erdkunde zu Berlin. 192.i:i. 
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Gabe~ C. i Seupln - Bodenschatze 
im Ostba.lhkum. (Bogactwa mineralne na 
wschodruem wybrzeżu Bałtyku). Berlin, 
1928. Gebr. Borntraeger, str. VII, 112. 
. ~ ajd~ R. - r.ysokości. względne w do

linie Nidy. °\\ iadomośc1 Geograficzne 
(Kraków), 1929, Nr 5, str. 63-64, mapa'. 
Gąalewłcz St. - Ocena terenu, 11Prze

gl11d l'iechoty". 1928, Nr. 5. 
~łycki K. - Przez Urjanchaj i Mon· 

golJę, L. N. O. Druk Ossolineum. Lwów· 
Warszawa, 1929, str. 240 + 10 tabl. + 1 
mapa. 

Goblot H. - O budowie geologicznej 
Karpat na północ od Krosna. Sprawo
zdania Państw. Inst. Geol.. t. IV 1928 str 
łł2-464. ' • 

Goblot H. - Sprawozdanie z badaó 
aa •!kuszach Brzostek i Dynów. Posie
clzema Naukowe Patistw. Inst. Geol., 1928, 
Nr. 21, str. 10-11, 

G6!1ch G. - Erdgestaltung und Erd
ge!c~achte.. (Ukształtowanie ziemi a jej 
dz1e1e). Lipsk, 1928, slr. 274. 
~orwłtz L. - Karpaty rumuńskie a pol

akkie, parę porównań. Posiedzenia Nau
owe Państw. Inst. Geol., 1928, Nr. l9-

20, str. 2-3. 
- Sprawozdanie z badań geologicznych, 

,konanych w r. 1927 na arkuszu Ustrzy-t. Dolne. Posiedzenia Naukowe Państw. 
t. Geol, 1928, Nr. 21. str. 24. 

. ~o~ tz L. i Małkowski St. - Wy
~ zd1ęcia geologicznego w skali 1: 100000 
i, ry J~uty pod Szczawnicą. Posiedze-

N
lll& 

2 
a owe Państw. Inst. Geol. 1928 

r. 1. str 41-42. ' 
Borwitz L. i Rabowski F - Spra 

• o zdani · • nych e z. ~adań geologicznych, związa-
WDi z pewiz1ą arkuszy Nowy Targ i Szcza. 
Ge c{ osiedzenia Naukowe Państw. Inst. li~ 1928. Nr. 21. str. 37- 8. 
gtol -:Wit z L. - Sprawozdanie z badań 
ark ogicznycb, wykonanych w r. 1928 na 
kowllłzp Ustrzyki Dolne. Posiedzenia Nau
..._ e

17 
ań.stw. Inst. Geol. 1929, Nr. 22-23 

..... -19. ' 

ge!f°rz~lskł J. - Elementarne pomiary 
tzk.o~Z~Jne w zastosowaniu do geografii 
Warsz:'· z Nprzedmową W. Jezierskiego. 
Itr. SS. wa, asz Sklep-Urania, 1928, -

z {:!zews~ E. W. - Sprawozdania 
• r 

192 
grawunetrycznych, wykonanych 

Ilia · NaJ w okolicach Kałusza. Posiedze
~r. 2l stowe Państw. Inst. Geol., 1928, 

J • r, 49-50 
ezfeł'S)d W : S Kl ć Clenia . • 1 t. uinłak - wi-

ł.eh 
O 

~rnicze i kartograficzne w szko-
kaię ... ! . okształcących, Warszawa, Nasza 

.. ... ma, 1928. 

Jezłerakl W. - Powiat Kościański. 
Poznań, Drukarnia Pedagogiczna, 1928, 
str. 76. 

. Kilarski J. - Przewodnik po Pozna
ruu. Warszawa, 1929. Nakł. Książn. Atla
su we Lwowie, str, 96. 
Kraina-Włelatowskł A, - Ziemia 

Złotowska. Druk, Państwowa, Poznań, 1928, 
~tr. VIII .+ 170 + 2 nlb. + 2 mapy i 40 
tlustracyJ. 

Kraje w ski St. - Sprawozdanie zab
ąań geologicznych, wykonanych w lecie 
1927 w okolicy Zubrzycy na arkuszu Tur
ka. Sprawozdania Państw. Inst. Geol. t. IV 
1928. str. 536-545. · ' ' 

- Sprawor;danie z badań geologicznych, 
wykonanych w r. 1927 w okolicy Zubrzy
cy (arkusz Turka). Posiedzenia Naukowe 
Państw. Inst. Geol.. '1928. Nr 21 str 
15-20. . ' . 

Kuinłar Cz. - Sprawozdani~ z ba
dań wykonanych w roku 1928 na obsza
rze arkusza Końskie. Posiedzenia Nau
kowe Państw, Inst. Geol. 1929, Nr. 22-23, 
str. 3-4. 

- Sprawozdanie z badań nad złożami 
cyn~u i ?łowiu, wykonanych w r. 1928. 
Pos1edzen1a Naukowe Państw. Inst. Geol., 
1928, Nr. 22-23, slr. 14-15. 

- Złoże. rud żelaznych i oolitowych 
w Parczowie. Sprawozdania Państw. Inst. 
Geol., t. IV, 1928. str, 710-763. 
Koleslnskłj W. - Polsza i . jejo woo

rużonnyje siły. Moskwa. 1928, str. 72. 
Kaza _czkow Aleksander - Wojennaja 

topografia. Moskwa-Leningrad, 1928. Gos. 
Izd„ str. 328, 1 tabl.. 209 rys. w tekście. 

Lence wlc z St. prof. - Dyluwjum i 
morfologja środkowego Powiśla. Prace 
Państwowego Instytutu Geologicznego, t. 
II, zeszyt 2. Warszawa 1927, str. 154. 

Le pecld M. B. - Opis stanu Parana. 
Warszawa. Dom Książki Polskiej, 1928. 
str. 48. 

- Oceanem, rzeką. lądem. Przygody 
z podróży po. Argentynie. Wyd. ,.Rój", Druk . 
K.Prochalsk1 w Cieszynie. Warszawa, 1929, 
str. 224. 
Lłberak M. A. inż. - Ginące skarby 

Podhala (Ochrona lasów). Wyd. Lw. Okr. 
T. S. L Krak. Druk. Nakładowa. Kraków 
1929, str. 16. 
. Lepeckf Zbigniew -Terenoznawstwo 
Jako przedmiot wyszkolenia P. W. ,.Pol
ska Zbrojna" Nr. 234/28. 

Lotb Jerzy. - Zarys dziejów rozwoju 
horyzontu geograficzneio na tle histori i 
odkryć. Kraków, Orbis, 1928, str. 200. 

_Majewski J. St. - Luków, mia.sto po
wiatowe. 11 Ziemia" 1929, Nr. 15 i 16. 
. - Adamów i okolica. Szkic monogra

ficzny rodzinnych stron Henryka Sienkie· 



172 Wiadomości Służby Geograficznej Nr. 3 i 4 

wicza. Nakł. Autora Druk. Wydziału Po
wiat, Luków, 1929, str, 40. 

- Historja miasta Kocka i Monografja. 
Nakł. Magistratu. Druk Wydziału powia
towego w Łukowie. Kock 1928 (1929) 
str. 36. Z ilustracjami oraz planem quasta. 

Makowaki A. - Sprawozdanie z ba
dafl geologicznych, wykonanych w r. 1927 
na arkuszu Wodzisław. Posiedzenia Nau· 
kowe Państw. Inst. Geol., 1928. Nr. 21. 
str. 29-31. 
Małkowaki St. - Sprawozdanie z ba

dafl wykonanych w r. 1927 na obszarze 
masywu krystaliczne1to Wołyńsko-Ukraiń
skiego. Posiedzenia Naukowe Państw. Inst. 
Geol. 1928, Nr. 21, str. 35-36. 

Mantey Oberst - Die Bedeutung des 
Gelandes fiir die Operationen erlautert an 
kriegsgeschichtlichen Heispielen (Znacze
nie terenu dla działań objaśnione przy
kładami historycznemi z wojny). Deutsche 
Wehr. 1928, Nr. 39. 

Mueller•Re ichau Gerhard-Finnland. 
2 wyd. popraw. Berlin 1928. Kursbuch 
und Verkersgesellschaft. str. LXIV, 148. 

Milller H.- Ueber topographische Ge
landeaufnahmen und deren Darstellung. 
(O zdjęciu topograficznem terenu i jego 
przedstawianiu na mapie). Mitteilungen 
des Reicbsamts fiir Landesaufnahme, 1928-
1929. Nr. 3, str. 101-111, ill. 

Nanaen Fr.-The Earth's Crust {Sko
rupa ziemska). Oslo, 1928, str. 121. 

Nikuciczew A.-Gidrogieołogja w wo
jennom diele ... Wojna i Techn.", Nr. 10/28. 

Obazary naftowe i gazowe Pol· 
aki w Karpatach i na przedgórzu. Bory
sław, Karpacka Stacja Geologiczna, 1928. 
Obtułowicz J.-Sprawozdanie z ba

dafl geologicznych. wykonanych w r . 1927 
na arkuszu Jasło. Posiedzenia Naukowe 
Państw. Inst. Geol. 1928, Nr. 21, str. 21. 

Olbricht K. - Die Umgebung Bre
slaus auł der Karle 1 : 100 OOO. (Okolice 
Wrocławia na mapie 1 : 100 OOO). Mittei
lungen des Reichsamts fiir Landesaufnahme, 
1928/29, Nr. 2, str. 75-79. 

Onianow L. - Schema i otczetnyje 
kartoczki. ,,Woj. Wiestnik", Nr. 16/28 

Opolski Z. - Sprawozdanie z badafl 
geologicznych na arkuszach Lisko i Wola 
Michowa Posiedzenia Naukowe Państw. 
Inst. Geol., 1928. Nr, 21, str. 15, 
0l'łowicz M. - Ilustrowany przewo

dnik po Gdańsku. Warszawa. Polskie To
warzystwo Krajoznawcze. 1928. str. 217, 
Pareński A. - Zarys monografji rze

ki Prypeci. Czasopismo Techniczne (Lwów), 
1928. str. 27. 

Passal'ge D. S. prof. - Verfallssymp
tome in der modernen Geographie (Zja
wiska rozkładu w nowoczesnej geografji). 

Petermann's Mitteilungen (Gota), 1929, ze
szyt 1/2. 

Passendorfer E. ..:.. Sprawozdanie 
z badafl, wykonanych w roku l 928 na 
arkuszu Opoczno. Posiedzenia Naukowe 
Państw. Inst. Geol„ 1929, Nr. 22-23, str. 
4-6. 

Pa.zdro Z. - Elementy i geneza tekto
niki Europy. Kosmos. serja B. str. J 19-
144. 

Pietkiewicz St. - Pojezierze Suwa}. 
szczyzny Zachodniej. Zarys morfologji Io· 
dowcowej. ,,Przegląd Geograficzny" 1928, 
Nr. 3-4, str. 162-222, ill. i mapy 

- Pojezierze Suwalszczyzny Zacho
dniej. Zarys morfologji lodowcowej. Druk 
„Orbis" w Krakowie. Warszawa, 1928 
(1929). str. 56 + 2 mapy. (Prace wyko
nane w Zakładzie Geograficznym Uniwer
sytetu Warsz. Nr. 12). 

Pismo - Metodiczeskoje pismo po wo
jennoj topografii dla piechotnych i kawa
lerijskich szkol R. K. K. A. Moskwa, 1928 
Gł. Upr. Wojen. Uczeb. Zawied„ str. 82. 

Premik J. - Sprawozdanie z badafl 
wykonanych w roku 1928 na obszarze ar
kuszy Krzepice i Częstochowa. Posiedze
nia Naukowe Paflstw. Inst, Geol. 1929, 
Nr. 22-23, str. 6-9. 

Przewodnik - Przewodnik po wo· 
jewództwie Tamopolskiem. Nakł. Wojew. 
Tow. Turystyczno-Krajoznawczego. Tarno· 
poi, 1928, str. 139. 1 nlb., 1 mapa, · 

Przewodnik po Poznaniu i Wiei• 
kopolsce z uwzględnieniem Pomorza 
i Śląska. Wiei. Tur. Druk. Robotników 
Chrześc. Poznań, 1929. str. 78 + 1 plan 

Rabowski F. - Sprawozdanie z ba· 
dań geologicznych, wykonanych w r. 1927 
na obszarze arkusza Przemyśl. Posiedze· 
nia Naukowe Państw. Inst, Geol.. 1928. 
Nr. 21. str. 22-24. 

Reyman A. kpt. - Fale postępujące, 
.,Przegląd Morski", 1929. Nr. 1. 

Romero Federico - Lezioni di topo· 
grafia militare. Guido pratico per la let· 
tura delle carte topografiche. (Wykłady 
topografii wojskowej. Podręcznik praktycz· 
ny dla odczytywania map topograficznych. 
Schioppio, Torino, 1927. str. 79. k 

Romer E. prof. - Tatrzańska Ep0 ~ 
Lodowa. Sprawozdania Polskiej AkadetnP 
Umiejętności, 1928. Nr. 3, str. 17-18. 
Rosłoński - Wody j!runtowe na Po

morzu na lewym brzegu Wisły. Posie~: 
nia Naukowe Państw. Inst. Geol.. 1,,
Nr. 21, str 47-48. , .r:. 

Rumiancew Wiktor - Topogr ... ,.. 
w pionierootriadie. Moskwa-Leningrad. 
1928. Mołod. Gward., str. 99 + 28 rY~..., 
Rumszewłcz St. - Ruiny zaw-"' 

w Bolesławcu . .,Ziemia", 1928, Nr. 19, 
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Rutkowaki F. - Sprawozdanie z ba
daó geologicznych, wykonanych w r. 1927 
na arkuszu Bukowno. Posiedzenia Nau
kowe Państw. Inst. Geol.. 1928, Nr. 21. 
str. 34. 

- O budowie grzbietu Dębnickiego (pod 
Krakowem). Sprawozdania Państw. Inst. 
Geol.. t. IV (1928), str, 582-709. 

Sainaonowlcz J. - O źródłach sło
nych w Łęczyckiem i o ich pochodzeniu. 
"Wszechświat". 1928, Nr. 14. 

Sawicki Ludomir, prof. - Przyczynki 
do znajomości jezior Kresów Wschodnich. 
Sprawozdania Polskiej Akademji Umie
jętności. 1928. Nr. 4, str. 14. 

- Rzut oka na dyluwjull\ i na zaga
dnienia zabagnienia Polesia. Inżynierja 
Rolna. 1928, Nr, 6. str. 330-406. 

- Obrazy z Dobrudży. Kraków, Orbis, 
1928, str. 27 

Schultz E. -Ermland (Warmia). Kró
lewiec, Hartung, 1928, str. 85 ill. 

Schulz B. - Die deutsche Nordsee 
(Niemieckie części Marsa Północnego). Bie
lefeld, Velhagen & Klasing, 1928, str. 113. 

Schiele Fritz - Einfiihrung in den 
militarischen Gebrauch der Karte des 
Deutschen Reiches. (Jak używać mapy 
Państwa Niemieckiego 1:100 OOO w wojsku). 
Tiibingen, 1928, Sting„str. 12, 24, 21, 24. 
Śledziński J. - O jeziorach suwal

skich. .,Przegląd Rybacki", 1928. Nr. 9. 
str. 340-349. 
Sokołowski M. - O roli lasów i drzew 

w krajobrazie. ,,Echa Leśne", 1928, Nr. 
8-9. 

Spethmann H. - Dynamische Lan
derku~de (Geografja regjonalna w ujęciu 
dynanucznem). Wrocław, Fr. Hirt, 1928, 
str. 244. 
Śliwina W. J. i Tracz F. - Ziemia 

Lubartowska. Szkic monogr.aficzny ilu
~rowan_y. Lublin, 1928. Nakł: Pol. Ma
cierzy Szk., stron 147 + 1 mapka. 
p Świencickij Władimir i Biezaonow 
(Ża- ~op?grafja w zadaczach. Izd. 2-je. 
b' d)1a I topografii. Wyd. 2-e przero
:_n;94.Gos. izd. Moskwa-Leningrad, 1928, 

O 
Srokowski Stanisław - Indywidual-

ląość geograficzna Prus W scbodnich. Przet. d Geograficzny (Warszawa), 1928. str. 

W -a Prusy Wschodnie. Kraj i ludzie. 
s rszawa, 1929. 

p
0 

zczerbowski H. - Poznań w roku 
wo~echnej . Wystawy Krajowej. Prze
Zeacb kKpo mieście, jego zabytkach i mu-

s. Szkol. Druk. Robotników Chrześć. 

Pozn~ (1929), str. 88, z trójbarwnym pla
nem miasta i 15 ilustracjami. . 
Świątkowski W.-Lubelsk.ie. Czwarta 

wycieczka po kraju, Warszawa 1928. 
Nakł. autora Str. 140 + mapka, planu 
Lublina. 
Świder•ki 8., Dr. - Ilustrowany opis 

Leszna i ziem.i leszczyńskiej. A K r L. 
Leszno 1928 str. XIV + 354 + l nlb. + 
18 tabl. + 92 ilustr. w tekście. 

Tranier L. - Sprawozdania z badań 
geologicznych. wykonanych w r. 1927 na 
arkuszu Sanok. Posiedzenia Naukowe 
Państw. Inst. Geol., 1928, nr. 21. str. 11-12. 

Wagner J. - Das Messtischblatt im 
Dienste der Geographie der heimatlichen 
Kulturlandschafts. (Mapa szczegółowa w za
stosowaniu do geografji kultury ojczystej). 
Mitteilungen des Reichsamts fiir Landes
aufnahme, 1928/29, nr. 3, str. 115-126. 

Vardabasso S. - 11 Meccanismo dei 
Movimenti della terra. (O mechanizmie 
ruchów ziemi). L'Universo, 1929, nr. 5, 
str. 541-549. 

Wegener A. - Physik der Erde. (Fi
zyka Ziemi). Brunświk, Fr. Vieweg, 1928, 
str. 840. z ill. 

W o dziczko A. - Wielkopolski park 
natury w Ludwikowie pod Poznaniem. 
Ochrona Przyrody. 1928, nr. 8. 
Wołlosowicz S. - Utwory dyluw

jalne i morfologja Pojezierza Suwalskiego. 
Posiedzenia Naukowe Państw. Inst. Geol., 
1928. nr. 21 str. 50-52. 

Zabytki przyrody Nieożywionej Ziem 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. Kom. do 
Spr Ochr. pracy w Paflstw. Inst. Geolog. 
Warszawa 1928. 

Zdanowaki J., - ks. dr. Karczówka 
pod Kielcami. Kielce 1928. str. 34. 

Zubrzycki T. - Stan badań hydro
graficznych na Polesiu. lnżynierja Rolna, 
1928. nr. 5, str. 275-291. 

- Powodzie na :ziemiach polskich. War
szawa, I. Polski Zjazd Hydrotechniczny, 
1929. 

- L'etat actuel des travaux hydro
graphiques en Pologne. (Stan obecny 
prac hydrogr. w Polsce), Warszawa, Mi
nisterstwo Robót Publ., 1928. Str. 7 i mapa. 

- Przebieg i rozmiar powodzi wiosen
nych oraz środki zaradcze. lnżynierja 
Rolna, 1929, nr. 3. 

- Przebieg powodzi w południowo
wschodnich województwach w dniach 
30-ym i 31-ym sierpnia 1927 r. Wiado
mości Meteorologiczne i Hydrograficzne, 
1928, nr. 2, str. 41-42. 
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3. Geografja gospodarcza ł polityczna. - Etnografja. - Statystyka. 

Arditi L. - In Manciuria, (w Mand
żurii). L'Universo, (Florencja), 1929. Nr. 5. 
str. 497-525. iii. 

Arldt Theodor, prof. - Natiirliche 
Verbiindete. (Naturalni sprzymierzdcy). 
Zeitschr. fi.ir Politik Nr. 7, 1928. 

Arsenjew A. N. - Gławnaja Czer
noziomnaja Obłast'. Moskwa, .,Płanowoje 
Choziajstwo", 1927. 

Asbrlnk Gustaw - Szwecja. Z przed
mową Z. Dębickiego, ze 121 rys. w t.ek
ście i mapą. Warszawa, 1928. Nakł. ks1ęg. 
F. Hoesicka, str. VII. 1 nlb. 166, 1 nlb. 
1 mapa. 

Baasen C. - Die Messtischbliitter ais 
Zeugen fiir den naturbistorischen Ursprung 
der Siedlungsformen. (Mapy szczegółowe 
jako tródła do badań pochodzenia osiedli). 
Mitteilungen des Reichsants fiir Lande
saufnahme, 1928-29, Nr. 4, str. 162-168, ~11. 

Bator B. - Metamorfozy polskie, 
Szkice demograficzne. Warszawa, 1928. 
str. 144. 

- Równowaga gospodarstwa i naturalny 
rozwój ludności. Prtemysł i Handel, 1928. 
N~31 . 

Bilans handlowy z poszczególnem1 
krajami w 1928 r. Przemysł i Handel. 
1929, Nr. 12. 1 

Bóbr W. - Polski Przemysł Naftowy. 
Przegląd Polityczny, (Warszawa), 1928, 
str. 32. 

Cichowski J. - Kolooje czeskie na 
Wołyniu. Biblioteka Wyższej Szkoły Hand
lowej, (Warszawa). 1928. 

Cloriceanu G. - Les grands ports 
de Roumanie. Paryż, M, Giard, 1928. 

Czekanowski Jan, prof. - Anthro
pologie von Polen. (Antropologja Polski). 
Petermann's Mitteilungen (Gota), 1929, ze
szyt 54. str. 113-119 i mapa. 

Czerwijowski Z. - Zarys , tosunków 
fizjograficznych i ekonomiczno-rolniczy~h 
na Polesiu, oraz jego zagospodarowama. 
lnżynierja Rolna, 1928. Nr. 6, str. 427-'139. 

Danysz - Fleszarowa R. - Granice 
Państwa Polskiego. Żołnierz Polski. 1928, 
Nr. 9. 

Dl\browska M. - U .Północ~ych ~ą
siadów. (Łotwa, Estonia, Finlandia). 
Druk. Stołeczna. Warszawa. 1929, str. 
106, tabl. 3. 

Demangeon A. - Les aspects actu
els de l'economie internationale. (Stan 
obecny gospodarki międzynarodowej). An
nales de Geographie, (Paryż). 1929. Nr. 
211 i 212. 

Die polnłs.c~en Elsenb~h~l~nłen 
und ihre Verte1d1gung. (Polskie hn1e ko-

lejowe i ich obrona). Militar-Wochen
blatt. 1928, Nr. 38. 

Dobrowolski K. - Najstarsze kształ
ty wsi polskiej. Sprawozdania Polskiej 
Akademii Umiejętności, 1928, Nr. 3, str. 6-8, 

Downar-Zapolskij M. W. - Zapad
naja Obłast' S. S. S. R. Leningrad, Go
sizdat, 1928. 

Dudley - Stamp L. - Aufgaben de, 
Eisenbahnw~ltverkehrs. (Zadania kolei 
w ruchu światowym). Ztschr. Geopolitik, 
1928. Nr. 2. 
Dzłeslęc:lolecle Polskich Kolei Pa4-

stwowych, 191-1928. Warszawa, Mini
sterstwo Komunikacji, 1928, str. 385. 

Dyczakowski St. - Komunikacje 
w Polsce oraz znaczenie dla Polski wy
brzeża morskiego. Katowice, Tow. Czy
telni Ludowych, 1928, str. 16. 

Eberhardt J.-Lotnictwo pod wzglę
dem gospodarczym. Przemysł i HandeL 
1928. Nr. 25. 

Fischer A. - Rusini. Lwów, 0110-
lineum, lll28, str. 192 ilustr. i tabl. 

Francja - Francja w słowie i obra· 
zach. Red. Nacz:. prof. Dr, J. Morawski. 
Warszawa. 1929. Pol. Inst. Wyd., zeszył 
1, str. 27, 1 mapa. 

G. J. - Państwowe drogi bite w Pola· 
ce. Przemysł i Handel. 1928. Nr. 40. 

- Komunikacja samochodowa. Prz•· 
mysł i Handel. 1928, Nr. 28. 

Gorzuchowski S. - Granica polako
litewska w terenie. Nakł. Inst. Badd 
Gos{>· Ziem Wsch. Warszawa, 1928. str, 
143+1. nlb. + 2 tbl. 
Hennłg R. - Geopolitik. Lipsk. Teu· 

bner, 1928, str, 338. ht 
Hlentzsch E. - Das pommersc 

Siedlungswerk. (Osadnictwo na Pomo
rzu). Berlin, Deutsche Landbuchandlunł 
1928. 

J. G. - Komunikacja samochodowa. 
Przemysł i Handel. Hl28, Nr. 28. . 

Jaeger Fńtz - Die deutsch-polniacht 
Grenze. Langensalza, Bayer, 1928, str~ 

Janusz B. - Karafci w Polsce. • 
ków. Orbis, 1927, str . 120. 

Jegorjew W. - Bałtijskoje Mori" 
Wojenno-ekonomiczeskij obzor. Mosk,,• 
1927, str. 96. ołcl 

J. W . - Przemieszczenia ludn 929-
Polski. Czasopismo Geograficzne, 1 
Nr. l, str. 36-37, mapa. RJl. 

- Rozmieszczenie Polaków w Z.S. _., 
w świetle spisu ludności z 1926 r. C 
sopismo Geograficzne, 1929, Nr. l, str. 
i 40, 2 mapy. 
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Krzywa wiekowa ludności Niemiec 
j Polski. Czasopismo Geograficzne, 1929, 
Nr. l, str. ;$4-36. 

Iwanow H. - Krótki kurs geografji 
Związku Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich. Tłomaczyła na język polski 
M. Sokołowska. Charków, 1927, str. 208. 
KJedroń J. - Kolej Górny Śląsk-Gdy

nia jako najpilniejszy problemat gospo
darczy Polski. Katowice, Koło Ekono
mistów, 1928, str. 23. 

Kotula K. Ks. - Polski lud ewange
licki w południowo - wschodniej części 
województwa poznańskiego. Druk. Polsk. 
Warszawa, 1929, str. 94. 

Kowalski L. - Przyszłość naszego 
kopalnictwa, a projekty wodociągów dla 
Zagłębia. Gaz i Woda (Kraków), 1928. 
Nr. ó. str. 100-105. 
Krysiński A. - Liczba i rozmiesz

czenie Białorusinów w Polsce. Sprawy 
Narodowościowe, 1928, Nr. 3-4. 

Krzy:ianowski W. - Terytorialne 
rozmieszczenie przemysłu. (Kraków), To
warzystwo Ekonomiczne, 1927. 

Kubijowicz Wł. - Rozmieszczenie 
ludności na Ukrainie Radzieckiej (U. S. 
S. R.). Kraków, Orbis, 1928, str. 31. 

Kalicki M. - Karle der Bevolkerungs
cłicbte der W ojwodschaft Wołyń. (Mapa 
ięatości zaludnienia na Wołyniu). Wiado
mości Geograficzne (Kraków), 1929, Nr. 3, 
atr. 39-40, mapa. 

Landsberg Cz. - W sprawie prze
wozów tranzytowych między Niemcami, 
a Z. S. R. R. Przemysł i Handel. 1928, 
Nr. 41. . 

~ngbans - Ratzeburg M. - Die 
atriltagen Gebiete der Erde, (sporne ob
a(z:ary ziemi). Peterma.nn's Mitteilungen 
Oota), zesz. 1-2, 3-4, 5-6; z 8 mapami. 
Librowłcz W. - Szczegółowy pro

gram i kosztorys studjów wodno-meljora-
1rnych na Polesiu. lnżynierja Rolna, 

28, Nr. 5. 
Loenłng Otto - Das Danziger und :me Korridorproblem. Zeitschrift fiir Po

• 1928, Nr. 8. 
L~th J. - Afganistan. Przegląd Geo

ar:czny, 1928, Nr. 3-4, str. 102-lM. 
l aaa W. - Wandlungen im Posener 
(z1~chaftsbild zu preussischer Zeit. 
c: nuany w krajobrazie Wielkopolski za 
h 'l.a4ów pruskich). Stuttgart, J. Engel-

0111· 1928, str. 96; mapa. 

en~~~~ski A. - Użyteczne źródła 
llw rg1a • .ich przyszłość, ze szczególnem 
Nrz:g1l9ędn1eniem Polski. Wszechświat, 1923, 
i( -20, 22 i 23. 

Ili akowski B. - Obraz stanu ekono-
1~if1e1!Eo powiatu kieleckiego w r 1925-

- · konomista, 1928. str . 12-70. 

Maliszewski Edward - Najważniej
sze wiadomości o Polsce. Wyd. z poro. 
Min. W.R. i O.P, Warszawa 1928. Nakł. 
Pol. Tow. Krajozn .• str. 79. 

Melllet A. - Les langues dans !'Eu
rope nouvelle. (Języki nowej Europy). 
Paryt, A. Payst, 1928, str. 49ó. 

Miklaszewski J. - Lasy i leśnictwo 
w Polsce. Warszawa, 1928. str. 682. 
Młlller A. - Die preussische Koloni

sation in Nordpolen und Litauen. (Kolo
nizacja pruska w Polsce północnej i na 
Litwie). Berlin, K. Curtius, 1928. 

Nowakowski Stanisław, dr. prof. -
Geografja gospodarcza Polski zachodniej. 
2 tomy. Poznań, 1929. Magistrat miasta 
Poznania. 

Ormicki W. - Zewnętrzne oblicze 
wsi polskiej. Wiadomości Geograficzne, 
1929, Nr. 6-7, 'str. 9'1-96; mapa. 

- Mapa intensywności gospodarki 
rolnej w Polsce. Wiadomości Geogra
ficzne (Kraków), 1929, Nr. 4, str. 50-52; 
mapa. 

Peszkowski K. - Problem drogi 
wodnej z Górnego Śląska.. Warszawa, 
Tow. Propagandy Budowy Dróg, 1928, 
str. 63 i mapa. 

Polacy na Ukrałnłe Sowieckiej. 
Sprawy Narodowościowe, 1928, Nr. 3-4. 

Pruchnik J. - Organizacja studjów 
i program ich przeprowadzenia dla mel
ioracji Polesia. Inzynierja Rolna. 1928, 
Nr. 5, str. 224-236. 
Przemysł ł Handel Rzeczypospo

litej Polskiej. Warszawa, 11Kultpol", 
1928. str. 51. 

Przewodnik po Poznaniu. (Uło
żył Pajzderski N. dr.). P. W. K. w P. 
Druk. Św. Wojciecha. Poznań, 1920), 
str. 32+10 tabl. 

Puazas - Polsza i S. S. S. R. Ekono
miczeskij Oczerk. Moskwa, 1928, str. 101. 

Radzikowski J . - Sprawa ewentu
alnego uporządkowania stosunków wo
dnych na terenie Polesia niezależnie od 
kompletnej regulacji Prypeci. lntynierja 
Rolne, 1928, l'fr. 5, str. 271-265. 

- Dotychczasowe prace meljoracyjne, 
dokonane na Polesiu przed i po wojnie. 
Inżynieria Rolna, 1928, Nr. 5, str. 194-224. 
Rełsner L. - Afl!anistan. (Przekład 

z niemieckiego Zofji Orm.), K. S. K. Druk. 
,.Rola" Buńana. Warszawa, 1929. str. 142. 
Rosiński Wiktor - La Pologne et la 

mer Baltique. Paryż, Gebethner i Wolff, 
1928. 

Rosset E. - Ludność powiatu Lódz:
kieJto. Studjum statystyczne. L6dź, 1928. 
Ro:iański A. - Organizacja melioracji 

Polesia. lnżynierja Rolna, 1928, Nr. 5, 
str. 314-324. 
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Rybicki St. - Stan i potrzeby kolej
nictwa w Polsce. Kraków. Towarzystwo 
Ekonomiczne, 1927, str. 22. 
· Sawicki Ludomir, prof. - Nasza bra
ma lewantyńska. a porty Dobrudży. Spra
wozdania Polskiej Akademii Umiejętności. 
1927, Nr. 6. str. 21-22 

. Siebeneichen A. - Życie gospodar-
cze Gdaflska w roku 1928. Przemysł 
i Handel. 1929. Nr. 12. 

Sim.mer H. - Grundziige der Geopo
lilik in Auwendung auf Deutschland. (Za
sady geopolityki w zastosowaniu do Nie
miec). Monachjum, R. Oldenbourg. 1928. 
str. 269. 

Srokowski St - Prusy Wschodnie, 
kraj i ludzie, Warszawa, F. Hoesick, 
1929. 

- Prusy Wschodnie oraz i<;h związek 
naturalny ze wschodem Europy. (Kra
kowskie Odczyty Geol!raf. Nr. 12). Kraków, 
1928 (1929), Księg. Geogr. Orbis. str. 26. 

- Królewiec niegdyś a dziś. Przegląd 
Współczesny, 1928, Nr. 3. 

- Heilsberg (Licbark). perła Warmii. 
Strażnica Zachodnia, Hl28. Nr. 2. 

Stein A. - Przemysł węglowy w Pols
ce. Przegląd Gónµczo - Hutniczy, 1928, 
Nr. 10 

Stopczyk W. - Handel międzynaro-

dowy na Bałtyku. Torufl, Instytut Bał
tycki, 1928. str. 190. 

Studnicki WŁ - Ziemie Wschodnie. 
Stan gospodarczy i widoki rozwoju. W ar. 
sza wa. 1929, str. 79. 

Suliga Fr. - Przemysł włocławski. 
Włocławek. Fundusz Naukowy pracowni
ków Banku Polskiego, 11128. str. 101. 

Tillinger T. - Regulacja Prypeci. 
lnżynierja Rolna, 1928, Nr. ó. str 239-271. 

Troickij I. - Ot wojennoj gieogralii 
k wojennomu gosudarstwowiedieniju. Woj
na i Riewolucja, 1928, Nr. l l. 

Polsza. Wojenno ekonomiczeskij 
oczerk. Moskwa, 1928. Gosizdat, str. 136. 

Wakar W. - Podział Polski na okrę
gi gospodarcze. Ekonomista, 1928, str. 
78-107. 

W11sowicz J . i A. Zierhoffer. Świat 
w cyfrach. Rocznik Instytutu Kartogra
ficznego im. E. Romera. Rok I. Lwów
Warszawa. Książnica - Atlas. str. 78 
ze 199 tablicami. 
Władomoicł Statystyczne o mieś

cie Lwowie, tom XVI. 1923-26. Lwów. 
Miejskie Biuro Statystyczne, 1928. 
Wielhorakł Wł. - Litwa etnogra

ficzna. Wilno, 1928, str. 21ó i mapy. 
Zamoyski T. - Polski przemysł che

miczny w roku 1928. Przemysł i Handel, 
1929. Nr. 10. 

4. Kartografja. Grafika. 

A~ermet - Le probleme des pro· 
jections au Congres de Prague de 1927. 
Schweizerische Zeitscbrift fiir Vermer
sungswesen und Kulturtechnik, 1928, 
str. 73-76. 

Balaer L. - Einfiihrung in die Kar
tenlebre. (Wstęp do kartoznawstwa). 
Lipsk, Mathematisch -Physikalische Biblio
thek, B. G. Teubner, 1928, str. 60. 

Baullg H. - Exercices cartographi
ques. (Cwiczenia kartograficzne). Paryż, 
Les Belles Lettres. 1927. 

Baumgart-Die Herslellung der deut
schen Karte 1:60 OOO. (Sposób opracowa
nia nowej mapy Niemiec l :óO OOO). Heeres
technik. 1928. Nr. 9. 

Benisz J. K. - Skorowidz miejsco
wości oraz urzędów województwa- Śląs
kiego. Katowice, Strzecha Rodzinna, 1928, 
str. 112. 

- Skorowidz miejscowości oraz urzę
dów paóstwowych i autonomicznych wo-

jewództwa Śląskiego, Katowice 1928. Wyd 
Strzechy Rodzinnej. str. 112. 

Bilski M. - Zastosowanie płyt alu
minjowych do planów. Przegląd Mier· 
niczy. 1929. Nr. 6. 
Castellarł U. - Il disegno topogr~· 

fico delle rocce. (O rysunku topograłi· 
cznym skał). L'Universo (Florencja), 1927, 
Nr. ll. str. lOSó-1090, ill. i mapy. · I 
Drłencourt L. - Sur le choix de I 

projection a adopter pour !es cartes de 
navigation aerienne. (O wyborze rzutu 
dla Ińap lotniczych). Comptes-Rendus t 
l'Academie des Sciences, (Paryż), L l 
1929), str. 77ó-778. 

Fordham H. G. - Some Notable Sur· 
veyors and Map-Makers of the Sixteen~ 
Seventeenth and Eighteenth Centuries aD 
their Work. (O niektórych słynny~h ~eo
detach i kartografach 16-go, 17-go 1 18-f' 
stulecia). Cambridge, University Preslt 
1929. . • 

Gerber - Die Darstellung der Hohell" 
verhaltnisse in der neuen Landeskartc-

Nr. t i 2 Książki i Mapy. 111 

(Przedstawianie wysokości w nowej mapie 
kraju. Szwajcarja). Schweiz Art„ 1928, 
Nr. 8. 

Grabowski L, prof. - Tafel zur Be
recbnung der isometriscben Breite und 
Hil!stafel zur Gauss·Kriigerschen „stereo
graphiscben" Abbildung des Ellipsoids. 
Zeitscbrift fiir Vermessungswesen (Stutt
gart), 1929, Nr. 1. 

H ellwig P. - Der urheberrechtliche 
Schulz au Kartenwerken. (Ochrona praw
na autorstwa map). Mitteilungen des 
Reichsamts fur Landesaufnahme (Berlin), 
1928-29, Nr. 3, slr. 126-129. 

Imhof E. - Die Kartenfrage. (Kwestja 
map). Schweizersche Zeitschrift fiir Ver
messugswesen und Kulturtecbnik, 1928, 
str. 210-222, 241-260 i 26ó-271. 

Jurwielfn W. - Algrafja i fotoalgrafja. 
Geodezist (Moskwa), 1928. Nr. 12. 

J. W. W sprawie ustalenia nazw geo
graficznych. Czasopismo Geograficzne 
1929, Nr. l, str. 37-38, ' 
Kołupajła St. - Zadania kartografii 

na Litwie, (po litewsku ze streszczeniem 
lrancuskiem). .,Technika" (Kowno). 1927, 
Nr. 3, str, 10 i 2 rys. 

Kozierowski St. - Badania nazw 
topograficznych na obszarze dawnej Wiel
kopolski. Tom VTI. P-Z. Poznaó, To
warzystwo Przyjaciół Nauk, 1928, str. 413, 

Meyer H. - Die mechaniscbe Her
stellung von Kartendruckplatten und ibre 
Bedeu!ung (mechaniczne wykonywanie 
płyt do druku map i jego znaczenie). 
Peterman's Mitteilungen (Gota), 1928. ze
nyt 11-12. str. 323-330 i 3 tabl. 

- Zum deutscben Urheberrecht an 
Karten~erken. (O niemieckiem prawie 
a~torsk1em w zastosowaniu do map). Mit
te1lungen des Reichsamts fiir Landesauf
nabme, 1928-29, Nr. 4, str. 169-179. 

Ortelil - Catalogus Cartographorum. 
(Repertorjum kartografów XVI wieku, opra
cowane przez L. B a g r o w a, tom I). Gro
ta, J. Perthes, 1928. 

Rainesalo A. - formeln zum Ueber
gang von einem Meridianstreifen der 
Gauss • Kriige_rschen Projektion in eine~ 
anderen Streifen. (Wzory do przejścia 
o~ jednego _pasa południkowego do dru
giego w rzucie Gaussa-Krugera). Zeitschrift 
fiir Vermessungswesen (Stuttgart), 1929, 
Nr. 3. 

Rugera Kamillo, płk. - Entfernungs
messer fiir Landkarten und Winkelmesser , 
patent Lendvay. Artill Rundschau, De
zember, 1928. 

Struk.at A. - Preussische Landkar
tenwerke aus dem 17 und 18. Jahrhun
dert. (Pruskie prace kartograficzne z 17 
i 18 stulecia). Geographische Zeitschrift, 
1929, str. 109-111. 

Tablica usłownych znakow dla ope
ratiwnych i takticzeskich kart i schiem. 
(Tabl~ca znaków konwencjonalnych dla 
map 1 schematów operacyjnych i taktycz
nych). Gos. izd. Moskwa-Leningrad, 1928, 
str. 24. 

Tauber Fr. - Loxodrome und Mer
katorprojektion. Zeitschrift fiir Vermes
sungswesen (Stuttgart), 1928, Nr. 24. 

Thilo G. - Unmittelbare Uebertra• 
guhg Schreiberscher in Gauss-Kriigersche 
Koordinaten. (Zamiana spółrzędnych 
Schreibera na Gauss'a-Griigera). Mittei
lungen des Reichamts tiir Landesaufnahme 
(Berlin), Sonderheft 5, 1928. 

Vittoz F. col. - Nouvelles cartes to
pograpb!ques de la Suisse. (Nowe mapy 
topograficzne Szwajcarji). Revue Milił. 
Suisse 1929, Nr. 3. 

5. Roczniki. - Sprawozdania. - Katalogi. 

d Adain K. - Die Herbsttagung 1928 
er J?eutschen Gesellscbaft fiir Photoj!ram

lDetrie. (Zjazd Niem. Towarzystwa Foto
~rametrycznego w Berlinie). Mitteilungen 

1~ Reichsamts fiir Landesaufnahme. 
29, Nr. 3, str. 130-143. 

Mi Aeroarctic-(Sprawozdanie z II Zjazdu 
kr ~dzynarodowego Towarzystwa badania 
G:[ówJpodbiegunowych w Leningradzie), 

ą, • Perthes, 1928. 

A.:.~ellchlln F. - Die Internationale 
Ila• e ung fur Photogrammetre an der 
~ · (Sprawozdanie z Berlióskiej wy

wy fotogram.). Schweizer ische Zeit-

scbrift fiir Vermessungswesen, 1928, str. 
271-277. 

Bourge ois, gen. - Sur les travaux 
executes par le Service Geographique 
en 1926 et 1927. Comptes-Rendus de l'Aca
demie des Sciences (Paryż), t. 187 (1928), 
str. 742- 744 .. 

Cassini• - Aerophoto,!rammetrie in 
ltalien. Bildmessung und Luftbildwesen, 
1929. str. 38-42. 

Dylik J. - Wycieczka do Rumunji. 
Czasopismo Geograficzne, 1929, Nr. 1. 
str. 19-23. 

Ernst M. - Astronomja w Polsce. 
Kosmos. 1928, str. 165-178. 

12 
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Ewald, Dr. Ing. - Luftbildausstellung 
au( der I. L. A. 1928 in Berlin. (Wysta
wa fotogrametryczna na Międzynarodowej 
Wystawie Lotniczej w Berlinie). Miltei
lungen des Reicbsamts fiir Landesaufnahme 
(Berlin), 1928-29, Nr. 2, str. 46-47. 

G. A. - La III. Assemblea Generale 
dell'Unione Astronomica Internazionale. 
L'Universo (Florencja), 1928. Nr. 12, str. 
1211-1224. 
Gadolllłlkl A. - Polscy odkrywcy 

i podróżnicy. Kalendarz Ilustrowanego 
Kurjera Codziennego, (Kraków) 1928, str. 
135-143. 

GrUndung der Schweizerischen Ge
sellschaft fiir Photogrammetrie. (Założenie 
Szwaje. Tow.Fotogrametrycznego). Schwei
zerische Zeitschrilt fiir Vermessungswesen. 
1928, str, 238-239. 

Jahrbuch , Geographisches. (Rocz
nik zawierający sprawozdania z postępu 
nauk geograficznych). Tom XLII. 1927. 
Gota, J. Perthes, 1928, str. 3-4. 

Jahresbericht des Reicbsamts fiir 
Landesaufnahme, 1. IV. 1927-31. Ili. 1928. 
Mitteilungen des Reicbsamts fur Lande
saufnahme. 1928-29, Nr. 2, str. 45-71, 
mapa, oraz Nr. 3, str. 89-95. 

J a nowski Aleksander - Impresje 
Kongresowe. Ziemia, lll29, Nr. 15 i 16. 

Kata log map. planu a publikaci Vo
jenskeho Zemepisneho Ustavu v Praze. 
Praha. Cs. branne moc. 1927, str. 39. VIII. 

Kolanowski W., inż. - Fotogrametria 
w S. S. R. R. Przegląd Mierniczy. Nr. 12, 
1928. 
Kryłow W. (przekł. z rumuńsk.) -

Gieograficzeskaja służba rumynskoj armji 
• w wojennoje wremia. (Służba geograficz

na armji rumuńskiej podczas wojny). Geo
dezist (Moskwa) 1928, Nr. 10. 

L'ls tituto d ' O ttica - (Państwowy 
Instytut Optyczny we Florencji).. L'Uni
verso, 1929, Nr. 5, str. 527-534, 111. 
Łotko S. - Gosudarstwiennyj institut 

geodiezji i kartografji. (Państwowy insty
tut geodezji i kartografii). Geodezist 
(Moskwa), 1928, Nr. 10. 

Martonne Ed. de, płk. - La Carte de 
la Pologne. Annales de Geographie (Pa
ryż), 1929, Nr. 213. str. 280-284. 

Martonne Em. de, prof. - Le Con
grłs international de geographie a Cam
bridge. Annales de Geographie (Paryż), 
1029, Nr. 211. 

Masslllski Edmund - Uwagi o regjo
naliim.ie. Ziemia, 1928, Nr. 22. 

Nowak J. - Zjazd geologiczny w Ko
penhadze. Wszechświat, 1928, Nr. 22. 

Oberhumme r E., pro(. - Ludomir 
v. Sawicki (nekrolog). Petermann's Mit
teilungen (G.ota). 1929, zeszyt 3-4. 

O rmickl W. - O potrzebie ruchu 
krajoznawczego w wojsku. Bellona, 1928, 
Nr. 3, str. 302- 305. 
Ormickł Wiktor - Prądy regjonaliz. 

mu niemieckiego. Ziemia, 1928, Nr. 19. 
P a n aitesc u Scarlat, gen. - Harta 

Romaneasca. (Mapa Rumunji). Rev. Ge
niului. 1928, Nr. 10-11. 

Patko w ski Aleks. - Pierwszy ogól
nopolski Kongres Krajoznawczy w Poz
naniu. Ziemia, 1928. Nr. 24. 
Pawłowski St., prof. - Rzut oka na 

stan i rozwój geografii w Polsce 1875-1925. 
Kosmos. 1928, str. 117-137. 

P iotrow ski Jan. prof. inż. - Wydział 
Geodezyjny Politechniki Warszawskiej. 
Przegląd Mierniczy. 1928. 

Riccardi Riccardo-Un viaggio in Po
lonia coi geografi et etnografi Slavi. (Pod
róż po Polsce z geografami i etnografami 
Słowiańskiemi). Universo, 1928, Nr. 8. 

R omer E„ prof. - Międzynarodowy 
Kongres geograficzny w Anglji. Czaso· 
pismo Geograficzne, 1925, Nr. l, str. 1-19, 
Smoleński J„ prof. - Rzut oka na 

stan i rozwój ogólnej geografji fizyczn~i 
w Polsce w ostatniem pięćdziesięcioleciu 
(1875-1925). Kosmos, 1928, str. 138-151. 
Spłess F. - Die Meteor-Fahrt. (N~e

miecka Ekspedycja Atlantycka). Berlin, 
O. Reimer, 1928, str 376, ill., mapy. 

Sur m acki Władysław, inż. płk. -
Wojskowy Instytut Geograficzny. 1018-
1928. Przegląd Mierniczy, 1928, Nr. 11, 

Svenska Lantmllt e riet 1628-1928, 
(Dzieje miernictwa w Szwecji). 2 to2l i atlas. Stockholm, druk. państw„ 19 

Thorade H., prof. - Vorliiufige Er
gebnisse der Deutschen Atlantischen Ex· 
pedilion auf „Meteor". Tymczasowe spra· 
wozdanie z rezultatów niemieckiej Eks1>4:
dycji atlantyckiej). Petermann's .Mille•· 
lungen (Gota), 1920. zeszyt 3-4. 

Toniolo A. R. - Il congresso inter· 
nazionale di geografia a Camb~idge. 
(Międzynarodowy Kongres geografiFIY 
1928 r. w Cambridge). Universo ( O

rencja), 1928, Nr. 10. . . 
Zierhoffe r A. - Ludomir SawicJf 

Czasopismo Geograficzne, 1920. Nr. ' 
str. 27-32. Bibljografja lll prac Ś, P· 
prof. Sawickiego. 
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B. M. A P Y I A T L A S Y. 

1. Ma py topograficzne I przeglądowe. 

Ga dowaki W. - Szkic Pienin Pols
kich l:2ó OOO. Kraków, Orbis-Reklama, 
1028. 2óX2ó cm. 

Generailni Mapa 1:200 OOO. Arkusze: 
360480 Komarno, 37°48° Lucenec-Budapest, 
390430 Debreczen, 42°49 Rabovo a Sighetul 
Mar., 31049o Klatovy-Passau, 32°49° Ceske 
Budejovice, 33°49° Jihlava, 41 o49o Svaljava-

Turka, 42°49° Stanisławów, 30°:>0° Cheb, 
370óQ0 Oświęcim, 3lO(JlO Teplice-Sanov
Dresden, 32°ó10 Ceska Lipa-Bautzen, 33051° 
Liberec, 34°ól o Trutnov-Schweidnitz. Praga, 
Vojensky Zemepisny qstav, 1928. 

W oje wócb:two .:,Jąskie - Mapa 
topograficzna 1:100 OOO. Katowice, Wyższy 
Urząd Górniczy, 1928. 

Karte d es Deutschen Rełches 1 s 100 OOO 
Niemcy. Reicbsamt fiir Landesaufnahme. I/I 1928 - 31/XII 1928. 

Wydanie „A" i „B", czarne: 
Ark. 26, Ossecken (Żarnowiec), 106 Gra

bowen, 137 Arys, 160 Preussisch Fried- • 
land, l 70 Bialla (Szczuczyn), 220 Arns
walde, 271 Ciistrin, 400 Gross-Wartenberg 
(Mąkoszyce), 421 Lowenberg, 422 Liegnitz, 
424 Breslau, 448 W aldenburg, 449 Schweid
nitz, 451 Brieg, óOl Beuthen. 

Wydanie „A", trójbarwne: 
Ark. 68 Lupow (Gowidlino), 69 Ka.rt

baus (Kartuzy). 

Kreis Friedeberg łn der Neumark 
1:100 OOO. Berlin, Reichsamt fiir Lande
saufoahme, 1928. 

Kreis Gerdaue n 1:100 OOO. Berlin. 
Reichsamt fiir Landesaufnahme, 1928. 

Kreta K8nigs berg i Pr. mit Sam-

Wydanie „C", nowo-opracowane:; 
Ark. 32 Szillen, 

Wydanie „C", opatrzone poprawkami: 
Ark. 26 Ossecken, 73 Heiligenbeil, 77 Goł

dap, 107 Marggrabowa (Filipów), 124 Schi
velbein. 132 Christburg, 159 Neustettin, 
160 Preussisch Friedland, 220 Arnswalde, 
229 Soldau (Działdowo), 247 Soldin, 271 
Ciistrin, 343 Liibben, 34ó Sommerfeld, 
448 Waldenburg. 449 Schweidnitz, 473 
Friedland i Schl. (Trutnov), 474 Fran
kenstein. 

land 1:100 000. Berlin , Reicbsamt fiir 
Landesaufnahme, 1928. 

Mapa powiatu toruńskiego. Ska
la 1:000 OOO. J . W. T. Lit. Wotnicki, Kier
wiński i Rudziński w Włocławku. Toruń. 
(1929), ó0X46 cm. 

Messtłschbllltter 1 s 25 OOO 

Niemcy. Reichsamt fiir Landesaufnahme. 1/I 1928 - 31/XII 1928. 

Nowe zdjęcia: 

O Ark. 236 Norkitten, 237 Insterburg, 287 
hehlischken, 288 Jiiniscbken, 350 Mehl

kehrnen, 483 Benkbeim. 647 Woynassen, 
72{> Weissenburg, 811 Kossewen, 815 Bor-
8ZVmmmen. 

Poprawione szczegółowo: 

. Ark. 873 Bod Polzin, 912/1009 Wiscb
dewen, 1008 Prostken, 170! Landsberg an 
er Wartbe, 1919 Schermeisel. 1987 La

low, 2053 Leichholz. 20ó4 Topper, 2399 
~elschau, 2944 Wigandstbal , 2946 Altkem-
111~. 2947 Hirschberg, 2948 Kauffung, 

3010 Kupferberg. 3069 Schneegruben-Bau
de, 3131 Scbomberg. 

Opatrzone poprawkami: 
Ark. 89 Wischwill, 90 Schmalleningken, 

230 Ludwigswalde, 457 Sullenschin, 4 72 
Lichtenau, 47a Bartenstein, M8 Gros Stei
nort, 615 Borzyskowo, 629 Rogehnen, 031. 
Liebstadt, 870 Riitzenhagen, 890 Marien
werder, 899 Allenstein, 978/79 Scblochau, 
1004 Jobannisburg. 1092 Kurken, 1165 Lin
de, 1273 Usdau (Uzdowo), 127'1 Gross
Scblafken, 1339 Krojanke, 1419 Schneide
miil, 1489 Schonow, 1'192 Schwachenwalde, 
1{>61 Soldin, 1633 Gross-Fahlenwerder, 
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1640 Filehne (Wieh1ń nad Wartą), 1641 
Gulcz, 1779 Waitze, 1991 Tirschtiegel. 
2123 Skampe, 2406 Christianstadt, 2492 
Krotoschin (Krotoszyn), 2ó62 Korsenz, 
2ó64 Militsch, 2ó66 Uciechow, 2623 Prie
bus, 2710 Gross-Wartenberg (Syców), 2816 
Lichtenberg, 3309 Beuthen, 3351 Kiefer
stadtel. 

Romer E .. prof. - Polska. Mapa to
pograficzna, komunikacyjna i administra
cyjna. 1:600 OOO. Lwów, Książnica-Atlas, 
1929, 4 arkusze, 160 X 170 cm„ i skoro
widz nazw. 
. Scholz - Specialkarte des Kreises 

Wolsztyn und anliegender Teile der Deu. 
tscben Ckenzin_ark. (Mapa powiatu Wol
sztyńskiego i przyległej części pogranicza 
niemieckiego). 1: 100 OOO. Wolsztyn, E. J. 
Scholz Witwe, 1928. 

Specialni Mapa Ce skos lovanske 
Republiky, 1:75 OOO. - Arkusze: 1. X. 
Lobendava a Radeberg 1. XI, Sluknov 
a Bautzen, 3. VIII, Hora Sv. Sebastiana 
a Annaberg. 3. XII. Turnov. 3. XV, So
nov. 4. XI. Melnik. !1. XIV, Josefov a Na
chod. 5. IX. Rakovnik. 5. XII. Kolin. 
6. IX, Kralovice. Praga, Vojensky Zemepi
sny Ustav, 1928. 

Topographłsche Uebersichtskarte des D e utsche n Re iches 1 i 200 OOO 
Niemcy. Reichsamt fiir Landesaufnahme. 1/1 - 31/XII 1928. 

Arkusze uzupełnione: 

79 Schwerin an der Wartbe. 91 Frankfurt an d. Oder. 92 Ziillichau. 121 Landsberg. 
143 Johanngeorgenstadt. 

iihersłchtskarte von Mitte leuropa 1 i 300 000. 
Niemcy. Reichsamt fiir Landesaufnabme. 1/1 - 31/XII 1928. 

Arkusze uzupełnione: Wilna, Breslau, Kielce. 

2. Mapy geograficzne. 

Błeławłn A, F. - Atlas S. S. S. R. - Rome r E .• prof. i Wąsowicz J. -
80 map. 14 stron tekstu. Moskwa i Le- Europa. Mapa polityczna. 1:3 500 OOO. 
ningrad, Gosizdat, 1928, Lwów, Książnica-Atlas, 1929, 1HX138 cm, 

- Atlas Sojuza Sowietskich Socjalisti- Sawicki Ludomir, prof.-Mapa ścienna 
czeskich Respublik. Wyd. II. Moskwa- krajów nadbałtyckich: Finlandii, Estonii, 
Leningrad, Gosizdat, 1928, 80 map. Łotwy, Litwy, Danji, Szwecji oraz Nor-

Klowanin T. - Geograficznyj Atłas wegji. J :1 500 QOO. Kraków, Orbis, 1920. 
U. S. R. R. Wyd. Il. Kijów, Derżawne - Europa Środkowa. Mapa fizyczna. 
Wydawnyctwo, 1929, 1 l map. 1:1 500 OOO. Kraków, Orbis, 1929. 

Knaur'• W eltatlas. Berlin, Th. Knaur, 
1928, 40 map i 412 str. tekstu. - Europa Środkowa. Mapa polityczna. 

Romer E. - Francja. 1:1 OOO OOO, 1:1500 OOO. Kraków, Orbis. 1929. 
Lwów, Książnica-Atlas, 1929. Siliszczenskij M. J. - Geograficze~-

- Wyspy Brytyjskie. 1:1000 OOO. Lwów, kij Atlas, T. I. Moskwa, ,,SowietskaJ& 
Książnica-Atlas, 1929. Encikłopedja", 1929, 34 mapy. 

3. Mapy techniczne, gos podarcze , t urys tyczne i i eglarskle. 

Craemer P.. u Franke A. - Lan
derkarten des Europaischen F ernsprech
netzes (Atlas sieci telefonicznej Europy). 
Berlin, Europaischer Fernsprechdienst, 
1928, 32 mapy. 

D. M. Karte. (Niemiecka mapa auto
mobilowa, wydawana przez Reichsamt fiir 

Landesaufnahme). Arkusze: Stołp, Dan
zig (Gdańsk), Marienwerder, Posen (Poz-
nań), Pilsen, Passau. Berlin, 1928. . 

D unin-Marcinkiewicz Z. - Polskie 
Koleje Państwowe. Ruch towarowy we; 
wnętrzny między dyrekcjami kolejowetnl, 
z zagranicą oraz tranzyt w r. 1926. War-
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siawa, Ministerstwo Komunikacji, 1928. 
67X73 cm. 

Grosze k Wł. - Koleje Rzeczypospo
lilei Polskiej l:ó OOO OOO. Warszawa, Mi
nisterstwo Komunikacji, 1928, 20X20 cm, 

Korytko St. - Pierwsza poglądowa 
mapa Polski z podziałem na województwa 
i powiaty z planami miast wojewódzkich 
oraz przeglądem przemysłu górniczo-hutni
czego. Mapa 1:2 500 OOO z kartonami 
1:8500, 1:12000. 1:25000, l:óOOOO. 1 :ll5 OOO 
i 1:700 OOO. Lwów. ,,Odrodzenie", 1929. 

Plan mia sta Będzina. Skala 1:12 500. 
Będzin, 1929, str. 2 nlb.+l tabl. 

Pla n miasta Pozna ni a z widokiem 
Powszechnej Wystawy Krajowej z lotu 
ptaka. Podziałka 1:15 OOO. Lwów - War
szawa, (1929), l tabl. 61Xó2 cm. 
Poznań w roku Powszechnej Wystawy 

Krajowej. Plan miasta z wykazem wszy
stkich ulic. Ks. Szk. Druk. Robotników 
Chrześcijańskich. Poznań, 1929, l tabl. 

Pra ha. Mapa lotnicza 1:200 000. Praga, 
Vojensky Zemepisny Ustav, 1928. 

4. Mapy naukowe (astronomic zne, g eologiczne, historyczne ). 

Dubowy H. - Der Chełm, Oberschle- He bner E. - Die Dauer der Schne-
siens Muschelkalkriicken. (Grzbiet Cheł- edecke in Deutschland. (Trwanie pokry-
mu na górnym Śląsku). 3 mapy geolo- w yśnjeżnej w Niemczech). Mapa 1:1800000 
giczne 1:200 OOO. Wrocław, Schlesische i tekst. Stuttgart, J. Engelhorn, 1928. 
Gesellschaft fiir Erdkunde, 1928. Kaemmere r - Obersichtskarte der 
Geobotanłczeskaja Karta Euro-· Torfmoore Deutschlands. (Mapa przeglą-

piejskoj czaski S.S.S.R. Mapa 1:1 OóO OOO. dowa torfowisk Niemiec). 1:800 OOO, 4 ark. 
Leningrad, Ogród Botaniczny, 1928. Berlin, Preuss. Geolog. Landesanstalt, 1928. 

WYDAWNICTWA W OJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO. 
Grudzień 1928 - czerwiec 1929 r. 

Mapa taktyc zna~l ) lOOOOO. .. !12 „ 44 - Jeziory Poleskie 

a} wydanie dwubarwne: 

Pas 31 Słup 36 - Kalwaria-Wiżajny 
" 32 „ 36 - Suwałki 
" 32 „ 37 - Sejny 
" 33 37 - Sopoćkinie 
" 34 „ 37 - Grodno-Zachód 
" 36 „ 41 - Słonim-Wschód (wzno-

(wienie) 
" 36 42 - Baranowicze (wznow) 
„ 4ó 31 - Kielce 
„ 46 28 - Woźniki 
" 46 38 - Kryłów 
" ó2 „ 37 - Skole. 

b) wydanie tymczasowe jednobarwne: 

Pas 38 Słup 44 - Wielkie Czuczewicze 
" 39 „ 44 - Wiczyn 
" 39 „ 45 - Lenin 
• 41 „ 44 - Stolin (wznowienie) 

., 43 „ 44 - Rokitno (wznowienie) 
!13 „ 4ó - Snowidowicze. 

Mapa operacyjna 1 i 300 OOO. 
(sześciobarwna). 

Ark. 46 Białystok 
„ 48 Mińsk 

53 Poznań 
56 Brześć n/B. 
78 Ostcóg 
8ó Nowy Sącz 
86 Lwów. 

Mapa samochodowa 1 a 300 OOO. 
Ark. 4 - Kalisz. 

Międzynarodowa Mapa Świata 
1 rl 000000. 

Ark. N. M. 35 - Lwów. 

Mapy re p rodukowane na za m ówienie autorów lub łDStytucyj. 

ti Europa, 1: 21 OOO OOO, dla wyd. ,,Ul- Polska, 1: 1 OOO OOO, dla wyd. ,.Orbis". 
ma Thule". - mapa kolejowa, tow. ,,Ruch". 

Q Litwa, 1 : 1 OOO OOO, dla Inst. Badań Rzeka Tamb o , mapa por. Zarychty. 
osp. Ziem Wschodnich. ,, Ucayali ,, ,, .. 
11
1 

apa odsłonięć marjupolitu (Rosja Tor Wioślarski w Bydg oszczy 
Po ud.) prof. Morozewicza. 1:7500, dla Pol. Zw. Tow. Wiośl. 



Ś. t P . 
" MIK OŁA J KOWAL - MIEDZWIECKI 

GENERAŁ EMERYTOWANY. 

Dnia 10 września 1929 r. zmarł w Warszawie w 61 roku życia 
MIKOŁAJ KOWAL - MIEDŻWIECKI, astronom i geodeta, który do 
ostatnich dni kierował pracami Sekcji Pomiarów Długości i Czasu 
w Głównym Urzędzie Miar. 

Jeszcze przed wojną zmarły cieszył się opinią wybitnego fachowca 
w zakresie pomiaru baz, dlatego Wojskowy Instytut Geograficzny 
powierzył mu w 1927 roku kierownictwo techniczne pomiaru bazy 
grodzieńskiej. Pomiar ten został wzorowo wykonany z zastosowaniem 
najnowszych metod naukowych i praktycznych. 

Ś. p. Generał MIEDŻWIECKI był również członkiem Komitetu 
Redakcyjnego naszego kwartalnika, a także drukował swoje prace 
w naszem piśmie. Smierć jego przyjęliśmy nietylko jako stratę dla 
nauki

1 
ale przedewszystkiem jako stratę naszego najlepszego współ-

pracownika. · 
Zmarły był również członkiem Narodowego Komitetu Geodezyjno

Geofizycznego Polskiej Akademii Umiejętności. 
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OD REDAKCJI. 

Zawiadamia~y Sz. prenumeratów1 iż w roku bież~cym obniżamy 
cenę zeszytu poJedyńczego do 4 zł., podwójnego do 8 zł. Zagranicą 
pojedyńczego do 5 zł., podwójnego do 10 zł. 

Stronica 

12 
12 
13 
13 
14 
14 
16 
18 
19 
25 
27 
28 

29 
29 
32 
50 

65 
66 
81 
89 

96-97 

97 
97 

104 
106 
106 
108 
111 
114 

ZAUWAŻONE OMYŁKI DRUKU. 

wiersz 

3 od góry 
19 od dołu 
5 od góry 
2 od dołu 

21 od góry 
22 od góry 

19 " 
15 od dołu 
27 od dołu 
21 Ił 

23 od góry 
8 i 7 od dołu 

3 od dołu 
2 
4 od góry 
9 od dołu 
1 od góry 

14 
3 „ 
6 od dołu 
Załącznik 

.. Szwajcaria" 
8 od góry 

16 od dołu 
8 od góry 

17 od dołu 
7 

16 „ 
10 od dołu 
20 11 

zamiast 

ujęcie 

tringulacje 
miej scab 

nie mniej 
syganałów 

widocznych i trwałych objektów 
Głównym 

samolutu 
podlegył 

instrukcj 
wy w owały 

Grundniss der angevanten Geo
logie mit beriiksichtigung des 
Kriegs erfanrungen. 

Dienstrorschriłt 

Druch 
szczegółowege 

wzkazują 

obserwacji 
mateorologji 

Fabjanem 
dd 

nie naukowa 

równoległe 

tłómaczy 

Fermarkung 
(Fermarkung) 

obiega 
podłóg 

cechę 

obecne 

ma być 

ujęcia 

triangulacje 
miejscach 
niemniej 
sygnałów 

widoczne i trwałe objekty 
Głównem 

samolotu 
podległy 

instrukcji 
wywołały 

Grundriss der angewandten Geo
logie mit Beriiksichtigung der 
Kriegserfahrungen. 

Diensvorschrift 
Druck 

szczegółowego 

wskazują 

obserwacyj 
meteorologji 

Duljanem 
d ). 

nienaukowa 

równolegle 
tłumaczy 

stabilizacja granic 
(Vermarkung) 

obiera 
podług 

cechą 

nowe 
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Stronica wiersz zamiast 

116 12 od góry stożkowym 

120 21 od dołu . naukowzch 

128 3 Państwowego 

129 9 .. który należy 

131 2 od góry fotograficzne 

134 20 od dołu stopni 

135 16 od góry do 

136 20 od dołu pomienionych 

141 21 załączony 

150 9 od góry drogę 

155 4 mili dyn 

155 17 od dołu zjdęć 

159 7 od góry poyższych 

159 9 wa cha 

159 18 .. dzieła 

l?ł 

ma być 

peupektywicznym 
naukowych 
Państwowy 

które należą 

fotograficzny 
stopnia 

od 
pomierzonych 

omawiany 
drogą 

milidyn 
zdjęć 

powyższych 

waha 
dziełu 

WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE 
AVIS AUX NAVIGATEURS 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
W al'SZllWI\ 

Olugołci geograficzne od Greenwich. Kursy i pellngl 
1,totna od 0 ° do seo• według ruchu wekazówki .... 
garowej liczona od morn. Granice sektorów laterń 
11oraklch od morza. Glql>okołci w metrach przy śre-

dnim etanie wody. 

Wydanie !. ló. li. Rok 1929 

Bureau hydrographlque de la Marine Polonalse 
Warszawa (Varsovie) 

Longltudee geogr. Greenwich. Cours et relevementa 
vraie Oct_380 caleuł6s euivant le mouvement de l'ui„ 
guille de !'orloga donnea de la mer. Llmites des eeo
teur• des phare• donn6a de la mer. Profondeur en 

mAtrea dana l'etat moyen de l'aau. 

EdiLion I. Jó. II. Annee 1929 

BAŁTYK. - MER BALTIQUE. 

t. Zatok a Gdańska. (Urząd Mor
ski I. dz. 247/2 /29). 
Pława hucząca „Hel N." została zerwa

na ze swej pozycji. O ponownem jej 
wyłożeniu nastąpi zawiadomienie. 

Poiycja pławy: 
<p = 54° 37.8' N. 
). = 18° 50.3' Ost. 

Mapy: polska Nr. 1. adm. niem Nr. 29. 

2. Zatoka Gdańska. (Rada Portu 
i Dróg Wodnych w Gdańsku S. I. Nr. 
551/29). 

Nautofon elektryczny koło latarni mor
skiej wschodniego mola wejściowego por
tu Gdańsk, - jest nieczynny wskutek 
defektu. W okresie trwania uszkodzenia, 
sygnały w czasie mgły dawane będą za. 
pomocą elektrycznego dzwonka. umiesz
czonego koło latarni mola wschodniego. 

Charakterystyka: 10 uderzeń następują
cych po sobie co 2 sekundy, długa przer
wa 10 sekund. powrót 30 sekund. 

Szef Biura Hydrograficznego: 
K. Sliwerski, kpt. mar. 

Wydanie Il 9/VI Rok 1929 

1. Golfe d e Gdansk. (Office de 
la Marine Nr. 247/Z/29). 

La bouee sonore „Hel N." a ete arra
chee. Apr~s nouvelle pose, sa situation 
sera signalee. 

Situation de la bouee: 
'f' = 54° 37.8' N. 
). = 18° 50.3' E. 

Cartes: polonaise Nr. 1. amir. allem. 
Nr. 29. 

2. Golfe d e Gdansk. (Conseil du 
Port et des voies fluviales a Gdańsk S. I. 
Nr. 551/29). 

Le signal sonore a proximite du ,phare 
Est, du mole d'entree au Port de Gdańsk 
ne fonctionne pas par suite d'avarie. En 
cas de brouillard jusqu'a refection. les 
signaux seront donnes a !'aide d'une 
cloche electrique posee a proximite du 
mole Est. 

Caracteństiques: 10 coups successifs 
chaque 2 secondes, interruplion de 10 
secondes - repetition 30 secondes. 

Le Chef de Bureau Hydrographique: 
K. Siiwerski, Lieut. de 'va.isseau. 

Edition Il 9/VI Annee 1929 

BAl:.TYK - MER BALTIQUE. 

N 3. Zatoka Gdańska. Wjazd do 
owhego Portu, (Rada Portu i Dróg W od

llJc w Gdańsku Nr. 1531/29). 
"Defekt powietrznego aparatu sygnało

ego (nautofonu) przy wjeździe do no-

3. Golfe d e Gdańsk. Entree au 
Nouveau P.ort. (Conseil du Port et des 
voies fluviales a Gdańsk N-o 1531/29). 

La reparation du signal sonore de l'en-
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wego Portu został usunięty Aparat jest 
znowu czynny. 

(Wiad. Zeglarskie: 1/2 - 1929). 

4. Zatoka Gdańska. Przystafl do: 
mu Kuracyjnego w Helu. (Urząd Morski 
L. dz. 4011/Ż/29). 

Przystali domu Kuracyjne~o w Helu. 
Przybliżona pozycja: 

q> = 54° 36' N. 
). = 1so 48.6' Ost. 

została scięta przez lody, podczas ich ru
szenia. Pozostałe resztki przystani w po
staci podwodnych pali przedstawiają nie
bezpieczeflstwo dla statków o małem za

·nurzeniu. Zaleca się zatem zachować 
ostrożność i omijać to miejsce w odleg
łości conajmniej 500 mtr. 
Usunięcie powyższej przeszkody zarzą

dzono. 

5. Zatoka Pucka. Kanał Depke 
(Urząd Morski L. dz. 4012/Ż/29). 

Dla lepszego uwidocznienia dziennego 
znaków nabieżnikowych w Osłaninie, zo
stały przebudowane rusztowania. <?ba 
znaki przedstawiają trójkąty równoramien
ne pomalowane na czerwono z białemi 
krawędziami i białym pasem pionowym 
po środku. 

Charakterystyka świateł i znaki szczy
towe pozostały bez zmian. 

Przybliżone pozycje znaków 

Górny: 

Dolny: 

cp = 540 39.75' N. 
). 1so 27. 6' Ost. 

q> = 54o 39. 7' N. 
). = 18° 27. 8' Ost. 

Mapy polska Nr. 1. niem. Nr. 29. 

6. Zatoka Gdańska. Wystawie
nie znaków letnich w obrębie Portu 
Gdaflsk Neufahrwasser. (Orędownik Ra
dy Portu i Dróg Wodnych). 

W obrębie Portu Gdańsk - Neufahrwas
ser wystawione zostały następujące znaki 
letnie: 

a) Przed wjazdem do Portu: 
1) czerwona świetlna pława wstępna 

z napisem "Neufahrwasser" błysk 
2 sekundy, przerwa 7 sekund, po
wrót 9 sekund. 

2) przy drodze wjazdowej po prawej 
stronie: 
1 czerwona pława z czerwoną kulą 
szczytową, 1 czerwona pława z tyką. 

3) przy drodze wjazdowej po lewej 
stronie: 
3 pławy czarne stożkowe z napi
sem 1. 2. 3. 

tree au Port a ete effectuee. L'appareil 
fonctionne, 

(Avis aux Navigateurs: 1/2-1929). 

4 . Golfe de Gdańsk. Le pont du 
Casino (Office de la Marine N-o 4011/Z 
1929). 

Le pont du Casino au Hel. 
Situation approximalive: 

q> = 54° 36' N. 
). = 18° 48.6' E. 

a ete coupe par les glaces. Les debris 
du pont, tels que les pilolis, presenlent 
un danger pour les bateaux a petit tirant 
d'eau. Il convienl donc de prendre des 
precautions en faisant un detour au moins 
de 500 m. 

Les dispositions necessaires ont ete 
donnees en vue de supprimer ces ob
stacles. 

5. Baie de Puck. Le Canal Depke 
Office de la Marine N-o 4012/Z/29). 

En vue de facililer la visibilite des si· 
gµes d'alignement pendant le jou~ a Osła
nin, on a procede a le11r refection. Les 
deux signaux representent des lriangles 
isoceles, peints en rouge, a bordures blan· 
ches avec une bande verticale blanche 
au milieu. 

Les caracteristiques des feux el les si· 
gnaux superieurs n'onl subi aucune mo· 
dification. 

Situation approximative des signaux. 
Signal superie11r: 

q> = 54° 39.75' N. 
). = 1s0 27. 6' E. 

Signal inłerieur: 
cp = 54° 39. 7 ' N. 
). = 18° 27. 8' E. 

Cartes polonaise N-o t, altem. N-o 29. 

6. Golfe de Gdańsk. Balisage d'ete 
dans l'etendue du Port de Gdallsk-Neu· 
fahrwasser. (Avis du Conseil du Port eł 
des voies fluviales). 

Les balises d'ete ont ete posees dans 
l' etendue du Port Gda6sk-Ne11fahrwasser 
comme il suit: 

a) A l'entree du Port: 
1) une bouee l=ineuse rouge d'en· 

tree avec inscription „Neufahrwas
7
• 

ser" eclat 2 secondes, intervalle 
secondes, reprise 9 secondes. 

2) du cole droit du chenal d'entree: 
1 bouee rouge surmontee d'llD! 
boule rouge, 1 bouee· rouge a 
perche. 

3) du cole gauche du chenal d'entree: 
3 bouees noires coniques avec nu· 
meration t. 2, 3. 

b) Na wschód od wjazdu do Portu: 
1 biała pława z czerwonym szczy
towym znakiem północnym i napi
sem „ Weichselrifł N" llIDOcowana 
na głębokości 11 m na północnym 
brzegu rafy wiślanej. 
1 czerwona pława z tyką otoczoną 
na szczycie klatką i czerwoną kulą 
szczytową z napisem „Neufahr" ja
ko pława wstępna do ujścia Wisły 
koło Neufahr na głębokości 11 m. 
W sprawie umieszczenia pław ce
lem oznaczenia rynny wjazdowej 
koło Neufahr zostanie wydane spe
cjalne ogłoszenie. 

Mapy pol. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 

7. Zatoka Gdańska. Zmiana świa
teł w porcie wojennym. (Depo Hydro
graficzne 158/29). 

Z powodu przeróbki sieci elektrycznej 
w porcie wojennym Gdynia, świaUa bły
skowe wszystkich latan1 portu wojennego 
zostaną czasowo, od dn. 27. V. 29. do dnia · 
2. VI. 29., zmienione na światła stałe naf
towe. Kolor i widzialność pozostają nie· 
zmienione. 

Pozycje przybliżone: 
1) Latarnia na końcu molo północ: 

<p = 54,0 32' 24" N. 
). = 18° 34' o. 

2) Latarnie na końcach molo basenu 
wojennego. 

a) na molo północnem: 

q> = 54° 32' 32" N. 
), = 18° 33' 36" o. 

~) na molo południowem: 

co = 54° 32' 36" N. 
).. = 180 33' 35" o. 

Mapy poi. Nr. 1. niem. Nr. 29 i 51. 

8. Zatoka Gdańska. Sygnalizacja 
mgłowa w porcie Gdynia. (Urząd Morski 
5884/Z/29), 
. Jako tymczasowe urządzenie do sygna

lizacji mgłowej w Gdyni, został dn. 16-go 
maja r. b. uruchomiony automatyczny 
aparat dzwonowy na falochronie. 

~stawiony on fest po lewej stronie wej
ścia głównego do portu, w odstępie 21 
metr. od głowicy falochronu, w położeniu 
feograficznem przybliżonem: 

q> = 54° 32' 15 N. 
A = 18° 34' 1 O. 

Charakterystyka sygnałów podawanych 
Podczas mgły jest następująca: 
k Dwa uderzenia w odstępie pięciu se
und, powtarzane co 30 sek=d. 
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b} A l'est de l'enlree au Port: 
1 bouee blanche surmontee d'= 
signe rouge nord avec inscription 
,, W eichselriff N" posee a une pro
fondeur de 11 m. du cote nord du 
banc de la Vistule. 
1 bouee rouge a perche surmontee 
d'une boule rouge, couronnee d'un 
panier avec iD$cription „Neufahr" 
qui serl de bouee d'entree a l'em
bouchure de la Vistule pres de Neu
fahr a une profondeur de 11 m. 
Il sera publie un avis special con
cernant la pose des bouees en vue 
du jalonnement du chenal d'entree 
aupre.s de Neufahr. 

Cartes pol. N-o 1, allem. N-o 29 et 51. 

7. Golfe de Gdańsk. Modifica
tion des feux dans le Port militaire. 
(Depot Hydrographique 158/29). 

Etant donnee la refection du reseau 
electrique dans le port militaire de Gdy
nia, les feux a eclat de tous les phares 
du port militaire seront temporairement 
(du 27/V 29 au 2/ Vl 29), remplaces par 
des feux fixes a petrole. La coule11r et 
la visibilite ne subissent aucune modifi
cation. 

Situation approximative: 
1) Le phare a l'extremite du mole nord: 

Cf> = 54 ° 32' 24" N. 
>.. = 18° 34' E. 

2) Les pbares a l'extremite des deux 
móles du bassin militaire: 

a} au mOle nord: 

q> = 54° 32' 32" N. 
A = 18° 33' 36" E. 

b) au mole sud: 

<p = 54° 32' 36" N. 
). = 150 33' 35" E. 

Cartes pol. N-o 1, altem. N·o 29 et 51. 

8. Golfe de Gdańsk. Signalisa· 
tion en cas de brume dans le port de 
Gdynia. (Office de la Ma.rine 5884/2/29). 

En vue de la signalisation en cas de 
brume a partir du 16 Mai a. c. un appa· 
reil automatique sonore a ete pose sur la 
jetee du port de Gdynia. 

Il est installe du cóte gaucbe de I' en
tree principale au port, a 11De distance 
de 21 mtr. de l'extremite de la jetee dans 
la situation approximative suivanle: 

q> = 540 32' 15 N. 
). = 18° 34' 1 E. 

Les caracteristiques des signaux donnees 
en cas de brume sont les suivants: 

Deux coups avec interruption de cinq 
secondes entre chacllD d'eux, repetes 
chaque 30 secondes. 
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Doniosłość przypuszczalna sygnałów oko
ło 1-2 mil morskich. 

Mapy poi. Nr. 1, niem Nr. 29 i 51. 

9. Zatoka Pucka. Oznaczenie po
ligonu artyleryjskiego (Komenda Portu 
2890/29). 

W zatoce Puckiej poligon artyleryjski 
został oznaczony 4-ma bojami. 

Boje kształtu min są pomalowane ~a 
żółto i numerowane od 1 do 4, oraz ma1ą 
drążki biało-czerwone z czerwonym zna
kiem szczytowym kształtu banderki. 

Na poligonie będą się odbywały ostre 
strzelania dzien.ne i nocne. 

Przybliżone pozycje· boi: 

Nr. 1 - q> = 54° 35' 19" N. 
A = 180 38' 54" Ost. 

Nr. 2 - <p = 540 37' 31" N. 
).. = 180 43' 32" Ost. 

Nr. 3 - q> = 54° 40 ' 43" N. 
A 18° 36' 57" Ost. 

Nr. 4 - <p 54° 39' 07" N. 
).. = 180 33' 52" Ost. 

Mapy poi. Nr. 1. niem. Nr. 29. 

Szef Biura Hydrograficznego 
K. $/iwerski Kpt. mar: 

Wydanie UI. 10/VII Rok 1929 

La portee supposee des signaux est de 
a 2 milles marins, 
Cartes pol. N-o 1. allem, N-o 29 et 51. 

9. Golfc de Puck. Designation du 
polygone d'arlillerie (Commandement du 
Port 2890/29). 

Le polygone d'artillerie dans le golfe 
de Puck a ete marquć par 4 bouees. 

Les bouees en forme de mines sont 
peintes en jaune et numerotees de 1 a 4, 
elles sont en plus munies de perches 
blanches et rouges, surmontees d'un signe 
rouge en forme de pavillon. 

Un tir de combat sera effectue de jour 
et de nuit sur le polygone. 

Situation approximative des boućes: 

N-o 1 - <p = 54° 35' 19" N. 
).. = 18° 38' 54'' E. 

N-o 2 q> = 54o 37 ' 31" N. 
A = 18° 43' 32" E. 

N-o 3 q> = 54° 40' 43" N. 
A = 18° 36' 57" E. 

N-o 4 - <p = 54° 39' 07" N. 
).. = 18° 33 ' 52" E. 

Cartes pol. N-o 1, allem. N-o 29. 

Le Chef du Bureau Hydrographique 
K. $Iiwerski, Lieut. de Vaisseau. 
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10. Zatoka Puck a. Strzelnica tor
pedowa (Dep. Hydr. l. dz. 174/29). 

Dla oznaczenia części strzelnicy tor
pedowej w zatoce Puckiej zostały wysta
wione 2 pary boi kształtu beczek kotwicz
nych. Cała strzelnica będzie oznaczona 
niebawem 4-ma parami takica boi. 

Wszystkie boje są koloru czerwonego 
i posiadają białą numerację parami od 
O do 3. 

Strzelanie będzie się odbywało od boi 
zerowych (0) w kierunkn boi Nr. 3 wzdłuż 
osi strzelnicy. 

Pierwsza para boi numerowana zerami 
(0) leży w odległości 100 mtr. od siebie 
na pozycjach przybliżonych: 

10. Baie de P uck . Polygone des 
torpilleurs (Dep. Hydr. N-o 174/29) .. 

En vue du jalonnement de la partie ~u 
polygone du tir a torpilles dans la ba1e 

· de Puck, on a procede a la pose de deux 
paires de bouees en forme de corps-mort. 
Tout le polygone sera aous peu jalonnł 
par 4 paires de ces boue.es. 

Toutes les bouees sont rouges et n~· 
merotees en blanc deux a deux a partir 
de O jusqu'a 3. 

Le tir sera effectue a partir des bouees 
marquees d'un zero (O) dans la directioll 
de celles marquees d'un 3, le long de 
l'axe du polygone. 

Les bouees de la premiere paire, n~· 
merotees zero (O), sont posees a une di· 
stance de 100 m. l'une de l'autre et a une 
situation approximative: 

l) ip = 54° 35' 40" N. 
).. = 18° 36' 06" Ost. 

2) q> = 54° 35' 37" N. 
J.. = 18° 36' 03" Ost. 

Druga para boi naznaczona jedynkami 
(1) będzie leżała w odległości 50 mtr. od 
siebie i około 500 mtr. od boi oznaczo
nych zerami, na przybliżonych pozycjach: 

t) cp = 54o 35' 50" N. 
).. = 18° 35' 42" Ost. 

2) <p = 54° 35' 48".5 N. 
A = 18° 35' 40".5 Ost. 

Trzecia para boi numerowana dwójka
mi (2) rozstawiona jest na odległości lin
jowej jak poprzednia i znajduje się na 
pozycjach pn:ybliżonych: 

l ) ip = 54° 36' 02" N. 
).. = 18° 35' 17" Ost. 

2) ip = 54° 36' 0".5 N. 
).. - 18° 35' 15".5 Ost. 

Czwarta para boi numerowana trójkami 
(3) rozstawiona będzie na odległości lin
iowej jak druga i trzecia para, oraz znaj
dować się będzie na pozycjach przybli
tonych: 

I) ip = 540 36' 10" N. 
).. = 18° 34' 51" Ost. 

2) cp = 540 36' 08" N. 

" = 18° 34' 49".5 Ost. 
Mapy poi Nr. l. niem. Nr. 29 i 51. 

U. Zatoka Gdańska i Pucka -
Znaki letnie. · (Urząd Morski 72ól/Z), 

Na w~dach polskich zostały wyłożone 
następu1ące pławy i znaki morskie: 

1) Pława bucząca, biała z napisem 
czarnym „Hel N" i czerwonym znakiem 
•z.czytowym północnym t. j. dwa stożki 
wierzchołkami do góry. 

Pozycja przyblizona: 
q> = f>4° 37' 48" N. 
).. = I 8° 50' 20" Ost. 

2) Kanał Depke (Zatoka Pucka), które
go oś wytyczona jest linją znaków kie
runkowych w Osłaninie (nabieżniki lądo
~e) oznaczony został pławą wejściową 
I trzema parami pław jak następuje: 
k a) Od strony wschodniego wejścia do 
i anału, pława w pasy pionowe czarne 

czerwone z napisem białym Depke" 
ora k 1· " ru z u 1stym znakiem szczytowym: kolo-

czerwonego, na podstawie. 

Pozycja przybliżona: 
q> = 54° 38' 54" N. 
).. = 18° 32' 48" Ost. 

V 

J) !f = 54° 35' 40" N. 
).. = J8° 36' 06" E. 

2) q> = 54° 35' 37" N. 
).. = 18° 36' 03" E. 

Les bouees de la seconde paire mar
quć1,s d'un un (1) trouveront a une distance 
de 50 m. l'une de l'autre et d'environ 500 
m. de celles por tant un O, a une situation 
approximative: 

1) <p = 540 35' 50" N. 
).. = 18° 35' 42" E. 

2) <p = 540 35' 48".5 N. 
).. = 18° 35' 40".5 E. 

La troisieme paire de boućes nume
rotee d'un deux (2) est posee a un ecar
tement lineaire comme ci-dessus, dont la 
situation approximative est: 

1) <p = 540 36' 02" N. 
).. = 18° 35' 17" E. 

2) <p = 54° 36' 0".5 N. 
).. = 18° 35' 15".5 E. 

La quatrieme paire numerotee d'un trois 
(3) sera posee au meme ecartement li
neaire que la 2-e et la 3-e, a une situa
tion approximative: 

1) cp = 540 36' 10" N. 
).. = 18° 34' 51" E. 

2) ip = 54o 36' 08" N. 
).. = 18° 34' 49".5 E. 

Cartes poi. N-o l, allem. N-o 29 et 51. 

11. Golfea de Gdańsk e t de -
Puck - Balisage d'ete (Office de la Ma
rine 72f>l/Z). 

Les eauJC territoriales polonaises ont 
ete pourvues du balisage suivant: 

1) Une bouće sonore, blanche avec in
scription noire „Hel N" surmontee d'un 
signe rouge nord (les cimes des deux co
nes tournees vers le haut). 

Situation approximative: 
cp = ·54° 37' 48" N. 
), = 18° 50' 20" E. 

2) Le canal Depke (baie de Puck) dont 
l'axe est determinee par !es lignes d'ali
gnement sur !es cotes a Osłanin, a ete 
marque par une bouee d'entree et trois 
paires de bouees comme ci-dessous: 

a) Du cote est de l'entree au canal, 
une bouee rayee verticalement, noire et 
rouge, avec inscription blanche, ,,Depke" 
surmontee d'un signe spherique rouge sur 
base. 

Situation approximative: 
<p = 54° 38' f>4" N. 
).. = 18° 32' 48" E. 
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b) Drążkowe pławy czerwone z białe-
mi literami: 

A) cp = 54o 38' 54" N. 
).. = 18° 32' 36" Ost. 

B) cp = 54° 39' 06" N. 
).. = 18° 31' 54" Ost. 

C) cp = 540 39' 12" N. 
).. = 18° 31' OO" Ost. 

c) Stożkowe pławy z białemi liczbami: 

1) <p = 54° 38' 48" N. 
).. = 18° 32' 30" Ost. 

2) cp = 54° 39' OO" N. 
).. = 18° 31' 54" Ost. 

3) cp = 540 39' 06" N. 
).. = 18° 31' 06" Ost. 

3) Redłowo (Zatoka Gdańska)-pława 
biała z czarnym napisem „Redłowo E" 
i czerwonym znakiem szczytowym wscho
dnim t. j. dwa stożki złożone podstawami 
do siebie. 

cp = 540 ·29· 24" N. 
).. = 18° 34' 48" Ost. ' 

4) Cypel półwyspu Hel (Zatoka Pucka) 
od strony zatoki obstawiony jest nastę
pującemi pławami: 

a) Pława biała z czarnym napisem 
,,Hel S" i czerwonym znakiem szczyto
wym południowym t. j. dwa stożki zwró
cone wierzchołkami do dołu. 

cp = 54° 35' 36" N. 
).. = 18° 48' 36" Ost. 

b) Pława biała z czarnym napisem 
,,Hel W" i czerwonym znakiem szczyto
wym zachodnim t. j. dwa stożki zwróco
ne wierzchołkami ku sobie. 

<p = 54o 37' 18" N. 
).. = 18° 45' 36" Ost. 

5) J astarnia (zatoka Pucka) pława biała 
z czarnym napisem „Jastarnia W" i czer
wonym znakiem szczytowym zachodnim 
t. j. dwa stożki zwrócone wierzchołkami 
ku sobie. 

cp = 54° 41' 18" N. 
).. = 18° 37' 36" Ost. 

Wejście do kanału por towego oznaczo
ne jest trzema pławami jak następuję: 

a) środkowa wejściowa, w czarne i czer
wone pasy pionowe z kulistym znakiem 
szczytowym i napisem białym „Jastarnia". 

<p = 54° 41' OO" N. 
).. == 18° 48' 48" Ost. 

b) Oes bouees rouges a perche 
lettres blanches: 

A) cp = MP 38' 54" N. 
).. = 18° 32' 36" E. 

B) cp = 540 39' 061' N. 
).. = 18° 31' 54" E. 

C) <p = 54o 39' 12" N. 
).. = 18° 31' 00" E. 

c) Des bouees coniques avec chiffrea 
blancs. 

l ) 54° 38' 48" N. cp = 
).. = 180 32' 30" E. 

2) cp = 54° 39' OO" N. 
).. = 18° 31' 5<i" E. 

3) cp = 54° 39' 06" N. 
).. = 18° 31' 06" E. 

3) Redłowo (Golfe de Gdadsk) - une 
bouee blanche avec inscription noire „Re
dłowo E" surmontee d'un signe Est (deux 
c6nes dont !es bases se font face). 

<p = r,40 29' 24" N. 
).. = 18° 34' 48" E. 

4) La ppinte du cap Hel (Baie de Puck) 
est marquee du cote de la baie, par !es 
bouees suivantes: 

a) Une bouee blanche avec inscription 
noire „Hel S" surmontee d 'un signe Sud 
(!es deux cones la cime en bas) 

cp = r,40 35' 36" N. 
), = 18° 48' 56" E. 

b) Une bouee blanche avec inscriptiou 
noire „Hel W" surmontee d'un signe rouge 
Ouest (les cimes des deux cones tournees 
l'une vers l'autre, 

<p = 540 37' 18" N. 
).. = 18° 45' 36" E. 

f> Jastarnia (baie de Puck), une bou~e 
blanche avec inscriptfon noire „Jastarnia 
W" surmontee d'un signe rouge ouesl 
(deux c{)nes dont les cimes sont tournees 
l'une vers l'autre. 

cp = 540 41' 18" N. 
).. = 1So 37' 36" E. 

L'entree au canal du port est marquee 
par les trois bouees ci-dessous: 

a) au milieu une bouee d'entree rayee 
verticalement en noir et rouge, surmon!ee 
d 'un signe spberique avec inscńpbOII 
blanche „Jastarnia". 

cp = 54° 41' OO" N. 
).. = 18° 48' 48" E. 

b) w odległości około 100 mtr. dalej 
118 północ od pławy wejściowej wyłożone 

14 2 pławy w odstępie po 30 mlr. od osi 
kanału , z których wchodząc do portu, 
prawa jest czerwona drążkowa, lewa zaś 
czarna stożkowa. 

Mapy pol. Nr. 1. niem. Nr. 29 i 51. 

12. Wejicle do portu Smyrna. 
(Okólnik Min. Spr. Zagr. Republiki Tu
reckiej Nr. 65148- 17 z roku 1929). 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy
pomina Misjom Dyplomatycznym, że wej
ście do portu w Smyrnie jest ściśle 
wzbronione podczas nocy dla okrętów 
handlowych. 

W ciągu ubiegłego roku, zauważono . 
te wbrew zakazowi i pomimo ślepych 
strzałów danych w formie sygnałów przez 
posterunek w Ouzoune Ada - wyspa 
Keustenne, kilka okrętów handlowych, 
których nazwę i banderę byłoby zbyte
cz;ne podawać, wpłynęło do tego portu, 
po zapadnięciu nocy. 

Wszedłszy na rędę, kapitanowie wy
mienionych okrętów oświadczyli, że nie 
byli powiadomieni o zakazie wejścia do 
wymienionego portu podczas nocy. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie 
wątpi, iż wystarcza zwrócić uwage Misji 
Dyplomatycznych na powyższe, aby dzię
ki ich łaskawej interwencji odnośne wła
dz~ morskie zostały powiadomione. 

Angora, 12 maja 1929 r. 

U . Zatoka Gdańeka - Szlak że
gl~wny przez ławicę piaskową przy ujściu 

NWasły. (Rada Portu i Dróg Wodnych 
r. S. I. 3306/29). 

Najkorzystniejszy szlak żeglowny (far
"'.•t!r) przez ławicę piaskową leżącą przed 
UJśc1em Wisły w pobliżu Neufiihr na•za
chbód od światła rybackiego, znajduje się 
o ecnie w odległości około 100 mtr. od 
k(fodca molo. Szerokość szlaku żeglownego 

arwater) wynosi około 40 mtr„ a mini
malna jego głębokość przy średnim stanie 
wody około 2,9 mtr. 

Szlak żeglowny oznaczony jest na wy
•~kości światła rybackiego czarną drew
r~ą pławą stożkową i czerwoną pławą 
rązkową z napisami „Neufihr". 
Mapy pol. Nr. 1, niem. Nr. 20 i !>l. 

Szef Biura Hydrograficznego: 
K. Śliwerski Kpt. mar, 
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b) a une distance d'environ 100 m. au 
nord de la bouee d 'entree on a pose 2 
bouees chacune a une espace de 30 m 
de l'axe du canal. dont, en entrant au 
port, celle de droite est rouge, a perche, 
celle de gauche noire, conique. 

Cartes poi. N-o 1. allem. N-o 29 et ól. 

12. Entree an port de Smyrne 
(Circulaire du Ministere des Aff. Etran
geres de la Republique Turque N-o 651 48/17, 
1929. 

Le Ministere des Affaires Etrangeres 
croit devoir rappeler aux Missions Diplo
matiques que l'acces du port de Smyrne 
est strictement interdit, pendant la nuit, 
aux navires marchands. 

En effet, durant le cours de l'annee 
ecoulee, il a ete observe que nonobstant 
cetle interdiction et malgre les tirs en 
blanc qui ont ete executes en guise de 
signaux par le poste de Ouzoune A da -
ile de Keustenne, plusieurs batiments de 
commerce dont il serait oiseux de faire 
connaitre le nom et le pavillon, ont pe
netre dans le dit port, apres la tomb~e 
de la nuit. • 

Une fois entres en rade, les capitaines 
des navires en question ont declare igno
rer, totalement que l'acces du port sous
vise łut interdit a la navigation. durant 
la nuit. 

Le Ministere des Affaires Etrangeres ne 
doute pas qu'il suffit d'appeler l'attention 
des Missions Diplomatiques sur les con
siderations qui precedent pour que, grace 
a leur obligeante intervention il en soit 
donne connaissance aux autorites mariti
mes de leur Pays. 

Angora, le 12 Mai 1929. 

13. Golfe de Gdańek. Le chenal 
a travers le banc de sable a l'embouchure 
de la Vistule (Conseil du Port et des 
Voies Fluviales N-o S. I. 3306/29). 

Le passage le plus convenable (farwa
ter) pour traverser le banc de sable qui 
precede l'embouchure de la Vistule aux 
environs de Neulihr a l'ouest du feu de 
pecheurs, est actuellement a une distance 
d 'environ 100 m. au dela du bout de la 
jetee. La largeur du chenal (farwater) 
est d ' environ 40 mtr. et sa profondeur 
minimum a ~veau moyen est d 'environ 
29 m. 

Le chenal est marque a la hauteur du 
leu de pecheur d'une bouee noire conique 
en bois et d'une bouee rouge a perche 
en bois, avec inscription 11 Neufiihr". 

Cartes poi. N-o l, allem. N-o 29 et !>I. 

Le Chef du Bureau Hydrographique: 
K. Śliwerski, Lt. de Vaisseau. 
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BAŁTYK - MER BALTIQUE. 

14. Zatoka Gdańska. Zmiana oświe
tlenia u wejść do portu Gdynia. (Urząd 
Morski 8540/Ż). 

W związku z wzniesieniem środkowego 
falochronu w awanporcie Gdyńskim, usta
wione zostały tymczasowe światła orien
tacyjne na głowicach falochronów, sto
sownie do załączonego szkicu. 

1) Na trzech głowicach falochronów, 
znajdujących się z prawej strony wejść 
do awanportu i basenu rybackiego oraz 
basenu żeglugi przybrzeżnej, objętych 
jeszcze budową. ustawione są acetyleno
we światła, białe jednobłyskowe o cha
rakterystyce: światło (błysk) 0,3 sek., 
przerwa 2,7 sek .. okres 3 sekundy. 

Na załączonym szkicu światła te są 
oznaqone numeracją V, Vll, IX. 
Światło na głowicy falochronu północ

nego oznaczone cyfrą III. pozostaje bez 
zmiany t. j. błysk 0,4 sek„ przerwa 0,6 
sek., okres 1 sekunda. 

2) Na dwuch głowicach falochronów, 
znajdujących się z lewej strony wejść do 
awanportu, ustawione zostały acetylenowe 
światła jednobłyskowe czerwone o cha
rakterystyce: światło (błysk) 0,3 sek.. 
przerwa 2,7 sek., okres 3 sekundy. 

Na szkicu światła te są oznaczone 
cyframi IV i VI. 

3) Na głowicy falochronu położonej 
z lewej strony wejścia do basenu rybac
kiego ustawiono światło czerwone stałe, 
które na szkicu oznaczone jest cyfrą VIII. 

4) Światła białe błyskowe (V, VII. IX) 
widoczne są na 3 mile morskie, światła 
czerwone błyskowe (IV i VI) - na 1,5 
mili, a światło czerwone stale na 1 milę. 
w warunkach normalnych. 

Pozostałe światła oznaczone cyframi 
I. II. III. X i XI, nie uległy żadnej mody
fikacji. 

Mapy poL Nr. 1. niem. ,Nr. 29 i 51 
.. Wiadomości żeglarskie" wydanie vi · 
z dn. 15/X - 1928 r. 

Szef Biura Hydrogralicznego: 
K. Śliwerski, Kpt. mar. 

14. Golfe de Gdańsk. Modification 
des Eeux aux entrees du port de Gdynia 
(Office de la Marine 8540/Ż). 

Par suite de la pose de la jetee mediale 
dans l'avant-port de Gdynia on a place 
temporairement des feux d'orientation 
a l'extremite de cetle jetee, comme re
presente le croquis annexe. 

1) Des feux blancs d'acetylene a un 
eclat ont ete places sur les trois extre
mites des jetees, qui se trouvent du cole 
droit des entrees a l'avant-port, du bassin 
des pecheurs ainsi que du bassin de ca
potage, qui sont encore en conslruction. 
Leurs caracteristiques sont les suivantes: 
Eclat 0,3 seconde, interruplion 2,7 sec. 
periode 3 secondes. 

Sur le croquis annexe ces feux sont 
marques des numeros V. VII, IX. 

Le feu qui se trouve a l'extremite de 
la jetee nord, marque du cbiffre III. n'a 
subi aucune modificatioo c. a. d. eclat 
0,4 sec„ interruptioo 0,6 sec. periode 
1 seconde. 

2) Les deux extremites de la jetee qui 
se trouvent du cóte gauche des entrees 
a l'avant-port, ont ete munies de feux 
d'acetyleoe a UD eclat, doot les caracte
ristiqueS. sont les suivantes: Eclat 0,3 
seconde, interruption 2,7 secondes, periode 
3 secondes. 

Sur le croquis ces feux sont marques 
des cbiffres IV et VI. 

3) Un feu rouge fixe a ete place a l'ex
tremite de la jetee qui se trouve du cóte 
~auche de l'entree au bassin des pecheurs. 
Sur le croquis ce feu est marque du 
chiffre vrn. 

4) Dans !es conditions normales. !es 
feux blancs a eclat (V, VII. IX) sont 
visibles a 3 milles marins, les feux rouges 
a eclat (IV et VI) - a 1,5 mille, et le 
feu rouge fixe - a 1 mille. 

Les autres feux. marques des chiUres 
I. Il, IlI. X et XI n'ont subi aucune 
modificalion. 

Carles poi. N-o 1. allem. N-o 29 et 51 
.. Avis aux navigateurs" edition VI du. 
15/X - 1928. 

Le Chef du Bureau Hydrographique: 
K. Śliwerski, Lt. de Vaisseau. 
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WIADOMOŚCI ŻE GL A RS·KIE 
AVIS AUX NAVIGATEURS 

Bhrro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
Warszawa 

Olugo6oi geogreficzne od Greenwich. Kursy i pellngl 
rzeczywiste od 0° do 860° według ruchu wekaz6wki ze
garowej llozone od morza. Granice aektor6w latarń 
•orskich od morza. Glęboko6oi w metreoh pny óre· 

dnlm etanie wody 

Wydanie V. 4/X Rok 1929 

Bureau hydrographlque de la Marine Polonaise 
Warszam1 (Varsovie) 

Longltudea geogr. Greenwich. Cours et rt1l•vemento 
vrais O O 

- 880 ° pris de la mer dana le eene de 
l'aiguille d'une morttre. Limite• dea secteurs dee 
pharee donn6a de la mar. Profondeura en mlltrea 

r6dults au niveeu moyen de la mer. 

Edition V. 4/X. Annee 1929 

BAŁTYK. - MER BALTIQUE. 

15. Zatoka Gdańska. Ustawienie 
światła w Orłowie. (Urząd Morski NoS215/Ż). 

Na głowicy przystani pasażerskiej w Or
łowie ustawione zostało stałe światło zie
lone widoczne na jedną milę morską. 

Światło umieszczone jest na bjałym słu
pie drewnianym stojącym na końcu przy
stani. 
Wysokość światła nad poziomem wody 

wynosi 10,5 mlr., nad poziomem pomostu 
przysłani .S.5 mtr. 

Pozycje: 

q> = 54° 28' 1"2 N. 
).. = 180 34' 30" E. 

Mapy poi. N° 1. adm. niem. N° 29 i 51. 

16. Zatoka Gdańska. Zmiana chwi
lowa światła na molo północnem portu 
Gdynia. (Depo Hydrogr. 1 dz. 246 (29). 

Z powodu przebuc:J.owy głowicy północ
neg? mola portu Gdynia, światło na niej 
Z"D~Jdujące się zostało zniesione. (Patrz 

'•adomości Zeglarskie, wydanie IV/29 
pkt. 14 - światło ,oznac\one cyfrą III). 

~a ko6cu tej nowej głowicy (betono-

b
":e1) umieszczone zostało prowizorycznie 
•ałe światło stałe, naftowe. 
Mapy pol. NO 1, adm. niem. NO 29 i 51. 

l 17. Zatoka Pucka. Ognie automa
l~~;neż w Jastarni. (Urząd Morski Nr. 

5/ ). 

1) Przy wejściu do kanału w Jastarni, 
ba głębokości 4 mtr. na specjalnem nad
~?Waniu umieszczono automatyczną la
" •ę acetylenową o dwóch sektorach 

lct
kolorze białym i czerwonym przy cha

ra erystyce następującej: 

15. Golfe de Gdańsk. Dressage 
des feux a Orłowo. (Office de la Mari
ne NO 8215/Ż). 

Un feu fixe vert visible a un mille 
· marin a ete pose 'slir le bout de la jetee 

des passagers a Orłowo. 
Ce feu est place sur un poteau blanc 

en bois. qui se trouve au bout de la 
jetee. 

Il s'elhe a 10,5 m. au-dessus du niveau 
de la mer et a 8,5 m. au-dessus du ni
veau de la jetee. 

Situation: 

q> = 54° 28' 1" 2 N. 
>.. = 18° 34' 30" E. 

Cartes poi, N° 1. allem. NO 29 et 51. 

16. Golfe de Gdańsk. Modifica
tion temporaire du leu sur la jetee nord 
du port de Gdynia. (Depót Hydr. N0246/29). 

Par suite de la refection du bout de 
la jetee nord du port de Gdynia, le feu 
qui s'y trouvait a ete supprime. (V oir 
Avis aux Navigateurs, edition N /29 
par. 14. Feu marque du chifłre III). 

Un feu de petrole blanc fixe a ete 
place provisoirement au bout de cettle 
nouvelle jetee en beton. 

Cartes poi. N° 1. allem. NO 29 et 51. 

17. Bale de Puck. Feux automati
ques a Jastarnia. (Office de la Marine 
Nr. 12115/Ż). 

1) Une lanterne automatique a ·acety
lene, a deux secteurs blanc et rouge a ete 
posee a l'entree du canal a Jastarnia a 
une profondeur de 4 m. (elle est montee 
sur un socle special) dont la caracteri
stique est la suivante: 

' 




