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RAUL GAUTIER 

W dniu 19 kwietnia b. r. zmarł nagle w Genewie, w wieku 76 lat profesor Raul Gautier, 
wieloletni profesor astronomii w uniwersytecie i dyrektor honorowy obserwatorjum astro
nomicznego w Genewie. R. Gautier pochodził z zamoźnej arystokratycznej rodziny genew
skiej, odgrywającej od szeregu lat poważną rolę w ruchu reformacji, oraz biorącej czynny 
udział w życiu umysłowem kantonu genewskiego. Syn wybitnego uczonego, profesora 
Emila G,tUtier, który wraz z Plantamourem przyczynił się do rozkwitu Obserwatorjum i badań 
nad przyrodą kantonu genewskiego, oraz i rozwo1em przemysłu zegarmistrzowskiego pre
cyzyjnego,--Raul Gautier, po świetnem ukończeniu studjów w Genewie, udał się na dalsze 
studja pięcioletnie do Lipska i Berlina. gdzie pracował pod kierunkiem najwybitniejszych 
uczonych niemieckich, astronomów teoretyków Brunsa i Tietjena. Podobnie jak jego ojciec, 
młody uczony zainteresował się zagadnieniami astronomji teoretycznej, poświęcając się 
w czasie studjów lipskich i berlińskich badaniom dróg komet. Gautier obliczył drogi na
stępujących komet: Borelly 1873-lV; wielkiej komety 1882 r.; komety Tempel 1867-II, której 
powrót został zaobserwowany w 1873 r. Droga tej ostatniej komety przedstawiała znaczne 
trudności rachunkowe i teoretyczne. które należało przezwycięźyć ze względu na wielkie 
zaburzenia w biegu tej komety, spowodowane przez wpływ Jowisza. w pobliżu któ
rego się znalazła w latach 1867 i 1873. Gautier zdołał przełamać te trudności. obliczył 
drogę lej komety. odnalezioną następnie według efemerydy Gautier przez Tempela w Arcetri 
(pod Florencją) dn. 24.IV.1879 r. Następnie w dalszym ciągu prof. Gautier obliczył efeme
rydy dla kolejnych powrotów tej komety w latach 1888, 92, 98 i 1905-ale napróino. ko
mety bowiem nie udało się zaobserwować. Praca nad tą kometą była-rzec moźna-pracą 
człego życia Zmarłego - przez wiele lat stale gromadził materjały. dotyczące tej komety 
i przed rokiem wyrażał nadzieję, iż mimo swojego dość podeszłego wieku, danem mu jeszcze 
będzie zupełnie zakończyć powyższą pracę. 

Badania chronometrów. rozmaite zagadnienia klimatologiczne i meteorologiczne po
chłaniały wiele czasu i pracy Zmarłego. Dla klimatologii Szwajcarji posiadają ważne zna
czenie prace prof. Gautier nad obserwacjami meteorologicznemi wysokogórskiemi, wyko
nywanemi od 1817 r. w schronisku na Grand-Saint-Bernard. któremi się on zajmował 
w ciągu lat z górą 30, jak również zorganizował obserwacje meteorologiczne na wysoko 
położonym forcie Saint-Maurice. 

Prof. Gautier w zupełności zreorganizował badanie systematyczne nad ruchem chro
nometrów w obserwatorjum genewskiem; podał nowe podstawy teoretyczne tych badań. 
powodując znaczny rozwój w udoskanaleniu przemysłu zegarmistrzowskiego nie tylko 
w Genewie, lecz także i w innych ośrodkach Szwajcarji. w których podobne badania 
były prowadzone. 

Od 1891 r. prof. Gautier był jednym z bardziej czynnych członków Komisji Geode
zyjnej szwajcarskiej; od 1893-1930 jako jej sekretarz. zaś od 1921 r. jako przewodniczący. 
Większość wielkich prac geodezyjnych w Szwajcarii była podjęta bądź z inicjatywy Zmar
łego, bądź przy bezpośrednim jego udziale-w latach 1893. 1896, 1898, Zmarły był dele
gatem Szwajcarji do komisj i stałej pomiaru długości stopnia w Europie środkowej Od 
1901 r . jako urzędowy przedstawiciel Komisji Gaodezyjnej szwajcarskiej do Komisji Między
narodowej Geodezyjnej, aź do jej rozwiązania 1918 r .. zaś od 1902 r . również prof. Gautier 
był przedstawicielem Szwajcarji w Międzynarodowem Biurze Miar i Wag w Paryżu. 



· · l S · · · of Gautier wraz z nie· 
W czasie wielkiej wojny, jako ~z~tsta:~~~ P;;:~~ad!i'ci:c~ Komisji Miedzyna-

żyjący~ obecnie pr~f. xakł tł s;:::lki:h sn::ich st:Uań, w celu utrzyman!a ł_ączności P<;>
rodowe1 Geodezy1ne1, o a a ł . d óc w przechowywaniu i przesyłamu 
między poszczególn_emi ~.czone_mi. stara się z ir:.:r: lat nagromadzonych. oraz zjednoc~yć 
materiałów geodezy1n.ycl\ .iłgekofóizyckzny.c?: Pr::e należących do krajów prowadzących woJny. 
w siłki poszczególnych cz on v. omis1i, m . . ? komisję jako taką uchronić od zawieruchy wo1enne1. . 
a y . . . . . . r ś i i niesł chanie ujmującemu sposobowi. obcowa-

Dzł~! ~~~l\ue1 pracy: zab~~-~-ikażlej nawet najtrudniejszej SI;>rawie str.ony: 
nia z ludinuf 19raz tallntowi. po"" lt t d skusji prof. Gauher po śmierci 
która mogłaby się Q:i)'Czyqić ~o p~z~t1wi;:!ka::~u n~.:o Jowstałej po ukończeni~ wielk_i':i 
prof.. Van de San<!f B"akhnyze.~a. z o a .P .. Geofiz cznej-spuściznę po dawneJ Kom1s1i 
wojny-Unjr Mię~7;~ro~od1~ ,f!redfdeG~':t!!/ w łonie y niedawno powstałej Unji Międz)'.na
MiędzynarodoweJ. ...-uame . pr · ze 

O 
wyrazem był wybór Zmarłego na vice

rodowej lłyl'Hbardzo~aczne i powsze~ełJ\ g 'sko piastował zaszczytnie aż do ostat
p~z~wod~i.czącego Unii .od r. 1924. któu1ft' a:o:e. Madrycie, Pradz': na og?ln': życze
me1 chwili. Na zebr~'n1ach o~Sólnky~hG d . ·"'z wielkim taktem i zna1omością me tylko 
nie Zmarły przewodmczył na e c1i eo ezy1ne1 

rzeczy, ale i ludzi... .. . eh W zetknięciu;;;: 
Zmarły był _członk~em wielu aka~ef1~z1li~wa~:i~\w s~~f:0:;:dn~ć wszystkich .. kto 

bistem nadzwyczaJ uprze1mY: kwesoły t ić y Jiugie lata pozostanie żywą w nasze, pa
się z Nim zetknął. - Jego pię na pos a . Pk:l: om światłą i życzliwą radą, oraz wielkiem 
mięci. Służył on zawsze młodszym swNoim b ~ eh Un,·i· musiał łao<odzić przeciwieństwa 

. d · d · · iowem a ze rama " . ć swo1em ośw1a czem.em _zyc dl. laków wykazywał stale wielką życzhwoś • oraz 
· k wać przeciwmków - a nas po p l 
~J;::re:~:anie organizacją i postępami pracy geodezyjnej w o sce. 

Jan Krassowski . 
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RZUT STOŻKOWY POŚREDNI TISSOTA 

Poszukiwania za corazto lepszemi rodzajami rzutów prze
chodziły wiele faz i dziś jeszcze spotkać się można z przerabia
niem i ulepszeniem poszczególnych odwzorowań. Dopiero jednak 
teoria zniekształceń rozwinięta przez Tissota umożliwiła dokładne 
poznanie wartości danego rzutu. Szczególnie ważną rzeczą było 
ustalenie prawa, że w każdem odwzorowaniu elipsoidy ziemskiej 
nie można uniknąć zniekształceń, w wypadku bowiem rzutu 
wiernokątnego mamy do czynienia z mniejszem lub większem 
zniekształceniem powierzchniowem, w wypadku rzutu wiernopo
wierzchniowego są zniekształcone kąty. Wskutek tego wielu bada
czy w tej dziedzinie poszło drogą pośrednią, zajęło się utworze
niem rzutu, w którym zniekształcenia kątowe i powierzchniowe 
nie są wprawdzie zupełnie usunięte, lecz pozos\ają poniżej pew
nej granicy, zajęto się utworzeniem tzw. rzutu pośredniego. 
Zazwyczaj jednak rzuty takie nie odznaczają się zbytnią prostotą 
w obliczeniach i wykreśleniu. Takich rzutów jest wiele np. rzuty 
Airy' ego, Jamesa-Clarke' a. 

Twórca teorii zniekształceń Tissot opracował nowy rodzaj 
rzutu pośredniego, mającego wielkie znaczenie dla odwzorowy
wania obszarów ziemi o niewielkiej rozciągłości. Pierwszą notatkę 
o powyższym rzucie zamieścił Tissot w r. 1860 w „Comptes rendus 
des seances de l'Academie des Sciences" p.t. Trouver le meilleur 
mode de projection pour chaque contree particuliere". Jest to 
jednak tylko krótka wzmianka, autor bowiem nie podaje zupełnie 
drogi, jaką doszedł do ostatecznych wzorów. Dopiero w kilka 
lat później przedstawił dokładniej teorję tego rzutu w głównem 
swem dziele: ,,Memoire sur la representation des surfaces et les 
projections des cartes geographiques" w 2 rozdziale p. t. ,,Recherche 
du systeme de projection le mieux approprie a la representation 
d'une contree particuliere", choć bardzo zwięźle, brak również 
omówienia własności wspomnianego rzutu. Fiorini w swem wiel
kiem dziele (Le projezioni delle carte geografiche, Bologna 1881) 
podaje wprawdzie bardzo obszernie teorię tego rzutu, pominął 
jednak zupełnie omówienie jego własności. Podobnie sprawa 
przedstawia się i w książce Herza {Lehrbuch der Landkartenpro-
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jektionen, Lipsk 1885). Artykuł Hartla1) zawiera tylko omówienie 
tego rzutu w zastosowaniu do mapy Austrji 1 : 900 OOO, nie podaje 
natomiast zupełnie teoretycznego ujęcia samej projekcji. Również 
i w literaturze polskiej znajduje się krótka wzmianka o omawia
nym rzucie w podręczniku Łomnickiego (Kartografia Matema
tyczna, Lwów 1927), która z natury rzeczy nie mogła być kom
pletną (brak miejsca) i zawiera jedynie wskazówki, w jaki sposób 
Tissot doszedł do ostatecznych wzorów na wspomniany rzut2

). 

Widzimy więc, że rzut ten nie został dotychczas szczegó
łowo opracowany, oraz, że został usunięty w cień przez inne 
odwzorowania. Tymczasem trzeba zaznaczyć, że nie ustępuje 
on pod względem zniekształceń najlepszym rzutom stożkowym, 
przewyższając je nawet, a co do łatwości wykresu dorównywa 
nawet rzutowi stożkowemu prostemu (o czem zresztą będzie 
mowa poniżej). 

W odwzorowywaniu map wielkiej podziałki najważniejszem 
jest zadanie wiernego odwzorowania kątów. W poszukiwaniu 
więc rzutu, któryby najlepiej odpowiadał temu zadaniu należy 
na to zagadnienie zwrócić szczególną uwagę. Nie znaczy to, aby 
można było pominąć ZUP.ełnie znaczenie zniekształceń linjowych 
i powierzchniowych, wprost przeciwnie chodzi również o zmniej
szenie ich do minimum. 

W tym też kierunku idzie w swych rozważaniach Tissot, 
któreto rozważania podaję poniżej. 

Spółrzędne prostokątne X i Y punktu głównego odwzoro
wania, które są funkcjami szerokości geograficznej q> i długości A, 
rozważamy jako funkcje dwóch innych zmiennych s i t, z których 
s jest funkcją q> a t funkcją A, 

X=F(s,, t ) 

s =f (q> ) 

Y= G(s,, t) 
t = {(), ) 

Połóżmy początek układu spółrzędnych w punkcie środko
wym odwzorowywanego obszaru t. zn. w punkcie przecięcia się 
równoleżnika ś rodkowego % i południka środkowego Ao, Osie 
X i Y nakładamy na styczne do środkowego południka i równo
leżnika, które zawierają ze sobą zawsze kąt prosty i biorąc 
s równe łukowi południka między równoleżnikiem środkowym 
q>0 a danym o szerokości geograficznej q>, oraz t równe łukowi 
równoleżnika między południkiem środkowym A0 a danym A, po
trafimy obliczyć s i t. S obliczamy ze wzoru na krzywiznę 

drp 
ds=Ri 

1) Die Projectionen der wicbtigsten vom k. k, militiirgeographischen Institute 
herausgegebenen Kartenwerke. Wien 1886, Mitteilungen des milit.-geogr. lnstitutes. 
Band VI. 

') W opracowaniu teorii tego rzutu posługiwałem się prócz wymienionych 
dzieł również podręcznikiem Kolanowskiego: Rzuty kartograficzne oraz Zoppritz
Bludau' a: Leitfaden der Kartenentwurfslehre. 
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stąd R1 d q> = ds i podstawiając na R1 znaną wartość na promień 
krzywizny otrzymujemy: 

ds= a (1 - et) d,p •;, (1) 
(1 - e' sin2 ).) 

a na t mamy wzór: 

t a ( ). - )'O) cos <p (2) 
V l - e2 sin2 ). 

~romień rów~ika bierz~my równy j~dności, skutkiem czego 
powyzsze w~rtośc1 są wyrazone w częściach promienia. 

O~reśl:11ąc przez_ h_ i k skale zniekształcenia długości wzdłuż 
połudmka 1 równolezmka, wynoszące przy siatce ortogonalnej 

Jt2 = ~ k2 = _Q_ 1) 
R/ r 1

2 

i podstawiaJąc wartości . za E i G oraz uwzględniając związek 
~s = R1 dq> 1 t = ro A (gdzie .A równa się różnicy długości geogra
ficznych punktu głównego 1 danego) otrzymujemy: 

h=[( !; )2 +(!;Yf1 k=9, [( ~;)2+(~;YT12 (3) 

a nazywając przez 8 zniekształcenie, jakiemu ulega kąt prosty 
południka z równoleżnikiem, mamy sin O= V: 

6 
i wstawiając na 

F, E i G odpowiednie wartości, otrzymujemy: 

sin 3 = r~ok [ ( !; ) ( ~) + ( !; ) ( ~;)] (4) 

Zakł:1dam~ _POn~d.to,. że obszar odwzor?wyw~y ma niewielką 
rozc1ągłośc 1 mozltw1e taką samą połudmkową, Jak i równoleżni
kową: ~półrzędne, krzy~olinjo~e s i t wyrażone w częściach 
prom1':ma przez rownama (1) 1 (2) dadzą się więc rozwinąć na 
szeregi, w k~órych ,na ~~s~ych miejscach pominięto potęgi więk
sze od trzec1eJ. Rown1ez 1 spółrzędne prostokątne X i Y punktu 
główne~o mogą być rozwinięte na szeregi według potęg rosną
cych ~ 1 !, w których odr.zucamy wyrazy trzeciego i wyższych 
s
0
topm! wskutek czego me zatracamy zbytnio na dokładności. 
góln1e mamy: 

X = A + Bs + B' f + Cs2 + C' st + C" t2 + . . . . 
Y = A, ~ B1 s + Bi' t2 + C1 s + Ci' st+ Ci" t2 + . (5) 

gdzie A, ~ • . • • . i A.11 B1 • • • • • są współczynnnikami do 
wyznaczema z warunków dla zmniejszenia zniekształceń linjo
wych i kątowych. 

. ') Por. Fiorini I. c. str. 43, gdzie E i G są pewnemi wyrażeniami z teor ji 
powierzchni. a R, i r1 promieniami krzywizny południka i równoleżnika. 
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Dla ich wyznaczenia połóżmy początek układu w odwzoro
waniu punktu głównego, gdzie mamy także początek układu 
spółrzędnych krzywolinjowych s i t, a więc będzie 

A = A1 = 0 

a nakładając oś X na styczną do południka środkowego w punk
cie głównym, skutkiem czego będzie 

ay _ o 
os - a więc B1 = O 

gdy zaś oś Y jest styczną we wspomnianym punkcie do środko
wego równoleżnika, to mamy 

ax Tt= O stąd B' = O 

Obecnie, ponieważ chcemy opuścić we wzorach (3) wyrazy za
wierające s i t oraz ich potęgi, więc kładziemy: 

h2 = B2 + B12 

k2 = ( ; )2 [ B'2 + B/2 + . ] 
a chcąc zatrzymać wierne odległości, otrzymamy warunki 

B2 + B1
2 = 1 i B'2 + B/2 = ( ~ )' 

wstawiając B1 = B' = O, otrzymujemy 

B = t 
skąd następnie: 

B ,_}:_ 
l - ro 

h2 = ( 1 + 2 Cs+ C t + ... )2 + ( :
0 

:: + 2C1 s + C 1 t + ... )2 

k 2 = c~Y [ (C's+ 2 C' t + )2 + c: + C's+ 2c1it + ... )2
] 

a pisząc tylko wyrazy I-go rzędu 

h = t + 2 cs+c t + ... 

k = 1 + 2 ; ( C 1 s + 2 C'i t ) + .. . 
Aby zniekształcenia linijne nie przekraczały wyrazów I-go 

rzędu wystarczy założyć, że C = C' = C' 1 = C' 1 = O 

skąd X = s + C" t2 + ... 
Y = .!:__ t + C1 s2 + . : . 

ro 

Prócz tego ze wzoru na zniekształcenia kątowe otrzymujemy 

sin {)= ,~k [ 2 C" t + (,~ :: + 2 C1 s)i~~ + ... ] 
. 4 -

a ponieważ :: = - sin <p, więc sin {)= [2
ro C" - sin 'f'] t+ 2 C1s+ ... „ ro 

skąd znów chcąc zmniejszyć zniekształcenia kątowe, usuwamy 
wyrazy 1 ° stopnia, a więc będzie 

C _ O C' _ rsin <p 
1 - - 2ro' 

kładąc we wzorze na C'' zamiast <p - <p0 , a tem samem r 0 za
miast r nie zmienimy prawie jego wartości j będzie 

C" = sin <p0 

2 r0 

W rezultacie wzór na spółrzędne prostokątne przedstawi 
się następująco: 

X = S + sin 'Po l, 
2 l'o 

Y=.!:_ t 
ro 

Gdy wprowadzimy wyrazy 3 stopnia z nieoznaczonemi współ
czynnikami 

X = s + sin <po i2 + ..!!_ s3 - E S1 l + F sf + !i._ t3 
2r0 3 3 

f = .!:_ f + D' S3 + E' s• t - F ' st' + G' t3 
~ 3 3 

skąd na podstawie wzorów ( 3) i odrzuceniu wyrazów wyższych 
niż Il-go rz~du 

h = 1 + Ds1 - 2Est+ (F+si;:.)'°)f 

k = 1 + ; [ E' s2 
- 2 F' st + ( G' + ;:: tg= <p0 ) f] 

sin {)= riu.· [(sin cp0 - ;~ siną>)t + (D' r -Er0 )s1 + 2( E' r + 

+ F r 0 ) st + ( G r0 - F' r } i' ] 

Bez straty na dokład.ności możemy we współczynnikach 
~yrazów 2 stopnia podstawić, jak to już poprzednio uczyni
liśmy <f>o zamiast <p i ro zamiast r, natomiast w miejsce r sin cp 
wzór przybliżony 

rsin cp = rosin Cfo + ( ~ cos cp - sin1 cp0)s. 
. Dotychczas uwzględnialiśmy spłaszczenie ziemi, nie jest to 
!ednak przy wyrazach Il-go rzędu koniecznem, uwzględniając to 
1 pamiętając, że promień równika ma być równy jedności, otrzy
mujemy: 
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h = 1 + D s2 
- 2 Est+ ( F + ! tg' Cfo) t' 

k = 1 + E' s2 
- 2F' st+ ( G' + ! lg'tfo)f 

sin a = ( D' - E) s' + 2 ( E' + F - ;~:~ ~: ) st + ( G - F') t' 

Chcąc, aby a i ( h - k ) były wielkościami tylko III-go rzędu, wy
starczy podstawić 

D =E' E=F'' F =G' 
D' = E E' + F = cos 2 'Po G = F' 

2 COS
2 'f>o 

a więc X i Y zredukują się do: 

X = S + sin 'Po f + D s1 - Es' t + Fst• + E f 
2 r 0 3 3 

Y = .!... t + E s' + Ds' t - Est•+.!:... t' 
~ 3 3 

(6) 

Rzut wyznaczony przez równania na X i Y ma tę własność, 
że gdy tylko spółczynniki D i F są związane równaniem 

2 (D + F) cos2 Cfo = cos 2ą>o 

to zniekształcenia kątowe nie przekraczają wyrazów 3° rzędu, 
zniekształcenia zaś linijne wyrazów 2° stopnia. 

W danym punkcie jest skala zniekształceń długościowych 
we wszystkich kierunkach prawie równa, a więc gdy oznaczymy 
przez d wartość tej wspólnej skali zniekształceń, to s = d - 1 
będzie miało wartość 

s = Ds' - 2 Est + ( ! - D) f 

Zniekształcenia linijne zostały wskutek takich przekształceń 
wydatnie zmniejszone, zniekształcenia zaś kątowe prawie zupeł
nie usunięte; możnaby je dalej zmniejszać przez wprowadzenie 
wyrazów wyższych rzędów we wzorach na X i Y, ale wzory te 
komplikują się bez widocznego pożytku. · 

Obecnie chodzi o to, aby przy pomocy współczynni
ków D, E, F, z których dwa są dowolne, przy pomocy 'Po i po
łożenia południka środkowego znaleźć takie oznaczenia, aby naj
większa wartość, jaką s w obszarze odwzorowywanym może 
przyjąć, była możliwie, jak najmniejsza. 

Ponieważ s i t tworzą system spółrzędnych prostokątnych, 
to wzór poprzedni na s jest ogólnie biorąc równaniem elipsy 
lub hiberboli. Taka krzywa odniesiona bez zmiany początku do 
dwu innych osi prostokątnych s1 i 11 nachylonych do poprze
dnich pod kątem a, który wynosi 
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zmieni się na równanie 
e = rxs/ + ~li' 

a współczynniki a. i ~ równają się 

a. = ! + E sin 2 3 + ( D - ! ) cos 2 3 

~ = ! - E sin 2 & - ( D - ! ) cos 2 3 

gdy zaś przez J oznaczymy średnicę zawierającą kąt ~ z osia
mi przecięcia stożkowego (pokrywającemi się z osiami s1 i f1), 
to otrzymamy J2 

e = (a. +~) T 
ponieważ 

a. + ~ = ! to e = ( : )' 

w wypadku1 gdy a. i ~ są tego samego znaku otrzymujemy elipsę. 
Każda taka elipsa wyznacza na mapie miejsca geometryczne 
punktów1 dla których zniekształcenie E jest równe kwadratowi 
1/ 4 takiej średnicy1 która z· osiami elipsy zawiera kąt : . Wido
cznem jest, że zniekształcenie1 które jest równe zeru blisko pun
ktu głównego, wzrasta powoli i dochodzi do największej wartości 
przy krańcach mapy. 

Jeżeli zaś a. i ~ są przeciwnych znaków1 to punkty o ró
wnem zniekształceniu są rozmieszczone nie na elipsie, lecz na 
hiperboli. Będą to raczej dwie hiperbole sprzężone1 wyznacza
jące miejsca geometryczne punktów, których zniekształcenia li
nijne będą równe kwadratowi z 1

/, osi nachylonej do hiperbol 
pod kątem ~, a zniekształcenia będą podwójne1 dodatnie i uje
mne t. zn. będziemy mieli albo skrócenie albo wydłużenie odle
~łości zależnie od tego, czy punkt leży na jednej czy na drugiej 
hiperboli sprzężonej. Prowadząc dalej rozważania dojdziemy do 
wniosku1 że wypadek1 gdzie mamy do czynienia z hiperbolą 
jest niekorzystny1 gdyż zniekształcenia są tutaj dwa razy większe. 

Mając więc dane wzory na szukany rzut1 spróbujmy je nieco 
bardziej uprościć. Gdy zarys odwzorowywanego obszaru jest 
prawie symetryczny względem jednego południka względnie 
równoleżnika to kąt o jest bliski wartości 0° lub 90°. Podsta
wiwszy tę wartość otrzymujemy: 

X= S + sin fo f +Q ss + F st2 
2r0 3 

Y = ~ t + D s2 t + !:: ts (7) 
ro 3 

e = Ds' + ( ! - D) f 

Współczynnik D oznaczamy tak1 aby e było jak najmniejsze, 
a więc D może być równe O lub ! . 

8 -

W stawmy D = O, to otrzymamy 

X _ + sin <po t2 + cos 2 cp0 „ 
-S -- --Sl · 

2 ro 2 cos2<p0 

• 

y = ~ f + cos 2 'Po fS (8) 
r0 6coa2 cp0 

e= ! e 
1 1 Gdy D = 2 to F = - 2 tg' 'Po a więc równania (7) przekształcą 

się następująco: 

X = s + sin 'Po f + ..!.. s3 - ..!.. tg' ,r, st' 2 r0 6 2 TO 

r 1 1 
Y = ,:; + 2 s

2 t - 6 tg' !!)o t3 (9) 

e = ..!.. s' 
2 

Otrzymane równania można przedstawić prościej 1 oraz podać 
ich interpretację geometryczną. Postawmy r obliczone jako funk
cję s do trzeciego wyrazu 

r = l'o - sin Cf o s - cos 'Po s2 
Ro 

do wzoru na Y1 pomijając spłaszczenie ziemi i wprowadzając 
następujące określenia 

m o = r cosec !!)o 
1 m=m0 -s- - s3 
6 tt = X sin 'Po 

otrzymujemy następujące przekształcenie wzorów na X i Y 

X = m0 - m cos 11 Y = m sin 11 (10) 

z równań powyższych otrzymujemy po podstawieniu wartości 
na m, z równania na X do równania na Y1 równanie południka 

Y = ( m o - X) tg 11 

a po podniesieniu ich do kwadratu i dodaniu stronami równanie 
równoleżnika 

Y2 + ( m0 _..!., X )2 = m 2 

Jak widać z powyższych wzorów1 południki tworzą pęk linii 
prostych, równoleżniki zaś są łukami kół o promieniu m. Punkt 
środkowy pęku prostych jest zarazem środkiem kół. Wobec 
tego rzut powyższy jest rzutem stożkowym, jak to widać z kształtu 
południków i równoleżników. Rzut ten różni się od rzutu stoż
kowego zwykłego tylko innem ułożeniem równoleżników. Wzór 
na promień równoleżnika w rzucie stożkowym prostym przed
stawia się m = .mo ± s a więc we wzorze na rzut Tissota 
odpowiedni promień jest nieco mnjejszy, skutkiem czego odpo
wiednie stopnie szerokości są nieco większe od takichże w rzu-

• -



• 

cie stożkowym zwyczajnym. Modyfikacja wi~c .rzut~ stożko~e~o 
zwykłego przez Tissota polega tylko na zmme1szemu promtenta 
równoleżnika o : . W zwyczajnym rzucie stożkowym niema 
zniekształceń w kierunku południków (stopnie szerokości odwzo
rowywują się wiernie), czworoboki siatki są w kierunku O - W 
przewiększone, co widać najwyraźniej na biegunie od~z<;>rowy
wującym się nie na punkt, lecz na łuk. Tissot z~me1sza to 
zniekształcenie przez powiększenie stop.ni szerokośc?, przywra: 
cając prawdziwy stosunek odwzorowania. Wszystkie dłu~ości 
oraz powierzchnia są zniekształcone tern więcej, im daleJ. od 
środkowego równoleżnika. Wykreślenie powyższego rzutu Jest 
bardzo proste, wystarczy bowiem obliczyć odległości równoleż
ników od bieguna rzutu, a następnie nanieść je na środkowy 
południk i wykreślić odpowiednie koła. Południki wykreśla się 
tak samo, jak przy rzucie stożkowym prostym. Przy mapa~h 
wielkich podziałek, gdzie promienie równoleżników wypada1ą 
bardzo wielkie, używamy spółrzędnych prostokątnych 1). Układ 
spółrzędnych prostokątnych przechodzi przez punkt główny rzu
tu, osią y jest środkowy południk, osią zaś x styczna do środ
kowego równoleżnika. Obliczenia podług wzorów (9) lub (10) są 
bardzo proste1 prostsze np. od takichże obliczeń w rzucie Bonne'a. 

Zniekształcenia tego rzutu oblicza się na podstawie ogól
nych formuł dla obliczenia zniekształceń rzutów stoż~<?wych. 
Zniekształcenia tego rzutu są bardzo małe, zwłaszcza minimalne 
są zniekształcenia kątowe. Dla przykładu podaję tab~lk4! 2) ~ni~
kształceń dla równoleżnika środkowego 47°. Z tabeli teJ widac, 
że dla pasa o szerokości 10° zniekształcenia linijne nie przekra-
czają nigdzie 1~ • Prócz tego zniekształcenia w obu kierun
kach są prawie jednakowe, co powoduje minimalne znieks~tał
cenia kątowe. Z tabeli widać również natychmiast, że omawi~y 
rzut posiada właściwość wszystkich rzutów stożkowych, a mia
nowicie, że skala zniekształcenia jest większa na północ od 
środkowego równoleżnika niż na południe. Ważną również za
letą tego rzutu jest to, że czworokąty siatki w jednym pasie są 
wszystkie równe i mogą być rozszerzone na W i O od środko
wego południkaj wskutek tego mapa odwzorowy~ana w tym 
rzucie może być dowolnie rozszerzana na wschód i zachód, bez 
zwiększenia zniekształceń. 

Prócz zniekształceń powyższego rzutu na dołączonej tabeli 
podano również celem porównania zniekształcenia rzutu stożko
wego prostego, którego modyfikacją jest omawiany rzut, oraz 
jednego z najlepszych rzutów stożkowych, rzutu Lambert-Gaussa. 
Omówmy nieco dokładniej zniekształcenia rzutu Tissota w po
. równaniu ze zniekształcenian:ii wyżej wymienionych. 
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1) Tabele spółrzędnych prostokątnych podaje Tissot t. c. oraz Hartl 1. c. 

2) Tabela podana podług Hartla I. c. str. 140 - 143. 
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Zauważymy przedewszystkiem, że zniekształcenia rzutu Lam
bert - Gaussa niewiele odbiegają od zniekształceń rzutu Tissota. 
Podkreślić trzeba, że na północ od środkowego równoleżnika 
zniekształcenia w rzucie Tissota są naogół mniejsze od takichże 
w rzucie Lambert - Gassa, na południe zaś jest przeciwnie. Po
równanie ogólne zniekształceń obu tych rzutów wypada niewąt
pliwie na korzyść rzutu Tissota, jedynie pod względem znie
kształceń kątowych jest nieco inaczej; rzut Lambert-Gaussa, 
jako wiernokątny nie posiada ich oczywiście zupełnie, ale w rzu
cie Tissota zniekształcenia te są tak minimalne, że przy odwzo
rowaniu mniejszych obszarów mogą być pominięte zupełnie 
(w pasie o szerokości geogr. 10° maksymalne zniekształcenie ką- · 
towe wynosi 29''). Zniekształcenia powierzchniowe w rzucie 
stożkowym prostym są naogół znacznie mniejsze niż w rzucie 
Tissota, ale rzut ten nie nadaje się do odwzorowywania map 
mniejszych obszarów w wielkich podziałkach z powodu swych 
dużych zniekształceń kątowych (w pasie o szerokości 10° ma
ksymalne zniekształcenie kątowe wynosi 14'), Z powyższego 
zestawienia okazuje się, że rzut Tissota, modyfikacja rzutu stoż
kowego prostego, przewyższa znacznie prototyp, a nawet oka
zuje się nieco lepszym od rzutu Lambert - Gaussa. 

Rzut więc Tissota wykazuje wiele zalet, jest prawie że 
wiernokątnym w myśl założeń uczynionych na początku, nastę
pnie zniekształcenia linijne i powierzchniowe są bardzo małe, 
również i łatwość konstrukcji oraz możność przedłużenia dowol
nego mapy w kierunku W - O bez zwiększenia zniekształceń 
można także zaliczyć na poczet zalet rzutu. Dziwnem się wy
daje, że rzut omawiany nie zyskał należytego uznania i został 
rychło zapomniany. Jedynie raz użyto go do mapy przeglądo
wej Austrii w podziałce 1 : 900 OOO z uwzględnieniem elipsoidal
nego kształtu ziemi 1). 

Uwzględniając te zalety, można uznać ten rzut za jeden 
z najlepszych rzutów stożkowych, jak również i pośrednich. 
Znakomity twórca teorii zniekształceń i tu okazał się mistrzem, 
stwarzając rzut doskonale nadający się do odwzorowywania mniej
szych obszarów w dużej podziałce. 

.il. .~,. ~· . ' łOu 

61-101 Poznań 

1) Por. Hartl I. c. str. 142. 
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BRONISŁAW FISCHER 
PORUCZNIK 

METODA ROZWIĄZANIA 
PROBLEMU POMIAROWO - AKUSTYCZNEGO W AR
TYLERJI BEZ UŻYCIA SPECJALNYCH WYKRESÓW 

Jednem z zadań oddziału pomiarów dźwiękowych jest okre
ślenie stanowiska działa nieprzyjacielskiego podług huku wy
strzałów. 

Położenie działa, jako źródła głosu, otrzymuje się zapomocą 
podchwytywania fal dźwiękowych przez odpowiednie aparaty 
na placówkach. 

Z placówek fale zostają przekazane do centrali na aparat 
P. D. 18, skąd po uwzględnieniu warunków chwili otrzymujemy 
praktyczne współrzędne akustystyczne. Wykorzystanie tych współ
rzędnych · na planie daje położenie źródła głosu. 

11Głos powstały w punkcie S (rys. 1) rozchodzi się, w po
wietrzu suchem i spokojnem przy temperaturze jednostajnej, 
w postaci fal kulistvch.1) 

Po upływie czasu t1 głos dochodzi do punktu P1 , a po 
upływie czasu t2 do punktu P2• 

Wobec tego S P1 = Cs l 1 zaś S P2 = Cs t2, gdzie Os oznacza 
szybkość głosu przy temperaturze + 3° C = 333,1 m/sek. 

Wykreślone w punkcie S koło o promieniu SP dzieli prostą 
SP'J, na dwa odcinki s K i K P2, 

KP, = S P, - SP1 = C3 (t2 - t1) = C3 -t11 , gdzie -t,1 = tt - t, 
jest różnicą pomierzonych czasów usłyszenia głosu. Wartość ta 
nosi nazwę teoretycznej współrzędnej akustycznej. 

Jeżeli w punkcie P2 wykreśli się koło o promieniu Cs -t11 moż
na stwierdzić, że źrodło głosu znajduje się w środku koła prze
chodzącego przez punkt P, i stycznego do koła o promieniu Cs <t u . 

Kół takich można wykreślić nieskończoną ilość, a środki 
ich leżeć będą na linii krzywej - hyperboli. 

1) Przytoczono z podręcznika „Pomiary akustyczne, częjć I i II ". 

Wynika to z określenia hyperboli, gdyż jest ona geometry
cznem miejscem wszystkich punktów, których różnica odległości 
od dwóch obranych punktów (ognisk, w danym wypadku punk
tów P1 i P2) jest wielkością stałą (współrzędną akustyczną). 

Ponieważ do określenia położenia punktu S jedna hyper
bola nie wystarcza, wybiera się trzeci punkt Ps i konstruuje się 
na tych samych zasadach hyperbolę dla różnicy czasów fs - t2, 
a przecięcie się obu hyperbol określa teoretycznie położenie 
źródła głosu S 11

• 

Rys. 1. 

Widzimy więc, że źródło głosu jest miejscem geometrycznem 
przecięcia się conajmniej 2 hyperbol. 

Szereg metod służących do rozwiązania problemu podają 
„Pomiary akustyczne"; w niniejszym artykule podaję jeszcze 
jedną metodę, polegającą na graficznem określeniu współrzędnych 
źródła głosu przez bezpośrednią konstrukcję hyperbol. 

Będzie to metoda przybliżona, postaram się jednak udowo
dnić, że powstałe stąd odchyłki nie mają praktycznego znaczenia. 

Przed opisem samej konstrukcji podam pewne właściwości hyperboli. 
Przyjmijmy w prostokątnym układzie współrzędnych (Rys. 2) hyperbolę 

o równaniu: 
x' · 1; 2 
- - '--= 1 
a 2 b' 

i jej asymptoty: 
b y=+ - x 
(I 

b 
y = - - x 

a 



Jeżeli przetniemy hyperbolę dowolną prostą p o równaniu: y = m x + n, 

to TI = 2II 

czyli: dwa odcinki jednej i tej samej prostej, przecinającej hyperbolę i jej asymp
toty, zawarte międ.zy punktami przecięcia prostej 'z hyperbolą a asymptotami, są 
sobie równe. 

Dowód analityczny: 

Prosta y = m x + n przecina hyperbolę w punktach 1, 2, zaś asymptoty 
w punktach I. II. Aby udowodnić powyżej podane twierdzenie, wystarczy: zna
letć współrzędne środka odcinka 12 i I Il. Jeżeli w obu wypadkach współrzędne 
te będą równe, wówczas twierdzenie będzie dowiedzione. 

V 

Rys. 2. 

Rozwiązując układ równań: 

xi y2 
at-b'=l 

y = m x + n otrzymamy: 

x 2 (b2 - a2 m2) - 2m n a1 x - (a1 n'+ a' b2) = O. 
Suma pierwiastków równania kwadratowego równa aię współczynnikowi 

przy niewiadomej w potędze pierwszej ze znakiem odwrotnym, podzielonemu przez 
współczynnik przy kwadracie niewiadomej. 

A ponieważ potrzebne nam są współrzędne środka odcinka, więc: 

x, + x' _ m2 na2 

2 - b' - a1 m 2 

a z mocy równania y = m X + n mamy: 

Y1 + Y2 
_ m'na2 

2 - b1 - a1 m 1 

Są to współrzędne środka odcinka 12. 
Ta sama prosta: y = m x + n przecina asymptoty. Postępując analogicznie 

jak poprzednio z układem równań: 

x• yi 
a'- b' = O 

y = m x + n otrzymamy: 

x' (b1 - a1 m 2) - 2m n a 2 x - a' 112 = O, i wkońcu: 

X, + X2 m n a2 

2 = b2 - a' 1112 

Y1 + }12 m2 n a2 

2 - b2 - a' m2 
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... 

Są to współrzędne środka odcinka I Il. Widzimy. że współrzędne środka 

odcinka 12 i T1i są sobie równe. Więc: 

1S = S2 

IS = S II. stąd i1 = 2 ll. 
Ciekawszy jest dowód syntetyczny. 

Dla jasności dowodu przytoczę kilka niezbędnych rzeczy z geometrii synte
tycznej. 

Twierdzenie Pascala o krzywych rzędu drugiego powiada: 
Sześć punktów krzywej rzędu drugiego wyznacza sześciokąt wpisany w tę 

krzywą, posiadający tę własność, że każde 3 pary boków przeciwległych tego 
sześciokąta 1) przecinają się w punktach leżących na jednej prostej. Tę prostą 
nazywamy prostą Pascala. 

Dla łatwego znalezienia prostej Pascala używa się następującego schematu: 

1 2 3 4 5 6 

12 

23 

34 

45 

56 

61 

. I l 

. Il J 

. III 

p 

gdzie 12, 23 i t. d . oznaczają boki sześciokąta, I. II, Ili są to punkty przecięcia 
się odpowiednich par boków sześciokąta ; punkty I. Il, lll. leżą na prostej Pascala p. 

Rys. 3. 

Jak wiemy krzywą rzędu 2-go wyznacza 5 punktów na płaszczyinie. Uwa
iając je za wierzchołki sześciokąta wpisanego w tę krzywą, łatwo znaleść punkt 
6-ty przy pomocy schematu (prostej) Pascala. 

Możemy teraz przejść do naszego twierdzenia. 
Dane są asymtoty i dowolny punkt hyperboli; wyznaczyć dalsze jej punkty, 

(Rys. 3). 
Asymptoty hyperboli są to jej styczne w punktach niewłaściwych. 
Asymptota /1 łączy dwa bezpośrednio po sobie następujące punkty: 1 co i 2co. 

aaymptota zaś /1 punkty 3 co i 4 co. 
Pozatem niech będzie dany dowolny punkt 5. 

1) Sześciokąt niezupełny. 
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Punkt 6 znajdziemy przy pomocy podanego schematu: 

1co20>30> 40>56 

~O) l 
III J 

p 

Przedstawiwazy ten wynik na rysunku widzimy, że punkt I leży na asymp· 
tocie /t- Przez punkt 5 poprowadziliśmy dowolną prostą q. Prostą Pascala p 
kreślimy równolellle do q przez punkt I. otrzymując w ten sposób punkt prze
cięcia aię prostych p i ą. który jest równoczećnie Il a>. Asymptota /2 (3 co 4 O>) 
przecina prostą p w punkcie III. W koi'lcu równoległa wykreślona do /1 przez III 
przecina prostą q w szukanym punkcie 6-ym hyperboli. 

Z rysunku widzimy, że: 

ą li p 
11 li III 6 
12 li I 5 więc: 

IIII = B6i 
I Ili = A 5 Stąd: 
B 6 = A 5, czyli'. że odcinki tej samej prostej zawarte 

między punktami hyperboli, a. asymptotami są sobie r_ówne. 

Rys. 4. 

Opierając się na udowodnionem twierd.zeniu, możemy skon
struować hyperbolę, mając dane asymptoty i jeden dowolny 
punkt krzywej (Rys. 4). 

Z pomiarów otrzymujemy współrzędne akustyczne; położe
nie placówek jest znane, albowiem określono je albo topogra
ficznie, albo zapomocą pionowego strzału rakiety świetlnej. ,. -

' 

. ' .. 

Ponieważ: 
2 a = C, -t21 jest wielkością wiadomą 

pozatem współrzędne placówek są znane, tern samem hyperbola 
jest wyznaczona. 

Praktycznie należy postąpić następująco: 
Na płycie stolikowej z siatką kwadratów kilometrową: 

1) nanosimy według znanych współrzędnych placówki (ogniska 
hyperboli), 

2) znajdujemy środek O podstawy P1 P2, 

a) połowiąc konstrukcyjnie odcinek P1 P, , albo dokła
dniej, 

b) rachunkowo według wzorów: 

X . - x. + x, . Ys = y, + !!.!.. 
s ,- 2 ' 2 

3) określamy wierzchołki hyperboli A, i A2 odcinając gra-. 
ficznie na podstawie P1 P, od środka O w •edną i drugą stronę 
wielkości: 

a ' Ca 't11 

2 

4) wykreślamy asymptoty. W tym celu z wierzchołków hy
perboli A1 i A, wykreślamy prostopadłe do podstawy P1 P, 1

); 

ze środka O promieniem OP1 = OP, zakreślamy łuk koła, a punkty 
przecięcia N1 i N1 dają punkty asymptot 2). Proste ON1 i ON2 

są asymptotami. 

5) Wyznaczamy poszczególne punkty hyperboli. Z punktu 
A

1 
albo A, kreślimy dowolną prostą m przecinającą obie asym

ptoty. Otrzymujemy punkty przecięcia się R1 i R, . Przenosząc 
odcinek A 1 R1 po prostej m od punktu R, otrzymamy punkt M„ 
który jest punktem hyperboli. Analogicznie otrzymamy punkty 
hyperboli M2, Ms . • •• 

Postępując podobnie na podstawie P2 Pa i t. d. i zagęszcza
jąc dowolnie punkty hyperbol, otrzymamy jako przecięcie się 
cięciw źródło głosu. 

W konstrukcji powyższej pomimo, że znajdujemy punkty 
hyperboli, to jednak zamiast łukiem krzywej operujemy cięciwą. 

Chodzi o określenie wielkości błędu, jaki w ten sposób po
pełniamy, przyjmując, że konstrukcję wykonano dokładnie, że 
grubość kreślonych linji nie wpływa na dokładność wyniku. 

1) Nie jest wskazane w tym wypadku wykreślanie prostopadłych zapomocą 
dwóch ekierek, ponieważ może to spowodować niedopuszczalną odchyłkę. Do
~ładniejszy wynik otrzymamy, kreśląc prostopadłe zapomocą cyrkla, albo szybciej 
1 najwygodniej zapomocą przenośnika z rucbomem ramieniem. 

1) Celem powiększenia dokładności konstrukcji należy na przedłużonej pod
stawie P1 P, odmierzyć wielokrotnoić a, więc np. 5a i zakreślić łuk promieniem 
powiększonym do 5 P1 P,. 

Wladomotct Sł. Oeov. t. 17 -



Wielkość tego błędu podamy na przykładzie. Przypuśćmy, 
że źródło głosu znajduje się w odległości około 3 km od pla
cówki 1) i że położenie jego otrzymaliśmy z przecięcia się 2 cię
ciw długości przeszło 1 cm. 

Strzałka s da nam wielkość popełnionego błędu (Rys; 5). 

V 

I 

o 

Rys. 5. 

Wielkość s otrzymamy w następujący sposób: Przez środek 
F odcinka F1 F1 poprowadzimy do niego prostopadłą, znajdując 
w ten sposób punkt przecięcia się jej z hyperbolą P. Odcinek 
FP rozwiązuje zadanie 1). 

Przypuśćmy, że mamy następujące dane i obliczone wielkości: 

P1 P, = 1825 m 
-r u = 1,76 sek 
XF, = 1357,90 m 

1) Im większa odległość fródla głosu od placówek, tem bardziej krzywa 
zblita się do 1iecznej. Przeciętnie żródlo itosu znajduje 1ię w odległości więkuej 
od 3 kilometrów. 

') Ściłle naldałoby postąpić następująco: 
Układ współrzędnych x x , y y prze1unąć do położenia takiego, by prosta 

przechodząca przez punkty F1 i 'F, była osią odciętych, zaś prosta pro1topadła 
do niej w punkcie np. F osią rzędnych. 

Znaleść równanie na12ej hyperboli w tym nowym układzie, znaleść jej ma
ximum; wartość dla y m a x rozwiązuje zadanie. 

Jednak dla uproszczenia wywodu i uniknięcia żmudnych oblicze6, tembar
dzłej, te jak się przekonamy, szukana wielkość nie ma praktycznego znaczenia, 
przyjmiemy, że strzałka ma największą wańość w połowie cięciwy F 1 F2• 

18 -

Y F, = 3000,00 m 
XF, = 1370,76 m 

Y F, = 3200,00 m 

Prosta, przechodząca przez punkty F1 i F, wyraża się rów
naniem: 

y - YF, = (X - Xp.) , , • , • 1) 

normalna zaś 

gdz. YF, - YF, t k 1e = gcx = 
X p

1 
- Xp, I 

przechodząca przez punkt F: 
1 

Y - Yo = - k (x - X0) 

lldzie X o = 

Yo= 

X p, + Xp, 

2 

YF, + YF, 
2 

Przedstawiając równanie 2 w formie kierunkowej: 

• • • 2) 

Y = - ! (x - Xo) + Yo = - I + (; + Yo) 

i rozwiązując je łącznie z równaniem 

x, Ya 1 at"" - --;;. = otrzymamy : 

x 2 (-~ _ b") + X (- 2 a• Xo _ 2 a
1 Yo) + a•xo 1 + 2x0 Yo + ya + b'J = O k d· 

k k' k k' k są. 

Xi=~+~+ vca~Xo I 2a;uo) 2-4(-f-b2)(a;:•, 2x,/o+Y:+b2j 

2 ( - ~ -b2) 
Podstawiając w powyższym wzorze wartości: 

a 2 = 11406,42 
b2 = 3284997,30 
Xo = 1364,03 
Yo = 3100,00 
k = 16,38 
k2 = 268,3044 

otrzymamy współrzędne XF i YF, które zkolei podstawiamy do 
wzoru: 

1
) Obserwujemy tylko jedną gałąt hyperboli. ,. -



Otrzymamy: P F = 2,3 m, co w skali 1: 10 OOO wyraża się 0,23 m/m. 
Jak widzimy, odchyłka ta niema praktycznego znaczenia 

dla artylerii, która ma cel w ten sposób okr~ślony. os~rzelać. 
Nawet najmniejszy rozrzut odchyłkę tę pokryJe. Nie biorę tu 
w rachubę odchyłek zawartych w samym pomiarze, gdyż te na 
samą konstrukcję nie wpływają. 

Podając niniejszą konstrukcję miałem na myśli specjalnie 
wojnę ruchomą. 

Każde przesunięcie systemu pomiarowego (zespołu plat:ó· 
wek), powoduje kreślenie nowego planu asymptot, z ,czem zwią
zane są obliczenia, wymagające względnego spokoju, co w wa
runkach bojowych jest wprost nieosiągalne. 

Bardzo wygodny plan hyperbol staje się nieaktualny z chwilą 
zmiany położenia placówek. 

Posługując się konstrukcją wyżej podaną, nie przygotow~
jemy zupełnie planu, wystarczy nam nakreślona na planszecie 
siatka kwadratów kilometrowych. 

· Jeżeli chodzi o skalę, to najodpowiedniejszą byłaby skala 
1: 10 ooo. 
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STANISŁAW CZARNECKI 
KAPITAN KORPUSU GEOGRAFÓW 

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY UKRAINY 1) 

Dnia 15 września 1930 roku zaszła zasadnicza zmiana w po
dziale administracyjnym Ukrainy, polegająca na skasowaniu okrę
gów i wprowadzeniu dwustopniowego systemu administracyjnego. 

Od czasu powstania Republiki Ukraińskiej w 1917 roku 
administracyjny podział jej ulegał częstym zmianom, jak zresztą 
na obszarze całego związku sowieckiego. Zmiany te niejedno
krotnie miały charakter bezplanowy, rozporządzenia wydane 
w krótkim czasie były zmieniane i kasowane. Zasadniczy podział 
zmieniany był trzykrotnie: w 1923 r. wprowadzono okręgi i rejo
ny, pozostawiając gubernie, w 1925 r. skasowano gubernie, wresz
cie w 1930 r. skasowano okręgi. W zmianach tych widzimy dą
żenie do zmniejszenia ilości jednostek administracyjnych, usamo
dzielnienia jednostek mniejszych i poddania ich pod bezpośredni 
wpływ władzy centralnej. Początkowo czterostopniowy podział 
(gubemje, powiaty, gminy, rady wiejskie względnie gubernie, 
okręgi, rejony, rady) w 1925 r. zostaje zmieniony na trzystop
niowy (okręgi, rejony, rady) oraz w 1930 r. na dwustopniowy 
(rejony, rady). Ilość jednostek administracyjnych ulega znacznej 
redukcji. 
. W 1920 r. mamy na Ukrainie 12 gubemij, 102 powiaty 
1 około 2.000 gmin, w 1923 r. - 9 gubernij, 53 okręgi i około 
706 rejonów. 

W 1925 r. - 41 okręg i 632 rejony. 
W 1930 r. - 484 rejony i 18 miast, podległych bezpośrednio 

władzy centralnej. . 
W 1931 r. (3-II) po ostatniej redukcji - 366 rejonów i 19 

samodzielnych miast. 

') Opracowano na podstawie: 1) rozporządzeó. Wszechukramskiego Cent
ralnego Komitetu Wykonawczego, 2) urzędowych wydawnictw Centraln. Urzędu 
Statyst. Z. S. R. R .. 3) urzędowych wydawnictw Centraln. Urzędu Statyst. U. S. R. R., 
4) urzędowych wydawnictw Komisarj. Spraw Wewn. U. S. R. R. oraz R. S. F. S. R. 
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Wainłejaze zmiany w podziale Uk.ralny od cza•a Jej 

pow•tania do dnla 15-IX· 1930 r . 

Republika Ukraińska (oficjalnie Ukrainśka Socjalistyczna 
Radianśka Respublika) jako autonomiczna jednostka związku so
wieckiego ogłaszana była czterokrotnie: 27 grudnia 1917 r., 
w marcu 1918 r.1 w grudniu 1918 r. wreszcie w grudniu 1919 r. 

W skład Ukrainy po wojnie polsko-bolszewickiej i zawarciu 
pokoju 17-111-1921 r. weszły następujące gubernie i powiaty daw
nej Rosji: całkowicie gubernie Jekaterynosławska1 Kijowska. 
Podolska. Połtawska. Charkowska i Chersońska, znaczne części 
gub. Wołyńskiej, Czernihowskiej i Taurydzkiej, część okręgu 

Wojska Dońskiego oraz skrawki gub. Kurskiej i Woroneżskiej 
(patrz rys. 1). 

Do marca 1921 r. zostały już przeprowadzone w podziale 
tym pewne zmiany1 z których ważniejsze były: 1) utworzenie· 
gub. Donieckiej (16-IV-1920) z gub. Charkowskiej, Jekateryno
sławskiej i okręgu W oj ska Dońskiego z siedzibą w Bachmucie 
(obecny Artemowsk); 2) utworzenie gub. Aleksandrowskiej (1920 r.), 
przemianowanej 23-ill-1921 r. na Zaporożską, z części gub. Tau
rydzkiej i skrawka Jekaterynosławskiej1 3) zniesienie gub. Cher
sońskiej i utworzenie na jej obszarze gub. Odeskiej i Mikołajow
skiej (1920 r.): część gub. Chersońskiej (14 gmin) wcielono do gu
bemji Jekaterynosławskiej1 4) utworzenie gub. Kremenczukskiej 
(1920 r.) z części gub. Połtawskiej. Kijowskiej i Chersońskiej 

(patrz rys. 2). 
Stan ten z drobnemi zmianami przetrwał do końca 1922 r. 

Dn. 21-X-1922 r. zarządzeniem W.U.C.W.K. (Wszechukraińskiego 
Centralnego Komitetu Wykonawczego) zniesione zostały gubernie 
Kremenczukska (włączona do poprzednich gubemij), Zaporożska 
(wcielona do gub. Jekaterynosławskiej) i Mikołajowska. (wcielona 
do gub. Odeskiej) (patrz rys. 2). 

Dn. 7-IIl-1923 r. skasowane zostały powiaty i gminy oraz 
wprowadzone okręgi i rejony t), 

Dn. 12-X-1924r. zostaie utworzona Mołdawska Autonomiczna 
Republika (z części gub. Odeskiej i Podolskiej) z siedzibą w Bał
cie, wchodząca jednak w skład Ukrainy i podlegająca władzom 
w Charkowie. 

1) W 1924 r. podział gubemij na okręgi był następuj11cy: 1) gub. Cbarkow-
1ka, okręgi: Charków. lzlum, Kuplaósk, Ocbtvrka i Sumy; 2) gub. Czernihowska, 
okręgi: Czernihów, Konotop, Nietyn, Nowy Siewiersk i Snów; 3) Jlub. Doniecka. 

okręgi: Artemowsk, ł.ubaósk, Mariupol. Stalin i Starobielsk; 4) gub. Jekateryno
sławska, okręgi: Aleksandrowsk. Berdziaósk, Jekaterynodaw, Melitopol. Krzywy 

Róg, Pawłojfrad i Zaporote; 5) gub. Kijowska. okręgi: Biała Cerkiew, Berdyczów, 

Czerkasy, Humaó. Kijów. Malin i Szewczenkowski; 6) gub. Odeska, okręgi : Cber
son, Mikołajów, Odesa. Pierwszomajsk i Zimowjewsk; 7) gub. Podolska, okręgi: Haj
syn, Kamieniec, Mohylów. Ploskirów. Tulczyn i Winnica; 8) gub. Połtawska, okręgi: 

Krunograd. Kremenczuk. łubnie, Połtawa, Pryłuka, Romny i Zołotonosza oru 

9) !lub. Wołydska, okręfi: Korosteó, Szepet6wka i Żytomierz. Razem 9 fubernif 

ł 50 okrętów. 
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Ry,. 1. Dawne fubernje ro1yj1kie na obuane Ukrainy. 

Rys. 2. Podział na gubernje w 1921, 1922 i 1923 latach. 
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Wreszcie 1-Vlll-1925 r. zostały zniesione gubernie, ilość zaś 
okręgów i rejonów znacznie zredukowano. Obszar Ukrainy po 
zmianie tej podzielony był na 41 okręgów z pozostawieniem Re
publiki Mołdawskiej, oraz 632 rejony. Na jeden okręg wypadało 
średnio 15 rejonów, na jeden rejon około 20 rad wiejskich 
(sielrad). 

Podział 1-VIII-1925 r. z niewielkiemi zmianami przetrwał 
do 1930 r. W ciągu tych pięciu lat można zauważyć na Ukrainie 
wzmożoną działalność instytucyj naukowych i kulturalnych. 
W czasie tym ukazał się szereg wydawnictw, poświęconych sta
tystyce, geografii, krajoznawstwu oraz sprawom gospodarczym. 

Rys. 3. Podział na okręgi z dn. 13-VI-1930 r. 

W grudniu 1926 roku przeprowadzony został powszechny spis 
ludn<;>ści (pi':r~szy P.° 1897 r.). Wszystkie te .Prace uwzględniają 
podz.1ał admin1stracy1ny 1925 r., dlatego podział ten zasługuje na 
spec1alną uwagę 1). 

Do roku 1930 zredukowano ilość rejonów oraz skasowano 
rej_?n Pa~łogradzki (wcielony do okręgu Jekaterynosławskiego 
procz reJ. Łozowa włączonego do okręgu\ Charkowskiego). W dn. 
1-1-1929 r. mamy na Ukrainie 40 okręgów i 584 rejony. 

1
) K~misarjat ~o spraw wewnętrznych na Ukrainie wydał administracyjną 

mapę Ukramv w skali 1:1 250 OOO poraz pierwszy w 1925 r., poraz drugi w 1927 r. 
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Prócz zmian wewnętrznych została w tym czasie skorygo
wana granica Ukrainy z Białorusią i R.S.F.S.R. (miasta Tahanróg 
i Szachta przeszły do R.S.F.S.R.). · 

Skasowanie okręgów poprzedziła znaczna ich redukcja 
w czerwcu 1930 r. Rozporządzenie W.U.C.W.K. z dn. 13-Vl-1930 r. 
skasowało 13 następujących okręgów: Kamieniec Podolski, Sze
petówka, Korosteń, Mohylów, Głuchów, Pryłuka, Niżen, lzium, 
Kupiańsk i Starobielsk (włączone całkowicie do okręgów sąsied
nich) oraz Tulczyn, Pierwszomajsk i Romny (podzielone pomiędzy 
okręgi sąsiednie). Ilość okręgów zmiejszyła się do 27 (patrz rys. 3). 

Ostatni podział istniał zaledwie trzy miesiące, należy go 
jednak brać pod uwagę, ponieważ na tym podziale opierają się 
wszystkie rozporządzenia, tyczące si~ likwidacji okręgów i wpro
wadzenia dwustopniowego systemu administracyjnego. 

Nowy podział admlnl•tracyjny Ukrainy 
z dn. 15-IX-1930 r. I 3-11-1931 r. 

Po skasowaniu 13 okręgów w czerwcu 1930 r. nastąpiło 
zupełne ich zlikwidowanie rozporządzeniem W. U. C. W. K. 
z dn. 2-IX-1930 r. Nowy podział stał się obowiązujący od dn. 
15-IX-1930 r. 

Skasowanie okręgów miało cele przedewszystkiem polityczne 
(więcej bezpośredni wpływ centrum na komitety rejonowe i rady 
wiejskie)i wątpliwem się zdaje usprawnienie administracji przy 
istnieniu kilkuset jednostek, podległych bezpośrednio władzy 
centralnej. 

Toteż tendencja do zmniejszenia ilości tych jednostek już 
się zaznaczyła w rozporządzeniu W.U.C.W.K. z dn. 3-Il-1931 r., 
redukującym ilość rejonów z 484 (ustalonych 15-IX-1930 r.) do 
365 a więc o 25°/0• Nowy podział prócz rejonów ustala miasta, 
a właściwie obszary miejskie, wydzielone jako samodzielne jed· 
nostki administracyjno-gospodarcze na prawach rejonów. 

Rol~ rejonowych komitetów wykonawczych pełnią w tych 
obszaraah rady miejskie. Miast takich obecnie mamy 19i prócz 
tego nadal wchodzi w skład„Ukrainy Autonomiczna Republika 
Mołdawska. 

Rejony i miasta samodzielne podzielone są na kategorie 
w zależności od znaczenia i wielkości. Z pośród rejonów 25 
uznano za „reiony narodowościowe,., z tych jeden narodowości 
polskiej (Marchlewski, pod Żytomjerzem, uznany już przedtem 
za rejon polski). Narazie rozporzadzenia nie wvjaśniaja na czem 
polel!a wydzielenie „rejonów narodowościowych" oraz jakie prawa 
naich obszarze posiada język danej narodowości. Rejon Marchle
wski obeimuje 33 rady wiejskie o znacznej przewadze ludności 
polskiei (69°/o podług spisu 1926 r.). 

Wainiejsze szczegóły nowego podziału Ukrainy, uwzględnia
jąc zmiany zaszłe w lutym 1931 r., są następujące. 
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Władze centralnea W szechukraiński Centralny Komitet 
Wykonawczy (W. U. C. W. K.) i Ukraińska Rada Komisarzy Ludo
wyc~ (R. N. K. U. S. R. R.) mają siedzibę w stolicy Ukrainy Char
kowie. 

Rejony 1 . 1:łady wlejalde. Ilość rtljonów w porównaniu 
z dawnym podziałem zredukowano we wrześniu 1930 r. o 148 
w lutym .1931 r. o .dalsze 119, doprowadzając ich liczbę do 365'. 
Nowe reJony podzielone są na 3 kategorje, a mianowicie: 

Kateiorji 3-ej (rejony posiadające 15-IX-1930 3-Il-1931 
najliczniejszy skład 
władz wykonawczych) 50 49 rejon. 

2-ej . . . . 112 110 
ff 

1-ej . . . : . . =·-·-· _. __;_32.....:2 __ .....:2;;.;0;.;;6_!!,." _ 
Razem 484 365· rejon. 

" 
li 

Na czele rejonów stoją rejon. komitety wykonawcze (R.W.K.). 
. Granice n.owych rejonów odpowiadają przeważnie dawnym. 

Są Jednak .zmiany większe, np. 17 nowych rejonów przecina 
dawne gramce okręgów. 

Z rejonów, uznanych za narodowościowe, mamy 3-Il-1931: 

narodowości rosyjskiej . 8 rejonów 
,, niemieckiej . 7 ,, 
„ żydowskiej . . 3 rejony 
,, bułgarskiej . 3 ., 
,, greckiej 3 ,, 
,, polskiej 1 rejon (Marchlewski) 

Razem . . 25 rejonów 
Ilość rad wiejskich (,,sielrad") pozostała prawie bez zmiany 

(około 10.~ na całym . o.bs~arze Ukrainy}, . ~a jede!l rejon wy
pada. średm~ 27. rad .wie1skich. Rady w1e1skie obeJOlują nieraz 
po kdka osiedli (wsie, osady, chutory i t. d. średnio 5 osiedli 
a. 2.~00 mieszkańców na jedną radę). Tylko drobne lub blizk~ 
siebie położone wsie nie posiadają własnej „sielrady". 

. W końcu sprawozdania podajem}' dokładny spis wszystkich 
reJonów oraz schematyczną mapkę administracyjną Ukrainy 
uwzględniającą również podział na okręgi z r. 1925. ' 

Miasta. Ogółem naliczamy na Ukrainie 95 miast z któ
rrch 19. wydzielonych zostało jako samodzielne jednostki admi
n1~trac~Jno:gospodarcze na prawach rejonów')i 72 miasta są sie
dz1bam1 re1onów. 

R~zporządzenie z dn. 2-IX-1930 r. dzieli miasta na cztery 
kategorie oraz osobno wydziela 4 największe miasta, posiadające 
odrębny skład władz wykonawczych. 

K 
1
) W lutym 1931 r. do poprzednich 18 samodzielnych miaat dołączono m-to 

rzywy Róg łącznie z refonem. 
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Do miast wydzielonych administracyjnie dołączono większe 
obszary (obejmujące nieraz całe dawne rejony), których "sielra
dy" podporządkowane są radom miejskim. 

Następujące miasta zostały wydzielone administracyjnie1) : 

Poza kategorjami: 1) Charków (Charkiw) - 417.342 miesz· 
kańców (oraz 44 rady wiejskie i osada miejska Merefa - 11.718 
mieszk.), 2) Kijów (Kyjiw) - 513.637 m. (51 r. w.). 3) Odesa -
420.862 m., 4) Dnipropetrowśke (daw. Jekaterynosław)- 232.925 
m. (32 r. w. i m-to Kamjanśke - 34.150 m.). 

1-ej kategorii (najliczniejszy skład władz wykonawczych): 
5) Berdyczów (Berdycziw) - 55.613 m. (32 r. w.), 6) Cherson -
58.801 m. (20 r. w.), 7) Dmytryjiwśk Stalinśkyj - 51.471 m. (20 
r. w.), 8) Kremenczuk - 58.832 m. (30 r. w.), 9) Krzywy Róg 
(Krywyj Rih) - 31.285 m. (35 r. w.), 10) Łuhańsk (Łuhanśke) -
71.765 m. (10 r. w.), 11) Marjupil - 41.341 m. (5 r. w.), 12) My· 
kołaiiw - 104.909. m. (32 r . w.), 13) Połtawa-91.984 m. (30 r. w.), 
14) Staline (dawna Juzówka) - 105.857 m. (16 r. w.), 15) Sumy -
44.213 m. (23 r. w.), 16) Winnica (Winnycia) - 57.990 m. (29 r. w.), 
17) Zaporiżja (dawny Aleksandrowsk) - 55.744 m. (16 ~ w.), · 
18) Zinowjiwśke - 66.467 m. (22 r. w.), 19) Żytomierz (.t.yto
myr) - 76.678 m. (20 r. w.). 

Rady miejskie miast 2-ej, 3-ej i 4-ej kategorji podporząd
kowane są rejonowym komitetom wykonawczym, są to: 

2-ei kategorji: 1) Artemiwśke (dawny Bachmacz), 2) Czer· 
kasy, 3) Czernihów (Czernihiw), 4) Kamieniec Podolski (Kam
janeć Podilśkyj), 5) Melitopil, 6) Płoskirów (Proskuriw), 7) Hu· 
mań (Umań). 

3-ej kategorii: 1) Ałczewśke (dawny okręg Łuhańsk), 2) Ber
dianśke (daw. okręg Marjupol), 3) Biała Cerkiew (Biła Cerkwa), 
4) Izium, 5) Konotop (Konotip), 6) Kostiatyniwka (d. okr. Arte
mowsk), 7) Korosteń, 8) Łubnie (Łubni), 9) Mohylów Podolski 
(Mohyliw Podilśkyj), 10) Niżen, 11) Pryłuka, 12) Romny (Ro
meo), 13) Rvkowe (dawne Jenakijewo, daw. okręg Artemowsk), 
14) Słowianśk (d. okr. Artemowsk) i 15) Tulczyn. 

4-ej kategorji: 1) Biłopilla (d. okr. Sumy), 2) Bohoduchiw 
(d. okr. Charków), 3) Choroł (d. okr. Łubnie), 4) Czuhuiw (daw. 
okr. Charków), 5) Debalcewe - 13.112 m. (d. okr. Artemowsk), 
6) Drużkiwka - 12.991 m. (d. okr. Artemowsk), 7) Hadiacz (daw. 
okręst Sumy), 8) Hajsyn, 9) Henicześke (daw. okrę,l Melitopol), 
10) Horliwka (d. okr. Artemowsk), 11) Hłuchiw (d. okr. Konotop), 
12) Hryszyne (d. okr. Artemowsk), 13) Kobylaky (d. okręg Poł
tawa), 14) Koziatyn, 15) Kramatorska (daw. okr. Artemowsk), 
16) Krasnyj Łucz (d. okr. Łuhańsk), 17) Krasnohrad (daw. Kon
stantynograd, d. okr. Połtawa), 18) Kupjanka (d. okr. Charków), 
19) Łebedyn (d. okr. Sumy), 20) Łysyczanśke (d. okr. Artemowsk), 

1
) W spisie miast podane s, oficjalne nazwy ukraldskie. 
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21) Łozowa (d. okr. Charków), 22) Łochwycia (d. okr. Łubnie), 
23) Myrhorod (d. okr. Łubnie), 24) Nikopil (d. okr. Krzywy Róg) 
25) Nowhorod Siwerśkyj (d. okr. Konotop), 26) Nowomoskowśk 
(d. okr. Dniepropietrowsk), 27) Ochtyrka (daw. okręg Charków) 
28). Ołeksandrija {d. okr. Kremenczuk), 29) Pawłohrad (d. okręg 
Dmepropietrowk), 30) Perejasław (d. okr. Kijów), 31) Perszo
majśk (dawny Olwiopol), 32) Pyriatyn (d. okr. Łubnie), 33) Ra
domyśl (Radomyszel, d. okr. Wołyński), 34) Synelnykowe (daw. 
okr: Dniepropietrowsk), 35) Smiła (d. okr. Czerkasy), 36) Staro
bilśke (d. okr. Łuhańsk), 37) Starokonstantynów (Starokostian
tyniw), 38) Szepetówka (Szepetiwka), 39) Szostka (d. okr. Ko
notop), 40) Wełykyj Tokmak (d. okr. Melitopol), 41) Werchnie-
11.145 m. (d. okr. A!temowsk), 42) Wowcza (d. okr. Charków), 
43) Zasław, 44) Zwmogródka (Zwenyhorodka), 45) Zińkiw (daw. 
okr. Połżtawa), 46) Zołotonosza (d. okr. Czerkasy), 47) Zmie
rzynka ( merynka), 48) Zwiahel (Nowohrad Wołynśkyj). 

Ogółem w oficjalnem rozporządzeniu mamy 89 miast, które 
został~ tu wymienione. Jedno miasto Kamjanśke podporządko
wane Jest radzie miejskiej miasta Dniepropietrowska. Pięć miast 
~ostało w wykazie urzędowym pominięte, figurują one natomiast 
Jako miasta w wykazach siedzib rejonów, są to: Owrucz, Połonne, 
Snowśk (d. okr. Czernihów), Putiwel i Krołeweć (d. okr. Kono
top). Pominięcie tych miast trudno narazie wytłumaczyć. Praw
dopodo~nie będą one również zaszeregowane do odpowiednich 
kategorJt. Miasta: Drużkiwka, Debalcewe i Werchnie w dawnym 
okręgu Artemowsk nie są siedzibami rejonów (należą do rejonów 
Kostiatyniwka, Rykowe i Łysyczańske). 

Osady mfejakfe. Miejscowości, uznanych urzędowo za 
osady miejskie, mamy na Ukrainie 80, z których 71 figuruje jako 
siedziby rejonów; pozostałe 9 są następujące: 

1) Kriukiw (5.204 m., d. okr. Kremenczuk) 
2) Kupjanka Wuzłowa (3.162 m., d. okr. Kupiańsk) 
3) Lubotyn (7.666 m., d. okr. Charków) 
4) Łozowa Pawliwka (6.383 m., d. okręg Łuhańsk) 
5) Marjupil-Port (7.705 m., d. okr. Mariupol) 
6) Merechwa (11.718 m., d. okr. Charków) 
7) Radul (4.656 m., d. okr. Czernihów) 
8) Sosnycia (6.948 m., d. okr. Konotop) 
9) Worotba (1.414 m., d. okr. Sumy). 

Rady miejskie osad podporządkowane są rejonowym komi
tetom wykonawczym, prócz os. m. Merechwa, podporządkowanej 
radzie miejskiej m. Charkowa. 

Mfaateczka ł wale. Zaliczenie miejscowości do miasteczek 
zawsze ma w sobie pewną dowolność, ponieważ opiera się nie na 
odrębności administracyjnej, lecz na znaczeniu i roli, jaką ta miej
scowość odegrywa w najbliższej okolicy. Spis miejscowości 
~ charakterze miejskim w 1923 r. objął dawne miasteczka Ukra
my, natomiast przy powszechnym spisie ludności 1926 r. wiele 

28 -

z miasteczek tych zostało zaszeregowanych do ~i~js~o~oś~i ~i~j
skich. Spis 1926 r. dzielił miejscowości na mi~J~kie i w~eJs~i!, 
kierując się zgóry ustaloną zasadą1 ). \Yrk~zy mieJsc.owości mieJ
skich wyróżniają tu miasta i osady mie1skie, natomiast określ':
nie miasteczko" nie figuruje wcale. Szereg dawnych tra?rcy1-
nych' miasteczek na Ukra!nie znajduj.emy w ~ykaz~ch m1e1sc~: 
wości wiejskich na równi ze wsiami .. Pom,1mo teJ degradac1i 
miasteczek przy spisie ludności 1926 r. ftguruJą one nadal w wy
dawnictwach i rozporządzeniach urzędowych. Wykaz nowych 
rejonów (z dn. 15-IX-1930) zawiera 143 ':ll~ejscowości, .P<;>danych 
jako miasteczka, spotykamy jedna~ w spi~ie ~ym ró.w~iez dawne 
znane miasteczka, zaliczone do wsi (np .. Zińkow, K1taJgr?d, Sta
nisławczyk). Widzimy więc tu pewną meko~sekwenc)ę. i zamęt: 

Jako siedziby rejonów nie zawsze wybierano mi':Jscowości 
największe. Starano się rów~~ż uwzgl~dnić wa~unki l~kalne, 
które zapewniały niektórym mie1scowośc1om szy~ki r?z.wóJ, pr_zy 
wyborze ich za centrum . dane~o o.bszar'?-· W mektorych. r':Jo
nach narodowościowych Jako siedziby reJonów W)'.brano mewiel.
kie kolonie o wybitnej jednak przewa~ze daneJ narodowości. 
Wśród siedziby rejonów figuruje nawet Jeden futor. . . . 

Siedziby nowych rejonów podług charakteru m1eJscowośc1 
podzielone są jak następuje: 

15-IX-1930 3-Il-1931 

Miast . . . . 73 72 
Osad miejskich 72 71 
Miasteczek . . . . 143 92 
Wsi . . . . • . 177 110 
Osad . . . . . 12 12 
Kolonij 5 5 
Futor . . . . 1 1 
Przysiółek (,.sieliszcze") 1 1 

„ stacyjny . . 1 
Razem . . 484 365 

Załączone poniżej wyka~y re.io.nów i i~h s~edzib orez wszyst
kich innych miejscowości na Ukramte, pos1ada1ących P~J?-ad 5.000 
mieszkańców lub zaliczonych do ważniejszych pr~y spisie ludno
ści 1926 r., uwzględniają dawny P?dział na okręgi .z r~ku 11925. 
Podział ten również był uwzględmony przy wykazie miast.> 

•) Patrz „Powszechny apis ludności w Rosji sowieckiej 17-Xll-1926 r." Nr. 
3-4 „Wiadom. Służby Geograf." 1928 r. 

•) Urzędowe wykazy rejonów opierają się na podziale ad_miniatracyjnym 
z czerwca 1930 r. Uważaliśmy jednak za wskazane ze wzflęd6w Jut wyłuszczo
nych oprzeć się na podziale z roku 1925. Wykazy dla każdeg? okręgu uło~one 
zo1tały podług alfabetu polskiego prócz tego dodano nazwy pols1'1e dla zachodniego 
obazaru Ukrainy oraz ilości mieszkaflców dla wszystkich siedzib rejonów podług 
spiau ludności 1926 r. Rejony skasowane w lutym 1931 r. zaznaczone li\ ~url~WI\ 
z podaniem wyjaśnienia dokĄd zostały wcielone (w rubryce nazw przylDl<!tntk~o
wych), Wszystkie siedziby rejonów mail\ w wykazie urzędowe nazwy ukraili1 ie. 
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Rejony ł ich ałeclzłby na Ukrainie podług podzłalu 
aclmłnłatracyjnego z dnia 15.IX.1930 r . 

(z uzwzględnieniem zmian zaszłych dn. 3.ll.1931 r., oraz okreg6w 1925 r.) 

Rejony skasowane 3.II.1931 r. oznaczone Sil kursyw,. 

(Wykaz podaje następujące szczegóły kolejno: liczbę porz,dkow,, odpowiadającą 
liczbie na schemacie, siedzibę rejonu, ilość mieszkaflc6w w siedzibie rejonu, przy
miotnikow, nazwę rejonu w brzmieniu ukraitiskiem, kategorje rejonu, oraz przy-

naletność do okręgu z r. 1925). 

Skróty: m-to-miaato, os. m.-osada miejska, w.-wieł, os.-oaada, koL-kolonja, 
fut.-futor, prz.-przysi6łek, prz. st.-przysi6łek stacyjny. 

1 w. Barasze (Baraszi) - 3,872 - Barasziwśkyj-1 
2 m-ko Bazar - 2,293 - Bazarśkyj-1 
3 w. Czopowicze (Czopowyczi) - 9,369 - (wlqcz. do ref. Malin) 
4 m-ko Emilczyn (Emilczyne) - 3,609 - Emilczynśkyf - 2 
5 m-ko Horodnica (Horodnycia) - 2,721 - Horodnyćkyj - 1 
6 m - to Kor o• te li - 12,012 - Korostetiskyj - 2 
7 m-ko Ługiny (ł.uhyny) - 3,796 - Łuhyn,kyj - 1 
8 m-ko Narodycze (Narodyczi) - 6,126 - Narodyćkyj - 1 
9 os. m. Malin (Małyn) - 8,816 - Małvnśkyj - 1 

Korosteń 

" 

10 os. m. Olewsk (Ołewśk) - 5,060 - Ółewśkyj - 1 
11 m-to Owrucz - 6,416 - Owrućkyj - 2 „ 
12 m-ko Sławeczna (Słoweczna) - 2,213 - Słoweczanśkyj - 1 ,, 
13 m-ko Baranówka (Baraniwka) - 5.367 - Baraniwśkyj-1 Woły11 (Żytomierz) 
14 01. m. Czerniach6w (Czerniachiw)-5,523-Czerniachiwśkyj-1 ,. . 
15 m·ko Jarul1 - 2.323 - Jarunśkyj - 1 
16 os. m. Koro1tesz6w (Korostysziw)-8,092-Korostysziwśkyj-1 
17 w. Marelllewak C•arcllłewik dawDJ Dowbyaz)-2.o70-Marchłewśkyj 

(rejon narodowości polskiej) - 1 . .. 
18 w. Potyj6wka (Potijewka) - 2,081 - Potijiwśkyj 1 . .. 
19 m-ko Puliny (Pułyn)-3,367-Pułynśkyj (rej. narodowości niemieck.)-1 „ 
20 m - to Rad omy śl (Radomyszel)- 12.932 - Radomyszlśkyj - 2 „ 
21 01. m. Romanów (Romaniw) - 7.560 - im. Dziertynśkoho - 2 „ 
22 m-ko Trojanów (Trojaniw) - 5,151 - Trojaniwśkyj -1 ,. 
23 01. m. Wołodarśk (Kutuzowo dawne Horoszki)-4,015-Wołodarśkyj-l „ 
24 m - to Z w i a he 1 (Nowobrad Wołynśkyj, Zwiahel) - 14,897 -

Nowohrad-Wołynśkyj (Zwiahelśkyj) - 3 
25 m-ko Annopol (Annopil) - 1,897 - (wlqcz. do rej. Slawuta) 
26 w. Antoniny - 2,569 - Antoninśkyj - 1 
27 m·ko Baza/ja (Bazalija)--J,020-(wlqcz. do rej. Teo/lpol) 
28 m-ko Hryc6w (Hryciw) - 4,247 - Hryciwśkyj - 1 
29 m·ko Knrsll6w (Krasy/iw) - 7,925 - (wlqcz. do rej. Antoniny) 
30 m-ko Lachowce (Lachiwci) - 1,581 - Lachiwećkyj - 1 
31 w. Plutne - 3,379 - (wlqcz. do rej. Zastaw) 
32 m - t o P o ł o n n e - 16,400 - Połonśkyf - 2 
33 os. m. Sławuta - 10,478 - Sławutśkyj 1 . 
34 m ·to Star ok o n I ta n ty n 6 w (Starokoitiantyniw)-16.807-

Szepet6wka 

Starokostiantyniwśkyj - 3 
35 m - to S ze pet 6 w ka (Szepetiwka) -14,693-Szepetiwśkyj - 2 „ 
36 m-ko Teofipol (Teofypil) - 3,676 - Teofypilśkyj - 1 „ 
37 m - to Z as ław {dawny Izjasławl) - 11,707 - Zasław,kyj - 2 „ 
38 m-ko Andrusz6wka (Andrusziwka) - 4.921 - Andrusziwśkyj - 2 Berdyczów 
39 os. m. Cudn6w (Czudniw) - 7,867 - Czudniwśkyj - 2 
40 os. m. Januszpol (Januszpil) - 7,147 - Januszpilśkyj - 1 
41 m - to Ko z i at y n - 14,990 - Koziatynśkyj - 3 
42 os. m, Lubar - 11.752 - Lubarśkyj - 2 
43 w. Machnówka (Machnlwka) - 5,889 - Machniwśkyj - 1 
44 w. Plisków (Płyskiw) - 4,187 - Płyskiwśkyj - 2 
45 w. Pohrebyszcze - 9,647 - Pohrebyuczenśkyj - 2 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

78 

~ 79 
80 

81 

82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 
94 
95 

96 
97 

98 
99 

100 
101 

m-ko Rutyn - 4,643 - Rui.ynśkyj - 2 Berdyczów 
m-ko Ułanów (Ułaniw) - 2,841 - Ułaniwśkyj - 1 
w. Wczorajazll - 3,777 (wlqcz. do rllj. Rutyn) .. 
os. m. Chmielnik (Chmilnyk) - 10,792 - Chmil~yćk,yj - 2 Winnica 
m-Jco Daaz6w (Daaziw) - 5,481 - (wlqcz. do reJ. I/Ince) 
os. m. Iliń.ce (Linei, Illinci) - 11,552 - Linećkyj (lllinećkyj) - 1 
m-ko Kalinówka (Kałyniwka) - 2,418 - Kałyniwśkyj - 2 
os. m, Lityn - 8,382 - Litynśkyj - 2 
os. m. Lipowiec (Łypow~ć) - 8,638 - Łypow~ćkyj ;-- 1 
os. m. Niemirów (Nemynw) - 7,300 - NemynwśkyJ - 1 
w. Sitlcowc" (Sytlciwci) - 3,523 - (wlqcz. do rllj, Nlllmlr6w) 
m•lro Turb6w (Turbiw) - 3,140 - (wlqcz. do rej. Upowiec) 
m-ko Tywr6w (Tywriw) - 3,419 - Tywriwśkyj - 1 • 
m-ko Woronowica (Woronowycia) - 3,835 - Woronowyćk:fl - 1 
m. to Z mi e r z y n k a (Żmerynka) - 22,241 - Żmerynśky1 - 3 „ 
m.Jw Czarny Ostr6w (Czornyj Ostrlw)-2,061-(wl. do rllj, Ploslrlr6w) Płoskir6w 
os. m, Deretnia - 5,659 - Derażnial1śkyj - 1 
m-/co Felaztyn - 2,337 - (wlqcz. do re/. Qr6delc) 
os. Frydrych6wka (Frydrychiwka) - Wołoczyśkyj - 1 . 
m-ko Gródek (Horodok Proskuńwśkyj) - 7,787 - HorodoćkYJ - 1 
m-ko Jarmolil1ce (Jarmołynci) - 6,678 - Jarmołynećkyj - 1 
w. Juryflce (Jurynci) - 2,386 - Jurynećkyj - 1 
m-Jco Kupie/ (Kupel) - 4,235 - (wlqcz. do rllj. Woloczyslclego) 
os. m. Latyczów (Latycziw) - 7.160 - Laty~ziw.śkyj. - 1 
m-ko Michałpol (Mychałpil) - 3,924 - Mychałp1lś!m ;-- 1 
os. m. Międzyb6t (Med.tybit) - 11,609 - Medtyb1tky] - 1 
m - to Płoski r 6 w (Proskuriw) - 31,989 - Proskur1wśkń - 3 
m-/co Stara Sieniawa (StaraSynlawa) - 2,749- (wt. do rej. latycz6w) 
m-ko Wolkowińcll (Wollcowyncl) - S,775 - (wlqcz. do rej. Dt1ratnla) 
m•ko Czemerowce (Czemeriwci)-1,417-Czemeriwećkyj-1 Kamieniec Podolski 
os. m. Dunajowce (Dunajiwci)-8,574-Dunai.iwećkyj-1 .. " 
m - to Kam ie n ie c Podolsk i (Kamjanef)-32,051-

Kamjanećkyj - 3 • 
w. Kltajgr6d (Kytaj,Horod) - l,~90 - (wlqcz. do rej. Stara 

Uszyca) 
w. Kupin (Kupyn) - 2,931 - (wlqcz. do ref. Smotrycz) 
m-/co Mińlcowce (Mynlciwci) - 1,922 - (wlqcz. do rejonu 

Nowa Uszy_ca) 
os. m. Nowa Uszyca (NowaUszycia) - 6,490 - Nowo-

uszyćkyj - 1 . 
m-ko Orynin (Orynyn) - 1,943 - OrynynśkyJ - 1 
m-ko Smotrycz - 3,686 - Smotryćkyj - 1 
m-ko Sołodkowce (Sołobkiwci)- 3,340 - Sołobkiwećkyj -1 „ 
m-ko Stara Uszyca (Stara Uszycia)-3,009-Starouszyćkyj-1 
m-ko Woflkowce (Zatonśke) - 1,906 - Zatonśkyj - 1 .. " 
w. Zińlc6w (Zińlciw) - 3,2,08 - (wlqcz. do rQj, lłońlcowce) .• .. 
w. Babczyl1ce (Babczynci) - 7,958 - Babczynećkyj - 1 Mohylów Podolaki 
os. m. Bar - 9,430 - Barśkyj - 1 .. ·• 
m·ko Czernijowc" (Czerniwc1) - 1,950 - (wlqcz. do rejonu 

Babczyńce) 
m·lco Joltuszk6w (Jattuszklw)-5,509-(wlqcz. do rej. Bar) 
os. m. Jampol (Jampil) - 6,289 - Jampilśkyj - 2 
m,/co Jaryszów (Jarysziw)-3,492-(wlqcz. do r~i· Hobyl6.w) 
m-ko Kopajgr6d (Kopajhorod)- 2,938- Kopa!hor.odśkY1 - 1 
m-ko Kuryłowce Murowane (Murowano-Kuryliwc1) - 4.464 -

Murowano-Kuryliwećkyj - 1 . 
m-ko Łuczyniec (Łuczyneć)-1,919-(wlqcz. do reJ. Kopajgr6d) .. 
m-to Mo h y 16 w Podolsk i (Mohyliw Podilśkyj) - 22,923 

Mohyliwśkyj - 2 . . 
w. Stanisławczyk - 6,034 - Stan11ławczyćky1 - 1 . 
os. m. Szarogr6d (Szarhofod) - 4,416 - Szarhorod.śkY1 - 2 .. .. 
os. m. Berszada (Berszad) - 11,847 - Berszadśky1 - 3 Tulczyn 
os. m. Bracław (Brasław) - 7,842 - Brasławśkyj - 1 
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m-to H a j • y n - 15,330 - Hajsynśkyj - 3 Tulczyn 
m·lco Czeczg/nilc (Czeczilnyk) - 6,46J - (wlqcz. do rej. Obodówka) 
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w. Dtulinka (D.tułynka) - 4.413 - D.tułynśkyj - 2 
m·ko Krzy.topol (Kry.topił) - 2,986 - Kry.topilśkyj - 1 
m-ko Ładyżyn - 2,28J - (wlqcz . do rej. Hajsyn i Trościaniec) 
m·ko Miastków/ca (Miastkiwka) - J,65J - (włącz. do rej. Krzyżopof) 
m-ko Obodówka (Obodiwka) - 8.603 - Obodiwśkyj - 1 
m-ko Pieszczanka (Piszczanka) - 3,112 - Piszczanśkyj - 1 
m·/co S!pików (SzP.Hkiw) - J,422 - (włącz. do rej. Braclaw) 
01. m. Tomaszpol Tomaszpil) - 5.985 - (Tomaszpllśkyj) - 1 
m-ko Trościaniec Trostianeć) - 3,236 - Trostianećkyj - 1 
m-to Tu 1 czy n - 17,391 - Tulczynśkyj - 2 
m-/co Wapniarka - 1,4JJ - (włqcz. do rej. Tomaszpof) 
w. Baba.nka - 4,432 - Babanśkyj - 1 
m-ko Bulri - 3,028 - Bućkyj - 2 

.. 
Humań 

m-ko Chrystynówka (Chrystyniwka) - 4,271 - Chrystyniwśkyj - 2 
m-to Hu m a ń (Umań, Humań) - 44,812 - Umanśkyj - 3 
m-lco Ka/nibloto (Katerynopil, Kałnybołoto)-7,567-(włqcz. do rej Talm,) .. 
w. Ładyżynka - 3,501 - (włącz. do rej. Humań) 
m-ko Lisianka (ł..ysianka) - 6,218 - Łysianśkyj - 2 
w. Mańlcówlca (Mańkiwlca) - 6,557 - (włącz. do rej. Buki) 
m-ko Manastyryszcze - 2,045 - Manastyryszczenśkyj - 2 
m-ko Oratów (Oratowe) - 2,764 - Oratiwśkyj - 1 
w Podwysokie (Pidwysoke) - 4,514 - (włqcz. do rej. Babanka) 
08, m. Taine - 10,652 - Talniwśkyj - 2 
m-ko Teplik (Tepłyk) - 7.011 - Tepłyćkyj - 2 „ 
m-to Z w i n ogr 6 d ka (Zwinohorodka) - 18,018- Zwiaohorodśkyj - 2 
m-ko Zaezków (Żaszkiw) - 4,497 - Żaszkiwśkyj - l 
m-to Biała C e r kie w (Biła Cerkwa) - 42,974 - Biłocer-

kiwśkyj - 3 Biała Cerkiew 
08. m. Bohusław - 12,111 - Bohusławśkyj - 2 
os. m. Fastów (Chwastiw) - 14,208 - Chwastiwśkyj - 2 
w. Hrflbinky - 4,737 - ~włącz. do rej. Biała Cerkiew) 
m·/co Kornin (Kornyn) - 'S,i 54 - (włącz. do rej. Popie/nia) 
w. Mironów/ca (Myroniwka) - 4,484 - (włącz. do rflj. Bobusłow) 
m-ko Popielnia (Popilnia) - 2,334 - Popilnianśkyj - 2 
m-ko Rokitno (Rokytne) - 7,259 - Rokytianśkyj - 1 
os. m. Skwira (Skwyra) - 13.912 - 8kwyrśkyj - 2 
m-ko Stawiszcze - 5,029 - Stawiszczanśkyj - 1 
01. m. Taraszcza - 10,710 - Taraszczanśkyj - 2 
m-ko Tetyjów (Tetijiw) - Tetijiwśkyj - l 
m·/co Uzyn - ó,!}54 - (włącz. do rej. Rokitno) 
m-ko Wołodarka · - 3,588 - Wołodarśkyj - l 
w. Wfl~lce Poloweć/ee - 4,344 - (włącz. do rej. Skwira) 
m-ko Boryszpol (Boryszpil) - 11.578 - Boryszpilncy; - 1 
m-ko Berezań - 7,607 - Berezanśkyj - 2 
w. Borodianka - 3,896 - Borodianśkyj - 1 
m·ko Byszów (B).:'.&Ziw) - 4,164 - (włącz. do rej . Brusllów) 
m-ko Brusiłów (Brusyliw) - 5,100 - Brusyliwśkyj - 1 
m-ko Chabne - 3,158 - Chabnenśkyj - 1 
01. m. Czarnobyl (Czornobyl) - 8,088 - Czornobylśkyj - 1 
m-ko Dymer - 3.613 - Dymerśkyj - 1 
m-ko Iwanków (Iwańkiw) - 2.886 - lwańkiwśkyj - 1 
w. Nowfl Szepfl~czi - 1,893 - (włqcz. do rflj . Czarnobyl) 
m-ko Kaharłyk - 8.060 - Kaharłyćkyj - 2 
m-ko Makarów (Makariw) - 2,738 - Makariwśkyj - 2 
m-ko Obuchów (Obuchiw) - 9.773 - Obuchiwśkyj - 2 
m ·to Per ej as ław - 15,466 - Perejasławśkyj - 3 
w. Rozwa.tiw - 3.092 - Rozwa.tiwśkyj - 1 
m-ko Rzvszczyw - 8,535 - Rzyszczywśkyj - 2 
os. m, Wasilków (Wasylkiw) - 21,322 - Wasylkiwśkyj - 2 
w. Wełyka-Dymerka - 7,794 - Wełyko-Dymerłkyj - 1 
w. Żukyn - 2,908 - Żukynśkyj - 1 

Kijów 
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os. m. Berezna - 9,860 - Berezniańśkyj - 1 
m-to Czernihiw - 35.234 - Czernihiwśkyj - 3 
os. m. Dobrianka - 4,996 - Dobrianśkyj - 1 
os. m. Horodnia - 4.992 - Horodnianśkyj - 2 
w Kozet - 3,974 - (włqcz. do re;. Czernibiw) 
w: Ku~kiwka - 2,828 - (włącz. do rej. O~sziwlca) 
m-ko lubycz - 4,074 - (włqcz. do rej. Ripky) 
m-ko Ołysziwka - 5,263 - Ołysziwśkyj - 1 
01. m. Oster - 6,837 - Osterśkyj - 2 
m-ko Ripky - 4.100 - Ripkynśkyj - 1 
m-to Snowśka - 6,850 - Snowśkyj - 1 

175 m-ko Bobrowycia - 7,018 - Bobrowyćkyj - 2 
176 os. m. Icznia - 11.983 - lcznianśkyj - 2 
177 w. Komar/w/ca - 4,450 - (wlqcz. do re/. N/żen) 
178 os. m. Kozełeć - 3,476 - Kozełećkyj - 1 
179 m-/co Łasyniwka - 9'172 - (włącz. do rej. Nosiw/ca) 
180 m - to N i.te n - 37.990 - Ni.tynśkyj - 3 
181 m-ko Nosiwka - 12.955 - Nosiwśkyj 2 . 
182 • m-lco Nowa·Ba8ań - 8,715 - (wlqcz. do rej. Bobrowyc,a) 
183 os. m. Bachmacz - 6,817 - Bachmaćkyj - 2 
184 m•/co Baturyn - J,836 - (włącz. do rej. Bacbmacz) 
185 os. m. Borzna - 10.903 - Borznianśkyj - 1 
186 w. Buryn - 5,690 - Burynśkyj - 2 
187 m-/co Cbolmy - 2,!}20 - (włącz. ~~ rej .. Koriulciwlca) 
188 w. Dmytrijiwka - 3,826 - Dmytn11wśky1 - 1 . . . 
189 m. to Ko n ot op (Konotip) - 33,571 - Konohpśky1 - 3 
190 os. m. Koriukiwka - 6.621 - Końukiwśkyj - 1 
191 os. m. Korop - 6,481 - Koropśkyj - 1 
192 m-to Krołeweć - 12,580 - Krołewećkyj - 2 
193 os. m. Mina - 7,246 - Minśkyj - 1 
194 08. m. Sosnycia - 6,948 - (włqcz. do rej . Mina) 

m. to H ł u chi w - 16,000 - Hłuchiwśkyj - 3 
m-lco Jampil - 4.312 - (włącz. do rej. Szostka) 

Czernihów 

Nie.tyn 
(Ni.ten) 

Konotop 

Głuchów 
(Hłuchiw) 195 
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w. Jaroslaweć - 3,644 - (włącz. do rej. Hlucbiw) • . 
m. to N o who rod - Si we r ś k y j - 9,161 - Nowhord-S1werśky1 - 3 
m-ko Ponornycia - 5,026 - Ponornyćkyj .- 1 . . . . .. 
m. to P ut i we 1-7,999 - Putiwelśkyj (reJ. narodowości rosy1sk1e1) - 2 „ 
os. m. Semeniwka - 16,394 - Semeniwśkyj - 2 . 
os. m. Seredyna-Buda - 7,265 - Seredyno-BudśkyJ -

204 
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222 

m - t o S z o s t k a - 8.539 - Szostenśkyj - 2 
m-to Biłopilla - 17.940 - Biłopilśkyj - 3 
w. Cbotiń - 3,810 - (włącz. do rej. Bilopilla) 
w. Krasnopil/a - 8,170 - (włącz. do rej. N. Syrowatlca) 
m - t o L e b e d y n - 19,301 - Lebedynśkyj - 3 
m-ko Myropilla - Myropilśkyj - 2 
w. Ny.toa-Syrowatka - 13,692 - Żowt!1ewyj .- 1 
w. Sztepiwlca - 2,$08 - (włqaz. do reJ, Ulomwlca) 
os. m. Troslianeć - 8.730 - Trostianećkyj - 2 
w. Ulaniwka - 5,109 - Terniwśkyj (Ulaniwśkyj) - 2 
w. Berezlwlca - 2,958 - (wlqcz. do rej. We~lci Bubny) 
m - to Ha di ac z - 10,215 - Hadiaćkyj - 3 
m-lco Hłynllce - 3,508 - (włqcz. do rej. Rommy) 
m • to Ł o c h w y c i a - 10,834 - ł..o chwyćkyj -: 2 
w. ł..ypowa Dołyna - 4,283 - Lyp~~o Do!ynśkyJ - 1 
w. Nedryhajliw - 6,542 - Nedryha1hwśky1 - 2. 
m - to Rom ny (Romen) - 25.787 - Romenśky1 - 3 
m-lco Smllfl - 7,014 - (włącz. do rej. Nedrybajliw) 
m-/co Syniwka - 2,282 - (włqcz. do rflj. l:.ypowa . Dolyna) 
prz. al Tałałajiwka (siedz. rej. IX-1930 w. Wełyki Bubny) -

Wełykobubniwśkyj - 1 

Sumy 

Rommv 

33 -
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w. Berezowa-Rudka - 2,672 - (włqcz. do rej. Pyriatyn) 
w. Drabiw - 5,921 - Drabiwśkyj - 1 
w. m-ko lwanycia - 4,685 - Iwanyćkyj - 1 
w. Jabłuniwka - 4,981 - (włqcz. do rej. Pryłuka) 
m-ko Ja/)otyn - (J,182 - (włqcz. do rej. Zburiwka) 
w. Kowaliwka - 2,9fJS - (włqcz, do rej. Drabiw) 
w. Mała Diwycia - 3,639 - Mało-Diwyćkyj - 1 
m-to Pryłuka - 28,621 - Pryłućkyj - 2 
m - to Pyr i at y n - 12.212 - Pyriatynśkyj - 2 
m-ko Sribne - 3,688 - (wlqcz. do rej. Warwa) 
m-ko Warwa - 4.484 - Warwynśkyj - 1 
w. Zhuriwka - 5,452 - Zburiwśkyj - 1 
w. Pokrow~ka Babaczka - 2,438 - (włqcz. do 11ej. Cborof) 
m - to C b or o ł - 10,584 - Chorolśkyj - 1 
m-ko Czornucby - 3,497 - Czornucbinśkyj - 1 
m-ko Jabłunowe - 3,176 - Jabłunowśkyj - 1 
w. Komysznia - 7,334 - (włącz. do rej. Hajsyn r Myrborod) 
m - to Ł u b n i - 21.302 - Łubenśkyj - 3 
m-to Myrhorod - 14,422 - Myrhorodśkyj - 2 
m-ko Obołoó - 3,993 - Obołonśkyj - 1 
m-ko Orżycia - 2.972 - Orżyćkyj - 1 
w. Sincza - J,J22 - (włqcz. do rej. Czornucby) 

Pryłuka 

.. 
Łubnie 

.. .. 

m-ko Wełyka Babaczka - 3,267 - Wełyko-Babaczanśkyj - 2 
m·ko W. Soroczynci (Neronowyczi) - 8,089 - (włącz. do rej. Myrborad) 
w. Wowczok - 2,819 - (wfqcz. do rej . .i',ubnie) .. 

m-to Czerkasy - 39.511 - Czerkaśkyj - 3 
w. Czornobaj - 7,002 - Czornobajiwśkyj - 1 
m-ko Czyhyryn - 7,954 - Czyhyrynśkyj - 1 
w. Helmjaziw - 7,064 - Helmjaziwśkyj - 1 
m-ko Horodyszcze Szewczenkiwłke - 13,520 -

Horodyszczenśkyj - 2 
w. lrklijiw - 1,928 - (włącz. do rej. Czornobaj) 
m-ko Kamjanka Szewczenkiwśka - 2,444 - Kamjanśkyj- 2 
os. m. Kaniw - 8,085 - Kaniwśkyj - 1 
os. m. Korsuń Szewczenkiwśkyj - 4,755 - Korsunśkyj - 1 
w. Moszny - 8,720 - (włącz. do rej. Czerkasy) 
m-ko Ołeksandriwka - S,149 - (włącz. do rej. Kamjanka) 
m - t o S m i ł a - 23,324 Smilanśkyj - 3 
m-ko Stebliw - 6,059 - (włącz. do rej. Korsu,!) 
os. m. Szpoła - 15,107 - Szpolanśkyj - 3 
m-ko Ta/Janeza - 4,306 - (włącz. do rej Kaniw) 
w. Wedmidiwka - 2,940 - (włącz. do rej. Czybyryn) 
m-ko Wilszana - 6,738 - (włącz. do rej. Horodyszcze) 
os. m. Złatopil - 6,256 - Złatopilśkyj - 1 
m • to Z o ł o t o n o I z a - 15,482 - Zołotoniśkyj - 3 
m-ko Hłobyne - 8,206 - Hłobynśkyj - 3 
li'· H~nśke - 3,656 - (włącz. do rej. Nowobeorbijewśke) 
m-ko Hradytke - 11.967 - Hradytkyj - 3 
w. Kozelszczyna - 1,961 - Bryhadyriwśkyj -
m-ko Ky.szeiiki - 3,678 - Kyszeókiwśkyj - 1 
w. ł.ycbiwka - 6,248 - Łychiwśkyj - 1 
os. m. Nowoheorhijiwśke - 5,085 - Nowoheorhijiwśkyj - 2 
m - t o O ł e ks a n dr i j a - 18,705 - Ołeksandńjśkyj - 2 
w. Onoprijiwka - 3,430 Onoprijiwśkyj - 1 
m-ko Semeniwka - 2,913 - Semeniwśkyj - 1 

os. Bożedariwka - 2.742 - Bożedariwśkyj - 1 

Szewczenkowski 
(Czerkasy) 

.. 

" 

.. 
" 

Kremenczuk 

os. Dołynśka (Szewczenkowa) - 4,237 - Dołynśkyj - 1 
kol. lzłuczysta - 1.763 - lzłuczystyj (rej. narod. żydowsk.) - 1 
m-ko Kazanka - 11,6:;() - (włącz. do rej. Do~nśka) 
m-to Krzywy R6g (Krywyj Rib) - 31,285 - (wydzielono jako 

samodzielny obszar miejski) 

-
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m - to N i kop o l (Nikopil) - 14,214 - Nikopilśkyj 
w. Petrowe - 7,964 - (włącz. do rej. Piatycbatka) 
w. Piatycbatka - 5,765 - Piatychatśkyj - 2 
os, Pokrowśke - 5.189 - Apostoliwśkyj - 1 
w. Sofijiwka - 10,350 - Sofijiwśkyj - 1 

-3 
Krzywy 

Róg 

os, m. Bobryneć - 11,079 - Bobrynećkyj - 1 
m-ko BraUke - J,246 - (włqcz. do rej. Bobryneć) 
m-ko Chmilowe - Cbmilowśkyj - 1 

Zinowjewsk 
(Jelisawetgrad) 

w, Kompanijiwka - (włącz. do obsz. miejak. Zinowjewsk) 
m-ko l:,ysawetbradtka-5,4SS-(włącz. do rej. Znamianka) 
m-ko Mała Wyska - S,9J7 - (włącz. do rej. We~ko Wy~ka) 
w. Nowa Praha - 13,096 - Nowo-Prażkyj - 2 
w. Nowborodka - 9,648 - (włącz. do rej. Nowa Praba) 
os. m. Nowo-Myrhorod-8,734-Nowo-Myrhorodśkyj-1 
os. m .• Nowo-Ukrainka-16,431-Nowoukrainśkyj - 2 
m-ko Riwne - 12,45S - (wfqcz. do rej, Nowo-Ukrainka) 
w. Ustymiwka - 6,031 - Ustymiwśkyj - 1 
m-ko Wełyko-Wyśka - 6.884 - Wełyko-Wyśkiwśky! - 1 
os. Znamjanka - 9,065 - Znamjanśkyj - 2 

w. Błahodatne - 3,527 - Błahodatniwśkyj - 2 
w. Cbaszczuwata - 5,664 - (włącz. do rej. Hruszka) 

Pierwszomajsk 
(Olwiopol) 

m-ko Dobrowełyczkiwka-4.669-Dobrowełyczkiwśkyj- 1 
w. Doma.niwka - 2,853 - Domaniwśkyj - 1 
w. Hołowaniwśk - 4.860 - Hołowaniwśkyj - 1 
w. Hruszka - 2,794 - Hruszkiwśkyj - 1 
m-ko Krywe Ozero - 4,174 - Krywo Ozerśkyj - 2 
m-ko Lubasziwka - 4,214 - Lubasziwśkyj - 1 
w. Nowoarchanhelśk - 7, 120 - Nowoarcbanbelśkyj - 1 · 
m-to Pers zo maj ś k e (d.Olwiopol)-31,683-Perszomajśkyj-3 
m•ko Sawrań - 8,'243 - (włącz do rej. Krywe Ozero) 
w. Welyka Wradijiwka - 7,97J - (włqcz. do rej. lubssziwka) 
w. Wilszanka - 5.740 - Wilsza.nśkyj (rejon narodo-

wości bułgarskiej) - 1 
w. Andrijiwo-Iwaniwka - Andńjiwo-Iwaniwśkyj - 1 
w. Antonowo-Kodyncewe - 2,427 - Antono-Kodynciwśkyj - 1 
os. m. Bereziwka - 7,561 - Bereziwśkyj - 1 
w. Bilajiwka - 6,949 - Bilajiwśkyj - 1 

Odessa 

w. Błahojiwka - Błah.ojiwśkyj (rejon narodowości bułgarskiej) - 1 
w. Cebrykowa - 2,408 - Cybrykiwśkyi - .1 . . . . . 
kol. Gross-Libental - 3,426 - Spartakiwśky1 {rei. narod. mem1eck1ei}-1 
w. Hrosułowe - 1,753 - Hrosuliwśkyj - 1 · 
os. Rozdilna - 2,357 - Rozdilnianśkyj - 1 
w. Suworowe - 839 - Anatoliwśkyj - 1 
w. Troićke - 3,805 - Troićkyj - 1 
m-ko Zacharjiwka - 5.864 - Frunziwśkyj - 1 
w. Zele - 2,914 - Zelcśkyj (rejon narodowości niemieckiej) -
m-ko Żowteli - Żowtnewyj - 1 
w. Basztanka (Połtawka) - 6,008 - Basztanśkyj (PoHawśkyj) - 2 Mikołajów 
kol. Landau - 2,781 - Karł-Libknechtiwśkyj 

(rej. narodowości niemieckiej) - 1 
m-ko Nowa Odesa - 6,355 - Nowo-Odeśkyj - 2 
m-ko Nowyj Bub - 14,188 - Nowo-Butkyj - 1 
os. Oczakiw - 5,154 - Oczakiwśkyj - 1 
w. Wołodymyriwka - 5,076 - (włącz. do rej. Nowy} Bub) 
os. m. Woznesenśke - 21.587 - Woznesenśkyj - 3 
w. Bereznluwate - 7,8J() - (włącz. do rej. Sniburiwka) 
os. m. Berysław - 7,529 - Berysławśkyj - 1 
w. Ciurupynśk (d. Aloszki) - 4.952 - Ciurupynśkyj -
w. Czapłynka - 5,416 - Czapłynśkyj - 1 

Cherson 
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339 
340 
341 
342 

343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
55 

356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 

363 
364 

365 
366 

367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 

377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 

389 

390 
391 
392 
393 

a• 

m-ko Hola Prystafl - 5,709 - Hołoprystanśkyj - 1 
w. Hornostaj/wka - 4,257 - (wlqcz. do rej. Kacbiwlta) 
os. m. Kachiwka - 7.490 - Kachiwśkyj - 1 
kol. Kalioindorf (dawna B. Sejdemeniucha) - 4,357 -

Kalinindorfśkyj (rej. narodowości żydowakiej) - 1 
w. Kaczltariwka - 3,486 - (wlqcz. do rej. W. Oleksandriwka) 
os. m. Skadiw,k - 3,879 - Skadiwśkyj - 1 
w. Snihuriwka - 4,231 - Snihuriwśkyj - 1 

Cberaon 

m-ko Wełyka Ołeksandriwka - 6,194 - Wełyko Ołeksandriwśkyj-1 „ 
w. Wy,okopilla - 4.668 - Wysokopilśkyj (rej. narod. niemieckiej) - 1 „ 
m - to He n i c ze ś k e - 9,946 - Henyczdkyj - 2 Melitopol w. lwaniwka - 5,165 - (wlqcz. do rej. Nytny Sirobozy) 
w. Jakyniwka - 5,562 - Jakyniwśkyj - 1 
m - to M e l i t o p i l - 25,289 - Melitopilśkyj - 3 „ 
w. Mołoczan,ke - 4,725 - Mołoczanśkyj (re~ narod. niemieckiej) - 1 w. Mychajliwka - 17,519 - Mychajliwśkyj - 1 
w. Nowo-Troićke - 4,621 - Nowo-Troićkyj - 1 
w. Nyżny Sirohozy - 8,209 - Nyżno Sirohożkyj - 1 
w. Pokrowka - 5,754 - Pokrowśkyj - 1 
w. Romaniwka - 2.025 - Kołarywł\cyj (rej. narod. bułfarskiej) - 2 w. Terpinnia - 5,841 - Terpinnianśkyj (rej. narod. rosyjskkiej) - 1 
w. Welyka Blłozerka - 16,477 - Biłozerśkyj - 1 
w. Welyka Lepetycha - 11,929 - Welyko Lepetycbśkyj - 2 
m - to We łyk y j Tok mak - 9,291 - Wełyko Tokmaćkyj - 2 
w. Wesele - 7,461 - (wlqcz. do rej. W. Bllozerka) .. 

Zaporoże m-ko Hulaj Pole - 12,02'T - (wlqcz. do rej. Poloby) (Aleksandrow,k) w. Kamjamka-Dniprowśka - 9,265 - Kamjanśkyj (rej. narodowości 
rosyjskiej) - 1 

w. Nowomykołajiwka - 3,547 - Nowomykołajiwśkyj - 2 
kol. Nowozłatopil - 1,370 - Nowodatopilśkyj (rej. narodowości 

żydowakiej) - 1 
o,. m. Orichiw - 7,392 - Orichiwśkyj - 1 
w. Pokrowłke - 8,170 - Pokrowśkyj - 1 
w. Połoby - 7,605 - Czubariwśkyj - 2 
w. Sofijiwka - 3,002 - (wł. do obu. mle/sk. Zaporote) 
w. Tomakiwka - 18,820 - Tomakiwśkyj - 1 
w. Wasyliwka - 4.193 - Wasyllwśkyj - 1 
m - to B e r d I a n ś k e - 26,408 - Berdianśkyj - 3 
w. Carekostiantyniwka - 5,696 - Carekostiantyniwłkyj - 2 
w. Karali - 3,834 - Starokaranśkyj - 1 
w. Lulaemburh Ukrainśkyi - 4,358 - Lukaemburhśkyj (rejon na-

rodowości niemieckiej) - 1 
w. Manhua - 5.699 - Manhułkyj (rej. narodowości freckiej) - 1 
w. Nowo-Mykołajiwśka - 3,709 - Nowomykołajiwśkyj - 1 
w. Sartana - 5,141 - Sartanśkyj - (rejon narodowości freckiej) 
w. Stara MykoUka (Wołodarśke) - 3,154 - Mykołajiwśkyj - 1 
w. Staryj Kermenczyk - 3,790 - Staro-Kermenczyćkyj - 1 
w. Stritenłka - Stritenśkyj - 1 

.. 
Mariupol 

os. Amwrosijiwka - 5,28!ł - Amwrosijiwśkyj - 2 
w Czystiakowe - 5.688 - Czystiakiwśkyj - 3 

Stalin (Juzówka) 

w. Pawliwśke - 2,836 - Pawliwśkyj - 1 
w. Sełydiwka - 6,065 - Sełydiwśkyj - 1 
w. St. Biazewe - 5,343 - Stylśkyj - 1 
w. Welykyj Janysol-6.101-Wełyko Janysolśkyj (rej. narodowości 

greckiej) - 1 
m - to Artem i w ś k e (dawny Bacbmut) - 37,780 -

Artemiwśkyj - 3 
m - to Ho r li w ka - 14.120 - Horliwśkyj - 3 
m - to Hr y I z y n e - 11.377 - Hryszynśkyj - 3 
m - to Kr amator ś ka - 12,348 - Kramatorśkyj - 3 
m - t o K o , t i a n t y n i w k a - 25,303 - Kostianty-

ni wśkyj - 3 

Art;
1

mowsk 
(Bachmut) 

-

394 
395 
396 
397 
398 

399 

400 
401 
4'02 
403 
404 
405 
406 
4'07 
408 
409 
410 
4'11 
4'12 
413 
4'14 
4'15 
4'16 
4'17 
4'18 
419 
420 
421 
4'22 

423 
4'24' 
4'25 
426 
4'27 
428 
429 
4'30 
"31 
4'32 
4'33 
4'34 
435 

436 
437 
438 
4'39 
«o 
441 
4'42 
443 
ł"4 
445 
446 
447 

448 
449 
450 

os. Lyman - 3,402 - Lymanśkyj - 2 
Artemowsk 
(Bachmut) 

m - to L y s y c z: a n ś k e - 6,629 - Lysyczanśkyj - 3 
w. Ol•kaandriwka - 1,503 - (wlqcz. do rej. Kramatorśka) 
os. m. Popasna - 7,735 - Porasnianśkyj - 2 
m - to Ryk owe (Jenakijewe - 24,329 - Rykowśkyj 

(Jenakijewśkyj) - 3 
m - to Sł o w i a n ś k e - 28,771 - Słowianśkyj - 3 

os. Błyzniuky - 2.294 - Błyzniukiwśkyj - 1 
w. Caryczanka - 5,847 - Caryczanśkyj - 1 

Dniepropietrowsk 
(Jekaterynosław) 

w. Jurjiwlca - 2,669 - (wlqcz. do rej . Paw/obrad) 
m-Jco Kot/w/ca - 4,559 - (wlqcz. do rej. Mabdalyniwlca) 
w. Krynyczuwata - 8,41$1 - (włącz. do rej. Solone) 
w. Mabdałyniwka - 3,044 - Mabdałyniwśkyf - 1 
w. Meżowa - Meżiwśkyj - 1 
m - to N o w o - M o a ko wł k :- 16.167 - Nowomoskowśkyj - 2 
m· to Pawłohrad - 18,766 - Pawłobradśkyj - 2 
w Pereazczepyne - 9,213 - (wlqcz do rej. Nowo-!1oskowśk) 
m-ko Petropawliwka - 9,926 - (wlqcz. do rej. !1eżowa) 
w. Petrykiwka - 26,050 - Petrykiwłkyj - 1 
w. Solone - 2.206 - Sołonianśkyj - 1 
m - to Syn el ny ko we - 12,581 - Synelnykiwśkyi - 2 
w. Wasylkiwka - 10,894 - Wasylkiwśkyj - 2 
os. m. Wercbniedniprowśkyj-5,907-Werchniedniprowskyj - 2 
w. Czutowe - 3,967 - CzuUwśkyj - 1 
m-ko Dykańka - 4,951 - Dykanśkyi - 1 
w. Hruń - 5,456 - (wlqcz. do rej. Zińkiw) 
m-ko Karliwka - 6,083 - Karliwśkyj - 2 
w. Kebycziwka - 1,287 - (wlqcz. do rej. Sacbnlwszczyna) 
m - to Kobyla k y - 11,662 - Kobylaćkyj - 2 
m - to Kr a a n o hr ad (dawny Konatanlinograd) - 12,695 -

Krunobradśkyj - 2 
m-ko !1alo-Pereszczepyne - 5,792 - (wlqcz. do rej. Nowo-Santary) 
w. Maaziwka - 936 - Maaziwśkyi - 1 
m-ko Nechworoazcza - 9,344 - Nechworoazczanśkyj -
os. m. Nowo-Sanżary - 4,195 - Nowo-Sanżadkyj - 1 
os. m. Opisznia - 8,608 - Opisz:nianśkyj - 2 
m-ko Reazetyliwka - 7.788 - Reazetyliwśkyj - 2 
w. Rubliwka - 6,722 - (wlqcz. do rej. Czutowe) 
os. Sachniwazczyna - 3,155 - Sachniwszczanśkyj - 1 
m-ko Szy&zakl - 4,735 - (wlqcz. do rej. Dykańka) 
w. Zaczepy/iw/ca - 4,268 - (wlqcz. do rej. Krasnobrad) 
m - to Z i fik i w - 10.926 - Ziflkiwśkyj - 2 
m - to Boh o d uch I w - 16,020 - Bohoduchiwśkyj - 3 
m - to Cz uhu i i w - 14,412 - Czuhujiwśkyj 

(rej. narodowości rosyjskiej) - 3 
w. Kolomak - 5,72'T - (wlqcz. do rej. Walk.i) 
os. m. Krasnokutśke - 9.941 - Kraanokutśkyj - 2 
m-to Łozowa - 13,198 - Lozowśkyj - 2 
w. Lypci - 7.634 - Lypećkyj - 1 
w. Nowa-Wodołaha - 11,509 - Nowo-Wodołażkyj - 1 
m-to Ocbtyrka - 26,982 - Ochtyrśkyj - 3 . 
w, Ołeksijiwśke - 5,468 - Ołeksijiwśkyj (rej. narod. roay1sk.) -
w. Peczenihy - 7,298 - Peczeniżkyj - ~ ' .. 
w. Starowlriwka - 9,824 - (wlqcz. do reJ . Oleksij1wśke) 
w. Staryj Saltiw - 4.014 - Staro-Sałtiwśkyj - 1 
os. m. Walki - 8,456 - Wałkiwśkyj - 2 
w. Welyka Pysariwka - 8.366 - Wełyko-Pysariwśkyj 

(rej. narodowości roayiskiej) - 2 
m - to W owcza (Wołczaósk) - 20,810 - Wowczanłkyj - 3 
os. m. Zmijiw - 6,006 - Zmijiwśkyl - 2 
oa. m. Zołocziw - 9.025 - Zołocziwłkyi - 2 

Pollawa 

.. 
Charków 
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451 w. Andrijiwka - 9,849 - (wlqcz. do re;. Balaklija) 
452 w. Bałaklija - 8,466 - Bałaklijiwśkyj - 1 
453 w. Barwinkowa - 13,348 - Barwinkiwśkyj - 1 
454 w. Borowa - 3,055 - (wlqcz. do rej. lzium) 
455 m - to l z i u m (Ozium) - 9,550 - lziumśkyj - 2 
456 w. Łozoweńka - 4,305 - (wlqcz. do rei. Petriwlka) 
457 w. Pelriwśka - 6,389 - Pelriwśkyj - 1 
458 w. Sawynci - 6,320 - (wlqcz. do re/. Balaklija) 

w. Owuriczna - 3,506 - Dwuriczanśkyj - 1 
w. Kabane - 7,150 - (wlqcz. do rej. Rubieżańskiego) 
m - to Kup i a n ka (Kupiańsk) - 15,146 - Kupianśkyj - 2 
w. Nyżnia Duwanka 5,305 - (wlqcz do rej. 1roićke) 
w. Sińkowe - 3,712 - (wlqcz. do rej. Kupiańsk) 

lzium 

Kupiaósk 459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 

w. Starowiriwka - 2.876 - (wlqcz. do rej. Kupiańsk) 
w. Swatowe - 16,505 - Swatiwśkyj - 2 
w. Pokrowśke (Żowtnewa, siedz. rej. IX-1930 w. Troićke) - 6,785 -

Troićkyj - 2 
467 

468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 

w. Wełykyj Burłuk - 6.917 - Wełyko-Burłućkyj - 2 

w. Biłokurakyna - 8.101 - Biłokurakynśkyj - 1 
w. Biło-ł.ućka - 5,826 - Biło-ł.ućkyj - 2 
w. Biłowodśke - 13,739 - Biłowodśkyj - 1 
w. Markiwka - 8,632 - Markiwśkyj - 1 
chut. Myłowyj - 3,262 - Myłowśkyj - 1 
w. Nowo-Ajdar - 5,226 - Nowo-Ajdarśkyj - 1 
w. Osynowe - 4,276 - (wlqcz. do rej. Bilokurakyna) 
os. Rubezna - 101 - Rubeżanśkyj - 2 . 
m - to Star o bi 1 ś k e - 13,973 - Starobilśkyj - 2 

Starobielsk 

477 
478 

m - to A ł c z ew ś k e - 16,040 - Ałczewśkyj - 3 Łuhańsk 
w. Dmytrijiwka - 6,901 - (wlqcz. do okr. Krasnyj /;ucz, Rlweńky 

i Czystiakowe) 
479 
480 
481 
482 
483 
484 

prz. (sieliszcze) Kadijiwka - 17,224 - Kadijiwśkyj - 3 
m - to Kr as ny i lu cz. - 7,009 - Krasnołućkyj - 3 
os. Riweóky - 9.722 - Riwenkiwśkyj - 3 
w. Sorokyne - 2,536 - Sorokynśkyj (rej. narodowości rosyjskiej) - 2 „ 
w. Uspeniwka - 3,680 - (wlqcz. do obsz. miejsk. Łubańsk) 
w. Wercbnie-Tepłe - 2,075 - Werchnie-Tepłyćkyj 

(rej. narodowości rosyjskiej) - 2 

Mołdawska Autonomiczna Republika 

485 m - t o A n a fi i i w - 18,230 - Anafljiwśkyj 

486 m - t o B a ł t a - 23,034 - Bałlśkyj 

487 os. Byrzuła - 10,007 - Byrzulśkyj 

488 m-ko Oubosary - 4,530 - Oubosarśkyj 

489 m-ko Hryhoriopol - 8,876 - Hryhoriopolśkyj 
490 m-ko Kamjanka · Mołdawśka - 7,055 - Kamjanśkyj 
491 m-ko Kodyna - 5,326 - Kodymśkyj 

492 m-ko Wikny - 3,350 - Krasno-Wiknianśkyj 
493 o,. m. Rybnycia - 9,371 - Rybnyćkyj 

494 w. Słobodzieja - J 1.436 - Słobodziejśkyj 

495 m - l o Tyr as p i I - 21.741 - Tyraspilśkyj 
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Ważniejsze miejscowości na Ukrainie 
które nie weszły do spisu siedzib rejonów•) 

{podług podziału na dawne okr~gi 1925 r. z podaniem Ilości mieszkańców). 

Artemowsk 

Hrgszgne•j 6.268 
Łyman•J 7.118 
!tfykyliwka*} 5.085 
Czasow Jar•) · 1.068 
Łyman•j (slac. poseł.13.416 
Nowoslawjanśke* J 

1stac. poseł.} 11.100 
Zolotyj Rudnik-} 2.974 
Drobyszewe 5.073 
Kalynine 7.896 
Kalyniwka 5.210 
Łuhanśke 6.515 
Nyinie 5.113 
Popiwka 6.581 
Serhijiwka 5.689 
Troi6ke 5.843 
Werchnie 11.153 

Berdyczów 

Biłyliwka 5.294 
Bilopilje S.209 
Czerwone 3.500 
Chalaimhorodok 3.100 
Czerniawka 3.136 
Czornorudka 2.990 
Dziuńkiw 4.534 
Jaropowci 3.198 
Krasnopil 4.309 
Necfuvoroszcza 3.176 
Oczerelnia 5151,. 
Pia/ki 3.595 
Rajhorodok 2.327 
Salnycia 4.835 
Samlwrodok 4.221 
Sestryniwka 4.592 
Weł. Korowynci 3.500 

Biała Cerkiew 
Borowa•) 1.978 
Wincenliwka 5.325 
Zelenki 6.198 
Karapyszi 7.100 
Medwyn 9.880 
Nastaszka 5.309 
Pawolocz 8.078 
Trylisy 5.389 
Szamraiwlm 5.027 
Chodorkitv 4.789 

Kaszperiwka 4.224 
Kiwszowata 4.888 
/(ożanka 3.502 
Łobacziw 2.655 
PiatyhorrJ 2.284 
Popilnia 2.334 
Pustowariwka 4.462 
Samhorodka 3.447 

Charków 

Paniulyne•j 4.563 
Juingj Posełek*} 2092 
Pokatyliwka i /(aracziw
ka*} 1.598 
Artemiwka 5.339 
Bezludiwka 5.651,. 
Bereka 9.419 
Welyka Danyliwka 6.462 
Wysokopilla 5.262 
Derhaczi 11.958 
l(yryldwka 5.407 
Kozacza Łopwi 5.145 
Kolonlajiwe 6.831,. 
Małyniwka 6.932 
Marlowe 5.291 
Melychiwka 5.038 
Murachwa 7.696 
Wilszana 12.896 
Ochocze 7 538 
Parchomiwka 5.268 
Peresiczne 5.921 
Prosiane 5.205 
Taraniwka 5.608 
Udy 6.088 
Chuchra 6.028 
Cyrkuny 5.200 

Cherson 

Chorłu*J 1.350 
Oleszki · 5.221 
Berezniuwalyj 7.830 
Welyke /{opani 6.241 
Wysuńsk 1.158 
Kairy 5.469 
Kałanczak 1.868 
Nowa Zbwjiwka 6.893 
Nowa Majaczka 12.641 
Czałbassy 5.633 

Czernihów 

Dniepropietrowsk 
(Jekaterynosław) 

Czapłyne•j 1.962 
Ihreń•J 1.098 
Szlachiwka*} 3.192 
J{arła Marksa*} 2.692 
Ołeksandriwka 5.108 
Bohdaniwka 6.188 
Hohusław 5.263 
Bo,;odajiwka 5.331 
Werbki 6.059 
Wjaziwka 6.393 
Hawryliwka 6.927 
Holubiwka 5.492 
Hubynpcha 7.0t,.1 
Hupahwka 5.533 
Di.jiwka I 5.67t,. 
Dijuvka Jl 5.647 
Dmylriwka 8.676 
Dmuchajliwka 1.186 
Znamenka 7 652 
Jwaniwka 5.340 
Koczereiki 6.104 
Krasnopilla 5.079 
Kulebiwka 5.206 
Łomiwka 6.512 
1\fałomychajlimka 6.910 
Mohyliw 9.884 
Mykolajiwka 

(W as. rej.) 8.01"1 
Mykołajiwka 

/Nowomosk. rej.} 9.252 
Nowopawliwka 5.948 
Nowe KaJdaki 13.771 
Obuchiwka 5.289 
Orlimszczyna 5.531 
Podhorodne 8.496 
Priadiwka 1.235 
Puszkariwka 5.322 
Romankowe 8.872 
Sławianka 7 515 
Terniwka 5 858 
Troićke 5.611 
Caryczanka 5.841 
Czaplynka 12 115 

Głuchów 

Swesa•j 1.256 
Mychajlowsk*J 2.831,. 
Woroneż 6.178 

• 
0

) Podane są tu miejscowości uznane przy pierwszym spisie ludności 1926 r. 
za. m1e!scowości o charakterze miejskim (oznaczone gwiazdką) oraz wszystkie inne 
0 .il?śc1 mieszka'ńców ponad 5,000, ponadto dla zachodniego pasa Ukrainy niektóre 
m1e1scowości więcej znane. 
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Żadiw 6.623 
Marczychgna Buda 5758 
Klyszki 5.099 

Humaó 
Udyczańska cukrow.•J 801 
Weł. Sewasljaniwka 7.346 
Hraniw 8.068 
/(aterynopil 7.567 
Wilchowe6 6.253 
Terniwka 6.942 
Cybuliw 5.18tJ 
Łukasziwka 3.362 
Słobodyszcze 4A89 
l(rasnopiłka 3.631 
Wy_nohrad 4.361 
R11żaniwka -:i.843 
Werchniaczka 3.483 

lzium 
Izium Wokzał") 2.416 
Weł. Kamyszewacha 5.516 
Wolchi111jur 5.399 
Czerm. Oskoł 5.496 
Łyman 5.272 
Mospamwka 5.034 
Torśka 5.374 

Kamieniec Podolski 
iwaneć") 3.445 
Makiw 2.484 
Dowżok 3.305 
Husiatyn 2.368 
Raly11 2.4/J3 
iwanc'zyk 2.872 
f(ucza 3.019 
Lanckoruń 1.718 

· l(alus 3.000 
Drahaniwka 3.000 
Frampil 2.500 
ie11iszl.-iwci 2.600 

Kijów 

Bojarka-Budaiwka•J 4.396 
Browary•) 5.279 
l1aryszimka*) 2.661 
Worze/*) 1.167 
lrpeń•) 2.513 
Worońkiw 6.671 

· Hoholiwa 7.373 
Luborcy 5.363 
Lilki 5.876 
Plyse6ke 6.470 
Stajki 5 232 
Trypi(Je 5.574 
Czerniachim 6.269 
Motożyn 

(Kisle Ozero) 4.150 
Solow(Jimka 4.310 
Hoslomel 2.507 
Rohoziw 4.252 
Hermaniwka 3.671 
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Obuchowiczy 3.000 
Rozważiw 3.000 

Konotop 
Bachmacz 7.898 
Allyniwka 5.331 
Wełykyj Rambor 5.005 
Boczeczki 6.248 
Holy11ka 5.548 
f{aza6ke 7.408 
Kureń 7.597 
Podłypne 5.498 
Popowa Słoboda 6.948 
Popiwka 7.346 
Uspenśke 5.125 

Korosteó 
Uszomir•) 2.524 
Meleni 5.417 
Łopatyczy 2.900 
/Jiłokorowiczy 2.852 
l{saweriw 2.600 

Kremenczuk 

W eł. Andrusziwka 5.211 
Weremijiwka 10.199 
Hlobine 8.206 
Dykiwka 6.784 
l(amjano Poty6ke 5.088 
l<rywa Rudka 5.483 
Myszyrun Rih 7.392 
Popelnastiwśke 7.611 
Steciwka 5.137 
Czerwona l(amianka 6.386 

Krzywy Róg 

Dubowa Ba/ka*) 1.789 
Dołhincewe*) 
/ lluchary110) 5.154 
Horodyszcze 6.806 
Hrusziwka 5.267 
Huriwka 5.435 
Zowie 8.695 
Zełene 7.154 
f(ostromka 7.648 
l(rasnohryhorjiw 5.679 
Łozowatka 7.945 
Afarjaniwka 5.794 
ilfykołajiwka 5,182 
Nowopawliwka 5.295 
Nomostarodub 5.986 
Saksahan 5.651 
Szyroke 9.592 
Wruwariwka 5.181 

Kupiaósk 

Kremenne 8.870 
My/owali.a 6 340 
Nyżna Swerdlewka 5.305 
Petropawliwka 5.291 

Łubnie 

Worońki 5.058 
Zujiwci 5.378 
Poplwka 7.980 
Ustywyci 5,469 

ł..uhaósk 

Ałmazowa*) 2.971 
Łozowa Pawliwka*) 6.383 
Rodakowe*) 1.469 
Roweńki") 9.722 
Byriukiwe · 5.817 
Horodyszcze 5 011 
l(rasna Polana 5.061 
Nowopawliwka 6.117 
Triochizbenka 5.105 

Marjupol 
Andrijiwka 5.783 
Biłocerkiwka 5.171 
Beresloruatka 5.183 
Nowospasiwka 6.926 
Jalla 6024 

Melitopol 
NahaJśk 4 523 
Ahajmany 7.636 
Werchni Rohaczyk 12.610 
Woznesenka 1'.010 
J(yzlar 7.977 
Kosliantyniwka 7 .229 
Łenine 7.495 
M ala Biłozerka 13.ł.()(J 
Mała ł.epetycha 6.504 
N~wohryhorjiwka 6.348 
Piszczane 5.767 
Rożdeslwe11śke 7.251 
Rubaniwka 6.350 
Tymasziwka 6.403 
Szewcu11ko 5.672 

Mikołajów 

Barmasziwka 5.036 
Bohojawłen§k 7.178 
Prywilne 5. 793 
Jawkyne 5.013 

Mohylów 
Boriwka 7.219 
Weł. l<isnycia 7.416 
Dżurqn 5.761 
Dzygiwka 7.522 
Kłemkiwka 6.026 
Bereziwka 4.270 
Rilany Szarhorodśkie4.226 
Dere6czqn 3.311 
J alluukzw Pidliśnyj 9.502 
Jaruha 2.414 
f(etrosy 4.254 
Noskiwci 3.945 
Olczadajiw' 3.500 

Ozarynci 4.378 
Popowci 9.321 
R<iiniati11Jka 3.119 
Snilkowe 3.702 
Murachwa 1.630 

Nieżyn 

Werkijiwka 8.352 
Wolod'kowa Diwycia 7.355 
Halycia 5.310 
Jwcinhorod 5.836 
Kobyicza 12.063 
Monast11ryszcu 5.567 
Parafiju»ka 5175 

Odessa 
Troi6ke") 5.820 
Welykyj Bujałyk 6.452 
Hra.denyci 7.344 
Kateryna 5.608 
Jaski 7620 

Pierwszomajsk 
Hajworon•) 1.256 
Krywe Ozero•) 5 057 
Rarbuzynka 7.058 
Bandurowe 5.710 
Wradijiwka 7.973 
Dobrianka 5.334 
Kostianlyniwka 6.667 
Łypnialka 6.860 
Łysa Hora 8.489 
Syrowe 5.342 
Taużna 5.611 
Tyszkiwka 8.188 
Tryduby 5.054 
Jasynowe Il 5.426 

Płoski rów 
Mykolajiw•) 2.994 
Salani1V*) 4.056 
Wołoczy§k") 7.280 
lw<mkiwci 4.249 
Skotyniany 3.412 
Hreczany 9.656 
Kufmyn 9.693 
Bachmatiwci 1.710 
Bohdamwci 2.293 

Połtawa 

Rerestoweńka 5.697 
\\,ef. Pawliwka 5.383 
Kotelwa 20 342 
Piszczanka ·5.928 
Reszetyli11Jka 7.786 
Rubliwka 6.727 
Stare Senżary 5.599 
Chwedoriwka 5.009 
Rasczyn§ke 6.670 

Pryłuka 
Ozeriana 5.070 

Romny 

Wepryk 7.759 
Zasulla 7.402 
Lutenka 8.849 
Nedryhajliw 6.542 
R<mlwka 5.439 
Czernecza Słododa 7.52/5 

Stalin 
Awdijiwka•) 5.083 
Charcyzsk") 5.095 
Jasynowala*) 2 892 
Oleks(Jiwka•) 1.776 
Arnwrosijiwka*) 2.841 
Kutejnikowe*) 1.242 
Muszketowe*) 2.349 
Rulczenko11Je*J 1.117 
Chanżenko11Je*) 2.129 
Czajkine*) 2.767 
/łowajskyj 

stac. poselek*) 6.160 
Andrijiwka 6.443 
A1Vdfjiwka 5.733 

Starobielsk 
Krasne Znamia*) 2.388 
Ozery i R11beżna•) 1.374 
Biłowod§k I 7.328 
Biłowodśk li 6.411 
Boro11Jśke 5.149 
Jowsuh 7.301 
Mistky 6.668 
Nowa Rossosz 5.568 
Nowoaslrachań 5.797 
Nowobileńka 7.096 • 
Szulhynka 6./592 

Sumy 
Boromla 13.829 
Werchnia Syro-

watka 7.338 
Wiry 5.205 • 
Worożba 7.653 
tyhajliwka 5.396 
Meżyrpcze 8.876 • 
Riczkr 10.121 
Sławhorod 5.004 
Junal:iwka 7.518 
Jaslrybenne 5.289 

Szepetówka 

Jampi,.) 2.774 
Panynka*) 2.096 
Biłohorodka 5.729 
Sudylkiw 4.916 
Krywyn 3.059 
Berezdiw 2.900 
Borysl111 3.431 
Kufmyn 3.491 
Łabuń 2.593 
Ostropil 3.746 

Swiate6 3.609 
Szybenne 3.129 
Zapadynci 2.609 

Szewczenko wski 
(Czerkasy) 

Mała Jabloniwka*) 
(cakr.) 1.134 

B(!laklija 7.~ 
Btłozere 

(rej. Moszn.) 8.354 
Bilozere 

(rej. Smil.) 10.332 
Rorowycia 5.681 
Wf!Siulynci 5.277 
W1azowok 6.850 
Kwitki 5.131 
Łebedyn 8.809 
Łeśki 6.470 
Matusowe 6.973 
Ml ijiw 7.542 
Orło111e6 10.108 
Piszczane 6.332 
Ruśka Polana 7.140 
Starosilje 5.849 
Stepanci 5.899 
Taszlyk 6.089 
Chły_ŚILmiwka 5.097 
Cwllnia 5.367 
Mokra /(nlihirka 2.780 

Tulczyn 

Rudnycia*) 706 
Balaniwka 6.499 
Wojtiwka 15.311 
Horiaczkiwka 5.326 
Zahnytkiw 5.696 
Olhopil 5.707 
Sobol11vka 7.410 
Zialkiwci 3.321 
Cybuliwka 4.791 
Czelwerlgniwka 4.299 
Demiwka 4.267 
Basztankiw 3.865 
Kłebali 4.422 
Pialkiwka 4.791 
Popie/uchy 3.500 
Sokoliwka 3.943 
Studene 4.578 
Ustia 3.500 
Wi/szanka 4.081 
Werbka Czeczel-

ny6ka 3.500 
Werbka Wołoska 2.819 
tabokrycz 2.975 

Winnica 

Hnywań*) 2.019 
Rudnycia*) 706 
Wachniwka 6.042 
Janiw 7.340 
Pykiw 3.449 
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Meżyriw 2.261 
Semki 1.281 
Pryłuka 4.050 
Krasne 2.077 
Woroszyliwka 3.140 
Bałyn 3.000 
Bahryniwci 4.712 
Brailiw 2.501 
Daszkiwci 3.887 
Djakiwci 3.244 
Iwcza 3.07J: 
Jakunyne 3.500 
Kordeliwka 2.700 
Kylajhorod 3.601: 
Myziakiw 2.J:J:8 
Nowokosliantyniw 3.545 
Pawliwka 4.253 
Seweryniwka 2.375 
Stryżawka 2.600 
Sutysky 3.854 
Rajhorod 2.110 
Rossosza 3.102 
Uładiwka 2.500 
Zoziw 4.400 
Żornyszcze 3.624 

Wotyń (Żytomierz) 

Kotelnia*) 3.365 
Sokoliw*) 742 
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Nowyj Myropil 3.000 
Wrubliwka 3.077 
Lewkiw 4.175 
Dubriwka 3.427 
Kodnia 3.000 
Rohacziw 2.300 
Iwankiw 2.307 
Iwnycia 3.095 
Hruszka 1.594 

Zaporoże (Alekaandrowsk} 
Batki 6.050 
Weł. Znamenka 17.326 
Wodiane 7.865 
Woznesenka 6.344 
Woskresenka 5.4U 
l)niprowka 7.433 
Zerebe6 6.005 
Kinśke Razdory 6.663 
JJfalolokmaczka 5.852 

Zinowjewsk 
Adiamka 10.678 
Werblllika 6.170 
Werchnia Kam-

janka 8.109 
Hlados!I 9.255 
Holowkiwka 6.764 

. . 

• 

Hmzśke 5.355 
Dmytryjiwka 8.368 
Zły11ka 10.893 
Inhuło-KamJ<mka 5.269 
Kanyi 5.670 
Krasnosilje 5.915 
Martonosza 5.609 
Motor!łne 6.499 
Panczu.ue 7.391 , 
Piszczany Brod 6.794 
Piel. Taszlyk 6.226 
Cybuliw 6.299 

Mołdawska Republika 

Wałehoculiwe 15.266 
Handrabmy 6.369 
Hlyru1e 6.250 
Lype6ke 7.772 
Nezawertailiwka 6.476 
Pwkany 6.356 
Pasycyły 5.152 
Piszczane 6.686 
Płośke 6.879 . 
Pużajkiw 4.582 
Raszkiw 5.292 
Czobruczy 6.511 
Czernecze 2.723 

li NAS I ZAGRANICĄ 

POIIIARY MAGNETYCZNE W SZWECJI 

Plan pomiarów. 

Pomiary magnetyczne Szwecji spoczywają w ręku Szwedzkiej Służby Geolo· 
gicznej. Nowy plan pomiarów magnetycznych został zatwierdzony w 1928 roku 
i odrazu wprowadzony w życie, gdyż prace polowe zostały rozpoczęte w tym sa
mym roku, w czerwcu. Plan został opracowany zgodnie z projektem Szwedzkiego 
Komitetu Narodowego Geofizycznego. W myśl tego planu sieć magnetyczna bę
dzie się składała z punktów o średniej odległości 18 km, co odpowiada 1357 pkt. 
magnetycznym dla całego kraju. Plan przewiduje całkowite wykonanie prac po
lowych do roku 1934 włącznie. 

Ob•erwatorja magnetyczne. 

Podstawowy punkt sieci magnetycznej stanowi obserwatorjum magnetyczne 
Instytutu Fizycznego w Upsali, wyposażone we wszelki sprzęt nowoczesny, po· 
trzebny do porównywania instrumentów polowych, oraz do szkolenia personelu 
polowego. . 

Dla wprowadzania do pomiarów polowych poprawek, spowodowanych zmia
nami pola elektromagnetycznego, istnieją trzy obserwatorja magnetyczne: w Lo
vOn, w pobliżu Sztokholmu, w Nlis i w Rbisko. Obserwatorja te są rozłożone 
wzdłuż półwyspu, w odległości mniej więcej 500 km jedno od drugiego. 

Najbardziej nowoczesne urządzenia posiada obserwatorjum w Nas, zbudo· 
wane w 1928 roku. Budynek obserwatorjum jest zbudowany z drzewa, posiada 
podwójne ściany i obszerny dach z urządzeniem, pozwalającem na swobodną 
cyrkulację powietrza. Budynek posiada wymiary 5.00 X 2.70 I jest skierowany 
dłuższym bokiem w kierunku południka. Wejście do budynku znajduje się od 
strony południowej, w południowym końcu budynku znajduje się ciemnia foto· 
graficzna. Rparaty rejestrujące i warjometry są ustawione na slupach betono· 
wych, zbudowanych wprost na skale. 

Wzajemne położenie przyrządów pomiarowych w budynku jest następujące• 
aparat rejestrujący jest ustawiony w południowej części, dalej, idąc ku północy, 
są ustawione warjometry H, D i V. Warjometry H i \' posiadają urządzenia- do 
samoczynnego notowania temperatury. Igły magnetyczne warjometrów D i H są 
zawieszone na kwarcowych włóknach. Igła magnetyczna warjometru H jest wy
chylona do położenia prostopadłego do południka magnetycznege zapomocą śruby 
skręcającej. Komplet magnesów składa się z dwuch magnesów, które po skom· 
pensowaniu posiadają położenie poziome. Magnesy są zaopatrzone w agatowe 
ostrza, spoczywające na agatowem łożysku. Cały ten system magnesów posiada 
s~obodny ruch dookoła osi pionowej. Zmiany temperatury i część składowej 
pionowej kompensują się przy pomocy 4 magnesów, ustawionych pionowo - 2 
z zachodniej i 2 - ze wschodniej strony instrumentu. Wnętrze instrumentu 
chroni od wilgoci P, 05, umieszczony w szklanej rurce 
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Czułość Instrumentu określa się zapomoc:łł małego magnesu, należłłcego 
do kompletu instrumentu. Odchyłki, spowodowane tym magnesem, można od
czytywać na metalowej skali przyrządu rejestrującego, można je również notować sposobem fotograficznym. 

Zegary obserwatorjum s14 regulowane na podstawie odbioru sygnałów radjowych. 

Ze względu na ważne znaczenie obserwatorjum dla pomiarów magnety
cznych, przeprowadzono ścisłe badania elementów magnetycznych również w Słł· siedztwie obserwatorjum. 

Pomiary polowe. 

Wyposażenie polowe partyj pomiarowych jest zależne od rodzaju środków 
komunikacyjnych, Jakiem(, zależnie od okolic, partja jest zmuszona posługiwać się. 

W okolicach górskich, gdzie jedynym sposobem transportu, jest przeno
szenie ekwipunku przez tragarzy, partja pomiarowa jest wyposażona w lekkie 
instrumenty. Wyposażenie w tym wypadku składa się z lekkiego teodolitu ma
gnetycznego Chasselon'a, o wadze 4 kg, kola nachyleń o wadze 2 kg. Oba te 
instrumenty mieszczą się w mocnej walizie skórzanej, posiadającej pozatem 
pomieszczenie na notatniki i mapy. Do obu instrumentów używa się jeden statyw. 

Chronometr reguluje się zapomocą odbioru sygnałów radjowych za pośre
dnictwem spotykanych u mieszkańców radjoodblorników. 

Do powyższego wy.ekwipowania dochodzi parasol, zapasowe ubrania i pe
wien zapas wyżywienia. Całkowita waga ekwipunku wynosi około 35 kg. 

Partje, pracujące wzdłuż linij kolejowych są wyposażone w teodolit magne
tyczny Bamberga, kolo nachyleń Dover'a i jeden wspólny statyw do obu instrumentów. 

Partje, pracujące w okolicaćh bogatych w drogi komunikacyjne, sa wyposa
żone w samochód. Wyposażenie Instrumentalne jest tutaj najcięższe. Składa się 
ono z teodolitu magnetycznego Rskanla z dodatkowym instrumentem uniwersalnym 
do pomiarów astronomicznych. Instrument ten pozwala na określenie wszystkich 
elementów magnetycznych. Partja posiada własny radjoodbiornik. Dla ochrony 
instrumentów przed opadami atmosferyczneml służy namiot 

Rezaltaty a prac polowych. 

W roku 1928 pracowało w polu 2 obserwatorów. w roku 1929 - trzech· 
Rezultatem Ich pracy Jest pomiar 224 punktów. 

Przeciętna wydajność jednego obserwatora wynosiła 30 pomierzonych punk
tów na miesiąc pobytu w polu, czyli jeden punkt na dzień, bez względu na po
godę i dni świąteczne. 

Położenie punktów jest wyznaczane zgóry przez Służbę Geologlczn,i w tych 
miejscach, które z geologicznego punktu widzenia nie nastręczaJłł podejrzeń, 
co do Istnienia anomalij magnetycznych. 

Szczegółowy wybór punktu należy już do samego obserwatora. Winien on 
zwrócić uwagę na budowę geologiczn11 i starać się wybrać punkt w miejscu o Je
dnostajnej budowie geologicznej. Przy wyborze położenia punktu musi on brać 
pod uwagę możność wyznaczenia azymutu pewnego kierunku i widoczność jakiejś 
odległej miry. Musi także zważać na to, aby miejscowe warunki zapewniały jak
najdluższe zachowanie punktu. 

Punktów magnetycznych zasadniczo nie zaznacza się specjalnemi znakami. 
Sporzłłdza się jedynie bardzo szczegółowy opis topograficzny w dużej podziałce 
i przeprowadza domiary do stałych przedmiotów terenowych. Do opisu dolłł<:za 
się wycinek mapy w odpowiedniej skali. Opis powinien być tak dokładny I szczegó
łowy, żeby umożliwił bezbłędne odnalezienie punktu w przyszłości. 

W pewnych wypadkach, gdy, ze względu na niemożliwość wykonania odpo· 
wiedniego opisu, obserwator uzna to za potrzebne, zaznacza się położenie punktu 
zapomocą otworu w skale, lub tabliczki mosiężnej z numerem I literami S. G. U. 
(Sveriges Geologiska UndersOkning - Szwedzka Służba Geologiczna). 

Po przeprowadzeniu podstawowych pomiarów, plan przewiduje coroczne 
powtarzanie pomiarów, dla stwierdzenia wielkości wiekowych zmian elementów magnetycznych. 
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PRACE GEODEZYJNE W KANADZIE. 

Na poJ,tawle Sp,awo•danla Dy,eltlora • Siudy 
K< d Noel J Otllole, s,otone10 

Ge1>Jez!Jin•J an;l 1111,m •Jdthle Mltdz~narodowej 
na uwarlym 01 " S.toltholml•. UnJI GeodUl/}n•J I Geo/lzycimej W 

. K d tanowi organ Biura Pomiarów, wchodzącego Słutba GeodezyJna ana Y I h 
kład Ministerstwa Spraw W ewnętrznyc . . oda ta w triangulacją I i II rzędu 

w • Słutba Geodezyjna J?rz!prowadza ~~l~ief obokowe), niwelację ścis!ą (prr 
(w pewnych okolicach za)m1eb1aną p~:e:,:1onomiczne dla celów wyzoacze~1a :6.: 
ci.ze) II rzędu (secondary ' o . serwac1 L l c'a oraz pomiary dla badania izos ZJI. 
rzędnych geograficznych i azykui~ ~kaz~je ponibze zestawienie: 

Prace, wykonane do ro u • 10 921 km. 
Długoić łaflcuchów trianfulacji I rzędu 1 566 " 

Il " . 
" ustalonych wywiadem 2 058 " 

" " d ~6 " Cl. ""ÓW wielobokowych I rzę u 
- . 39081 ,. niwelacji ścisłej . 16 515 " 

II rzędu 
" " " 24 .. Pomierzono podstaw I rzędu 

" 

Wykonano pomiary astrono.miczne: 49 " 
na punktach Laplace a · 12 " 
wspórzędnych geograficznych 33 " 
dla badania i.zoatazji · ' . 

e rowadzane metodą tńangulacy1ną. 
Zasadniczo pomiary po~stawowe są prz p. tkowo, jako uzupełni~nie tri~n-

Metoda ciągów poligonowych Jkstliatoshk:ju !~!renach płaskich i silni! zales10-

~;~cj~Jzl:ę~:.; :r~~;r:~;:.Z~nfa ~:;ngulacj} bl!b~e~~~lifyiew:id:.'"1'-r~~chletnie 
' Od roku 1927 wprow.adzono. o po'!i: dute ich zalety. Nie ustępują one 

dołwiadczenie z temi instrumen~a?1~ ~1::ntom Utycie w ciągu trzech . sezonó~ 
w dokładności utywanym dawrueJ 1n1 ażni~'sz eh niedomagali. Zw1ększerue 
nie wywołało w instrumentach t~dny~~ 1~;zt6w !alycia teodoli~u w c!ągu jednego 
szybkoici . pracy pozwał.a na am~ l'.::t 1~ała waga i łatwość man1pulac1i. . 
aezonu. Ważną zaletą inar~en u I . w Kanadzie w 1921 roku, jest utyci~ 

Nowością, zastosowaną po laz 1?1eg:•:~ako środka przewozowego dla fartyJ 
aeroplanów do wywiadu triangub a~y1ne tal zastosowany na szeroką ska ę o 
obserwacyjnych i innych. Spo16 eo zos 
roku 1929. .. -



Aeroplany, użyte w charakterze środka przewozowego, były używane w oko
licach zalesionych, pokrytych gęstą siecią jezior i rzek, gdzie wobec braku dróg transport po lądzie nastręczał duże trudności. 

Użycie aeroplanów do wywiadu w sezonie letnim 1929 wykazało, że sposób 
ten daje większe korzyści, niż spodziewano się tego z początku. Stwierdzono, że 
na podstawie fotografij lotniczych można rozwiązać kwestję W7.Jljemnej widoczności 
punktów i umożliwić wybranie najdogodniejszych kierunków boków. Kwestia szersżego zastosowania zdjęć lotniczych do wywiadu znajduje się obecnie w stadium doświadczeń i badań. 

Aeroplany, używane do wywiadu, są to zwykłe pasażerskie jednopłatowce 
o 400-konnych silnikach. Oszklona kabina pozwala na doskonałą óbserwację na 
boki i wdół. W kabinie jest urządzony na niewielkim statywie specjalny stolik 
wywiadowczy, okrągłego kształtu, z podziałem stopniowym, naniesionym wzdłuż 
skraju. Z boku jest umieszczona aperiodyczna busola. Na stoliku przypina się najlepszą z posiadanych map opracowywanego terenu (wystarczy podziałka l :500000). 

Podział stopniowy na stoliku ułatwia dokładne zorjentowanie mapy według 
busoli. Do celowania służy alhidadka z dwoma przeziernikami. 

Wywiad aeroplanowy stosuje się w okolicach górzystych, posiadających 
jednak pewne równe przestrzenie (jeziora, równiny), które umożliwiają niski lot 
samolotu, Aeroplan opuszcza się do takiej wysokości, żeby wierzchołki wzgórz projektowały się na horyzoncie. Z takiego położenia wybranie najwyższego szczytu 
i porównanie wzajemnej wysokości poszczególnych wzgórz nie przedstawia trudności. Położenie poziome wybranego punktu odnajduje się na mapie, czy to 
metodą wcięcia ze znanych punktów, czy metodą zidentyfikowania go na mapie, zapomocą sąsiednich srczegółów terenu. 

Wzajemną widoczność dwuch punktów bada się, czy to ustawiając się na przedłużeniu celowe;, czy też na samej celowej, pomiędzy wybranemi punktami. 
Doświadczenia z roku 1929 wykazały, że metoda ta daje wyniki raczej zbyt ostrożne. Na terenie przeprowadzonego tą drogą wywiadu stwierdzono brak widoczności tylko na jednej celowej, podczas gdy zostało uzyskanych szereg celo

wych, na których wywiad wykazywał przeszkody. Z tego widać, że wywiad aero
planowy wymaga w pewnych wypadkach sprawdzenia z ziemi. 

Pewne trudności przy wywiadzie zostały spowodowane brakiem odpowie
dnich map opracowywanych terenów. Wywoływało to trudności przy wyznaczaniu 
wybranych punktów na mapie, a co idzie za tem omyłki przy nastawianiu światła heljotropów według kierunków, wziętych z mapy, 

Dla wykrywania przeszkód na Hojach celowych, stosowano z dobrym wynikiem sposób fotograficzny. 

Sposób ten polegał na dwuch lub trzech zdjęciach foto,graficznych wzdłuż 
linji celowej z aeroplanu, przelatującego prostopadle do linji celowej. Dla uzy
skania zdjęć stereoskopowych osi optyczne kamery przy wszystkich zdjęciach 
pozostawały równoległe, co uzyskiwano przez każdorazowe nastawianie kamery na 
ten sam punkt horyzontu. Badanie widoczności punktów przeprowadzono, rozpatrując fotografje w stereoskopie. Po zidentyfikowaniu punktów, łączono na obu 
Iotografjach dwa rozpatrywane punkty cienkim paskiem celulojdowym, naklejonym 
na dolnej powierzchni kliszy. Przy obserwowaniu w stereoskopie uzyskiwało się 
wrażenie optyczne, jakby cienkiej nici naciągniętej pomiędzy badanemi punktami. 
Przy pewnem doświadczeniu ten sposób umożliwiał wykrycie każdej przeszkody na badanej celowej. 

Obecnie metoda fotograficzna podlega badaniom i doświadczeniom, dotyczącym udoskonaleń technicznych w prz}'l'ządach oraz ulepszeń metod wykorzystania zdjęć. 

Dotychczasowe doświadczenia z użycia aeroplanów w służbie geodezyjnej, 
a zwłaszcza dane z 1929 roku, wykazały, że pomimo pewnych braków, metoda 
ta zmniejsza znacznie czas i koszt prac w terenach zalesionych i pozbawionych 
dogodnych linij komunikacyjnych lądowych. Wzrost wydajności partyj obserwa
cyjnych przy użyciu aeroplaoów, jako środków lokomocji, wynosił np. 35% . 

Niwelacja. 

Sieć niwelacyjna Kanady jest oparta na średnim poziomie morza, określo
nym z pomiarów na S mareogralach {primary Hdal llation), z których dwa są PO· łożone nad oceanem Atlantyckim (Yarmouth i Halifax), jeden w zatoce św. Wa
wrzyńca (Father Point) i dwa- nad oceanem Spokojnym (Vancover i Prince Rupert). 
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kanadyjską służbę by. mareografów są przeprowadzane przez 

(?bserwac1e . . . . . że ś.rednie poziomy m~-drograf1czną. ównaniu sieci niwelacy1ne1 P[;Y17u1e z:\edną powierzchnię ek~1-
Przy wyr każdym z tych mareoJ!ra w .wor . ł rze rowadzoną pom1ę-

rza, wyznacz~i\:;ało stwierdzone przez niwelai1ę ~~: \tdzafe niwelacji: niw!potenc1alną, gólnemi mareografami. Vf ykof!yia ~- ęścisłej biegnie prawie ~łącznie 
dz,: P~~~~~ i niwelację I! rzędu. j~I::_ n~':4:n:i'szos. Dop~szczalne różntce przy ~~~luż linii k~lejowych •. sieć gł! ~~iekraczać poniższych granic: 
niwelacji tam I nazad rue mo y-

.. . ł . 0011VM stóp, czyli 4 K mm l) przy niwelac11 śc1S e1 ' y - r 7 V K mm 
II rzędu 0,030 M ,tóp, czy t 2) .. .. h 

• w milach a K w kilometrac . 

gdzie ';! 
0:n:i:!at!:tiś~e~~=t::i~o ;~:~ira:i~:::c;;:t ct':d~~~n;::stzeJ~t-

oz miastach t. zw. podstawowe ~na h a silnym fundamencie. na t zakładane po taci bloków kamiennych, u.staw1onyc n łuż na użytek miejscowych 
mark), w pos t„bliczkę z wysokością n. P: m.,ał 8 . ąnych 86 takich znaków. t aopatrzone w .. . K dy 

1
est z ozo . ś · 

e: z ików Dotychczas na ter~mhe kóa w każdem znaczniejszem m1ke c)1e .. 
ouern . 'd . założenie takie zna w 25 500 ·1 (około 41 OOO m mwe
ProjektDprzke~t u1el929 roku wykonano około. l „ mś~isłe'1 i 88 podstawowych 

o ouca ł 8 500 perów mwe ac11 długość 
lacji ś~isłej, założono hoko. oć niwel~;ji II rzędu osiągnęła do tego czasu 

kó niwelacyjnyc i s1e k ś . 
zna w mil (około 17 OOO km). . ostaci katalogów wyso o c1 około b0 ~Zanie wyników niwelacji nastęr:: k":.titogów, ułożonych W porządk~ 

unktówg Ostatnio został wprowadzt onky ns1.yesczności dodawania wykazów alfabety P · U ik s'ę przez o o alfabetycznym. n a I 

cznych na końcu katalogu. 

Badania geodezyjne. . 

. h terenach ciągów w1elob.oko-
W obec powszechnego I Sl?_so;i:k~r; ~f ;?~ieńcowe skłaf ają s;ę ;b:śc~~;:~ 

:tt:,.:~·:::::~~,.~~1=:~b'.')';,~i::.:,:•11~;~,.~;:· ,;;::;~i:,i;:;:b l.';;:t!:: 
~PJYl;J:tyi~~i~tii~::ti:~~~g2~:óki!~t:~~hiJ~

0

i:::kr~~:ah0 tpt:f ::a:r: t8j~~t 
· I ·· i zapomocą ciąg w. mocą triangu ac11 równaniu. . .. Sł żb Geodezyjnej, 

obecnie stosowana przy wy ac geodezyjnych Kanady1sk1e1 h u ki e ogólnym): 
Literatura, dotycząca pr • t Służby (wydawnictwa o c ara erz . 

ogłoszona w charakterze wydawn~c w f Geodetic Triangulation in the ~ro:vm-

1. Publication Nr. 2. A,;iusi:::!u~ triangulacji geodezyjnej w prowmc1ach ces of Ontario and Quebec. ( yr L' 

OJllario i Quebec), . li n of the Lengths of Inv~r Base. m~ 
2 Publication N~. i· 1 ~eteŃ°:;t02~9. (Wyznacz!nie długr:c• ii~\~). inwa 

Tapes from Standand Nic e ar nnalnego wzorca mklowego r. 
rowych do pomiaru baz zapom?cą n.o . tr ctions to Geodetic Engineers in c~arge 

3. Publication Nr. 5. F1e.1d a:°s T~angulation. (Instrukcja polowa dla mży. 
of Direclion Measurement on P.rim kierunków triangulacji I rzędu). A 
nierów geodyzyjnych przy pomiarze of Electric Signal Lamp being ~u p-

4. Instructions ~o ~ight~ep~rs; (~!~ukcja dla helj?.tropistów. Użycie ele-
pendix (Nr. 4) to Pubhcah?n r. . załącznik do publikac,1 Nr. 5). . 
ktrycznej lampy sygnałoweJ. Jest to . P ition Evaluation: (Obliczanie spółrzę-

5. Publication Nr. 7. Geodehc os 
dnych geodezyjnych). 

Field Instructions for rec1se 6. Publication ~ r. 8. 

polowa niwela~ji ~cisłe1). The Maklng of Topographic_al 

P . Leveling. (Instrukcja 

7. Publicahon N~. 9. wn Planning. (Wykonywame 
Towns, the First-Step •k. }0 zdji:ć miejskich). miast, pierwsze wskazów 1 0 · 

Maps of Cities and 
map topograficznych 
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8. Publication Nr. 10. lnslructions for Building Tńangulatfon Towera. (Instrukcja budowy wież tńangulacyjnycb). 
9. Publication Nr. 11. Geodesy. (Geodezja). 

10. Publication Nr. 13. Errors of Astronomical Poaition, Due to DeOection 
of the Plumb Line. (Błędy w spółrzędnych geograficznych, powodowane odchyłk11 pionu) 

11. Publication Nr. 25. The Conversion of Latitudes and Departure of 
a Traverse to Geodetic Differences of Latilude and Longitude. (Zamiana szerokości i przejście od różnic szerokości i długości, wyznaczonych ci11gami do różnic wyznaczonych triangulacjll), 

12. Publication Nr. 26. The Simullaneou, Adjustment of Precise Traverse 
and TńanguJation Net,, (Równoczesne wyrównanie ciągów wielobokowycb i 1ieci triangulacyjnej). 

13. Publication Nr. 27. The Differentia} Adjustment of Obaerwation,. (Różniczkowe wyrównanie obserwacyj). 

14. Publication Nr. 28. Adjustment of Precise Sevel Net of Canada, 1928. (Wyrównanie sieci niwelacji ścisłej Kanady w r. 1928). 

Apt. F. Kopczyński 

APARAT ŚWIETLNY WOJSKOWEGO INSTYTUTU WOJSKOWEGO. . . 
Wraz z rozpoczęciem przez Wydział Triangulacyjny prac palistwowej trian

gulacji podstawowej I rz., wyłoniła ,ię konieczność stosowania aparatów sygnali
zacyjnych, umożliwiających wykorzy1tanie do pomiarów k11towy;:h odpowiednich momentów dnia. 

W. I. G. posiadał 2 typy aparatów. 

a) firmy Neuhoefer & Sohn b) Bamberg Askania-Werke. 
Aparaty sygnalizacyjne firmy Neuboefer były 1kon1truowane dla sygnalizacji 

optycznej dla celów wojennych, a z tego powodu nie były odpowiednie do celów tńangulacyjnycb. Były one przysto,owane do pracy na ,tatywie, który można było 
ustawić w każdem dowolnem miejscu. W tym pierwotnym ,wym ,tanie nie nadawały się do pracy na wysolrich sygnałach, gdyż nie było możności centrycznego 
ich ustawienia nad punktem triangulacyjnym, zaś bez ,tatywu były nie do użycia. 
Trzeba więc było przy1tosować je naprzód do celu, któremu miały ałużyć t. zn. zmienić je tak, by centryczne ustawienie aparatu na punkcie było łatwe i pewne. 
Odrzucono więc ,tatyw, a podstawę aparatu zaopatrzono trzema nóżkami, z których 
dwie wykonano jako śruby do regulowania poziomu w kierunku prostopadłym do 
celowej, co dało pewność, te nigdy nie będzfe miała miejaca ekscentrycznojć, 
spowodowana ukośnem ustawieniem aparatu. W część dolną wpu,zczona zo,tała 
tuleja, co dało możność nasadzenia aparatu na trzpieli, przymocowany w centrum aygnału. (Patrz rys. 1). 

Ponieważ aparaty te pierwotnie służyły do 1ygnalizacji optycznej w różnych 
porach dnia, miały również urządzenie do światła sztucznego, składaj4ce eię z lampy 
acetylenowej lustra wklęsłego i kondensatora. Zdawało się więc, że będzie je 
można również utyć z powodzeniem do obserwacyj w dnie o zachmurzeniu zmien
nem lub też zupełnie bezsłoneczne. Praktyka jednak wykazała, że zamiana apa
ratu słonecznego na aparat o świetle sztucznem jest zbyt złożona i trwa za długo. Każda taka zmiana wymaga wyjęcia i zamiany trzech części akładowych a to: 
lustra wysyłającego l. przeziernika 3, i celownika 4, na których miej,ce wcbodz4 
lustro wklęsłe 9, lampa 11 i kondensator 10, co prócz wielkiej straty czasu (około 
5 minut) grozi ieszcze poruszeniem aparatu i wyprowadzeniem go z lłnji celowej. 

Okazało aię również, że światło acetylenowe przy tej konstrukcji lamp je,t 
chwiejne, a w dnie o lekkiem zamgleniu prawie niewidoczne. 

Do wad tego aparatu należy zaliczyć równid to, że oś celowa nie przecina 
o,i obrotu Iu,tra, lecz biegnie około 2 1/, cm poniżej (na wysokości 

1
/
1 

luatra), co 
nastręcza dużo trudności przy stoaowaniu zasłou dla zmniejszenia powif!rzcbni lustra przy zbyt ailnem słolicu. 
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h . t ich wielkość i waga. Aparat Wielką wadą ze względów transportotw~6 3Jksg. prócz tego generatorki ace-
ynk 625 X 300 X 300 mm wa Y ' ' b'd akowane w od-

wraz :e s~:c~e na wodę, oraz komplet .puazeet~ie k;:d1 u~g:~ te heljotropi, ta 
tdy~! :ej ~krzynce watą okol~ JO kg. Ggy k::a;";ry odległej zazwyczaj od 2-3 km Zł • z aparatem dojść do m1e1sca pracy z • . . 
muli . byt d t . · opisu ich nie 'est to c1ętar z . u y. b A k ia-Werke ,ą ogólnie znane, więc I A araty firmy Bam erg s an . ł 

. p Ut wać je można tylko w dnie • oneczne. h dwóch aparatów, obserwator poda1ęPrzy !tosowaniu któregokolwiek z P~wv~:r: pogodne. lecz pochmurne mu
ł racować tylko w dnie słoneczne, ~ w. z nialo się do utrzymania dobrego :!f z Pobserwacji rezyg~owa~kt~: i:a!bs~~':v~~~~cm~si czuć się zupełnie spokojnym stanu nerwów w okresie, w„ y 

dł ość 550 mm wysokość 136 mm, Rys. t. Aparat świetlny Neuhoefera: 3 u~zeziernik, 4: 5 celowniki, 6 . !u-
waga 7,7 kg. 1, 2 lustra .136 X 1~ ~ 6J oziomego i pionowego, 9 lustro 
neta, 7, 8 śruby regulacy1ne .dla ,!~e 95 mm, ~O kondensator średn. 145 mm, 
wklęsłe średnica 40 mm ogms~~ libela 13 trzpieli oznaczaj,cy centr. 11 lampa acetylenowa, • 

. Ni korzystanie dla obserwacji i pogodnym jeśli praca jego ma by~ 7y!r!:~ str=~ czasu i podwyuza kouta 
dni pochmurnych, lecz p~godnych Le:nieczność stworzenia takiego ~y[u. aparatu 
obserwacji punktu. Wyrubkł: ~t11d y tak dla świaUa słonecznego Ja ! sztubzł świetlnego, który ~gł~~ f, . s osow8;'1 cz ści w cza,ie pracy: Postawiony. y 
nego bez potrzeby 1akie1ko w;et łła~:7' w !bsłudze, lekki i m1ał małe wymiary. 
również warunek, by apara Y . kt k t inż Czarnoty i autora artykułu, W roku 1929 na podstawie pro!e u I? • kim. wykonała model aparatu. 
firma optyczna Haag I rei w . Pertraktacje z ł4 firmą o wy onat?tu . St 't Berme szwa1cars k · pe-
który miał spełniać powyższe waru~.d u ragnionego celu ze względu na duży 
wnej ilości aparatów nie doprowadziły o. Jania się przy wykonaniu szczegółów. 
koszt i trudności bezpośrednie~o J?Or~:ubb~ką przyrządów precyzyjnkych Ge1dcha 
Dopiero w r. 1930 po porozum1emu s wnemi zmianami 12 aparatów. tóre o ano W · taty wykonane z pe . w arszawie. zos b . · h użytecznołct. obserwatorom do wypró owarua IC 
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Konstrukcja tego aparatu świetlnego jest bardzo prosta. 
Odlew aluminjowy w kształcie rury zamkniętej z jednej strony, oparty na 

trzech nóżkach, wykonanych jako śruby i umieszczony w odpowiednich występach 
odlewu, dtwiga na górnej swej części lusterko z małym otworem na środku. celo
wnik z krzyżem oraz umieszczoną z boku lunetę z krzyżem nitkowym. Linja, 
otwór lustra - środek krzyża w celowniku, jest równoległa do osi lunety i jest 
równocześnie kierunkiem celowej. (Rys. 2). 

Fig. 2. Aparat świetlny W. I. G. l lu,tro wysyłające średn. 8 cm, 
2 celownik, 3 lustro pomocnicze średn. 11 cm, 4 luneta o powiękue
niu 18x, 5 śruba niwelacyjna, 6 śruba elewacyjna, 7 libela, 8, 9, 10 
zasłony do zmniejszania powierzchni lustra wysyłającego, 11 tuleja 
dla- trzpienia- umieszczonego na centrze, 12 śruba drzewna dla lustra 
pomocniczego. Długość aparatu 24 cm, wysokość 15 cm. Waga 4 ~. 

Dla umieszczenia aparatu na trzpieniu w centrze, wpuuczono u spodu apa
ratu odpowiednią tuleję. Jest ona tak umieszczona, że aparat spoziomowany wy
syła świaUo centryczne. 

W razie konieczności podwójnego odbicia światła, lustro pomocnicze, dające 
się ustawić w dowolnem położeniu, można umieścić na aparacie, lub też zdała 
od niego np. na barjerze, przy pomocy specjalnej śruby z tuleją. Wielkość lustra 
wysyłającego można regulować odpowiedniemi zasłonami. 

Urządzenie dla sygnalizacji światłem sztucznem znajduje się wewnątrz apa-
· ratu i składa się z lustra wklęsłego o średnicy 138 mm, o ogniskowej 67 mm 
i tródła . światła, w tym wypadku żarówki, umieszczonej w _ognisku. Obsadka ża
rówki jest ruchoma w kierunku osi y i x i daje możność ustawienia światła 
w ognisku. Żarówki są lustrzane i tak skonstruowane, że dają jeden materialny 
punk świetlny, zaś lustrzenie żarówek daje motność wykorzy.tania całej ilości 
światła. Lustro jest nieruchome, a ogni,ko jego znajduje się nad środkiem tuleji 
dla trzpienia. Oś optyczna lustra jest równoległa do osi optycznej lunety. 
(Rys. 3 i 4). 

Żarówki wykonała fabryka Philipsa na podstawie danych W. I. G. Wyma
gają one 4-8 volt i 0,6 A. Żródłem prądu je1t baterja sucha. 

Aparat mieści się w skrzynce o wymiarach 390 X 255· X 255 mm. Całkowity 
ciężar aparatu ze skrzynką wynoai 8,5 kg. 

SO -

Rys. 3. Aparat W. I.~G. widok z przodu 

Rys. 4. Aparat w skrzynce 1. 2 tulejki dla 
luster, 3 tulejka dla celownika. 
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Podczas okresu próbnego w zeszły · 
bardzo wielką sprawność i rakt m sez<?nte .Pracy, aparaty te wykazały 
a światło jest bardzo silne P~z :;{noś~. Da1ą .•1ę uatawić łatwo i pewnie 
wieta Wbyła zupełnie niewid~czna, YświaU:b~łfj:!~!~~ :b km: łwt dziedd mglisty, g~y 

czasie prób okazała i tr b . re I a we o nastawierua. 
zwięk~zenie odległości pomiędzy' 1uit:er:e :.,;u;:nacznych jmia~ ~ uzupełnied, jak 
sowan1a zasłony ze azkłem zielonem dla zmni "! 11'~em at ce ~~em oraz zuto

e1szen1a na ężerua światła. Ze względu 

Rys. S. Porównanie wielkości aparatów typu 
W. L G. i Neuhoefera. 

na rótny wymiar żarówek obudka musi d ć . dł 
mać jeszcze ruch w kierunku osi z tak b a~~ wy użać, lub skracać czyli otrzy
dokładnie w ognisku, ' Y a żarówka mogła być umieszczona 

:owe taptyparatyWbędą ~konane już z temi zmianami (Rya 5) 
• para u . I. G. Jest pod katd gł d k : . . . 

w użyciu od aparatów wyrobów ob h Y°! wz ę hem pra tyczn1e1szy I łatwiejszy 
cyc , u ... ywanyc przedtem. 

kpl Korp. Geogr. Felicjan &raffn 

ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAJIETRYCZNEGO 

Dnia 13 i 14 lutego b r odb ł · . 
Krajowy Zjazd Fotoframetrycz~y o~az''wyę wtagmacbu Pfohtechniki Warazawakiej 1-y 
nych w Polsce. • s wa prac otogrametrycznych wykona-

Po powitaniu przedstawicieli wład , , 
Dr. K. Weigel, prezes Polskie o T- z, go c1 oraz uczeatników Zjazdu, Prof. 
słowach działalność Towarzysfwa w~ :otogrametrycznego, przedstawił w krótkich 
ważność tej nowej metody pomiar:i~~ u rf cznego okresu istnienia, oraz podkreślił 
ze względów gospodarczych, Jak i ek~~::i:::;~h. w naszych warunkach, zarówno 
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Prof. E. Warclaałow,ki. vice-prezes Polskiego T-wa Fotograme.trycznego. 
wyiłosił krótki referat: .. O podstawach fotogrcUDetrji", w którym w przejrzysty spo
aób przedatawił zaaady pomiarów fotogrametrycznych na podstwie zdJęć wykona
nych zarówno na ziemi, jak i z powietrza. 

W aprawozdaniu z Międzynarodowego Kongresu Fotogrametrycznego, który 
miał miejace we wrześniu roku ubiefłego w Zurychu, Prof. B. Piątkiewicz pod
kreślił watniejsze momenty, dotyczące najnowszych wynalazków i ulepszeA w tej 
dziedzinie, zwracając uwagę na szerokie już obecnie granice zastosowania tej no
wej metody. podkreślatąc jednocześnie, że Polska na ostatnim Międzynarodowym 
Konfresie była reprezentowana przez Polskie T-wo Fotogrametryczne, stanowiące 
aekcję Międzynarodowefo T-wa Fotogrametrycznego i zajmowała już miejsce nie
po6lednie w azeregu Padstw, które brały w niej udział. W zakodczeniu Prof. Piąt
kiewicz wymienił ważniejaze prace, przeprowadzone ostatnio w Polsce, lub będące 
w stadjum opracowania, jak zdjęcia Tatr, granicy wschodniej i rumuńskiej, prace 
dla reambulacji etarych i sporządzenia nowych map topofraficznych, przeprowa
dzone przez Wojekowy Instytut Geogr., zdjęcia na Polesiu dla opracowa.nia gene
ralnelfo projektu meljoracji i inne, oraz podkreślił znaczenie dla celów ogólno
padstwowych, oatatnio utworzonej placówki fotogrametrycznej: Wydziału Aerofoto
lframetrycznego przy P. L. L. ,.Lot". 

Po tych kilku przemówieniach nastąpiło otwarcie wystawy fotogrametrycz
nej, na którą złożyły się eksponaty: Oddziału Fotogeodezyjnego M.R.P„ Biura Pro
jektu Meljoracfi Polesia, Departamentu Aeronautyki, Wojskowego Instytutu Geogra
ficznefo oraz Wydz. AerofoL P.L.L ... Lot". 

Zwiedzai1'cy miał możność zapoznania się z rozmaitemi dziedzinami stoso
walności metody fotogrametrycznej u nas, począwszy od zwykłych zdjęć lotniczych 
pionowych i na ich podatawie zestawionych fotoszkiców, wyłmienicie nadających 
aię dla celów przeflądowych, jako bardzo szczegółowo i naturalnie odtwarzających 
ayluację terenową. oraz ukośnych zdjęć lotniczych niezwykle efektownie wykona
nych przez nasze lotnictwo, a przedstawiających olbrzymią wartość dla studjów 
architektonicznych, kraioznawczych, ochrony zabytków sztuki i t. p., poprzez plany 
fotograficzne (fotoplany} sporządzone z przetworzonych zdjęć lotniczych, posiada
jących wartość lfeodezyjną i nadających się do projektów regulacyjnych miejskich 
i wodnych, aż do ostatecznie wykonanych planów, opracowanych bądt na podsta
wie fotoplanów, bądi też autogrametrycznie. 

Wystawa była dostępna dla publiczności od 13- 18.ll.31 r. Dn. 13.II o godz. 
14-ej odbyło się zwiedzenie pierwszej w Polsce fabryki przyrządów precezyjnych 
optycznych Kolberga, stojącej obecnie już na bardzo wysokim poziomie. 

O godz. 18-tej odbyło się Walne Zgromadzenie, na którem po wygłoszeniu 
aprawozdad Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi absolutorjum. 
poatanowiono przyśpierzyć prace nad opracowaniem słownictwa fotogranetrycnego, 
dążyć do szerszego propagowania metody fotogrametrycznej przez wydawanie 
publikacyj, organizować kursy i t. p. oraz wystąpić do Władz z prośbą o opiekę 
i poparcie Wydz. Aerofotogrametrycznego P.L.L ... Lot". 

W drugim dniu Zjazdu t. j. dn. 14.Il.31 zo,t.ały wygłoszone referaty, poru
azające specjalne działy fotogrametrji: Int. Gryglaszewski przedstawił stan prac na 
Polesiu, podkreślając, te zastosowanie aerofotogrametrji było jedynie możliwem 
w tych warunkach rOZWUlZaniem. 

Następnie zwrócił uwagę na korzyści, jakie dało zastosowanie foto,trametrji, 
a więc znaczne przyspieszenie przeprowadzenia zdjęć w terenach naogół trudno 
dostępnych, oszczędność kosztów, oraz dużą wartość w ten sposób sporządzonych 
planów dla studjó"' hydrotechnicznych. 

Mjr. Hulurt w referacie „Prace fotogrametryczne w Polsce i zagranicą" 
najpierw przedstawił stan prac fotogrametrycznych w kraju, podkreślając różno
rodność zagadnied, w zastosowaniu zdjęć dla celów kartografii wojskowej, a więc 
sporządzanie map topograficznych w małych podziałkach (1:20 OOO. 1:10 OOO), oraz 
dla celów gospodarczych - plany okręgów, miast, rzek, gruntów rolnych, i t. p. 
w dużych podziałkach (1.2500, 1:5000), oraz przedstawił plan tych prac padstwo
wych, stojących na mniej lub więcej wysokim poziomie pod względem rozwoju 
prac fotoJtrametrycznych. jak Niemcy. Szwajcarja, Włochy. Francja, Rosja, Anglja. 
Ausłrja, W ęlfry, Czechosłowacja i inne europejskie i pozaeuropejekie padstwa, 
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dłut.i zatrzymując się nad sposobem traktowania zagadnień fotogrametrycznych 
przez nuzego sąsiada zachodniego i wschodniego. Scharakteryzował rozwój foto
grametrii w państwach neutralnych i biorących udział w wojnie światowej. 

Int. Piancki poruszył wartość zdjęć lotniczych dla ,tudjów urbanistycznych, 
przechodząc kolejno wszystkie wyniki, które winny być brane pod uwagę przy 
opracowywaniu planów rozbudowy i podkreślił w każdym poazczególnym wypadku 
dane, których dostarczają plany fotograficme lub ukośne zdjęcia lotnicze. 

Mjr. int. Were,zczyń•ki - przedstawił rolę fotogrametrji w służbie obser
w~tor:a lotniczego. Opierając . s~ę n.a danych z wojny światowej wykazał, że 
0~1ąg!ln~ wysokość. lotu. obec!11e J~St JU~ tak znaczną, że obaer~ato,r gołym okiem. 
nic rue Jest w starue do1rzeć I że 1edyn1e przy pomocy odpowiedniej kamery lot
niczej ma możność uchwycenia szczegółów, niezbędnych dla wykonania zadania. 
Z tefo t~ż punk.tu widzenia, referent podkreślił konieczność rozwoju fotogrametrii 
u nu, n1ezależn1e od stanu gospodarczego, ora.z utrzymania i popierania przez 
państwo instytucji fotogrametrycznych. 

Inż. Wilczki11wicz przedstawił dokładności uzyskane przy opracowaniu pla
nów na aerokarlofrafie ze zdjęć lotniczych. Dokładności te odpowiadają w zupeł
ności planom sporządzonym zwykłemi metodami. 

W tym samym dniu o godz. 12.30 Dr. O. Gruber, profesor Politechniki 
w Stutgarcie, wygłosił referat o najnowszych zdobyczach w dziedzinie fotogrametrji. 
Omówił najnowsze udoskonalenia przez siebie wprowadzone przy konstrukcji 
nowefo modelu stereoplanigrafu, a w zakodczeniu podkreślił międzyn.arodowy 
charakter wiedzy. zwracając uwagę na odkrycia Kopernika i Keplera, które zostały 
uznane przez cały świat. 

Niezwykle entuzjastyczne oklaski były wyrazem uznania i głębokiej sympatii 
polskich fotogrametrów do Prof. Grubera, największego obecnie znawcy i \Onstuk· 
tora w dziedzinie fotogrametrji. 

.. 
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,,L1APPAREIL LUIONEUX DE L'INSTITUT IIILITAIRE GEOGRAPWQE" 
c:pt. Fellc:Jaa Serafin 

L'I. M. G. possedait au debut des tranux de triangulation en Pologne deux 
typea d'heliotropes construits par: 

a) Neuhofer a Vienne 
b) Bamberg - Aakania Werke a Berlin. 

L'Instrument Neuhofer etait construit pour l'appliquer a la signalisation au 
tempa de guerre; pour !'adapter aux travaux de mesurage il fallut abandonner le 
statif actuel et ajouter un dispositif de centrage et de nivelation. 

Les appareils mentionnes pouvaient Ure manoeuvrh aussi avec de la lumiere 
artificielle. L'appareillage qui etait destine a ce but comprend un miroir concave, 
(Fig. 9) un condenaateur. (Fig. 10) et une lampe (Fig. 11). 

La transformation d'un heliotrope aolaire en heliotrope a lumiere artificielle 
pendant la duree dea observations est tres difficile et demande beaucoup de tempa, 
vu qu'i il faut remplacer lea parta 1. 3 et 4, par 9 10 et 11. 

Au surplus on peut facilement ebranler l'appareil et perdre la ligne de visee. 
On sait par experience que la lampe de cetle construction donne une lu

miere vaccillante et de tres faible visibilite m~me en cas de temps peu brumeux. 
Le poids de l'appareil aans emballage est 7.7 kg. Dans une caiue de di

mensions 625 x 300 x 300 mm il pese 16,3 kg. Le dispositif de l'eclairage artificiel 
emballe separamment pese approx. 10 kg. 

Comme on peut juger de la photographie, c'est un appareil bien complique, 
qui peut causer beaucoup d'ennui aux beliotropistes. 

Le type du beliotrope Bamberg est g~neralement connu. 
L'impossibilite d'utiliser les appareils de ce type en cas d'invisibilite du 

soleil a force I'L M. G. de creer un type special d'apres l'invention du cpt.-ing 
Czarnecki et du cpt. Serafin (1929-30), dont la construction permet d'effectuer les 
mhurea meme quand le soleil est temporairement couvert par des nuages, sans 
avoir besoin d'ecbaoger aucune partie du dispositif. 

La construction •de cel appareil est d~montree sur les figures 2, 3 et 4. Elle 
coosi,te en reverbere monte sur troi, vis de regulation. Le miroir concave a un 
diametre de 138 mm, et une distance locale de 67 mm. Dans le foyer se trouve 
la lampe dont la position peut etre alternee au moyen d'un vis. Au dessus du 
reverbere se trouve 1.appareillage normale pour la signalisation solaire qui comprend 
un miroir et une cible. De c6te se trouve une lunette dont l'axe est parallele 
a l'axe optique du miroir concave. Le centrage de l'appareil se fait au moyen 
d'un boulon concentrique du statif qui correspond a une ouverture· dans l'appareil 
qui se trouve au dessous du foyer du miroir du reverbere. 

Les appareils de ce type se sont montres de bonne qualite et tres pratiques 
pendant l'usage meme dans des conditions infavorables. 

La lampe a wńace mirh est alimentee au moyen d'une hatterie secbe et 
sa lumiere refractee par le reverbere est si forte, qu'on peut faire des observations 
en temps brumeux meme quand la tour de triangulation est invisible en se servant 
de la lunette. 

Le poids de l'appareil s'eleve a 4 kg, la caisse inclus a 8,7 kg. 
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DZIAŁ URZĘDOWY 

SPRAWOZDANIE 
Z PRAC POLOWYCH WYDZIAŁU TRIANGULACYJNEGO 
W. I. G. ZA 1930 ROK. 

li1 Prace polowe Wydziału Triangulacyjnego w r. 1930 obejmowały wy-
~anie normalnego rocznego programu. ustalonego przez Sztab Główny. 

Ustalony program w swych zuadniczych punktach został wykonany. z wy
i11tkiem pomiaru bazy ł.uninieckiej. Praca ta została przenieaiona na czaa pó:1:
niejszy wskutek obcięcia kredytów. 

Poza pracami programowemi zostały wykonane pewne prace nadprogramowe, 
które stanowiły konieczne uzupełnienie prac przewidzianych, albo też zostały po
lecone do wykonania dodatkowo. 

Okrea prac polowych trwał od pocz11tku maja do końca pa:l:dziernika. 
Prace wykonane przez Wydział obejmuj, następuj11ce punkty. 

1. Prace aatronomłcsne. 
Zakot\czenie obserwacyj astronomicznych (pomiaru długości, szerokości 

i azymutu) na punkcie wyjścia triangulacji podstawowej, Borowa Góra (prace te 
wykonano wspólnie z M. R. P.). 

2. Wywiad triangulacyjny. 
a) Zako.ńczenie wywiadu I rzędu (sieci wiet\cowej i wypełniaj11cej) na 11 i lil 

wiet\cu podstawowym. 
b) Wywiad na punktach Il rzędu II wiet\ca podstawowego. 
c) Wywiad na punktach I, II i III rz. sieci triangulacyjnej "Pomorze". 
Do kot\ca bież11cego okre.su ustalono wywiadem wszyatkie_ punkty I rzędu 

1ieci wieńcowej i wypełniaj11cej na wiet\cacb podstawowych II i m. oraz zakoń
czono wywiad na puuktach li rzędu wiet\ca podstawowego II. 

S. Budowa. 
a) Zakot\czenie budowy I rzędu sieci wiet\cowej wypełniaj11cej Il wiet\ca 

podstawowego. . 
b) Rozpoczęcie budowy Il rzędu na II wiet\cu podstawowym. 
c) Zagęszczenie sieci tńangulacyjnej "Pomorze" (budowa Il, ID i IV rz.). 
d) Załotenie sieci triangulacyjnej lokalnej "Istebna" na Śl11sku Cieszyt\skim, 

opartej na punktach I rzędu triangulacji austrjackiej, dla celów fotogrametrji. 

ł. Obaerwacje triangulacyjne. 
a) Zakot\czenie obserwacyj I rz. na I wiet\cu podstawowym. 
b) Obserwacje I rz. na II wiet\cu podstawowym. 
c) Obserwacje I rz. na 5 punktach sieci triangulacyjnej .Pomorze". 
d) Obserwacje nitszycb rzędów sieci triangulacyjnej .Pomorze". 
e) Obserwacje siatki lokalnej „Istebna" • 
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OBJAŚNIENIE ZNAKÓW 

dh Numerac1a podstawowych wieńców triangu1acy1nych 

,P Punkt astronomiczny wy16ciowy dla triangulacji podatawoweJ 

PRACE WYKONANE PRZEZ, 

w I. G M R. p Zaobserwowany punkt astronomiczny 

-O Zabudowane punkty I rzędu 

• o Zaobserwowane celowe I rzędu 

--- ~--- Punkty I rz(ldu uatalone przez wywiad 

o Celowe I rz.!ldu 

0-- Pomierzone bazy 

;I Ciągi niwelacji 6c1s1e, 

Proce wykonano przH W. I. G. w 1930 r. •• rnnoozone curwonrm kolorem 
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5. Niwelacja teclualcsna. 
Zaniwelowanie punktów Ili i częściowo IV n;, sieci triangulacyjnej "Pomorze". 

Ortanizacja i per,on,l. 
Prace polowe były zorganizowane w 10 następujących oddziałach pomia

rowych: 
1 Oddział astronomiczny. 
1 " wywiadowczy, 
2 " budowlane, 
4 obserwacyjne, 
1 " tńangulacji szczegółowej. 
1 pomiarów lokalnych. 

Personel kierowniczy i techniczny Wydziału składał aię z 17 oficerów i 5 
pracowników cywilnych. Stały personel pomocniczy (technicy, majstrzy budowlani, 
protokólanci, heljotropiści, sz:ólerzy) liczył 34 osoby. Ponadto na roboty było przy· 
dzielonych stale 75 szeregowców (łącznie z pocztowymi i szoferami wojskowymi). 
Robotnicy dniówkowi byli wynajmowani na miejscu. 

Podział peraon,lu wedłut wykonywanych prac był nastfpujący: 

Ofice- Cywilny Personel Szere-
Rodzaj prac rowie personel pomocn. gowcy 

technicz. 

Kierownictwo prac polowych 2 - - -

Pomiary astronomiczne 1 1 - -
Wy~ad 3 1 5 18 

Budowa . l 1 7 30 

Obaerwacje 4 - 15 9 

Triangulacja szczegółowa 5 2 5 14 

Pomiary lokalne . 1 - 2 4 

Razem 17 5 34 75 

W organizacji oddziałów pomiarowych nie wprowadzano w bietącym roku 
tadnych istotnych zmian. 

Wywiad. 
W oddziale wywiadowczym, podobnie jak i w roku zeszłym, każdy oficer 

wyposażony w samochód. miał przydzielone 2 drabiny wywiadowcze. 
Przeciętny koszt wywiadu punktu I rz. wynosił 504 zł., punktu II rz. - 239 zł. 

Budowa. 

Oddziały budowlane składały się z 3 - 4 partii budowlanych. Dwuletnie 
doświadczenie wykazało, te prowadzenie przez jeden oddział równoczesnej budo
wy na 3 punktach, jest możliwe nawet w terenach o trudnej komunikacji, w tere
nach o lepszej sieci komunikacyjnej ilo6ć partyj jednego oddziału mote być pod
niesiona do 4-ch. 

Dzięki zatrudnieniu wykwalifikawanych robotników, którzy pracowali przy 
budowie jut w poprzednich latach, wydajność oddziałów w porównaniu z poprze
dniemi latami znacznie wzrosła. 

Wszystkie wiete były budowane ze apecjalnemi stanowiskami dla helfotro-
pów, wzniesionemi o 5 - 10 metrów ponad stanowisko instrumentu. .., -



Wysokość zbudowanych wid wahała się: 
1tanowi1ka od 10 do 36 m 
1ygnału " 22 " 58 m. 

Przeciętna ,yy1okość widy wyno,iła : 
1tanowiska 25 m 
sygnału 47 m 

Kont budowy jednej widy I rzędu wahał się w granicach od 3 200 zł. do 
12.200 zł. 

Przyjmując. jako ,,t1dniq wy1oko,ć widy, średnią arytmetyczną z wy,okości 
,tanowiaka i sygnału do daszka, przeciętny kont budowy nit 1 m tak przyjętej 
,redniej wy1okości widy wynosił 225 zł 

ObHrwacjt1. 
• Przy obeerwacjach I rz. używano w bidącym sezonie, podobnie jak i w roku 

ubiegłym, teodolity Wilda i Bamberga. Jako punkt celu stosowano zasadniczo 
heliotropy i lampy sygnałowe. Obserwacje na tenit sygnałową przeprowadzano 
jedynie na krótkich bokach i przy bardzo dobrej przejrzystości atmosfery. 

W bietącym sezonie, poza utywanemi dotychczu heljotropami Neuhoefera 
i Bamberga. zutosowano poraz pierwszy aparat 1ygnalizacyjny systemu W. I. G. 1) 

wykonany przez firmę Gerlach, na podstawie planów oficerów W. I. G. kpt. inż. 
Czarnoty i kpt. Serafina. 

Aparat ten przedstawia kombinację heljotropu i lampy 1ygnałowej elektry
cznej. Wykazał on w praktyce duże zalety, st.awiające go wyżej od stosowanych 
dotychczas heliotropów Neuhoefera i Bamberga. 

1) połączenie w jednym aparacie heljotropu i elektrycznej lampy sygnało
wej ułatwia przejście od sygnalizacji słonecznej na światło sztuczne, bez konie
czności zamiany aparatu, 

2) ruchoma luneta daje możność regulowania równoległości osi optycznej 
luntty do wysyłanej wiązki światła , 

3) ruchome umocowanie lampki umożliwia dokładne u,tawieoie jej w ognisku 
zwierciadła odbijającego, co jeat bardzo ważne przy zmianie żarówki. 

4) 1pecjalne urządzenie daje wielką łatwość centrycznego ustawienia aparatu, 
5) prostota konstrukcji ułatwia obsługę, · 
6) niewielki ciężar i objętość aparatu ułatwia transport i manipulację. 
Uzyskane zamknięcia trójkątów wahały się w granicach od 0".112 do ~".826, 

pozatel}l 2 trójkąty zamknęły się: jeden na 2".215, drugi na 2".527. 
Sredni błąd kąta pomierzonego, wyprowadzony z zamknięć 50 trójkątów 

I wiedca podstawowego, zaobserwowanych przez obserwatorów W. I. G. wynosi 
według wzoru Ferrero: 

M = ± 0".597 

Warunki obserwacyjne. wskutek znacznego procentu dni mQlistych i deu
czowych (około 52% ) były naogół niesprzyjające. 

Przeciętny koszt obserwacji jednego kierunku I rz. wynosił 490 zł. 
Stabilizację na punktach I rzędu przeprowadzano zapomocą przepi1owych 

płyt, słupów i kostek granitowych. 

Ciąai polltonowe. 

Celem uzyskania danych porównawczych co do dokładności kosztów i czaeu 
wykonania ciągów poligonowych w zastępstwie triangulacji IV rz. w terenach za
lesionych, opracowano w bietącym sezonie jeden stolik topograficzny (100 km') 
zapomocą ciągów poligonowych. 

Pomiary kątowe zostały wykonane teodolitem Wilda, a odległości - precy
zyjnym dalmierzem Wilda. Punkty węzłowe zostały założone w ilości, odpowia
dającej przepisowej liczbie punktów triangulacyjnych IV rz. Punkty te zastabili
zowano zapomocą płyty i kamienia, podobnie, jak punkty IV rzędu , z tą jedynie 

1
) Opu aparatu zostanie umieszczony w najbliższym Nr. ,. Wiadomości Sł. 

Geogr.". 
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Diety 
Dodatld i dodatki 

polowe polowe 
~ficerakłe 

prac.cyw. 
l azere-
gowych 

zł. zŁ 

5518 4927 

Zeatawlenle 
kosztów obserwacji za 1931 rok. 

Środki Wydatki lokomocji Kwatery Robo- z wydat- materjałowe 
z dowozem i cizna kami na 
materjałów składowe aamo- i narzędzi chody 

zł. zł. zł. zł. 

17403 6402 2310 

' 
469 

Koaztorya 

Rótne 
(naprawy, 

Ra ze m 
porto 
etc.) 

zł. zł. 

227 37256 

Zahacsalk 5. 

obserwacji punktu trygonometrycznego I rzędu 
Górki 

. 
Przejazdy Cza, 
osobowe Materjały 

obserwacji Robocizna i przewozy (baterje Kwatery, Do,ć z dodatkiem inatrument. Ogólny 
kierun- polowym z kosztami elektryczne, porta 

utrzym. i na- karbid i depeaze k Ol zt 
oficera ków prawy ea- etc.) ilo,ć dni mochodu 

zł. zł. zł. zŁ zł. 

1/Vl-18/VI 
4 1930 1007 280 94 23 1404 

18 

Zallaesalk 7. 

Czas i koszt opracowania 1 stolika topograficznego (100 km') 

Czu Ko a z t w z łotych 

opraco-
budowy I wania i obse~- stabili- I niwelac'i I ki~row- , Ogólny 
wacy1 zacji I n1ctwa 

Zapomoc, triugulacji 46 dni 4662 . 553 152 403 5770 

Zapomoc, ciUów 
96 ~ni 10840 poligonowych 553 205 ł03 12001 .. -
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Ze•tawłenle bltaeiów zamknl~ć trójkątów. ZAUCZNIK a. 
I . wle6 ea pocbtawowe•o• 

Numer Bł11d zamknięcia 

trójk11ta 
trójk11ta ( 6 ) t:/ U W A Gł: 

+ . I -
I 1.181 1.3948 " III 1.372 1.8824 c:I 

IV 
<O 

0.329 0.1082 
, 

V 0.112 0.0125 
o 

VI 
, 

0.310 0.0961 .. 
vu. " 0.485 0.2352 .. 
X 

.D 
0.059 o.0035 o 

XI 1.633 2.6667 >-
XII 0.677 0.4583 3 
XIII .. 

1.371 1.8796 o 
XVI N 0.083 0.0069 
XV 

..... 
0.121 0.0146 ~ XVI 0.435 0.1892 .....:, 

XVII 1.213 1.4714 I XVlll 2.527 6.3857 
XIX 0.312 0.0973 > -XX 0.229 0.0524 ..:i 

XXI 0.542 0.2938 .: 
XXII 0.232 0.0538 

z 
XXlll 0.071 0.0050 .: 
XXIV 0.639 0.4083 

z 
xxv 1.441 2.0765 

.• 
XXVI 0.877 0,7691 ~ 
XX VII 0.226 0.0511 9 XXVIU 0.056 0.0031 
XXIX > 

0.024 0.0006 xxx 1.378 1.8989 ci 
XXXI 0.779 0.6068 .: 
X XXII 1.205 1.4520 z 
XXXIII 1.053 1.1088 >-
XXXIV 1.266 1.6028 .. 
XXXV 0.614 0,3770 i 
XXXVI 0.889 0,8082 ..!, 

xxxvn 1.358 1.8442 ·-xxxxvm 2.215 4.9062 .; 

XXXIX 1.232 1.5178 , 
XL 1.504 2.2620 '° XLI 0.953 0.9082 

.. 

.w 
XLII 0.982 0,9643 :o 
XLID .. 

1.758 2.9173 -o.; 
XLIV 0.621 0.3856 N 

XLV -o::: 0.111 0.0123 " XLVI 0.431 0,1858 ]i 
XLVII 0.129 0.0166 a :: XL VIII 0.559 0.3125 N N 
XLIX 1.826 

o „ 
3,3343 a. a. 

L 1.780 3,1684 
LI 0.598 0,3576 
Lii 0.568 0.3226 
Lill 1.226 1.5031 
n - SO t A 1- 53.3894 

l ffi' M=±V 3n=± 0'' .597 

r6tnlc-. t e na kamieniu, zamiast liter P. T., zostały umieszczone litery P. P., oraz krr,t na t órnel powierzchni kamienia został zamieniony rurk11 metalow, o śr•· dnicy 3 cm (dla ułatwienia ustawienia tyczki mierniczej, lub łaty topotraficznel). Średni bł11d k11ta, uzyskany z zamknięć wieloboków, wynosi około ± 9'', co ,tanowi wielkość zfodn11 z teoretyczn,, otrzyman, przy załoteniu ekscentryczno6ci instrumentu = 3 mm i ek1centryczności celu = 10 mm. O dokładno6ci pomiaru będzie motna ,,dzić ostatecznie dopiero po wyrównaniu sieci politonowej. Rezul· taty pracy wykazały. te stoliki opracowane ci,tami przy utyciu wymienioneto dalmierza wymagały 2 razy więcej czasu i kosztów, nit opracowane zapomoc11 trian4ulacji. 

Zat,czniki do niniejszego sprawozdania podaje się na itr.: 59. 60, 61 i 62: 
l) Szkic prac trianfulacyjnych . 
2) Zestawienie wykonanych prac. 
3) Zestawienie kosztów prac polowych. 
4) Zestawienie kosztów obserwacji. 
5) Kosztorys obserwacli punktu I rz. 
6) Kosztorys budowy punktu I rz, 
7) Koszt opracowania jedneto stolika topotraficznego. 
8) Zestawienie błędów zamknięć trójk,tów. 

USTA STARSZEŃSTWA OFICERÓW KORPUSU GEOGRAFÓW 

Pułkownicy 
1tarszeti1two 1.VI 1919. 

Kreutzinter Józef ur. 2.m 1871 lok. 1 

Podpalkowaley 
starazeti1two 1.1 1930. 

W,sik Włady1ław 
Szajew1ki J ózef Franciszek 

ur. 20.111 1893 lok. 1 
4.XII 1891 " 2 

atanze6stwo 1.1 1931 • 

Int. Sokól1ki Witold Gracjan ur. 18.Xll 1885 lok. 1 

M~orowle 
1tan ze61two 1.vn 1923. 

Michałowski Józef I ur. 24.IX 1891 lok. 

s tarazetistwo 15.VIII 1924. 

Lewakowski Jerzy 
Int. Lechner Stanisław 

ur. 23.ID 1891 lok. 1 
„ 7.V 1895 " 2 

1tarszeti1two 1.1 1928, 

Krzanowski Tadeuez Antoni 
Pie6kow1ki Adam 
Int. Pleener Wiktor J ózef 
G'5iewicz Stefan Adam 
Herfurt Tadeusz Jan 

ur. 5.V 1896 lok. t „ 21.XII 1892 „ 2 
„ 27.Vm 1892 „ 3 
.. 12.V 1895 .. • 

9.Vll 1890 " 5 

A -



.. -

starazedstwo 1.1 1930. 

Paluch Zygmunt 
Lipko Adam 
Szumaiiski Mieczysław 
Leśniak Władysław Stanisław 

starszeństwo 1.I 

Stratyc Kamil Tadeusz 
Chełchowski Józef 
Brenneisen Wiktor 
Zagrajski Bohdan 

ur. 8.VII 1892 lok. 1 
19.X 1893 2 
4.VI 1896 " 3 

„ 30.IV 1897 „ 4 

1931. 

ur. 18.VII 1892 lok. 1 
29.IX 1891 2 

„ 18.X 1893 „ 3 
„ 27.VI 1890 „ 4 

Kapitanowie 
starszeństwo 1.VI 1919. 

Soroko Romuald 
Gątkiewicz Wacław Fr. Andrzej 
Borysowski Józef 
Dybaś Józef 
Sokołowski Stefan Witold 
Kohutnicki Bolesław 

ur. 15.I 1892 lok. 1 
„ 15.IV 1890 „ 2 

3.XI 1889 3 
25.XII 1893 4 
23JCI 1890 5 
19.IV 1891 6 

atarazeństwo 1. VII 1923. 

Zawadzki Antoni Rudolf 
Gąsiewicz Feliks Tomasz 
Misiewicz Mieczysław 
Garstka Kazimierz 
Benoit Władysław 
Rychlewski Józef Franc. 
Dobrzyński Władysław 
Dobrzański Tadeusz Kornel 
Skrzywan Jerzy Kazimierz 
A Donau Szpindler Tytus 
Scheffer Józef Jan 

ur. 6.11 1896 lok. 1 
6.XI 1893 „ 2 

„ 11.V 1894 „ 3 
„ 17.X 1896 4 

3.XII 1897 5 
3.XII 1893 6 

27.VI 1893 7 
3.IX 1892 8 
5.VI 1898 „ 9 

„ 26.VIII 1888 „ 10 
6.VI 1892 „ 11 

starszeństwo 15.VIII 1924. 

Grzębski Stanisław 
Ryniewicz Tadeusz 

ur. 16.Xl 1897 lok. 1 
„ 26.VI 1895 „ 2 

starszeństwo t. VII 1925. 

Sikorski Tadeusz Stanisław 
Lewartowski Janusz 
Okupski Jan 
Szymkiewicz Leonard Jan 
Mroziński Franciazek Józef 
Babiński Stanisław Wojciech 

ur, 3.XI 1890 lok. 1 
„ 14.JX 1888 „ 2 

7.XII 1897 „ 3 
2.XI 1893 • 4 

„ 27.IX 1895 „ s 
„ 23.IV 1897 „ 6 

starszeństwo 1.I 1927. 

Zieliński Karol Edmund 
Piotrowski Roman Aureli 
Biernacki Franciszek 
Bezwuchły Mikołaj 
Stankiewicz Józef Edmund 

ur. 4.XI 
25.XI 
2.IV 
l.X 

„ 14.XI 

1898 lok. 1 
1889 2 
1897 3 
1888 4 
1896 " 5 

starszeństwo 1.1 1928. 

Skoczycki Adam Bronisław ur. 17.XI 1898 lok. 1 
Antoniewski-Raczyóski Fr. Ks. Wł. 6.X 1889 .. 2 
Salach Czesłach " 

17.IV 1896 
" 

3 
Perzyński Józef II .. 25,IV 1895 .. 4 
Berberjusz Sylwjuaz Jerzy " 27.IV 1894 

" 
5 

Mroczko Józef " 
11.IV 1895 

" 
6 

Adamski Stanisław . 2.V 1897 7 .. 
W aailewski Feliks " 

30.V 1894 .. 8 
Czarnecki Stanisław " 

20.V 1892 .. 9 
Dymitrow Narcyz Piotr . 29.X 1898 10 .. 
Salnicki Romuald 24.X 1896 11 
Rowiński Lucjan " 

16.V 1897 
" 

12 
Miiller Maks7miljan " 

12.III 1898 .. 13 
Ró11ler Józe 13.III 1894 .. 14 

starszeństwo 1.I 1930, 

Serafin Felicja.n 
Zarychta Apoloniusz Alfons 
Siemek Władysław Juljan 
Inż. Duljan Paweł 
Kraczkiewicz Jan 
Lejman Lucjan 
Sierosławski Władysław II 
Zwierzyński Piotr Przemysław 

ur. 20.X 1889 lok. 1 
18.IV 1899 2 
17.VI 1897 3 
1.VII 1891 4 

18.V 1897 5 
3.IX 1891 6 

„ 17.Xll 1896 „ 7 
1.VIII 1899 „ 8 

starszeństwo 1.1 1931. 

Moszkowicz Jan 
Jakubowski Olgierd 
Piesowicz Antoni 
Miahczyłowicz-W olski Romuald 
Kopczyński Feliks 

ur. 12.I 1894 lok. 1 
8.IX 1897 „ 2 
1.1 1899 „ 3 

„ 20.11 1896 „ 4 
„ 13.VIII 1895 „ 5 

Poruc:znlc:y 

starszeństwo 1.VI 1919. 

Wondraczek Marjan 
Korczakowski Stanisław Wilhelm 
Gosiewski Zygmunt Jan 
Lemene Jerzy Henryk 
Ja.nicki Jan Teofil 
Tokarz Aleksander 
Siewierski Stefan Kazimierz 
Liber Kazimierz II 
Brzozowski Wienczysław 
Romanow Wiktor 
Tomuzc9k Mieczysław 
Herman Zygmunt 
Sarnowski Stefan 
Żarski Witold Antoni 
Świderski Franciszek I 

ur. 8.IX 1894 lok. 1 
8.VI 1895 „ 2 
7.X 1897 „ 3 
7.III 1894 „ 4 

„ 20.Xll 1897 „ 5 
„ 18.I 1897 „ 6 
„ 10.VI 1891 „ 7 
„ 25.X 1895 „ 8 
„ 22.VI 1897 „ 9 
„ 23 Xll 1893 „ 10 

4.IV 1893 „ 11 
„ 29.IV 1895 „ 12 

2.IX 1899 „ 13 
.• 16.I 1899 „ 14 

8.VIII 1897 „ 15 

starszeństwo l.VII 1919. 

Lembke Włodzimierz 
Kamiński Henryk 

łilai101119łcl Sł. Oeorr , 5. 

ur. 13.VII 1896 lok. l 
,, 19.XI 1895 „ 2 

•• -
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starszeństwo 

Gundelach Antoni 
Łaski Wacław 

starszeństwo 

Andrzejewski Jan II 
Loga Wacław 

starszeństwo 

Nowakowski Wiktor U 

starsze6stwo 

Dzikiewicz Bronisław 
Drozdowski Romuald 

1.VII 1920. 

ur. 11.VII 1899 .. 1 .. 28.IX 1899 .. 2 

1.1 1921. 

ur. 8.ll 1896 lok. 1 .. 10.I 1897 .. 2 

1.III 1921. 

ur. 15.XI 1900 lok. 1 

1.IV 1921. 

ur. 20.I 1899 lok. 1 
31.V 1896 „ 2 

starsze6stwo 1.VI 1921. 

Woydyno Józef Alfons Filip 
Wawrzecki Władysław 
Czerwonka Stanisław II 

ur. 26.V 
4V 
4.V 

1896 ,lok. 1 
1900 „ 2 
1899 „ 3 

starszeństwo 1.XII 1921. 

Kamiński Józef V 
Czarnota Tadeusz Michał Sebastjan 

ur. 11.XI 1899 lok. 1 
„ 26.VII 1901 „ 1,4 

starszeństwo UV 1922. 

Nowicki Franciszek Ol ur. 21.X 1896 lok. 1 

s tarszeóstwo 1.V )1922. 

Buchalczyk Feliks 
Dąbrowski Stanisław VIII 

ur. 23.IV 1898 lok. 1 
8.IV 1897 „ 2 

starszeństwo 1.Vlll 1922. 

Sokal Władysław 
Zarzycki Mieczysław 

ur. 26.VIII 1896 lok. 1 
„ 11.1 1897 „ 2 

starszeństwo 1,IX 1922. 

Katral Włodzimierz 
Dwornik Ka.zimierz 
Słupeczański Bronisław 

ur. 12.11 1900 lok. 1 
9.11 1899 „ 2 

„ 29.IX 1896 „ 3 

starszeństwo t.IV 1923. 

Michalski Zenon Michał ur. 19.IX 1898 „ 

starszeństwo 1.V 1923. 

Szkup KaLimierL ur. 13.11 1897 lok. 1 

Zubowicz Michał 
Słomczyński Józef 

Reiff Leopold 

Jótwicki Jan 

starszeóstwo 1.VII 1923. 

ur. 29.XI 1901 lok. 1 
„ 24.I 1900 „ 2 

starszeństwo t.V 1924. 

ur. 15.XI 1889 lok 1 

starszeństwo 1. VII 1925. 

ur. 20.X 1901 lok. 1 

Niniejsza lista uwzględnia zmiany personalne Korpusu Oficerów Geografów 
dokonane w terminie do dnia 1-go lutego 1931 r. 

LISTA STARSZEŃSTWA OFICERÓW REZERWY KORP. OFIC. GEOGR. 

I!!) 
Majorowie. 

Ze starszeństwem 1.6.1919 r. 

Gebbard Artur 
int. Kwaśniewski Juljan 
Ko1torkiewicz Roman 

Ze starszeństwem 1.12.1920 r. 

lok. 1 
2 
3 

Jankowski Ksawery, Aleksander lok. 1 

Ze starszeństwem 1923 r. 

int. Czechowski Jan, Michał lok. 1 

Kapitanowie. 

Ze starszeństwem 1.6.1919 r. 

grygorczuk Szymon lok. 1 
Zachert-Okrznowski Wiktor, 
R ~~n IM 
W

e.pa Stanisław, Franciszek 1.15 
idy Józef 1,23 

~ienia.sz Ludwik, Augustyn 1,25 
zarniecki Aleksander 1,26 

~ngebeuer Franciszek 1,3 
. ała.szyński Stanisław 1,31 
i:1:· Heil Józef 1,42 

8 . lfuna Michał 1.43 
•eńkowski Tadeusz 1,53 

t•e1terrnam Oskar, Antoni 1.58 
odzióski Józef 1.62 

~ - Zuława Ludwik, Konstanty 1.68 
F ·bKa<i,ki Tadeusz 1 81 

ar otko Jan 1.82 t 0 111czakiewicz Kazimierz 1.83 
o111aazewaki Stanisław I 1,93 

Porucznicy. 

Ze starszeństwem 1.6.1919 r. 

Raszke Rejnchold 
Kłoczkowski Michał 
Wyszomirski Józef I 
Stocki Aleksander 
inż Gedliczka Otmar 
int. Rapf Stefan 
Kozłowski Kazimierz I 
Łęcki Edward 
Zarębski Leopold 
Zając Józef, Marjan 
int. Łukasiewiez \\' ilhelm 
Buryan Stani1ław 
Roszek Bolesław 
Paprocki Adam 
Zwoliński Tadeusz. Konstanty 
Piotrowski Hugon 
Juszczacki Aleksander 
Pawlikowski Aleksander 
Potoker Józef 
Piltz Leon 
Adurowicz Stanisław 
Leszczyński Tadeusz, Ludwik I 
W ołoszyński Konrad 
Dr. Pietkiewicz Stanisław 
Koy Lucjan 
Bryś Teodor, Eugenjusz 
Paszkiewicz Jerzy 
Madu'fowicz Stefan 
inż . Bobrowski Wacław 
Suchodolski Ignacy. Bronisław 
Wojciechowski Jan, Roman 
Malanowski Józef I 

lok. 

0,51 
1 
1.04 
1.08 
1.22 
1.29 
1,48 
1.51 
1.52 
1.81 
1,82 
1,95 
2 
2.17 
2,35 
2,4 
2.45 
2,95 
3 
3,45 
3,8 
4 
4,03 
4.29 

„ 4,43 
4.47 
4.74 
4.9 
5,14 
5,71 

Ze starszeóstwen 1.4.1920 r. 

Malanowski Henryk lok. 1 

87 -



Ze starszeó.stwem t .12.1920 r 5 
Stonawski Wilhelm lok. t 

Tubielewicz Edmund 
J akubiszyk Dominik " 6 

Podporucznicy. 1.7.1925 r. 

Ze slarszeó.stwem t .6.1919 r. 

Ze slarszeó.stwem 

Skarbek Stanisław 
inż, Gutkiewicz Tadeusz 
J opkiewicz J erzy 

lok. l 

Smólski Stefan 
Kohlfort Wilhelm 
Zawirski Feliks 
Kozyrski Wiktor 

lok. t 
2 
3 
4 

Gurski Janusz, Henryk 
Kozielski Mateusz 
Wilson J erzy 

KURS DOWÓDCÓW PLUTONÓW FOTO 

fil] 
.W czasie . od dnia 20-g~ do ~ ia 2?-go stycznia b. r. przy Wojsko m, 

instytucie Geograficznym odbył s1ę lO-c10 dniowy kurs dowódców plutonów ~to 
ł6ry ukończyli następujący oficerowie wojsk aeronautycznych: ' 

.. -

t . por: Pru1iecki Eugenjusz Sabin l p. lot. 
2. Jankowski J an IV 3 p. lot. 
3. Lutosławski Roman Marjan 3 p. lot. 
4. Zacharewicz Józef 4 p. lot. 
5. Pielarski Wacław 5 p. lot. 
6. Walter Wacław Alfred 6 p. lot. 
7. Peazke Alfrel C. W. Of. Lot. 

l 
t.<18 
l ,23 
t,52 
1.n 

SPRAWOZDANIE 

.,BILDMESSUNG UND LUn'BILDWESEN" 

Zeszyt pierwszy "Blldmessung und Luftbildwesen" z 1030 r. zawiera 
artykuł M. Fussa „Pomiar fotogrametryczny rzeczywistej drogi aparatów lotni
czych zapomocą teodolitu rejestrującego" i artykuł dr. Otto Lacmanna „Próby 
oznaczenia. położenia aparatu lotniczego podczas lotu". 

Pierwszy z tych artykułów rozpatruje najnowsze próby, wykonane zapo
mocą nowych lnstrnmentów pomiarowych, a dotyczące rozwiązania zagadnie
nia, datującego się z roku 1915-16, ścisłego określenia szybkości własnej apa
ratu lotniczego; początkowe wysiłki v. Orela w tej dzledzlnle zamykały się 
w granicach 7 sekund. Dopiero budowa filmowych instrumentów, samoczynnie 
rejestrujących szybkość samolotu z dokładnością do 1,100 sek. umożliwia ba
danie naukowe nawigacji powietrznej. W drugim wspomnianym artykule 
autor rozważa rozmaite metody określania polo2enia aparatu lotniczego w po
wietrzu, zestawiając zalety i wady poszczególnych metod. Dokładność tych 
metod zostanie określona po dokonaniu doświadczeń praktycznych. 

Pozatem zeszyt ten zawiera artykuł prof. Buchholtza z Rygi „O wyró
wnaniu triangulacji wykonanej na podstawie zdjęć lotniczych". W wywodach 
swych autor opiera się na własnych doświadczeniach, omawiając szczegółowo 
przebieg pracy I otrzymane wyniki. 

Dalszy artykuł prof. Schewlora dotyczy kursu fotogrametrycznego urzą
dzonego na westfalskim u ni wersyteole Wilhelma w czasie od 8 - 5 paździer
nika 1919 r. przez westfalski związek mierników. 

Celem kursu było zaznajomienie słuchaczy z najnowszeml przyrządami 
fotogrametryczneml i wynikami prac dokonanyah na tych przyrząd ach. 

W następnej części artykułu podane jest sprawozdanie z VI kursu wa
kacyjnego fotogrametrycznego w Jenie od 8- 20.lV 20 r. pod kierownictwem 
prof. Grubera. Całość wykładów na tym kursie została wydana przez v. Gru
bera w kslążce p. t. ,,Ferlenkurs In Photogrammetr le, eine Sammlung von 
Vortrlip;en und Aufslitzen•. 

Pozatem w zeszycie tym znaj duje się zakończenie artykułu p. t. "Foto
grametr.f a w podróżach naukowych z uwzględnieniem wyników ekspedycji 
Alai-Pamlr" przez dr. R. Finsterwaldera. 

Znajduje się tu opis prac, dotyczących wyznaczenia stanowiska I punk
tów wpasowania w t rudnych warunkach ekspedycji, oraz pomiarów lodowca 
Fedszenko zapomocą fototeodolitu Zelss'a 13 X 18. W końcu znaj duje się 
wzmianka o pomiarach stereofotogramet rycznycb w skali 1: 100 OOO zatoki LlHde 
na &pltzbergu, wykonanych przez por. Ponińskiego I por. Booka. 

Zeszyt zamykają komunikaty N. T. F., omówienie książki OlllvierA „La 
topographie sans topogra.phe•. Paris 1929 I przegląd czasopism fachowych. 

kpt. Rychlewski 
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POLESIE - JERZY NIEZBRZYCKI 

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. (Warszawa 1930). 

Polesie, wielki obszar na wschodzie Polski, stanowiący 1/, kraju, jest 
stosunkowo mało znany przez sze1·oki ogół. To też źródłowo i wyczerpująco 
napisana praca przez Jerzego Niezbrzycklego p. t . .,Polesie• odpowiacla palą
cym potrzebom, jako dająca całkowity jego obraz i jednocześnie stanowiącą 
cenny dol'Obek w naszej llternturze naukowej. 

W pracy tej autor poza stroną gospodarczą, której dużo poświęcił miej
sca, rozpatruje Polesie z punktu zastosowanin go do potrzeb wojny ze spe
cjnlnem uwzglęclnienlem terenu tak w granicach Polski jak i po stronie ro
syjskiej. Na szczególną uwl\gę zasługuje dokładnie podana charakterystyka 
I klasylikacjl\ bagien, co w odn1cslenlu do zagadnień wojenno-operacyjnych 
stanowi wielką wartość i pierwszą tego rodzaju próbę w wojskowej literaturze 
światowej. Autor jednocześnie obala pogląd, że przez meljorację kraj ten 
stanie się mniej obronnym I twierdzi przeciwnie, że wówczas da się łatwiej 
dostosować do potr:.:eb obrony. W poszczególnych rozdziałach swego obszer
nego dzieła omawia przeszkody ruchowe, komunlkMję, łączność, ludność, zao
patrzenie, zakwaterownnle i t. d. 

Autor przeprowadza pogląd o konieczności meljoracjl, która przez ure
gulowanie rzek, kanałów i osusznnle bagien, jest w stanie przyczynić się do 
zwiększenia ogólnej kultmy przez wzmożenie wywozu bogactw naturalnych, 
głównie lasu i przez racJonnlną kolonlzac,Ję elementem Ideowym dla państwa. 

Praca ta, uwzględniająca wszystkie dotychczns w tej mater.Jl znane 
źródła i literaturę, jest jednocześnie owocem bezpośredniego badania tego 
kraju przez autora. 

Jasny i wyczerpu.f ący wykład wyróżnia tę pracę bardzo pożyteczną 
i ciekawą. Książkę zdobi 120 Ilustracyj i J7 mapek wielobarwnych. 

ALAIN GERBAULT „NA POWROTNEJ DRODZE" 
PRZEŁOtYŁ L. SZWYKOWSKI 

I. W. 

Warszawa 1931. Ołówna Księgarnia Wojskowa. Cena 7 zt., w oprawie 11 z ł. 

Świeżo ukazała się nakładem Ołównej Księgarni Wojskowej ostatnia 
część pamiętnika słynnego żeglarza-samotnika A. Oerbault'a p. t. ,,Na po
wrotnej drodze", obejmująca końcowy etap jego podróży naokoło świata, 
a mianowicie z Tahiti do Francji. Droga, którą tym razem odbył jego „Fire
crest", prowadzi z Pollnez.fl przez archipelag Samoa, grupę wysp Wallis, mo
rze Koralowe, cieśninę Torresa, wyspy Kokosowe, ocean Indyjski, południe 
Afryki i wzdłuż zachodniego jej wybrzeża do Hawru. 

Gerbault z żalem rzulll\ Polinezję, krainę swych marzeń i tęsknot i nie
jednokrotnie wraca do niej myslami, uwiedziony jej czarownem pięknem. 
Jednak cel - walka z oceanem I nieznana dal przyciągają go zbyt silnie, 
by mogła go zatrzymać nawet nnjplęknlejsza, najbardziej pierwotna I słone
czna kraina. I dlatego ffFirecrest" znowu płynie tygodniami sam, wśród nie
zmierzonych przestrzeni oceanów, walczy z burzami, przemykl\ się wśród raf, 
płynie często samosterownle, gdy Oerbault spoczywa we śnie. 

Jednak charakter jego podróży zmienia się. Nazwisko jego stało się 
już sławne na wszystkich szl11.kach żeglarskich I stąd każdy jego postój prze
mienia się w triumfalną owację, pełną wizyt, Igrzysk sportowych, przyjęć I t.p. 

Również w usposobieniu autora da.ie się zauważyć pewna zmiana, Jakiś 
przełom duchowy, dzięki czemu zamknlety w sobie, małomówny 1 niemal po-
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. rawdziwe swoje oblicze i zwierza 
nury i;eglarz-samotnik odsl~n~a. n~m wn~~ifąz~u z tem język jego opowiadania 
się z trawiących go zaga n en, i marzycielski. 
staje si~ bardzlehjk clertpłyd ~e:1~zany,z!~~r:yzawsze bardzo skromnego! ~ewien 

Bije z ty~ a z1el t. ' oll nad przeszkodami i z wypeln1ema na-trium! z odniesionego zwyc ęs wa w .. 
kazu wewnętrznego. . łowcem po trzech oceanach, samotnosc 

Przeszło trzylet~1a włóczęga żjf lejętność żeglarstwa posunięta do 
i zdanie si~ się jedynie na 1~!!s:;1e s ,!• ~ł!ńcu, sporcie, sztukach pięknych 
kunsztu niebywałego, rozm żeglarskiego 
i swobodzie, - oto charakterystyka ~eg? ep_osu rzednla tegoż autora "w po-

Książka „Na powrotnej i drodzf l _Ja: ;ę~p każdego inteligentnego czlo
gonl za słońcem", powinna s ę zna ezc ' k Przekład p L Szwykowskiego, 
wieka, jako dzieło ~yśll, bohatejrs\":o~ks;!:ł;· poa względe~ ddczucla nastroju znanego polskiego Jachtsmena, es 
i psychiki żeglarza. 

FERJENKURS IN PHOTOGRAłlMETRIE - O. v . GRUBER. 

Zbiór odczytów z dziedziny fotogrametrji. (~10 str. 3~3 rys. Sttutgart 1000 r.) 

i d f to rametrycznej z wszystktemi Książka ta obejmuje całokształt w e zy o g o rametr'I do topografji, 
jej działami. Zawiera ona geometryczne pod~}af/ fi\ grafji Jetody i instru
'metody i instrumenty używane ~lfotorjme:lzegląd pm~żllw~ścl zastosowania 
menty używane w fototopogra J • a e I roko opisuje autogrametrję, 
różnych metod fo~ogramt etrydc~nylechp, r:ya:;!S:0:1 s~:reszcie przedstawia metody wraz z używanem1 w ym z1a ... , 
pracy fotogrametrycznej i ie: {ezrJ!!ty~szystkle problemy, związane z zasto-

Aczkolwlek są tu prze s aw h z s ecjalnem wyróżnieniu i fawory-
sowaniem metod fotogramet~yczn(i~ ;k~r t~ /owstała jako zbiór odczytów na 
zowanlu przyrządów firmy Ze ss s ą corocznie rzez fachowych wspólpra
kursie fotogrametrycznym, ~rzdądz;n~ążka ta ob~jmując również najnowsze 
cowników firmy Zeiss), to .,e na . h r' rz dy i instrumenty fotogra
konstrukcje wszystkich fabryk, buduJącyd1a ttc7ii' wizystklch, którzy Interesują 
metryczne - jest bardzo cenną pomocą eh metod i środków. 
się pomiarami przy zastosowaniu nowoczesny 

kpt. Zawadzki 

PHOTOGRAMMETRIE UND LUFTBILDWESEN - PROF. DR. INŻ. 
RUDOLF HUGERSHOFF . 

30 Photogrammetrle und Luftbildwesen - Wien, Verlag von Julrns Sprlnger-l9 • 

Książka ta naplsima przez wybitnego teoretyka i konstruktora składa 
się z następujących rozdziałów: 

1. Historyczny rozwój metody fotogrametrycznej. 
2 zastosowanie t zalety tej metody. 
3. Rekonstrukcja przedmiotu z pojedyńczego zdjęcia fotograflczneg.o. 
. ł ki h i płaskośclennych RekonstrukcJa 

a) fi~j~~~ E~z;~d!f!?vf e ~at!i~~ś?l . perspe\\Yw\czny~~. ~::~~:f~~t~j! 
;r:!~~;:n;a iid;!~:i:,:f~e::f::;!~~s~~rsi:tt~?i~:ith o~~:twa-
rzanle); rekonstrukcja zapomocą spółrzędnyc pun w · 
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b) Zdjęcie przedmiotów przestrzennych. 
Rekonstrukcja na podstawie zaldnoścl er kt 

przr po:ocy płaszczyzn swletlnych; rekonstruk~a !~;oi!:i:z~:it 
~;ę :y.c punktów obrazu przy użyciu b11z pomocniczych· rekon 
d;:goCJ1~t~~~:e

0
z~j i~~2~rz:!U-r~~aS:1nktów obrazu przy użyciu je: 

c) Zdjęcia stropu nieba. · 
4. Rekonstrukcja punktów dowolnego przed · t 

a) :~~~!~~~etrja stollkowa: oddzielne ~~~a~o~~!r! 0
::J:t;óczych 

Graficzne wcięcie wprzód zapomocą pęk I · 
czno-optyczne wcięcie wprzód u prom em; grafl-
wprf~ód zapomocą kątów kleru!~~~~~~; J;!:a~:i:::\p~~g~:: 
gra 1czno-mechanlcznym· wcięcie wprzód zapo k tó k ;r~Jc~;~~~:iJ~:f ~::itis~~:~~iotluozb~;~~ś11~!r~:~i~ :ilfr}:= 

b) Fotogrametrja stereoskopowa: wspólne opracowanie par obrazó 
Istota tej metody: stereokomparatory. w. 

5. A)u8tomajty1czna rekonstr!)kOja przedmiotów z pary obrazów (autogra1n ) 
a . peo a ne rozwlązame zadania. · • 

b Stereoplanlgraf Debtlle'a, konstrukcje Pulfrlcha Trendelen J1~~a,_ Be~e1ena,t Predhumeau'a, stereoautograf Orel~; autograf 
a, me o a s ref Schelmpfluga· konstrukcja Brocka I w 

0outha; rNz~1tnlk (pro,1ektor) podwó_jny Sohelmpfluga; konstruk~j; 
b) assera, s_triego I Ferbera; aeroslmplex Hugershoffa. 

Ogólne roZWJązante zadania, 

kartog~~f°::;!~!~~~r!.ugershoffa; stereoplanlgraf Banersfelda; aero-
0. Przyrządy do wykonywania zdjęć. 

a) Ogólnie. 

Środki pomocnicze do wyznaczenia we,mętrznej orjentacjl 
tamejr; śr1od~I pj~mocnlcze do bezpośredniego wvznaczenla zewnę· 
rzne or. en ac zdjęć; obJektywy kamer mierniczych· format 

kamer mierniczych, migawki kamer mierniczych· podkład e I Jf. emulsja I liltry; kasety filmowe ' mu s , 
b) Kamery mlernfoze do ustawieni~ stałego, 

ł Kamery z pła~zczyzną obrazu niedaf ącą się pochylać· kamery 
z p aszczyzną obrazu daJącą się pochylać. , 

c) Kamery miernicze do ustaw1enfa niestałego 
~am ery po,jedyńcze z obsługą ręczną: k~mery złożone z obsłu 

d) Sręczną, kamery szeregowe zwykłe; kamery szeregowe złożone gą 
tale kamery miernicze I fob wyznaczanie · 

k Z~leżnoścl ml.edzy orjent11cJą wewnętrzną obrazów i stałemi 
amery, lfąty WyJśclowe; fotoKraficzne wyznaczenie główne 

O pun~~n bkamery f odległości obrazu; obliczenie z kątów wyjśclt 
w-y;c., ~zpośrednle wyznl\czenfe kątów wyjściowych z 
~d.Jęc doswll,dczalnyob, albo pomiarów kamery. apomooą 

7. Posrednle :"YZnaczenle elementów orjentacji zewnętrznej 
a) OrjentacJa zd.fęć zwykłych. · 

SpecJblny sposób graficzny dla terenów płaskich t poziomych· 
epos ogólny (wcięcie wstecz z przestrzeni) ' 

b) Orjentacja par zdjęć. · 
. Metody rachunkowe; metody optyczno-mechaniczne 

o) r~1entaolja grup _zdjęć: aerotrlangulac.fa I wcięcie prz~strzenne· 
angu ac.fa nad1rowa podług Schelmpfluga· szereg złożony· sze' 

reg normalny. ' ' • 
8. Dokładność metody fotogrametrycznej 

a) Teorja błędów punktu. · 
dó k Błędy spółrzędnycb Jako funkc.f a położenia punktów i błę. 

w i ler~nbkłów wyznaczających; składowe błędów kierunkowych 
.6 '!' .6 't, ąd różni cy kierunków ,H-

b) Wyniki badań praktycznych. 
Wyprowadzenie błędów z pomiarów nadliczbowych I wypro

wadzenie błędów z pomiarów porównawczych. 
9. Technika zdjęcia lotniczego. 

a) Ogólnie. 
Rodzaje zdjęć i korzyści z nieb wynikające; samoloty i inne 

aparaty dla unoszenia kamer; uwagi o organizacji. 
b) Przygotowanie i wykonanie lotu fotograficznego. 

Dyspozycje zdjęć i rozważania dotyczące Ich ekonomji; orjen
tacja podczas lotu; pomiar wysokości; wyznaczenie i regulowanie 
zboczenia z kierunku lotu; pomiar szybkości 1 regulowanie krycia; 
przyrząd do wykreślania drogi samolotu. 

Spis nazwisk i rzeczy. 
Książka ta obeJmuje 264 stronice druku I jest zaopatrzona w 271 rysun

ków I ilustracyj. Jak widać ze spisu rozdziałów, jest bardzo treściwą i oświe
tlając zagadnienia tak ze strony teoretycznej jak i praktycznej, może zaspo
koić duże wymaga~la czytelnika tembardziej. że każdy rozdział z&npatrzony 
jest w szereg odnosnlków, podających literaturę, którą się autor posługiwał. 

mjr. Paluch 

NOWA BUSOLA LOTNICZA 
Z IIAGNESAIII KOIIPENSUJĄCEIII ZE STALI KOBALTOWEJ 

Jedną z najbardziej palących potrzeb lotnictwa jest danie pilotowi możności 
orjentowania się niezaletnie od panujących warunków atmosferycznych. Najpro
stuym i temsamem najmniej kłopotliwym instrumentem, służącym do tego celu 
jest busola. Ze względu na specyficzne warunki lotnictwa, wymaga ona jednak 
wielu modyfikacyj, tak pod względem uzyskania dużej dokładności przy małych 
wymiarach igły magnetycznej, jak i wobec wytwarzania się silnych pól magnety
cznych w samym aparacie. Busola musi być możliwie mała i lekka, wobec ogól
nego dążenia zmniejszenia wa!li wyposażenia samolotu, a mimo to bardzo dokładna. 

Aby uzyskać te zalety. dążono rótnemi drogami, jednak bez zupełnie zado
walających rezultatów. Podajemy opis nowoczesnej busoli lotniczej, stosowanej 
w lotnictwie amerykaóskiem, która w dużej mierze usuwa dotychczasowe braki 
konstrukcyjne. Podobnie jak to jut dawniej próbowano na aparatach niemieckich, 
jest ona zaopatrzona w system magnesów ze stali kobaltowej (jednak w innym 
układzie) celem zwiększenia kierunkowości i stałości pomiarów, mimo bardzo ma-
łych wymiarów samego instrumentu. • 

System magnetyczny składa się z dwóch sztabek magnesowych, Idących 
równolegle z jednoznacznemi biegunami obok siebie. Sztabki te o długości 50 mm 
i średnicy 2,5 mm, są umieszczone na ostrzu ruchomo zapomocą łotyska z ua
firu w ten sposób, że cały system może się odchylać 300 w kierunku pionowym. 
Korpus jest zupełnie zamknięty w sobie w kształcie kuli. Do odczytywania po
miarów służy wziernik umieszczony z boku. Korpus jest wypełniony płynem dla 
tłumienia wstrząsów i drobnych drgafl, wynikających z tego powodu. Zawiera 
komory kompensacyjne dla wyrównania zmian temperatury i ciśnienia powietrza, 
które jak wiadomo, są bardzo znaczne w warunkach lotniczych. Pod korpusem 
znajduje się nowoczesne urządzenie kompensacyjne, którego zadaniem jest usu
nięcie szkodliwego oddziaływania postronnych pól magnetycznych na igłę busoli. 
Urz,dzenie to składa się z czterech sztabek magnetycznych, każda o długości 
20 mm i średnicy 3 mm, umocowanych w kształcie krzyża tak, że wszystkie 
aztabki są skierowane biegunami północnemi do środka krzyża i odchylone wzglę
dem siebie o 9()0, Ponad sztabkami jest umocowana koncentrycznie okrągła płytka 
żelazna, przykrywająca je do połowy. Płytka ta jest wykonana z żelaza o dutej 
zawartości niklu (Hypernik) i posiada urżądzenie do przesuwania jej względem 
krzyża. O ile płytka jest ustawiona ściśle koncentrycznie względem osi knyta, 
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to system kompen1uj11cy Die oddziaływa na busolę Przesuwa· c · dn k 
t:\azn, wzflędem o,i, ~otna kompenaować oddziały~anie dowd~ie •:ki a płytk: 
~dch~j!;:t~;;;y~~t::t;~~\:r::eJ~c:~~ buasoli. Tym 1po1obem motna e!;;:,::~ć 

. Bu,ola Jettdbezpośrednio wbudowana w tablicę z instrumentami która i'e t 
umieszczona prze aiedzeniem pilota tak te mot · b ' • 

r~wn.oczdnie awofe czyn.nojcl. Ażeb; 1, ~chronić p~z~~ z~,:::;:;:~j :J~0 ~:1!c 

m~/mocowana jeat w tablicy za pomoc, aprętyn oraz zaopatrzona w pofuzld 

Przed oddaniem do utytku, katda busola ·e t d 
temperaturach dochodz11cych at do 350 C i ciśnieni~ s po'!fe~;zad: f~Y rótnyc~ 

l~sradzwy~cza.jnekm lfwykorzy~łaJ?iU objętoł.ci i Wafl ,wiadczy to, te cały ";,~z:::d 
zawa w u o prom1en1u około 55 mm. Płyt fr t 

,tym o 6re nicy 120 mm ma ..,..mi 120 X 
250 

a on owa z otworem koli-

B 1 t 
• - , ary mm. 

uso a a po pierwszych próbach które w dł b d d d • 
jut wielkie zastosowanie w amerykańskie~ lotnict:f'ea t!ic :of:k o at!11k ~a~~a 
nem. 9 (Wg. J. Gier, The Elertńc Journal. T. xxvio. owem Ja I c, ... -

!ni. Z. Lewakow&ki 

,,I P Ó R O K A M E R U N" 

W Ku,a,talnfltu Naultou,•to lmt11tulu Emf1rac11Jn•1o t Ko
lonjaln•to (T. Ilf I IV-1930), zna/ul •ft arty/tul I>· t. ,.Z 1>0· 

u,odu Kammmu lt1>t. A1>ol Zar11cltt11", />odpt,ang 1>rzez Dr. Ar
tura Zalfclete10. Za,tanou,llo na,, ,, r,daltcJa /tu,art. Naulto

u,qo ln1t11tutu Emt1,acy/ne10 f Kolonja/n,10 znalada 4' /6 ,t,on 

ml•J•ca na lamach ,u,ego 1>ou,ałnego 1>l1ma, al,11 zref,rou,at zwił· 
zl11, nfc11>elna •f•dmfo,t,onlcou,11 u/tle i,ifo,mac11Jng O Ka:maanl,, 

nqj/v6uz11 zruzlq I nqjha,dzl•J 01>/,ou,g z 1>0Jr6d artgltul6u, czwar
l•to nu11tu W/ad. SI. Geogr. 1930. 

Pan Prof. D,. A,tur Zalfcltf 1>0zu,olll ,o/,f, nau,,t na />O• 

,tawf,nl, zarzut6u, Komfl•lou,f RedaltcgJncmu nau«go /tu,artal
nflra, mało lego, u, za1>4/« ,u,ol,odnego /ntH.Oanla u,g,o/t6u, nau

/tou,11clt, 1>ro1>4nuj, unzurf ,lou,a drultou,anego u, ,prau,aclt ltolon
Jaln11ch. Ag,ugu,nolł I lu1>,t, 1>rnh{J0Jqc11 z cat,10 arlgltulu 

I>· Artura Zalfdf,go I .rhtdna lota uczonolcl, 1>rnmau,ial111,
11 

u, 1>f,ru,u«J linjl za za,to,ou,anfem cenzur11 do 1>/óra 1>roJ,lttodau,c11, 

Ni, znamg dotąd ,aJn,J nau/tou,,J 1>rac11 1eo1rtqlunq l>Qa 

Prof. D,. Artura Zalfdtte10, ani nf• mo1llńn11 oduultał u,gunj 
uczelni, u, ltt6rrJ 1>fa1tou,all,g ,u,q ltat,drf. f t, u,ztltdg f>O

zu,a/aJq nam nic od1>ou,fadał na za,zutg f ,qdzlł, ,, 1>rzgugng 

ltr11t11cznc10 arlgltulv l,tnlt}q 1>oza 1/erq tro,/tf O kf,lo~ naultou,q. 

Pon/lej umluzuamg /tonfeunc u,yjalnfcnfa lt1>t. A. Zarvclttg. 

REDAKCJA. 

za rok "~~rtaln!1', ~łukowego Instytutu Emlfracyjnego i Kolonjalnego" w t m i IV 

Geofraficznei"aN; c~/1r9~)nzjMfj0 f~o artykułu Pkl· t. Kdamerun (" Wiadomołci Służby 
wio b . : : s omny, ency ope yczny artykulik został omó-

ny o szernae t uzupełniony 3-ma cało,tronicoweml mapami i jednym wykresem 

w mo~R=~e;i::t"· pr~f. dr. ~ur Załęcki, mówi11c o franicach Kamerunu, podanych 
I d i wł, I Iw e, zwierza się nam, te „udtrza ta przykro fald i, dla autora • 
;.,/,",; ok:,;, nn; 1

1 
'j/tzmltnial~,mi tr°;nicami Kamtrunu t, wialni,, lttdr, ltraj ,,:: 

. n~ wf •nto roz„wlta m1lilarntto polfti Ni,mi,c". 

te w ?:trmi:!t-:a ,:0tzenle~ insynuo~anie mi tendencyj politycznych, stwierdzam, 

podałem granice t .c m ł~ę .wyrbatn1e trlko o obszarze „Kamerunu mandatowego", 
ki ego w „rue o uaru I ten ,am obuar został dat wi 

az cu, zał11czonym do mego artykułu. łatwo to IJ)rawdzić fJ:1:koiwiekn~d.t~ 
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choćby przez porównanie z mapk11 Kamerunu, zamieszczon, np. w „Encyclopoedia 
Britannica" (wyd. Xlli. 1926, supl. t. I, str. 494). oraz co ciekawsze, przez porów
nanie z podan, przez samefo recenzenta mapk11 Girard'a. 

W swoim opisie granic powiedziałem, ie „południow, granicę Kamerunu 

,tanowi rzeka Campo". Recenzent twierdzi, te „taldtl tranicy poludniow•I Kamt
run ni• miał nitdy, ani Id ltl nie ma ltrez" (str. 302, wiersz 10 od góry). 

Co powiedzieć na to twierdzenie recenzenta, kiedy, naprawdę południowa 

franica Kamerunu dochodzi i dochodziła do rzeki Campo? Dochodzi obecnie, 

kiedy Kamerun jest krajem mandatowym i dochodziła przed rokiem 1911. Dowody 
na to motna znaletć we wazystkich i1tniej11cych aUuach, mapach, encyklopedjach. 

podręcznikach i co najwatniejsze w tym wypadku, na mapce, zat,czonej przez 

recenzenta. jako dowód przeciw autorowi. Na mapce tej południowa granica Ka
merunu, mimo najlepsze chęci recenzenta, dochodzi jednak do rzeki Campo. 

Komentarz do tego rodzaju spo,obów krytyki jest zupełnie zbyteczny. 
Dalej recenzent szczególnie tłualym drukiem zawiadamia, te południowa 

franica Kamerunu nie sięgała do 2° szerokości feograficznej południowej. 
Słowo „południowy" w moim artykule jest oczywistym błędem drukarskim, 

co wynika z podanego w moim artykule opisu franie, a co zwłaszcza widać naj
wyratnief na z~czonym do mojego artykułu szkicu, gdzie przebief południowej 
granicy odpowiada mniej więcej 2° uerokości geofraficznef północnej. Recenzent 
jednak szkicu nie widzi i woli błędy drukarskie. Liczy widocznie na to, te nikt 

z czytelników nie sprawdzi podanych przezefl preten1yf I nie porówna z map,. 

Ale nawet i w tym wypadku katdego wprawi w zdumienie następuj11ce zdanie 

recenzenta (patrz atr. 307, wiersz 5 od dołu): ,. ... na naldaluym punltci, południowym 
Kam,runu .... , a wite na 2° poludniow•I u,rokolcl t•otrałiczn,j, ... " To znaczy, te 

kiedy mu to wygodne, recenzent twierdzi. te południowa franica nie dochodzi do 
2° połudnJowej szerokości geograficznej, aby za chwilę oznajmić, te Jednak docho
dzi do tego samego 2° południowej azerokości geograficznej. 

Jakie więc? Czy ostatecznie według recenzenta południowa granica Kame
runu dochodzi do 2° południowej szerokości geograficznej, czy nie dochodzi? Czy 

recenzent ma rację wtedy, kiedy twierdzi, te nie dochodzi, czy tet wtedy, kiedy 

twierdzi, te dochodzi? Tego fednak nie dowiemy 1ię z recenzji. 
Twierdzenie recenzenta, te południowa granica Kamerunu dochodziła do 2° 

szerokości geograficznej południowej jest Diezfodne z prawd,, bo granica ta. ani 

przed rokiem 1904. ani po roku 1911, ani obecnie Die dochodzi do 2° szerokości 
feofraficznej południowej. 

Słowa, dotycZ11ce owefo 2° az:erokości feograficznej południowej, s, podane 
tłu1tym drukiem. Recenzent widocznie len punkt swoich wywodów uwatał za 

az:czególnie watny. 
Po tem, co tu wspomniałem, mófłbym się jut więcej nie zajmować t, prawie 

trzy razy dłutu, od mojego artykułu „recenzi,"· Jednakie metoda krytyki mego 

recenzenta jest tak az:czególna i tak rzadko ,połykana wjród analoflcznych publi
kacyj, te warto odsłonić jeszcze inne jej włuclwołci. 

Recenzent ma do mnie nietylko szereg pretensyj o ten lub ów uczegół, ale 

prócz tego interpretuje dowolnie moje słowa, albo wprost mówi w mojem imieniu. 

aby otrzymać motnołć pro,towania "błędów", "omyłek" etc. I okazywać ,woje .racie". 
Tak np. zgłuza on pretensję o to, te Die podałem wszystkich traktatów fra

Dicznych. Ten ustęp "recenzji" jest tak zredagowany, te ktoś Dieczytaj,cy mefo 
artykułu, mógłby pomy,leć, te o traktatach pisałem szczególnie obszernie. Tymcza

sem nie mówiłem o nich zupełnie. Wymieniłem tylko daty dwóch układów fra
nicznych, jako punkt wyjłcia do naszkicowania granic. Nie miałem zu na celu 

niepotrzebnego w opisowym artykule przedstawiania politycznej hi,torji Kamerunu. 
Recenzent ma jednak nietylko pretensję o traktaty, ale nawet zaczepia jedn11 

z dwóch przytoczonych dat, twierdz11c. te traktatu anfielsko-niemieckiego w roku 

1905 „nlady ni• było". Co mam zrobić z faktem, te jeden ze znawców tych spraw 

dr. A. łfeilbom, oodaje rok 1905, jako datę jednego z niemiecko-angiel,kich ukła

dów (dr. A. Heilborn „Die Deutschen Kolonien" ,tr. 52), a niemiecki „Reichsfe
setzblatt" w roczniku 1906 ogłuza urzędowy tekst traktatu niemiecko-angielskiego 

w sprawie demarkacji granic Kamerunu? 
Recenzent nie pomin11ł nawet takiej okazji do wykazania swojej wiedzy, 

a zmiatdtenia autora, jak zakwestionowanie podanej przeze mnie cyfry, ilustruj11cej 

powierzchnię całego obszaru Kamerunu. Cyfrę tę podałem osłroinie, okrllfło, mó
wi11c, te wyno,i ona około 700,000 km kw, jak to się zwykło czynić w stosunku .,. -



do obszarów, których obliczenia powierzchni nie oparto na pomiarach triangula
cyjnych, bądt też na odpowiednio gęstej sieci punktów utronomicznych, zwłaszcza, 
że poszczególne oceny powierzchni Kamerunu różnią się znacznie między 1ob11 
(od 742.000 do 807,000 km kw). Co innego recenzent. Ten operuje wyratnemi cy
frami, mniejsza z tem, że mającemi za sobą ten ,am autorytet wiarogodności, co moj~. 

Oto próbka metody, stosowanej przez recenzenta: cytowany przeze mnie autor 
niemiecki, dr. A Heilbom, ocenia powierzchnię, uzyskanego w 1911 roku obszaru 
Kamerunu, na 275,000 km kw, recenzent natomiast podaje cyfrę 278,000 km kw, 
a więc o 3,000 km kw więcej, niż to przyjął autor niemiecki. To się nazywa 
ścisłość, a najcharakterystyczniejsze jest to, że tak nieznaczącym szczegółom recen
zent poświęcił prawie całą stronicę. 

Co mam powiedzieć na to, że recenzent wmawia we mnie i czytelników, te 
pominąłem rzekę Sangę, która znajduje się na moim szkicu? Tego rodzaju sprawy 
pozostaną tajemnicą metod krytycznych p. prof. dr. A. Załęckiego. 

Na str. 307 - 309 recenzent zamieszcza długi wywód o ruchu kulminacji 
słoika w szerokościach międzyzwrotnikowych, pisząc rzeczy bardzo elementarne 
i znane, a na dowód, że ma rację, załącza „Diagram Mortonn'a".1). Geografom to 
niepotrzebne, ale recenzentowi, ldóremu nie dopisują wiadomości z elementarnej 
geografii matematycznej, diagram widocznie był potrzebny, aby 1ię przekonać. kiedy 
i na którym równoleżniku słolice staje „w z,nici, (oczywUcl, w porz, poludniow,j)" 
(autentyczne, str. 307, wierez 8 od dołu). 

A rezultat wywodów? Recenzent nie zrozumiał mego wyrażenia o rucb1,1 
ałolica i wytłumaczył je sobie, jako informację o kulminacji, nie wiedz14c o tem, 
że takich wyrażeli, jak moje. używa się często (np. w tym wypadku patrz "Africa 
Pilot", wydawnictwo Biura Hydrograficznego Minl,teratwa Marynarki Stanów Zje
dnoczonych A. P., t. I. str. 48). 

Koroną "naukowej recenzji" pozo1tanie na zawsze inne odkrycie: na str. 305 
w wierszu 14 od góry czytamy dosłownie: ,,taki, i obraz tyczący 1ię poziomu pło· 
now,ao .. . ". Wierzyć oczom ni~ chcemy. Ten „poziom pionowy" -nasuwa przy
puszczenie, że recenzent nie orjentuje się już nietylko w elementarnych pojęciach 
geograficznych. A to zarazem uwalnia mnie od dalszej_ polemiki z p. "recenzentem". 

Komu była ta recenzja potrzebna, nie wiemy. Nie przynio1ła ona zaszczytu 
"Kwartalnikowi N. I. E. K.", bo organ instytucji, mającej cele naukowe, posłużył 
tym razem za teren występu, nie mającego nic wspólnego z nauką. Poco drukuje 
się takie, powiedzmy, "rzeczy"? 

A i literatura także niewiele skorzystała, gdyż recenzent rzadko pozostaje 
w zgodzie z pisownią i składnią polską. Budowa jego zdał\ jest wadliwa. a zwy
kłych ortograficznych błędów znalazło się w jego artykule zbyt wiele, aby można 
je było przypisać wyjątkowo niedbałej korekcie. Recenzent np. francuski pisze 
przez „z", w słowie „krempować" ukuł pierwiastek chyba od "crempare", nie wie, 
że forma dokonana od czasownika "bryzgać", brzmi "bryznąć" (patrz ałownik Briicb
nera), a nie „bryzgnąć", nie uznaje różnicy między „niema" - .. non est" a „nie 
ma" - .. non habet", wreszcie stale powraca do przykrej formy "narzędnika żydo
wskiego - ablativus iudaicus". Oto garść najweeelszych szczegółów - pomi.ómy resztę. 

kpt. A.polorifusz Zarychta. 

Z SEKCJI GEOGRAFICZNEJ T. W. W. 

Dnia 14 kwietnia 1931 r. o godz. 13-ej odbyło się w lokalu W.I.G. przy ul. 
Wiiczej 64 Doroczne Walne Zebranie członków Sek ej I Geograf I cz n e J T.W.W. 

Obradom przewodniczył ppłk. Wą s I k. 
Po przyjęciu porządku dziennego I protokołu ostatniego Dorocznego 

Walnego Zebrania, por. Czarnota odczytał sprawozdanie Zarządu za r. 192911930. 
W skład Zarządu w tym czasie wchodzili: 
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mjr. Int. Plesner Przewodniczący 
por. Czarnota Sekretarz 
kpt. Czarnecki Skarbnik 

Stankiewicz Członek Zarzildu 
Skoczyckl 
Salach 

1
) Chodzi zapewne o de Martonne'a. 

Po sprawozdaniu Zarządu, odczrtano sprawozdania z działalności kół 
specjalnych I Koła Miłośników FotografJI. 

Następnie Zarząd zlotył oświadczeni~ :j s~:;ecl~lnoścl Prezydjum Zarzą
Ponlewa:t Zarząd Sekcji Gei°g~aficzne\ładzle d~atego prosimy Doroczne 

du, od 1928 r. pozostałe, w I ni~!~ :n otn;;:ą!ku kier'owania pracami Sekcji. 
Walne Zebranie o zwo n en e ć o óln ogląd na całość na-

Ustępując pragniemy Walnemu Zebr~;~~m~a w ~O :u~ktach najwatnlejsze 
szej 3-letnlej d~la:alno:yc~ 

1 
c~'::~:~y~~~~ne na terenie Sekcji: 

Prace, które zos a Y w 
I 

b 
j S k j' przyczem stworzono u 1 Przeprowadzono nowel organlzac ę e c ,, 

zreorga~lzowano 10 autonomicznych Jednostek, f' j 
Regulamin Sekcji Geogra 1czne , 

2. Opracowano nowy mości Słu:tby Geograficznej", 
3. Wydano 3 tomy kwa:alnl~~ ,.Wla~o Blbljoteka Słu:tby Geograficznej", 
4. Zapoczątkowano wy awn c wo p .. " 
5 Wydano 6 tomów Blbljoteki, 

. wano do druku 2 dalsze tomy Blbljoteki, 
6. Przygoto 122 odczyty I wykłady (3-ch prelegentów sprowadzono 7. Zorganizowano 

z zagranicy), .. 
8. Zakupiono film p. t. ,.Jak powstaje mapa ' 

9, Zorganizowano 3 pokazy fllmowe, . j za filmu p. t • .,Jak po-
10. Rozpisano konkurs na opracowanie scenar us 

wstaje mapa", 
11. Zapoczątkowano akcję radjową, 

12. Urządzono ciemnię fotograficzną, 

13. Zorganizowano 3 kursy fotograflc~ne, 
14. Zorganizowano 2 wystawy fotogra lczne, 

15. Stworzono album fotograficzne, Sekcji I map W. I. G. 
16. Zorganizowano 4 wystawy wydawnlc~w w 
17 Zozganizowano kurs Języków obcyc ' . 

. ad ·stworzeniem słownictwa technicznego. 18.. Podjęto prace n h kowych 
Prz otowano na terenie Sekcji 5 oryglnalnyc prac nau ' 

:: Ka::ydat Sekcji Geograficznej uzyskał nagrodę 10-lecla Towarzystwa 
Wiedzy Wojskowej. 

Og6fn• w,tyczn• naaz,j dzialalno,ci były na1t1pujqct1: 

1. Prace Sekcji Geograficznej powinny zawsze mleć na widoku obronę 

Państwa. d ynlkl staraliśmy się w orga-
2. Ateby jaknajszybclej osl11gnąć pot~ a~e /~ p ; ac y I zasadę s p e

nizacjl Sekcji przeprowadzić zasadę p o z a 

c j a 11 z ac j I. 61 h kół specjalnych, wyznaczyliśmy 
3. Jako zadanie dla poszczeg n~c 

I 
ka 

1 
d-e k 

O 
ł 

O 
coro cz n I e, 

program który si~ streszczał w jednem z ~n u,:' 
d os ta ~ c z a j e d n ą p r a c ę o r y g I n a n ą . . eo raflcznej stosowaliśmy 

4 Rozpowszechniając wiadomości ~ sł~;b•:z~bk~ 1 wyrat~le dotrzeć do 
współciesne metody mrihanlclz~\ puos~:; ~:iątkl, fotografjl, fllmu I radja. 
szerokich mas, korzystał my w ę kl ację Po otczytanlu 

s raw;!J!,~~z~~~~sjlz~~z~~~j::i:t;~~z~~;!~t~tz~:rin~ at~olut~rjum. 
P G aflcznego płk Kr e ut z I n g er, 

Obecny na sali ~zeł Wojsk. lnstytut~:te~ogr racą swoi, p'rzyczynlll się do 
zwrócił się do p. p • . oficerów z apele:~zenlu y riemówlenla wyraził swoje uzna
rozwoju Sekcji Geograficznej. W ;_ako d wł za ~ego celową I owocną działalność. 
nie I podziękował ustępuJ11cemu ~rzą o 
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Następnie mjr. Lipko odczytał nowy Regulamin Sekcji Geograficznej, 
opracowany przez Zarząd I Komisję Rewizyjną. Regulamin został przyjęty 
jednogłośnie po uwzględnieniu drobnych poprawek i został przekazany Za
rządowi Głównemu T. W. W. z prośbą o zatwierdzenie. 

Z kolel Walne Zebranie przyjęło program prac i budtet na rok 1931/32. 

Propam prac na rok 1931/!ł2. 

1. Przygotować się do naletytego uczczenia 10-lecla Sekcji Geograficz-
nej, które przypada w r. 1933-lm. 

2. Uzyskać l okal dla Sekcji, 

3. Wydać 5-ty tom kwartalnika „Wladąmoścl Słutby Geograficznej", 
4. Wydać 3 prace oryginalne w Blbljotece Słutby Geograficznej t. j. prace 

p. mjr. L I p k o p. t. .,Zasady fotogrametrjl", kpt. S te b n o ws ki e g o p. t. 
.,Hlstorja metod graficznych w kartografjl", i Int. Z u b r z y c k I e g o p. t. ,,Hy
drografja Ziem Polskich". 

5. Zorganizować odczyty radjowe, 
6. Dątyć do stworzenia polskiego fllmu p. t. .. Jak powstaje mapa". 

Projekt budłetu Sekcji Geop. T. W. W. na rok 19!ł1/!ł2. 
Priyjęty przez Walne Żebranie członków Sekcji Geograficznej w dn. 14/IV. 31 r. 

Wpływy 

Saldo na 1.IV. 1931 r. 

Papiery procentowe 

Wkładki członków 

Subsydjum Gł. Zarzcidu 
T. W. W • .. .. 

Subsydjum rządowe 

. 2.093.40 zł. 

274.38 

. 2.414.40 

• 1.000.00 .. 

• 2.000.00 .. 

Ra ze m • • 7.782.18 zł. 

Wydatki 
Do Zarzcidu Gł. T.W.W. . 
Koszta odczytów 
Wydatki Koła Topografów 

Kartografów 
Geodetów 

807.00 zł. 

400.00 
200.00 „ 
150.00 „ 
150.00 

Fotogramet. 150.00 
Mlłośn. Fot. 200.00 

Na opłacen. autor. wstępu 
do tabllc rzutu W.I.G. . 1.000.00 

Urządzenie wystawy Fot. 
1931 r. . • . . . . . 300.00 

Subsydjum na Fund. Wyd. 
(kwart. i W, I. G.). • • 3.500.00 .. 

Wydatki do dysp. Zarzadu. 925.18 „ 

Ra ze m . . 7.782.18 zł. 

, W końcu Zebranie przystąpiło do wyboru władz. Po krótkiej dyskusji 
wybrano nowy Zarząd na okres 1931/32 w następującym składzie: 
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mjr. Szumański 
kpt. Zarychta 
por. Słomczyński 
„ Siewierski 

kpt. Salach 
Kopczyński 
Grzębskl 

Przewodniczący 
Zast. Przewodniczącego 
Sekretarz 
Skarbnik 
Członek Zarzcidu 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 
1. mjr. Plesner 1. mjr. Lipko } 
2. kpt. Rychlewski 2. kpt. Czarnecki zastępcy 
3. por. Gaczyński 

Po załatwieniu wolnych wniosków obrady ukończono o godz. 15.20. 

por. 1'adeuu Czarnota. 



KRAJ W OBRAZACH 
15 ZDJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH 
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z ilustracjami i mapami. 
Kwlatkow•kł Jan - Technika 

udostępnienia wiadomości o regjonie 
zapomocą wykresów i fotografij. Zie
mia. Zesz. 4, 1930. 

Laurence Anselme - Madagaskar. 
Rev. Mond. ljun. 1930. 

Lebrun A. - Le Centre-Afńcain 
fran~ais. France Mil, 8 mas 1930. 

Le•zczyc:Jd Stanisław - Stukilo
metrowy szlak turystyczny w okolicy 
Krakowa. Ziemia Nr. 19/30. 
Leszczyński Michał, - Daleki 

Wschód. Morze. Nr 6/30. 
Lobmann, Hptm. - Heereskun

de oder Militirgeographie. (Deutsche 
Wehr, Nr. 14/30). 

Loth Jerzy. - Kronika podrófy 
przez ląd afryka.fiski od przylądka 
Dobrej Nadziei do morus Sródziem
nego. Przegląd Geograficzny T, X. Ze
szyt 1 - 2, 1930. 

m 



- Zarys dziejów rozwoju horyzontu 
geograficznego na ile historji odkryć 
Kraków, 1928, Orbis. Str. 6 nlb. 200' 

Margerie de M. - L'oeuvre d~ 
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Obbia, (Okolice Obbii). Riv. Colonie 
Ital. Zeszyt IIT. Str. 20 do 40 z iluetra
cjami. 
Mikołajski Juliusz i Wodi

czko Adam. - Zarys fizjograficzny 
Pomorza. (Odb. z Pamiętnika lnsl 
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Duckworth. 

Monografja letniaka Zawoi -
Wyd. Komisja Klimatyczna. Kraków 
1930. Druk. M. L. Anczyc i S-ka. 

Nldowlcz Władysław - Babia Gó
ra. Monograłja turystyczna, z 4-ma 
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topograficzną i planem miasta. Nakła
dem gminy miasta Tarnowa ku ucz
czeniu jubileuszu sześćsetlecia założe
nia miasta. Tamów 1930. Str. 303. 
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cka z. 5;II. Spisz. Liptów, Słowaczyzna 
Zachodnia z. 6;1II. Morawy z. 7. Ziemia 
1930. 

The Zerzura problem. - (Za
gadnienie Zerzury). Geogr. Journal 
LXXV 48 - 67 z ilus\racjami. 

3. Geografja goepodarcza l polityczna - Etnograf Ja - Staty•tyka. 

Ademollo Umberto - I confini 
politici delta nuova Europa. (Granice 
polityczne nowej Eeuropy). Esercito
-Nazione Nr. 7/30. 

Arctow•kl Henryk - Przebieg 
światowych zmian w rozmieszczeniu 
temperatury. Pamiętnik fi-go Zjazdu 
Geografów i Etnografów. Str. 117. 
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- W sprawie współpracy między
narodowej w badaniach obszarów pod
biegunowych. Kosmos 1929, z. I - Il, 
Str. 188 - 210. 
.Bablńakl Stanisław - Lasy po

wiatu włocławskiego. Materjały mo
nograficme, 1929. 

B. K. - Komunikacja autobusowa. 
Przem. i Handel 1929 z. 33. Str. 1426-
1427. 

Bahnbauten an der franzosiscben 
~st.grenze.. (Budowa d~óg na francus
k1e1 granicy wschodniej). Deutsche 
Wehr Nr. 8/30. 

Bartkowakl Adam - Klimontów 
sandomierski i jego okolice. Ziemia, 
zesz. 13-14, 1930. 

Baalon Józef i Jaworek Stani
sł~w -:- Spis szos i gościńców odpo
w1edn1ch do komunikacji samochodo
wej na obszarze Rzplitej Polskiej. 
Wyd. I. (Kraków, 1930). Zawod. Zwią
zek Automob. Rzplitej Polskiej, str. 141. 

Czarnocki Stefan - Światowe za
soby złót węglowych, Przegląd Poli
tyczny, 1929 Upiec i sierpień. 

Deambroala Delfino - I confini 
militari dell'Europa. IV. I confini degli 
s~ti min'?ri della media Europa (gra
nice wo1enne Europy. IV. Granice 
państw mniejszych Europy Srodkowej). 
Esercito-Nazione Nr. 7/30. 

Gałkiewicz W. - Ograniczenie 
dróg wodnych i wykazywanie ich na 
planach. Przegląd Mierniczy. Nr. 6 i 7 
1930. 

Demmery L. - Focilles d'Asie. 
(~ykopaliska Azji). Str. 247 z mapa
mi. Paryt, 1930. A. Colin. 

Eaaen Werner - Litauens Gren
zen. Zeitschrift fiir Geopolitik. Zesz. 9, 
1929. 

Gunther Franz - Das strategische 
Eisenbahnnetz Russlands 1914. Unter 
besonderer Beriicksichtigun,i des Bund
nisses mit Frankreich. (Strategiczna 
sieć kolejowa Rosji w 1914 r.). Kńegs
schuldfrage Nr. 3/30. 

Galłcz Jan, dr. - Turystyka pol
ska w Beskidzie Śląskim. Cieszyn 
1929Ś . Nakł Znicza. Odbitka z Księgi 
o ląsku. Str. 16, ilustr. 4. 

Gdynia, Port, Wydawnictwo zbio
rowe nakładem Izby Przemysłowo
Handlowej. Grudziądz 1929. Str. 78. 

G. J. - Przystosowanie · dróg koło
wych do potrzeb kraju. Przem. i Han
del 1929, ,. 27, str. 1189-1190. 

VI 

Grodzicki Ludwik - Próba regjo
nalizacji Polesia polskiego. Odb. z In
formal. Polesk. za r. 1930. Brześć n/B. 
1930. Str. 1 - 20. • 

Gorzuchowakl Stan. - Granica 
polsko-litewska w terenie. Prace Inst. 
Badania Stanu Gospodarczego Ziem 
Wsch. Rok Il. zesz. 4. 

G. Wł. - Połączenia kolejowe z mo
rzem. Przemysł i Handel 1929, z . . 5, 
Str. 1477 do 1479. 

Horaczuk Michał - Prace Biufa 
projektu melioracji Polesia. Wiado
mości Geograficzne Nr. 4/30. 

Jaczewaki Tadeusz - Koloniści 
polscy wobec zjawisk geografji fizy
cznej w Paranie. Ziemia, zesz. 1/30 r. 

Jełowa Kazimiera, dr. - Agitacja 
antypolska w geografii niemieckiej. 
Odbitka z Rocznika GdańskieJlo, t. Il 
i IU. Str. 38. Gdirnsk 1929. 

Keryn Ap. Rice, lieut. - A river 
reconnaissance in Nicaragua. (Badania 
rzeczne w Nicaragua). Mil Engineer, 
March-Apńl. 1930. 
Kłerakl Kazimierz - Pomorze pol

skie. Sprawa t. zw. korytarza. Poznań 
Związek obrony Kresów Zachodnich: 
1928 (1929). Str. 89. 

Korwin • Kamleńaki Jan - Za
gadnienia morskie w Polsce. Odbitka 
z Przegl. Techn. Warszawa. 1929. 
Str. 16. 

Koamowaka S. W. - Pomorze 
(zarys bistor., geograf.-,!ospod i społ.) 
z ilustracjami i mapą. Warszawa 1930 
Księg. Pol., Tow. Pol. Mac. Szkolnej. · 

Kotkowakl Kazimierz - Obecny 
stan rezerwatu cisowego w Jasieniu 
ob. Radomska. Czasopismo Przyrodni
cze. Z. V - VII R. 1930. 

Kwlatkow.kł Jan - Kiedy na
!eży . spodziewać się wezbrirn Wisły 
1 o ile one mogą być grofoemi dla 
powiśla w powiecie sandomierskim. 
Sandomierz 1930. Biblioteka Sando
mierska Nr. 4. Wyd. Pol. Tow. Kra
jom.-Touńng, Klub Oddz. Sandomier
skiego. 

Liipop Jerzy - Roślinność Polski 
w epokach minionych. (Flory kopalne). 
Lwów, 1929. 

Lf;gowaki St. - Gdynia miasto 
portowe. Morze 1929, Nr. 12. 

Łokuciejow•kl Janusz - Dalsza 
rozbudowa i rozwój eksploatacji portu 
gdyńskiego. Przemysł i Handel, 1929 
zesz. 48. 

Maualakl Edmund - O zasadach 
wydzielania regjonów. Ziemia. Zesz. 2. 
1930 r.' 

Mataldewlcz M. - Droga wodna 
Wisła - San - Dniestr - Prut (Bałtyk - m. 
Czarne) z połączeniem do Lwowa. 
Pamiętnik Il-go Zjazdu Geogr. i Etno
grafów. Slow. L Str. 141. 

Meyer SL - Zagadnienia komuni
kacyjne na południowo - zachodnich 
kresach Rzeczypo1politej. Przemysł 
i Handel 1929, zesz. 35. Str. 1490. 

De Martonne E.-La delimitaition 
du Togo 1927-1929. Renseignement 
colon. 1930 z ilustracjami i mapami. 

M. L - Nasza granica południowa. 
Czaty Nr. 10/30. 

Nlcol Y. - La tribu de Bakoko. 
(Plemię Bakoko). Str. 240 z mapami. 
Pary.t, 1929. Lib. Larose. 
Nlwlń.eki Tadeusz - Polacy w A

natolii, Morze. Nr. 6/30. 
Obat Erich - Oberschlesien, Zeit

schńft fiir Geopolitik, 1929, zesz. 9, 
,tr. 756-771. 

Olazewlcz Bolesław - Perspek
tywy współpracy naukowej na polu 
historji geografji. Wiad. Geograf„ ze
szyt 5 - 7/30. 

Oatgn:nze - Die deutsche Ost
grenze. Unterlagen zur Erfassung der 
Grenzzerreissungsschaden. Bearb. vom 
ge,chaftsfiihr. Vors. W. Volz und den 
wissenschaftl. Sekr. Hans Schwahm 
der Stiftung f, deutsche Volks. und 
Kulturboden forschung. (Niemiecka gra
nica wschodnia. Podstawy do ujęcia 
szk6d w granicach). Leipzig. Langen-
18lza. 1929. Beltr. Str. IV. 128. 13 map. 

Pacewlczowa - Holub Zofia -
Toponomastyka tatrzańska. Wiad. Ge
ograf. 1929. Str. 149 - 154, 

Paczoaki Józef - Lasy Białowieży. 
Pomań 1930. P. R. O. P .• Sgł. K.LM. 
Druk. "Ostoja". Str. 4 nlb. + 575 + 6 
tabl. + 1 mapa. (Monografje Naukowe 
Państw. Rady Ochr. Przyrody Nr. 1). 
Pawlowakł Stanisław - W alja 

jako indywidualność geograficzna. Prze
gląd Geograficzny. 1929, IX. str. 197-226. 

Pruchnik J„ int. - Postępy prac 
P!'ll.Y melioracji Polesia. Przegląd Tech
mczny Nr. 38/30. 

Re? Mikołaj - Memorjał gen. T. 
Rozwadowskiego w sprawie granic 
~sęhodnich Polski. Opatrzył uwagami 
I uzupełnił mapami oraz deklaracją 
Rady Najwyższej państw sprzymierzo
nych z 8/XII, 1919. (Odb. z Przegl. 

Wsp6łcz. 1929. powiękaz. i uzupełn.). 
Kraków, 1930. Str. 40, 2 mapki. 

Rudnicki Mikołaj - Charaktery
styka językowa Polskiego Pomorza. 
Polskie Pomorze (praca zbiorowa). 
Str. 271 - 308. 

RUDU1zewlcz St. - Żródła błę
kitne w Złotym Potoku. Czasopismo. 
Przyrodnicze, V - VII 1930. 

Ruakiewlcz Stefan - Zmniejsze
nie się powierzchni leśnej w Polsce. 
Las Polski Nr. 9, WrzesieA 1930. 
· Rewleńaka Wanda - Izochrony 
Wilna. Prace Zakładu Geologicznego 
Uniwers St. Batorego w Wilnie. Od
bitka z Prac. Tow. Przyjaciół Nauk 
w Wilnie. T. 5, Wilno 1929. 
Smoleńaki Jerzy - Organizacja 

świata geograficmego w Polsce. Cza
sopismo Geograficzne, 1929, VII. ze
szyt 2-3. 

Soll Manfred, dr. - Der Gibraltar
Tunnel. Marine Rundschau Nr. 4/30. 

Sopo&o L„ w. - Nowe ustawo
dawstwo katastralne w Jugosławji. 
Przegląd Mierniczy Nr. 3/30. 

Srokowakl Stanisław - Perspek
tywy słowidskiej współpracy nauko
wej na polu geografji politycznej. 
"Wiadomości Geograficzne". Zesz. 5-7. 
1930. 
~ Sz. - Statystyka ludności. (Pogląd 
na rozwój zaludnienia Polski w latach 
1922-29). Przemysł i Handel 1929, 
zesz. 51, str. 2239- 2240. 

Szafer Wł. - Parki narodowe 
w Polsce. (National Parks in Poland). 
Wyd. polsko-angielskie. Str. 31. 

Szyazkowaki W. - Nieutytki 
w woj. lubelskiem. Las Polski Nr. 9, 
wrzesieil 1930 r . 

Tetzlaff Henryk - Gdamk i do
stęp Polski do morza. Morze. Nr. 
6/30. 

Uhorezak F. - Metoda izarytmi
czna w mapach statystycznych. Prze
gląd Kartograficzny. Nr. 29-30, 1930 r. 

Warchollk Stanisław - Rola czyn
ników geograficznych w życiu Śląska. 
Ziemia, 1928, Nr. 15- 16. 
Waałutyńakl Bohdan - Niemcy 

w Województwach Zachodnich. War
s~awa, 1930, odb. z "Myśli Narodowej". 

w,aowlcz J. - Nazwy geografi
czne pochodzenia polskiego na kuli 
ziemskiej. (Les nom, g~ographiques 
d·origine polonaise sur le globe ter
restre). Przegl. Kartograf. 1929, IV. 
Nr. 25. Str. 1-13. 
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Wierchy - rocznik, poświęcony 
górom i 1tóralszczy:tnie. Organ Polsk. 
Tow. Tatrza6skiego. Wyd. przez Za
r~d Gł. pod red. prof. dr. J. Gwal
bert-Pawlikowskiego. (Red. Naczelny) 
i prof. dr. Wal. Goetla. Kraków 1930. 
NakŁ Polak. Tow. Tat.rz. w Krakowie. 
Skł. gŁ Gebetluier i WQlf w Kra
kowie. 

Wojclechow•ki Stefan - Zagi
nione osady w Lubelskiem. Pamiętnik 
Tow. Przyj. Nauk w Lublinie. Lublin 
1929, l I. Str. 1 - 53. 

Zakopane, połotenie i klimat, Za
kopane jako uzdrowisko; Zakopane ja
ko stacja sportowa, Tatrz, Park Naro
dowy, Tur_y_styka: schroniska i ścidki 
góralskie. Komunikacja. Nowiny Tury
styczne Nr. 6. 

Złota k81t;ga budowy pobldch 
kanałów łegluai. - Praca zbio
rowa p. red. Rafała Mierzyńskiego. 
Warszawa. Ksiątnica - Atlas. 1929. 
str. 137. 

Zborow•kł Juljusz - Ludność gó
ralska w powiatach limanowskim i no
wotarskim w r. 1813. Lwów, 1930. 

Zubrzycki Tadeusz - Perspekty
wy słowiańskiej współpracy naukowej 
na polu hydrografji i hydrologji kon
tynentalnej. Przegląd Geograficzny, ze
szyt 5-7. 1930. 

- Trzecia konferencja hydrolofi
czna państw bałtyckich. Przegl11d Geo
graficzny. T. X, zeaz. 1 - 2, 1930 r. 

4. Kartografja - Grafika. 

Fonvlll. 1ten. - La carte italienne 
(mapa włoska). France Mil. 18 juin 
1930. 

De Martonne Ed. - La carte de 
Pologne. Annales de G~ogr. 1929. mai. 

Vojenake mapy pobke -(Nap.) 
R. S. Voj. Rozhledy, Nr. 4/30. 

Metoda izarytmiczna w mapach 
statystycznych. PrzegL Kartogr. ma
rzec, 1930. 
Międzynarodowa Mapa $wiata. 

Przegl. Kartograf .• marzec, 1930. 
Ol•zewłcz Bolesław - Kartografia 

polaka XV i XVI wieku. Przegląd 
chronologiczno-bibljograficmy. Lwów
Warszawa. 1930. Str. 28 + 4 nlb. 

Pietkiewicz St. - O sposobach 
przedstawiania terenu na mapach. Bi
blioteka Słutby Geograficznej. Tom 5. 
1930. 

Romer E. - Instytut Kartografi
czny im. E. Romera. Przegl Kartogr. 
marzec. 1930. 

W'l9owlcz J. - Mapa rozmiesz
czenia wyznafl w Polsce, (z mapą). 
Pr:zegląd Kartograficzny Nr. 24 - 30, 
1930 r. 

Willis J. C. T. capl - Map pro
jeclions without tears (rzuty kartogra
ficzne bez rozdarcia). Royal Engin. 
Jour september 1930. 

5. Roczniki - Sprawozdania - Katalogi. 

Bericht iiber die Taligkeit des 
Preussischen Meteorologischen lnstituts 
im Jahre 1929. (Sprawozdanie z dzia
łalności Pruskiego Instytutu Meteoro
logicznego w r. 1929. dotone przez 
dyrektora z dodatkiem, zawierającym 
naukowe wiadomości. 1930. Str. 152 
z fig. i 1 tablica. 

Jahrbuch des meteorologi
achen Observatorlum• auł dem 
Donnersberge (Bobmen). R o c :z n i k 
obserwatorjum astronomic:znego na 
Donnersbergu (Czechy). 

vm 

Laakow•kł Skarbimir - Słownik 
Krajoznawczy miejscowości powiatu 
sandomierskiego. Sandomierz, 1929. 

Lencewłcz Stanisław, prof. dr. -
Trzeci Zjazd Słowiańskich Geografów 
i etnografów. Przegląd Geograficzny. 
T. X. Zeszyt 1 - 2. 

Międzynarodowy Kongrea 
Mierniczych w Zurychu. Przegląd 
Miernic:zy Nr, 6/'JO. 

Przewodnik po Tru•kawcu 
ł okolicach z 2 mapami, cz. I. Trua-

r 

kawiec. Zarz. Zdroj. Druk. W L. An
czyca w Krakowie. Kraków 1930. Str. 
24 + 2 mapy. 

Rocznik 9-ty Ochrony Przy
rody - Kraków 1929. Wyd. Państw. 
Rady Ochr. Przyr. 31 zdjęć fotografi
cznych w tekście i 2 mapki. 

R ocznik hydrografłc:zny 1925. 

Dorzecze Niemna i D:twiny. Warsza
wa-Wilno. 1930. Min. Rob. Publ. Str. 2 
nlb., 39, 2 tabl. , 1 mapa. 

Rocznik hydro8'.!aficzny 1926. 
Dorzec:z:e Dniepru. (Tekst w języku 
polskim i francuskim). W ars:zawa -
Lwów. 1930. Min. Robót Publ. Str. 37, 
3 tabl.. 1 mapa. 

B. M A P Y I A T L A S Y. 

1. Mapy topograflc:zne I przeglądowe. 

BOro-Karte dea Deubchen 
Relchea 1 : 800 OOO. Reichsamt fiir 
Landesaufnahme. Berlin, 1929. 2 ark. 
po 76 X 125 cm. 

The Encyclopedla Britanni
ca - Fourteenth edition. Volume 24. 
Atlas. London 1929. Druk John Bart
holomew and Son Ltd. Edinburgh -
192 stron po 20 X 26 cm. 

Carte Genłrale Ałronautłque 
lnternatłonale. - B - 5 Europe 
Centrale (B - 5 Stredni Ewopa). Ska
la 1 : 2 286 607 a la latitude 144° (54°N). 
Edition provisoire. Edite par le Mini
stere des Travaux Publics. Dessine et 
dresse a l'lnslitut Geographique Mili
taire a Prague 1929. 66 X 72 cm. 

Europe and the Near East 1:6000000 
National Geographic Society. Washing
ton D. C. 1929. Druk A. Hoen Balti
more 95 X 83 cm. 

Harm. - Atlashefte zur Erdkunde. 
Unter Mitarbeit von Gustav Hennings, 
List und von Bressensdorf. Leipzig. 
Druck Carl Starke. Leipzig. 36 stron 
a 18 X 21 cm. 

Hanna - Heimatatlas fiir Pommern. 
Herausgegeben im Auftrag und unter 
Mitarbeit des pommerschen Lehrerve
reins von E. Gahrband und K. Reinke. 
List und von Bressendoń Leipzig. Carl 
Starke, Kartogr. Anstalt Leipzig, 16 str. 
a25X34cm. 
Harma-Włecbert - Heimatatfaa 

fiir Ostpreussen. List und von Bres
sensdoń. Leipzig 1926. Druk Carl Star
ke. Leipzig. 22 stron map a 20X32 cm. 
i 12 stron krajobrazów. 

- Mirkischer Heimatatlas. Heraus
gegeben und bearbeitet vom Lehrer
v!rband der Provinz Brandenburg. 
L1st und von Breasendorf Leipzig. Kar
togr. Anstalt Carl Starke. Leipzig 19 str. 
a 19 X 27 cm. 

Mapa Pobkł 1 t 1 500 OOO-Opr. 
dr. W. Pokorny i dr. A. Tomaszewski 
Lwów 1929. Księg. poi B. Połoniec
kiego we Lwowie, (60 X 69 cm.). 

Mapa aamochodowa 1:1 OOO OOO. 
w 5-ciu kolorach. Wyd. Trzaska, Evert 
i Michalski S. A. Warszawa 1930. 
Druk. Zakłady Cukrzyńskich. 

Ormłckł Wiktor - Mapa intensy
wności gospodarki rolnej w Polsce 
(w świetle zbiorów 5-ciu głównych 
ziemiopłodów w roku 1924/25). La car
te d'intensite de la production agricole 
en Pologne. Wiad. Geograf 1929. Str. 
50 - 52. 

Romer Eugenjusz - Polska (mapa) 
w skali 1 : 850 OOO. Wydanie V. Lwów 
Warszawa K. A. 1930. (Atlas ścienny 
Romera XV). 

Rzeczpospolita Pobka - Ma
pa połączeń pocztowych. Wyd. Min. 
Poczt i Telegraf. 1: 600000. Warsza
wa. Styczeń 1930. (4 arkusze). 

W akrzeazenle Pań.twa Pol
aldego w dobie Wielkiej Wojny 
1914-1922 (mapa wielobarwna) opra
cował Jan Natanson-Leski. Skala 
1:800 OOO. Warszawa 1930. Druk Wojsk. 
Inst. Geograficznego. Skł. Gł. Dostawa 
szkolna "Pestalozzi" Sp. z ogr. odp.
Warszawa. 

Rzeczpospolita Pobka - Atlas 
Statystyczny. Główny Urząd Statysty
czny. Warszawa. 1930. Druk W. Gł6w
c:zewski, 42 tablice 27 X 43 cm. 

Sprachenatla• der Grenzgebiete 
des Deutschen Reiches nach den Er
gebnissen der Volksziihlung vom 16.VI 
1925. (Atlas ję:zyków w pogranicznych 
obszarach Rzeszy Niemieckiej podług 
wyników spisu ludności z dn. 16.Vl 
1925). opracowany przez Prus, Statyst. 
Uuąd Kraiowv wyk pr:z:ez Pa.ństw. 
Centralę dla Służby Ojczyźnie (wraz 
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z dołączoną pracą: ,.Obcojęzyczna lu
dność w granicznych obszarach Rze
szy Niem." przez Karola Kellera, Ber
lin. Zentralverlag G. m. b. H. 1929. 

Strelt P. K. - Religionskarte der 
Erde Masstab 1 : 35 OOO OOO Piloty und 
Loebie Miinchen. 114 )( 62 cm. 

Weatermanna Weltatlaa - 137 
map i kartonów na 109 planszach, 
z tekstem objaśniającym i skorowidzem 
alfabety~znyrn. Opracował AdoU Lie
bers. Druk i nakład Georg W ester
mann, Braunschweig- Berlin -Hamburg, 
1928. 

WYDAWNICTWA WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO. 
Pudziernik 1930 - Luty 1931 r. 

Mapa taktyczna l 1100 000 - (wydanie dwubarwne). 

Mir-Stołpce Paa 35 Słup 43 (wznowienie) 
Janów (Poleski) " 40 41 
Motol " 39 41 
Uniejów 
Lubawa 

" Działdowo. 
" Złoczów 
" Knyszyn 

lwje 
" lwacewicze 
" Mława 

Woto.tyn 
Raków 

" Myszyniec . 
Włocławek 

" Hajnówka. 
" Narew 
" Wysokie Litewskie 

Tewle 
Dobrawola 

" Siemierzewo 
" Pro.tana 

Udź .. 
Swierynowo-Uz\ła .. 

41 
34 
36 
49 
35 
33 
38 
36 
32 
33 
35 
38 
38 
37 
39 
39 
37 
37 
38 
41 
35 

27 
29 
30 
40 (wznowienie) 
36 

" 41 {~nowienie) 
" 41 

31 
43 (wznowienie) 
44 
33 

" 28 
37 

„ 37 
37 
38 

„ 38 
" 44 (wznowienie) 

39 
29 

,. 44 (wznowienie) 

Mapa Operacyjna t 1 300 ooo. 
• 

Lublin (wznowienie kontrrepr., 4 kolorowa), 

Mapy drukowa11e aa zamówienia autorów lub wtytucyJ. 
Schemat Rzeczypospolitej 

PolaldeJ 1 : 1 200 OOO dla M. S. Wojsk. 
Mapa „ Waluzeazenle Pańatwa 

Polskiego w doble Wielkiej 
Wojny" w skali 1: 750 OOO w 4 kol 
dla p. Natansona-Leskiego. 

Rzeczpospolita Polaka 1:4000000 
dla Wydawn. Kalendarz Wojskowy. 

X 

WYDAWNICTWA REJCHSAMT FOR LANDESAUFNAHME BERLIN. 
(1/1 - 30/IX 1930 r.) 

Meaatłach~bllltter 11 25 OOO. 
, \ 

Now.e zdjtda: 
· 561 Sokolken, 646 Treuburg (wyd. 

1929). 

Poprawione ucu,6lowo: 
118 Lasdehnen (1927), 120/21 Wisbo
rienen (1927), 154 Schmilgeń (1927), 
155 Grumkowkeiten (1927), 159 Borg
sum (1927); 195 Kuaśen (1927). 196 
J>illkallen (1927), 197 Sodargen (1927), 
198 Schirwindt (1927). 368 Wustrow 
(1927), 370 Barth (1927). 433 Fischer
-Buden (1927), 435 Ribnilz (1927). 
442 Zickersches Hoft (1925), 710 Wer
nersdorf (1928), 1103 Schwiddern (1927), 
1187 Willenberg (192.7 Uzupełn. 1929). 
1193 Gehsen (1927). 2111. Sperenberg 
(1927). 2112 Teupitz (1927), 2462 Bit
t~rfeld- Ost (1928), 2492 Krotoschin 
(1928), 2549 Muskau (1925). 2562 Kor
sentz (1928). 2564 Militsch (1928), 
2565 Gr. Tschunkawe (1928). 2635 Tra
chenberg (1928). 2636 Kainowe (1928), 
2637 Katholisch Hammer (1928), 2705 
Prausnitz (1928), 2706 Trebnitz (1928). 
2707 Scbawoine (1928), 2710 Gross 
Wartenberg (1928), 2769 Oels (1928), 
2770 Stradam (1928). 2771 Trembat
schau. 2952 Ingramsdorf (1926). 3445 
Piltsch (1928). 

Opalrzone poprawkami: 
43 Skirwieth (1927), 44 Russ (1927), 

84 Neukirch (1928). 86 Tilsit (1927). 
117 Budwethen (1927), 152 Kraupi
schken (1927), 174 Ossecken (1928). 
184 K6nigsberg-Ost (1926), 193 Stab
lacken (1927), 229 Ponarth (1929), 
241 Kattenau (1928). 285 Paterswalde 
(1929). 321 Stołp (1928), 325 Zewitx 

(1926, 1928). 399 Braunsberg-Ost (1928), 
407 Gerdauen (1928), 413 Gołdap (1927), 
416 Szittkehmen (1927). 456 Jassen 
(1928), 477 Schippenbeil (.1928).. 482 
Buddem (1927), 533 Lonken (1926), 
547 Wusen (1929). 625 Marienburg 
(1929). 630 Sommerfeld i. O. (1926), 
643 Orlowen (1928), 672 Walkc,ndorf 
(1927), 682 Swinemiinde (1927), 716 
Mo~gen (1926), 717 Reichau (1926). 
718 Heiligenthal (1926), 727 Paprod
ten (1926), 761 Leiatenow (1924), 
768 Caseburg (1929), 800 Saalfeld 
(1926), 801 Gr. Simnau (1926), 904 
Aweyden (1929), 968 Labenz (1924). 
1083 Roggcnhausen (1926), 1085 
Scbwenten (1926), 1150 Gr. Chństi
nenberg · (1928), 1151 Priemhausen 
(1929), 1158 Virchow (1926). 1186 
Malga (1929), 1314 Mirow (1928), 
1407 Schwochow (1925). 1491 Gra
now (1927), 1546 Kyritz (1926), 1555 
Gr. Zielhen (1927). 1629 Mohńn (1925), 
1708 Altsorge (1926), 1850 Gollmiitz 
(1929). 1852 Kahme (1926), 1923 Le
witz (1926), 1972 Lehnin (1927). 2058 
Bentschen (1926), 2174 Niemegk (1929), 
2182 Gr. Leuthen (1924), 2186 Well
mitz (1929). 2193 Unruhstadt (1926), 
2194 Kiebel (1926). 2254 Jamlitz (1925), 
2262 Saabor (1929), 2263 Kontopp 
(1925), 2264 Altkloster (1928), 2334 
Giintersdorf (1929). 2337 Schlawa 
(1926). 2486 Schuttlau (1927), 2550 
Zibelle (1925). 2621 Nochten (1929), 
2639 Tscheschen (1926), 2832 Schmo
grau (1926), 2901 Gollor-Miihle (1926), 
2955 Rothsiirben (1926), 2964 Botza
nowitz (1926), 3201 Keltsch (1929). 
3248 Neisse-West (1927), 3257 Bro
slawitz (1926), 3308 Hindenburg (1928). 

Kłlńe de• Deutachen Reichem t 1100 OOO. 

Wydanie A z miedziorytu - czarne: 

19 Wiachwill (N. 1927), 32 Szillen 
(wyd. 1928). 33 Pillkallen (wyd. 1927), 
41 Wiek (b. 1925), 50 Konigsberg 
i. Pr. (N. 1929), 51 Wehlau (b. 1923), 
54 Stalluponen (N. 1928). 74 Pr. Eylau 
(N. 1928), 87 Ribnitz (b. 1927). 97 
Butow {N. 1926), 98 Berent (N. 1927), 
99 Dirschau (b. 1925), 131 Stuhm (N. 
1929), 196 Briesen (N. 1926). 197 
Kauernick (N. 1928). 198 Gilgenburg 

(N. 1928), 199 Neidenburg (N. 1929), 
200 Willenberg (N. 1929). 230 Bialut
ten (N. 1928), 245 Bad Freienwalde 
(N. 1928). 246 Konigsberg N. - M. (N. 
1927). 247 Soldin (N. 1927), 268 
Spandau (N. 1927), 293 Potsdam (N. 
1928). 297 Zielenzig (b. 1925. N. 1929). 
321 Crossen a. O. (b. 1925. kl N. 1929), 
322 Ziillichau (N. 1929), 343 Liibben 
(N. 1929). 346 Griinberg i. Schles. 
(N. 1929), 400 Gr. Wartenberg (b. 
1928). 
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Wydonie B z miedziorytu- tr6Jborwne. 

19 Wischwill (wyd. 1929), 202 Gehsen 
' (b. 1927). 

Wydanie C, przedruk - czarne. 

19 W ischwill (N 1927), 53 Gumbin
nen (N 1925), 54 Stalluponen (N 1928), 
74 Pr. Eylau (N 1928), 78 Mehlkeh
men (N 1926), 89 Greifswald (b. 1925), 
98 Berent (N 1927), 99 Dirschau 
(b. 1925), 102 Wormditt (N 1926), 
131 Stuhm (N 1928), 137 Arys (N 1926), 
138 Lyck (N 1925), 197 Kauernik 
(N 1928). 198 Gilgenburg (E. N. 1928). 

199 Neidenburg (N 1929). 200 WUlen
berg (b. 1927), 201 Fńedrichshof 
(b. 1927), 202 Gehsen (b. 1927), 230 
Bialutten (N 1928), 246 Konigsberg 
N.-M. (N 1927), 247 Soldin (N 1927), 
268 Spandau (N 1927). 269 Berlin 
(N 1929), 293 Potsdam (N 1928), 319 
Beeskow (N 1928), 321 Crossen a. d. 
Oder. (b. 1925, N 1928), 322 Ziilli
cbau (N 1928), 369 Spremberg (b. 
1925), 400 Gr. Warlenberg (b. 1928), 
420 Gorlitz (N 1927), 421 Uiwenberg 
(N 1924), 426 Pitschen (N 1926), 453 
Rosenberg i. Oberscblesien (N 1926), 
519 Rat ibor (N 19.26), 537 Ruptau 
(N 1926). 

Karte von Mltteleuropa t • 300 OOO. 

Hamburg (1926). Danzig (1928). Neu
strę_lilz (1928), lglau (1930), KISbi 
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(1928), Sulzburg (1930), St.ettin (1928), 
Tilsit (1928). 

Str. 
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53 
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59 
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OMYŁKI DRUKUz 
w Zeazycie I - 1930 r. w artykule 

"Ro la ma gnetyzmu w przygotowani u ognia baterJi". 

wiersz 

3 od góry 
25 " " 
Rys. 1 
2 od dołu 
6 od góry 

29 " " 4 od dołu 
17 „ 
15 " 
14 " 
12 " .. 
2 od góry 

6 " " 
12 od dołu 
8 " 
4 „ 
2 " 
2 „ 

17 „ 
16 .. .. 
dopisać odsy-

łacz:') 
kolumna 5 

1 od dołu 
8 od góry 
2 od dołu 
6 ,. ., 

11 od góry 
10 od dołu 
7 od góry 

24 „ 
1 od dołu 

20 „ 
16 „ 
12 .. .. 
18 od góry 
20 
21 " 
26 „ 
27 „ 
28 .. .. 
17 od dołu 
15 „ 
2 „ 
9 
7 
6 „ 
4 

18 

14 od góry 
3 .. .. 

19 " 
21 • 

22 " 
Tabela 

jest powinno być l 
runku punktu runku, zagadnienie punktu 

• walniać walać 
układ kątomierza wkład kątomierza 
Gdy Gdyby 
powierzchni. powierzchni ziemi, 
- 3t + 3t 
o godz. 1-ej = o g. 9-ej = 
1931 r, 1931 r., o godz. 9-ej. 
1 lipca 1931. . . . . 1 lipca 1931, o godz. 9-ej . .•.. 
56.4 55.5 
18-ej = (- 39,8) - (56.4) -t- 17,6t 9-ej= (- 39,8) - (-55,5= + 1s.1t 
10,0t 10.2t 
15,7 15.8 
(rys. 4) skreślić 
topograficznych ffsA, topograficznych TffsA-
kątownika busoli kątomierza busoli 

p opr~wadzeni~ 
6400 - 8 
znakiem 

Odrzucić 6400 od\ wyniku 
OMt = 6400 + 3/ 
niż 640/ 
14t 
oś lunety 
rozwlekły, 
kamień 
orjentować 
(a otrzymuje się 
Przy zwykłem określeniu 
Av 
A;_ 
jakimś punkcie i 
tysiącznych 

(rys. 8) 
A1 A, A2 
A.i A, A, Az .... 
azymut. który 
= ToK + S -t- 3200 
= ToK + S. 
Po wykonaniu 
o.sVn 1) 

1) 
Gg 
Gg = 6400 - t 
Zaleinie 
to podany w tabelach 

g = (g + p) + (g - p) 

- S jest to zboczenie 
jej biegu 
t (t = T - O) 
O. Jeżeli wynosi n tysiącznych 

TsA - n 
Azymuty 
Odchylenia 

napr~wadzeni; 
6400 -t- 8 
znakiem 2) 

jeżeli jest większy niż 6400 
(OMt = 6400 + BJ a) 
niż 6400). 
t6t 
oś przewodu lufy. 
równoległy, 
komin 
zórjentować 

= T KC - T Ko/a otrzymuje się 
Poza zwykłem mien:eniem 
..:S v 
..tx 
w jakimś punkcie kierunku AB i 
tysięcznych 

skreślić 
A0• A 1• A 1 •..• 

A.i A1, A1 Az . • , • 
azymut T O,K, • Przy 
To,K, = ToK + S + 3200 
To, K, = ToK + S. 
Przy wykonaniu 
o.5 Vn 2) 

2) 
GG 
GG = 6400 - t ; 
zależnie 
podanej w tabelach 

g = ( - g t P - ) -t- (g 2 P) 

- t jest to zboczenie 
jej biegu (rys. 8) 
ło (ło = T - O) 
zero; jeżeli wynosi ona w tysię. 

TsA + n 
Azymuty T 
Odchylenia O 

cznycb 



Str. wiersz jest powinno być 
59 Tabela (to = T - O) (to = T - O) 
59 kolumna „Azy-

muty„ l477 1467 
59 .,Odchy-

lenia" 6012 6012.6 
59 1469.2 1467.2 
59 .. 9367 936,7 
59 .. Błąd or- • jentacji) - 0,6 + 0,6 
59 - 0.7 -i- 0,7 
59 - 0.5 + 0,5 
59 - 0,9 + o.9 
59 - 0,4 + 0.4 
59 .. - 2.5 t 2,5 
59 „Średnia - 2,5 2.5 

wartość to" 5- = - 0,5 - 5 - = + 0,5 
59 .. .. Uwagi" 365 - (- 0.5) = 365 + <+ 0,5) = 
60 14 od góry niejednokrotnie kilkakrotnie 
60 19 .. gim kierunku SP. gim punkcie kierunku SP • 
61 4 .. OP Qp 
61 13 .. t kątomierza K2 ło kątomierza K1 • 
61 22 .. nastawionych ustawionych 

w Ze•zycłe IV - 1930 r. 

372 12 od góry południowy północnej 
375 5 od dołu kolonie koleje 
Tabl. ID podpis pod fotogr. Aquia Aguia 

N " • 
" V ., " Kunih Kunibo 

384 w tytule Kojonij Kolonij 
408 6 od góry Toczek Tomczek 
41 1 12 od dołu arhiwum archiwum 
415 4 ., .. annee annees 
424 następna strona omyłkowo oznaczona 427 425 
437 14 od góry mapkiPrus Krzytackich zXIlw,2mapkiPrusKrzyżackichzXVw. 
437 28 " " Florjana Ungua Florjana Unglera 
437 24 i 25 od dołu mapy .•.. mapę mapę ..• • mapę 
437 Ptolomeusza Ptolemeusza 
437 ~ 23 od dołu Ptolemeusza 
437 22 " (zdani~ zniekształcone) obstawione dokoła poczytnego 

437 
437 
438 
438 
438 
439 
439 

439 
439 
439 

439 

439 
440 
440 

14 „ 
15 " ., 
13 od góry 
21 od dołu 
7 • .. 

25 od góry 
29 od dołu 

24 „ 
23 „ 
18 „ 

12 „ 

5 .. .. 
1 od góry 
4 od dołu 

miejsca po nieodnalezionej ma
pie spromieniowują w naszej 
wyobratni niemal dokładny 
jej obraz 

mapy mapę 

również w jego oficynie również przedtem w jego oficynie 
punkt zwrotny zwrotnicę 
Hoffmana (niepotrz podkreślone kursywll 
Radzivill Radzivilli 
na swój charakter na jej charakter emigracyjny 
opuszczono: w reprodukcji Peutingera z kopji mnicha 1265 r. 

Desjardinsa w reprodukcji Desjardinsa 
zainteresowaniem zainteresowanie dla tego działu 
Zagadnienie rzutowania (niepotrzebnie podkreślono 
opuszczono po słowie kursywą) 

„naukowego"o ileż bardziej pociągać będą te 
pierwociny widzów, którzy z tą 
dziedziną naukową są związani 

r. 1516 Mare. Walseemiiltera z r. 1507 oraz Carta Mańna z r, 

Furmaiera 
Dalorta 
niecyłowałem 

(llacomilusa 1516 Marcina Waldseemiillera, 
(llacomylusa). 

Turmaiera 
de Dalorto 
nie cytowałem 

/!6DU

,,żót. TE KSIĄŻKI Z TRZEMA TRÓJKĄTAMI'' 
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BIBLJOTEKA SŁUŻBY CiEOCiRAFICZNEJ 
WYCHODZĄCA STARANIEM I SUMPTEM SEKCJI 
GEOGRAFICZNEJ TOWARZYSTW A WIE
DZY WOJSKOWEJ W WARSZAWIE 

WYDAJE PRACE, WCHODZĄCE W ZAKRES: 
GEOGRAFJI, GEOLOGJI, GRAFIKI, FO
TOGRAMETRJI, KARTOGRAFJI, TERE
NOZNAWSTWA,· TOPOGRAFJI, TRIAN
GULACJI, UJMOWANIE ZE STANOWI
SKA POTRZEB WOJSKOWEJ SŁUŻBY 

• GEOGRAFICZNEJ LUB OGÓi.U WOJSKA. 

DO NABYCIA w KSIĘGARNI WOJSKOWEJ UL 
NOWY-ŚWIAT 69 I W SAMOPOMOCY INWALIDZKIEJ 
UL SIENKIEWICZA 2, LUB W SEKCJI GEOGRAFICZ
NEJ TOWARZYSTWA WIEDZY WOJSKOWEJ UL 
Wll..CZA 64. 
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avril - mal - Juin 

TREŚĆ ZESZYTU TABLE DES MATIERES 

I 9 3 I 
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F. KĘP I,;, S K I 

K ILK A METOD 
ASTRONOMICZNEGO WYZNACZANIA AZYMUTU 

(Odczyt, wygłoszony w Kole Geodetów w Politechnice Warszawskiej, 
dn. 18/IV. 1931) 

Wszelkie pomiary - a chodzi mi w danej chwili specjalnie 
o pomiary geodezyjno-astronomiczne-osiągają właściwą wartość 
dopiero wtedy, gdy zostaną sprawdzone, najlepiej przez zasto
sowanie różnych metod, ewentualnie w niezależny sposób po
wtórzone, w niektórych wypadkach przez różnych obserwatorów, 
a obliczenia sumiennie skontrolowane. 

Kto nie uznaje konieczności takiej kontroli oraz nie zdaje 
sobie zgóry sprawy z dokładności wymaganej a dokładności 
osiągalnej i w danym wypadku rzeczywiście osiągniętej-ten nie 
może rościć pretensji do należytego wywiązywania się ze swego 
zadania. 

Coprawda, dbając o realność osiąganych wyników, unikać 
należy nadmiernej pedanterii, któraby hamowała tempo robót. 
Przypomnę o pewnym matematyku, - notabene o matema
tyku starego pokroju, gdyż matematycy nowego pokroju ani nie 
liczą, ani nie mierzą,-który przez kilka lat badał swe narzędzie, 
ułożył nawet kanony wszystkich jego błędów, a gdy miał przejść 
do właściwych pomiarów, narzędzie jego, z powodu jakiegoś 
uszkodzenia, odmówiło posłuszeństwa, obracając wniwecz całą 
pracę przygotowawczą. 

Wypadki nadmiernej pedanterii są jednak bardzo rzadkie. 

Uwagi powyższe wypowiedziałem w tym celu, aby na 3-ch 
czy 4-ch metodach przybliżonego wyznaczania kierunku połu
dnika, któremi zajmę się w pierwszej części odczytu, zademon
strować, jak łatwo jest nieraz, bez żadnej dodatkowej aparatury, 
ani głębszych wiadomości z astronomii, niemal en passant, uzu
pełnić lub sprawdzić skądinąd posiadaną orientację jakiegoś kie
runku względem południka astronomicznego. W drugiej części 

Wl•domotcl Sł. Oeoa-r. 6. 81 -



odczytu przedstawię w zarysie precyzyjną metodę wyznaczania 
azymutu z przejść gwiazd przez wertykał przedmiotu ziemskiego. 

Jest to dość niezrozumiałe1 że metoda wyznaczania azy
mutu z obserwacyj Słońca na jednakowych wysokościach przed 
południ~~ i popołudniu ~iągle jeszcze ci_eszy się_ największą po
pularnoscią 1 zalecana Jest nawet w mstrukc1ach rozmaitych 
urzędów. 

Metoda ta posiada przedewszystkiem tę wadę kardynalną 
że obserwacje według niej zabierają niepomiernie wiele czas~ 
(conajmniej 4 ~o 6 g~dzi~), a ~ięc wymagają trwałej pogody, co 
w naszym kra1u nalezy1 Jak wiadomo, do osobliwości. W prze
ciwnym razie1 przy zmiennej pogodzie1 z krótkiemi okresami 
przejaśnień! podczas których inne metody miałyby znakomite 
zastosowame, niekompletność obserwacyj Słońca metodą ró
wnych wyso~ości przesądza już o niepowodzeniu całej sprawy. 

Ale to me wszystko. Czu wanie nad spełnieniem warunku 
jed!loczesności. nastawienia zaró~~o nit!tl pionowej, jak i pozio
meJ , na brzegi tarczy słoneczneJ Jest metylko kłopotliwe i nie
naturalne, lecz powoduje również błędy1 nad któremi przechodzi 
się zazwyczaj do porządku dziennego. 

Zauważmy. sp_ecjalnie, że pomija się w tej metodzie wpływ 
błędów nastaw1ema lunety na wymagane przez teorję ściśle te 
sa':Ile wysok~ś~i1 na kt~r~ch zaobserwowano Słońce wiele go
dzm wcześ01e1 1 oczyw1śc1e w zgoła odmiennych warunkach 
z przeciwnej strony południka. 

1 

Na mocy wzoru „ cos q 
li = cos <p • sin l · J r 

gdzie <f' oznacza 'szerokość geograficzną miejsca obserwacji1 zaś 
a1 z, t1 ą - azymut, odległość zenitalną, kąt godzinny i paralak
ty.cz~y gwiazdy1 do~hodzimy do :wniosku1 że błąd samego nasta
w1ema w wysokości lunety1 powiedzmy dla przykładu, jednomi
nutowego narzędzia z łatwością powodować może dla <p = 52° 
i t = 2h I b!ąd wyznac~enia kierunku południka z 'jednej pary 
obserwacyJ ponad ± 2 , zaś z czterech par obserwacyj błąd śre
dni ponad ± 1'. 

Ale, jak zaznaczyliśmy, spółdziała tu jeszcze cały szereg 
!nny.ch i~~deł błędów! łat~o p~wst~jących przy tak długo trwa
JąceJ ser11 obserwacyJ. Nic tez dziwnego, że dokładność stoso
wania tej metody na jednominutowem narzędziu sięga w błędzie 
średnim, jak wykazuje to zresztą praktyka miernicza, ± 2'. 

Niewielka dokładność ta nie odpowiada ani wysokości 
wkładanego "!" tę m~to~ę ~ysiłku1 ani wymogom praktyki, w wy
padkach posdkowama s1ę, Jak w powyższym przykładzie jedno-
minutowem narzędziem. ' 

Nieporównanie ekonomiczniejszą w czasie i również oby
wającą się bez dokładnego czasomierza, a ponadto dokładniej
szą, jest metoda wyznaczania kierunku południka z pomiarów 
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odległości zenitalnych Słońca, w jakiś czas po wschodzie lub 
przed jego zachodem, powiedzmy dla (t), wynoszącego około 6h . 

Wzorem głównym jest tu wzór 

tg ~ = ± 1 /sin (s-cp) cos (s -z) 
2 V sin (s - &) cos s 

gdzie 2 s = ip + o+ z i o - deklinacja Słońca. 
Dodajmy jeszcze wzór różniczkowy 

.1 a = (A 8 - A cp cos l + i.\ z cos q) • 
t'OS cp sin l 

(1) 

a osiągniemy cały aparat analityczny do wnioskowania o zale
tach metody i dla oceny jej dokładności. 

Weimy dla przykładu: <p = 52° i t = 6h. Mamy wówczas: 
.1 acp = O, ale już dla (t) = 4h błąd ten wynosi Aa cp = (i.lep), czyli że • 
o ile A~ dochodzi lub przenosi ± 1', nie należy zbytnio oddalać 
się od warunku (t) = 6h • Co do deklinacji Słońca, to wystarcza 
do jej wyprowadzenia z rocznika choćby kilkuminutowa dokła
dność zegarka kieszonkowego1 aby otrzymać deklinację Słońca 
z dokładnością do ± 0,1 '. Po uwzględnieniu powyższych za
strzeżeń, wzór różniczkowy sprowadza się wówczas w zasadzie 
do prostej postaci: Aa= 1,3 . .iz, a więc z czterech pojedyńczych 
nastawień na Słońce osiągnęlibyśmy zapomocą jednominutowego 
narzędzia a=± 0'.7. 

Powtarzam, metoda ta obywa się również bez chrono
metru (wzgląd, dla którego faworyzuje się metodę sprzężonych 
wysokości Słońca), daje większą dokładność, a w każdym razie 
o~serwacje według niej zabierają przeciętnie 10 razy mniej czasu, 
mż przed chwilą rozpatrywana metoda, i nie trzymają nerwów 
obserwatora w napięciu, aby nie przeoczył właściwych momen
tów sprzężonych wysokości Słońca. Jeśli dodam, że zalecana 
metoda jest astronomicznie jeszcze bardziej dla laików zrozu
miałą, niż metoda jednakowych wysokości (nie zawsze dają sobie 
~adę z uwzględnianie:°1 wpływu zmian deklinacji Słońca), to 
i z tego względu powmnaby ona pozyskać sobie zwolenników 
nawet śród najzatwardzialszych astrofobów. 

. Naturalnie, tym, którzy dysponują dokładniejszem, niż jedno
mmutowem narzędziem, a ponadto i chronometrem, nic nie staje 
na przeszkodzie do rozbudowania do dość wysokiego stopnia 
dokładności zarówno powyżej omówionej metody, jak i innej 
polegającej na notowaniu czasu przejść Słońca przez nitki pio: 
nowe oraz odczytywaniu koła poziomego i libeli nasadkowej. 

Zaznaczę przytem, że z chwilą wprowadzenia w Polsce 
nadawanych zapomocą radio przez Obserwatoria Uniwersyteckie 
Warszawskie i Poznańskie, z dokładnością do ± 18 , sygnałów 
czasu (a zamierzane jest również nadawanie i precyzyjniejszych 
sygnałów), wszystkie metody przybliżonego wyznaczania spół
rzędnych geograficznych oraz azymutu muszą być poddane re
wizji, w celu ich uproszczenia i udokładnienia. Tak, z łatwością 
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rozwinąć możemy wspomniane przed chwilą metody przez do
datkowe notowanie czasu, dla osiągnięcia, oprócz azymutu, ró· 
wnież i poprawki czasu miejscowego. 

Nawiązując do właśnie wyłuszczonej metody wyznaczania 
azymutu z pomiaru odległości zenitalnej Słońca, wskażę mimo
chodem na pomijaną ogólnie i solidarnie okazję łatwe~o zorien
towania zdjęć stolikowych przy pomocy kierownicy, z obser
wacyj Słońca, z dokładnością do kilku minut łuku. Kosztuje to 
tak m~ło zachodu, że zalecić należy nawet w tych wypadkach, 
gdy orientację taką równie łatwo jest zdobyć i inną drogą. 

Nastawiamy w tym celu lunetę na Słońce, a przed okula· 
rem lunety trzymamy prostopadle do osi optycznej kartkę pa
pieru tak, aby na niej otrzymać obraz Słońca na tle obrazu nitek. 
Ostrość obrazu nitek osiągamy przez przesuwanie okularu, zaś 
os~rość obrazu Słońca przez przesuwanie wyciągu okularowego. 
Osiągnąwszy tę ostrość obrazów, ustawiamy kierownicę w takim 
w~rtykale, a1;>y operują~ z:iastępnie śrub,, zmieniającą nachylenie 
osi optyczne), doczekac się momentu, kiedy Słońce, przesuwając 
się przez pole widzenia, dotknie zachodnim brzegiem nitki pio
nowej, a górnym brzegiem nitki poziomej, poczem wykreślamy 
na stoliku otrzymany kierunek oraz odczytujemy koło pionowe. 
Obróciwszy następnie kierownicę o 180°, powtarzamy obserwację 
z tą różnicą! że o~serwujemy obecnie styk wschod_niego brzegu 
Słońca z nitką pionową, a dolnego brzegu z mtką poziomą 
i znow.uż wykreślamy tak otrzymany kierunek oraz odczytujemy 
koło pionowe. Wówczas przekątna otrzymanych kierunków od
powiadać będzie wertykałowi środka Słońca oraz wynikającej 
z odczytów koła pionowego odległości zenitalnej Słońca. Po 
zredukowaniu tychże odczytów o wpływ refrakcji, wyprowa-
dzamy, na mocy wzoru na tg ~, wartość na u, a następnie wy
kreślamy we właściwym kierunku, kątowo odległy od owej prze
kątnej o wielkość a, kierunek południka. Oczywiście, deklina
cja Słońca odpowiadać będzie średniej arytmetycznej zanotowa
nych według zegarka kieszonkowego momentów. 

Jeżeli chodzi o wyznaczenie kierunku południka z obser
wacyj wieczorowych i jeśli się rozporządza jakim takim kąto
mie.rze~ <;>raz czaso~ierzem, (a właśnie przed chwilą podkre
ślaliśmy, Jak łatwo Jest obecnie o czas dokładny miejscowy 
w zorjentowanym według mapy punkcie, powiedzmy do ± 108 J 
najdogodniejszą metodą jest wyznaczanie kierunku południk~ 
astronomicznego z obserwacyj Biegunowej. Trzeba bowiem za
znaczyć, że z powodu błędu w czasie ± 109 powstać może 
w naszych szerokościach z obserwacyj Biegunowej maksymalny 
błąd w azymucie ± 5''. 

Ale, mimo tak wielkich ułatwień posiadania dość dokła
d_nego .czasu! są je!zcze zwolennicy metod, nie posiłkujących 
się w 1awne1 postaci czasem. 

84 -

Do tego rodzaju metod wyznaczania kierunku południka 
należy rozgłoszona ostatnio przez rosyjski~go geode~ę. prof. ~ra
sowskiego, jako przez niego odkryta, c~oc znana JUZ od wte!u 
lat w Stanach Zjednoczonych Ameryki, metoda wy.znacza~1a 
azymutu, na mocy jedynie P<?mi~r~ k'!ta po_zio~ego m1ędz~ B1e: 
gunową a jedną z gwiazd W1elk1eJ N1edźw1edz1~y lub KasJope1. 

Myśl zasadnicza metody polega na następuJącem. · . 
Położenie wertykału Biegunowej wzgl. wertykałów mn,v~h 

gwiazd ulega ciągłej zmianie i może być uważane za wska~mk 
czasu. Wyznaczywszy zaś w ten sposób, za po~ocą pomiaru 
kąta poziomego międy Biegunową, a powiedzmy M1zai:em (C Ur
sae Majoris), odpowiadający mu moment, z łatwoś~tą wyzna.
czymy z kolei odpowiadającą mu wartość ~zymut~ B1egu?10":eJ. 

Oczom swoim wierzyć nie chciałem, tle .tabhc, za.w~eraJą· 
cych zależności między różnicą azymutów B1eguno~e1 1 dw~ 
innych gwiazd, C U. Maj . i o Cassj., a azymutem B1egunowe1, 
ułożył wspomniany Krasowski, w t.em. nieprawdoJ?odo':>nem dla 
mnie założeniu że mierniczym rosyJsk1m nastręczyc moze pewne 
trudności wyp;owadzenie jakąkolwiek inną drogą przybliżonego 
czasu miejscowego. 

Publikacja Krasowskiego z r. 1928, w rozmiarach 32 stronic 
in 4° ma notabene zastosowanie jedynie do lat 1928 - 1931. 
Dla ~astępnych lat jakoby należało . ułożyć . nowe tab.lice. Za 
chwilę okaże się jednak, że obliczema do. te1 metody me są by
najmniej tak skomplikowane, aby zachodziła potr~eba układama 
do niej tablic specjalnych. I bez tablic pomocmczycb me~oda 
ta może w niektórych wypadkach oddać pewną usługę, 1ako 
metoda niezależna. 

Główne jej wzory są następujące. 

(2) sin ą = k 1 sin ag 

(3) ctg 1; = k2 ctg q -; ag 

( ) P sin 1' . sin tb 4 tg Ub = - cos (~ + p cos lb ) 

(5) 

(6) 

p sin 1' 
J ab = - -- . cos tb . J lg 

cos 'f 

J t = sin zg ~- J a 
g cos q cosog g 

I.. ___ cos rp H 
Ug = Ub -

I cos Sg , 

I- = sin 1
/ 2 (Sg + rp) 

' 2 sin 1it (ag - 'f) 

Rozważmy najsamprzód wzory (2), (3) .i (4). ~w~żajmy 
w nich <p, og i p (odległość biegunowa Polaris), a więc 1 sp6ł
C7.ynniki k1 i k . jako wielkości znane (rys. 1). Kąt paralaktycz
ny q wyznacza~y za pomocą wzoru (2), o ile tylko we wz?rze 
ag = ab - H zrobimy odpowiednie z.ałożeni,e co .do poszukiwa
nej wielkości ab . Krasowski pr<;>PO!}UJ': kłaśc w p1er~sz~m ~rzy
bliżeniu ab równe bądź + 1°, Jeśh Biegunowa zna1du1e się ze 
strony wschodniej, bądź - 1°, jeśli Biegunowa jest ze strony 
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~ac~odniej południka. Wydaje mi się, że już to pierwsze zało
zeme może być dokładniejsze, choćby do ± 10'. Nast nie 
wzó~ (~) dos~arczy nam lg ~ dokładn~ś.cią do kilku minut c~su 
lbeszc1e1 wzor (4) azymut B1egunowe1 Już z dokładnością do ± 2' 
u ± ~ ·. '!, tak o~rzymaną wartością na ab powtarzamy ra-

t
chunek i Juz dw drugiem przybliżeniu otrzymujemy wartość osta
eczną ab z okładnością do ułamka ± 1'. 

Z w~orów różniczkowych (5) i (6)
dysk~sJa których, nawiasem mówiąc, 
s.króc1ła~y przewlekłe rozumowania
ht':rac~i~ Krasowskiego, rozwinięte 

; ~ mn~J J';S~~ze pracy jego - wynika, 
e7 ze naJlepieJ Jest zaobserwować kiedy 

fb = ± 90°, ~ oprócz. tego,. kiedy 'gwiaz
da ~omocm~za góruJe, zg Jest ~inimum, 
a więc ą -_ O • Jest. to zrozumiałe, gdyż 
bł~~ P.rzyJmowan~J w pierwszem przy
bltze~iu wartości na ab tern mniej 
oddziały.wa na obliczany kąt godzin
ny ~g, un szybciej. zmi';nia się a

9
, 

a więc w momencie, kiedy gwiazda 
pomocnicza góruje (q = O, z = mini
mum), zaś błąd kąta godzinnego 
tb - ag - a b + t0 tem mniej oddziały
wa na ~zn!lczany azymut ab, im ab 
powol01e.1 się zmienia, t. zn. około 
elongacyJ, lub, co na jedno niemal wy-
chodzi, dla tb = ± 900. 
. Ja~o regu!ę możemy więc przyjąć, 

RYS. f. ze, kiedr J.:łiegunowa jest W pobliżu 
. elongacyJ, Jest dość obojętne, jaką 

hl .~w.1a~ddnWk. Niedźwiedzicy czy Kasjopei się posiłkujemy Im 
!Ze~ Je addpołudnika znajduje się Biegunowa, tern bardzi~j po

wmmbśm1. "'! o aw~ć pierwszeństwo gwiazdom, znajdującym się 
w po izu połudmka. 

. Oczy"";iście, nie możemy zaobserwować obydwu gwiazd 
w Jednym 1 ty~ sam_vm momencie. Wystarczy jednak ugrupo
wać obserwacJ.~ g.wiazdy ~omocniczej symetrycznie w czasie 
wzgl. obserwa.c)l B1egunoweJ, albo odwrotnie: dokonać symetry
cznych ~ c~asie obserwacyj Biegunowej wzgl. obserwacji gwiazdy 
pomocm.cze1, aby warunek jednoczesności mógł być spełniony 
h ~bran1cach ~okładności zegarka kieszonkowego (oczywiście 
c .oc Y dowolme nastawionego}. Komuby się to jednak nie po
wiodło, ~atwo może dokonać redukcji do tego wypadku jedno
czesności, na mocy wzoru 

~ a = 15 cos8: c~ q A T 
SID : • l::i. 

gdzie odstęp czasu między obserwacjami obu gwiazd wyrażony 
być winien w czasie. 
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Powtarzam, i ta metoda obywa się bez chronometru, jest 
łatwa w wykonaniu i zapewnia, przy użyciu jednominutowego 
narzędzia, dokładność ± 0',5. 

Oczywiście i ona, jak i poprzednio rozpatrywane metody, 
nadaje się do dalszej rozbudowy, w sensie podniesienia dokła
dności, o ile tylko rozporządzamy chronometrem. 

W konkluzji, metodzie wyznaczania azymutu ze sprzężo

nych wysokości przeciwstawiamy, jako ekonomiczniejsze co do 
czasu trwania obserwacyj oraz zapewniające większą dokładność, 
cztery inne metody: a) z odległości zenitalnej Słońca, b} z przejść 
Słońca, c) z Biegunowej i d) z pomiaru kąta poziomego między 
Biegunową a jakąś gwiazdą pomocniczą. 

Przechodzimy obecnie do metod, mających na widoku do
kładniejsze wyznaczenie azymutu z nocnych obserwacyj gwiazd 
i zakładać będziemy nadal, że dysponujemy a priori znajomością 
zarówno q>, jak i poprawki chronometru u. 

Gdy w dziennych wyznaczeniach azymutu ciągle jeszcze 
eierwszeństwo oddaje się metodzie sprzężonych wysokości 

Słońca, do nocnych wyznaczeń azymutu niemal powszechnie 
używa się dotąd Biegunowej, przyczem, chcąc pomniejszyć wpływ 
błędów podziału koła poziomego, w dokładniejszych wyznacze
niach azymutu wykonywa się p seryj obserwacyj (p - liczba 
całkowita), z przesuwaniem w każdej z nich limbusu koła po
ziomego o kąt 180°/p. 

Ale nawet tak postępując, nie jesteśmy w stanie całkowicie 
wyrugować wpływu błędów podziału koła poziomego, podobnie 
jak rugujemy np. wpływ błędów podziału koła pionowego w me
todach różniczkowych Zinger' a przy wyznaczaniu u i Piewcowa 
przy wyznaczaniu <p. 

Wprawdzie oddawna znane są wypadki umieszczania miry 
w pobliżu południka i wyznaczania jej azymutu z obserwacyj 
pqejść gwiazd przez południk metodą T. Mayer'a, w której to 
metodzie istotnie omijamy odczytywanie koła poziomego, mikro
metrycznie nawiązując w azymucie mirę do południka. Miano
wicie, jej azymut wyznaczamy przez przesuwanie, przy obydwu 
położeniach koła, ruchomej nitki poziomej od miry do nitki 
środkowej i odnośne odczyty mikrometru. 

Chcąc jednak zastosować tę metodę do dowolnie odległego 
od południka, a więc leżącego w dowolnym wertykale, punktu 
trian~ulacyjnego przez nawiązanie doń ustawionej w pobliżu po
łudnika miry, musielibyśmy, w tej czy innej postaci, powrócić 
do pomiarów, opartych na udziale koła poziomego, notabene 
pomnażając pracę swoją. 

Toteż poszukiwanie metody różniczkowej wyznaczania azy
mutu, któraby pomijała wspomniane trudności, musiało z natury 
rzeczy doprowadzić do metody wyznaczania azymutu z przejść 
gwiazd przez wertykał przedmiotu ziemskiego, do której obecnie 
przejdziemy . 
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Wyobraźmy sobie, że narzędzie prze1sc1owe ustawione zo
stało tak, że środkowa nitka pionowa lunety połowi obraz sy
gnału ziemskiego. Gdyby kolimacja oraz nachylenie osi pozio
mej narzędzia równe byfy zeru, wówczas oś optyczna lunety 
zakreślałaby płaszczyznę wertykału sygnału, i z momentów T 
przejść gwiazd przez tenże wertykał z łatwością wyprowadzili
byśmy ich kąty godzinne, a następnie i azymut sygnału, na mocy 
wzoru: 

tg a_ sin l 
- sin <p cos I - cos tp tg 8 

w założeniu, że znamy u = 9 - T i cp. 
Chcąc zdobyć sąd o najdogodniejszych warunkach obserwa

cyj, z wzoru tego wyprowadzamy następujący wzór różniczkowy: 

sin a + sin q + . ( + cos a ) .ia = - tgz .lt sin z aa sm cp 1 ctg cp . tgz .il 

W wypadku zwykłej metody wyznaczania azymutu z Bie
gunowej, pierwszy i trzeci wyrazy znikomo mało oddziaływują, 
jeśli tylko cp i Il są dostatecznie dobrze znane. (Spółczynnik 

.i . , • . • , . . cos a . cos ą ) przy t mozemy rowmez wyrazie maczeJ: sin z • 

W wypadku metody rozważanej nie możemy naogół robić 
żadnych założeń co do wartości a. Stąd wynika, że należy dbać 
o to, aby z miało możliwie dużą wartość, w celu pomniejszenia 
absolutnej wartości wszystkich trzech wyrazów, występujących 
z prawej strony ostatniego równania, a jednak nie przekracza
jącą pewnej granicy, poza którą wpływ refrakcji mógłby się oka
zać szkodliwy, powiedzmy: 55° <.z< 75°. 

Gdybyśmy ponadto zaobserwowali przejście pary gwiazd 
przez jeden i ten sam wertykał przedmiotu, jedną gwiazdę ze 
strony południowej, drugą zaś ze strony północnej, a ponadto 
obydwie gwiazdy w możliwie jednakowej odległości zenitalnej, 
wówczas wzór różniczkowy na aa z pary gwiazd, zamieniłby się 
na następujący: 

.ia = sin q> au+ ! sin cp (l1\ + aT2) - l cos (f COSCl ( AT:_ .iT,) 
2 tg 2'2 tg z, 

Do wzoru tego nie włączyłem wyrazów, zawierających 
wpływ błędów pozycyj gwiazd, o których tylko powiem, że naj
więcej wpływają w tej metodzie błędy systematyczne rektascen
zyj gwiazd. Gdybyśmy wzięli za podstawę katalog fundamen
talny gwiazd Eichelberger'a, to wpływ zawartych w nim błędów 
tego rodzaju na wyznaczony tą metodą azymut wyraziłby się 
zaledwie 0,1 sekundy łuku. 

Z przytoczonego powyżej wzoru różniczkowego wypływa, 
że metoda wymaga dobrej znajomości czasu miejscowego, co 
względnie łatwo jest osiągnąć w punkcie o znanej długości geo
graficznej, wobec licznych sygnałów rytmowych czasu, notabene 
podlegających stałej kontroli kilku central czasu, oraz - co 
ważniejsze - możliwego pomniejszenia błędu systematycznego, 

jaki popełniamy w chwytaniu moll?-entó:w przejść gwiazd. To dru
gie osiągnąć możemy przez użycie mikrometru bezosoboweJ!o, 
do czego powrócę za chwilę. . 

Dodać jeszcze należy, że metoda ta tern lepsze wmna da-
wać wyniki, im bliżej znajdowalibyśmy się równika. . . 

Zwrócimy wreszcie uwagę i na to, że obserwac1e w duzych 
odległościach zenitalnych są u~asadnione i Z'; względu na wpły
wy błędów instrumentalnych, 1ak b • ctg ;; i c . cosec z. . Ale 
oprócz tego nasuwają się korzyści wykonywania obserwac)'.J .se~
jami, składającemi z 2 par .gwiazd,. obserwowanych w. mozhwie 
mało odmiennych odległościach zemtalnych. obydwu gwiazd pary! 
przy przekładaniu w łoż~s~ach . lunety ~t~dzy P?Szc.zeg~lne~m 
parami, a to w celu pomme1szema do mimmum rowm';Ż 1 me: 
równości czopów. Mielibyśmy więc dla tak pomyślane). czwórki 
gwiazd schemat nastę~ujący: koło E, gwi~zda N, gwiazda S; 
koło W, gwiazda S, gwiazda N, lub odwrotme. 

Nie wiem kto, gdzie i w jakiej postaci zapoczątkował sto
sowanie tej m;tody. Najprawdopodobniej w niezależ~y zupełnie 
sposób doszło do niej wielu, i zapewne każdy inaczej Ją stosował. 

Co do mnie, już przed 5 laty zdawałem sobie sprawę z wy
sokiej jej wartości, a punktem wyjścia przytem była chęć wy
szukania metody różniczkowej do wyznaczania azymutu, metody, 
któraby pod względem dokładności i zdolności zwalniania ~ię od 
wpływu błędów systematycznych w równym mogła stanąc rzę
dzie z tak wartościowemi metodami, jak metoda Horrebow-Tal
cott'a i Zinger'a, wzgl. i Piewcowa. 

Stosowałem ją poraz pierwszy w maju 1926 r. Niestety brak 
odpowiedniego narzędzia, a jeszcze w wię,kszym stopn.iu ?rak 
odpowiedniej miry ani wówczas, ani późnieJ, me pozwohł mi do: 
tąd zakosztować w całej pełni niewątpliwie wysokiej wartości 
tej metody. 

Jak każda metoda różniczkowa, i ta metoda wymaga dość 
dużego przygotowania programu obserwacyj. Jak wspomniałem, 
jest rzeczą pożądaną wyszukać i ułożyć odpowiednie efemerydy 
czwórek gwiazd, przechodzących przez wertykał sygnału we wła
ściwym czasie i we właściwych odległościach zenitalnych. 

Do prób swoich z r. 1926 użyłem program~, przygotow~
nego wyłącznie na drodze ra~hunkoweJ, .co n.ie ?yło. zbytmo 
łatwe, zwłaszcza, że oparłem się na roczmku memie.cki~. B. J.! 
zawierającym niedostateczną ilość gwiazd z podanemi mie1scam1 
wid omem i. 

W rok później, prof. Graff, któremu zak<?munikowałem o ko
rzyściach tej metody, przesłał mi wydaną JUŻ w r .. 1913 pracę 
prof. Stechert'a1), który przyznać należy, w znakomity sposób 
uprościł układanie programu obserwacyj do omawianej metody. 

') C. Stechert. Azimutbestimmung aus Durchgangsbeobachtungen Ham-
burg. 1913. 
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Rozważania Stechert'a polegają na następującem. 
Dokoła obserwatora O opiszmy kulę niebieską (rys. 2). Niech 

będzie B biegun świata, Z zenit, BZ południk miejsca obserwa
cji, P przedmiot ziemski, G gwiazda, w chwili jej przejścia przez 
wertykał Z P, W R równik. 

z 

RY S ll 

Oznaczmy przez Zo punkt przecięcia wertykału Z P z ró-
• wnikiem W R i poprowadimy południk niebieski B Z0• Jeżeli 

obecnie wyobrazimy sobie obserwatora 0 0 , dla którego zenitem 
będzie Z0, to okaże się: 

1) że punkt Z0 leży na zachód od południka miejsca obser
wacji B Z o kąt 6A = M taki, że 

tg M = sin 'f . tg a; 

2) kiedy gwiazda G przechodzi dla obserwatora O w czasie 
miejscowym 9 przez wertykał Z G o azymucie a i w odległości 
zenitalnej z, jednocześnie przechodzi ona dla obserwatora 0 0 na 
równiku w czasie miejscowym 8 0 = 9 - M przez tenże wertykał 
Zo G o azymucie a0 i w odległości zenitalnej z0, przyczem 

sin a0 = cos cp • sin a; 

3) w tymże samym czasie gwiazdowym miejscowym 9 0 dla 
obserwatora 0 0 , kiedy gwiazda G (a, o) przechodzi przez wer
tykał Zo G, góruje dlań w zenicie Z0 również gwiazda (a0 = 90 , 

00 = OO) taka, iż 
tg o = ctg ll0 • sin (a - a 0) 

To ostatnie równanie jest równaniem wertykału Z P, przy
czem deklinacja gwiazdy G spełniać winna warunek 

sin o = sin 'f' cos z - cos 'f' sin z cos a, 55° < z < 75° 
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Otóż, jak postępuje Stechert, w celu wyszukania odpowie
dnich gwiazd? 

Oto wykonywa dwa wykresy: a) wyrysowuje mapę nieba 
szkicową, przedstawiając na niej równoleżniki i południki, jako 
siatkę prostych do siebie równoległych i pro~tokątnych, w o~
stępie 1 cm. = 7°,5; ~) na przezroczystym papierze wyryso~uJe 
krzywą, przedstawia1ącą dany wertykał, według wzorów 3) 1 2), 
kładąc w nich: 

a - ao = 7°,5; 15°; 22°,5; . ... . 90° 

i znajdując odpowiednie wartośc.i na o, a .n~stę1;>ni~ s1;1waj.ąc 
krzywą wertykału wzdłuż proste1, przedstaw1a1ące1 rowmk me
bieski na wspomnianej mapce nieba. 

RYS . 3 . 

Gwiazdy, które się przytem znajdą na wertykale i spełnią 
warunek: 55° < z < 75°. odpowiedzą zadaniu. Ich spółrzędne 
równikowe (wzgl. oznaczenie) oraz odpowiadającą punktowi ró
wnikowemu Z0 (przedstawia on również gwiazdę o spółrzędnych 
a0 = 8 0, 00 = 0°) wartość a0 odczytamy z mapki, poczem tworząc 

9 = 90 + M = a + M, 

otrzymamy czas gwiazdowy miejscowy dla obserwatora O, kiedy 
gwiazda dana przechodzi przez wertykał sygnału P. 

Taki jest bieg rozważań Stechert'a, trzeba przyznać, zna
cznie ułatwiających wybór gwiazd do omawianej metody. 

Wybrawszy tym sposobem nadające się ze względu na czas 
i odległości zenitalne gwiazdy, poprawiamy następnie wyniki 
graficzne ściślejszemi obliczeniami, a wreszcie tworzymy pary 
i czwórki gwiazd, o których przed chwilą wspominaliśmy. 

Zaznaczę, że opierając się na katalogu gwiazd Eichelber
ger'a, widome miejsca których podawane są łącznie przez 6 ro· 
czników astronomicznych, a mianowicie: Connaissance des T emps, 
Ameńcan Ephemeris, Nautical Almanac, Berliner Jahrbuch, Al-
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manaque Nautico de San Fernando i Annuaire de Beograd przy 
wyborze par gwiazd niewątpliwie nie spotkamy się z tr~cfno
ściami braku dostatecznej liczby odpowiednich gwiazd. 

~o.zważania swoje. Stechert poparł kilkoma seryjkami obser
wacyJ1 Jak np. następuJącą: 

przeciwwaga zprawa, gwiazda S : 
., zlewa, 11 N: 

" 
" 

zprawa, 
zlewa, 

li N : 

" S: 

a = 37° 24' 48",6 
51" ,6 
43",2 
52",2 

ale niewątpliwie nie osiągnął z nich tego1 co dać powinna, co 
dać zdolna jest ta metoda. 

Różne złożyły się na to, zdaniem naszem, przyczyny. 
1) Przedewszystkiem posiłkował się on narzędziem uniwer

salnem (przypuszczalnie pięciosekundowem), gdy tymczasem nie
mal samo przeź się narzuca się tu konieczność użycia narzędzia 
przejściowego, w znacznie większym stopniu zapewniającego 
stałość ustawienia w azymucie, niż zwykłe narzędzie uniwersalne. 

2) Stechert ustawiał narzędzie swoje tak, że środkowa 
ni!k~ pi<;>nowa. poło~ił~ obra~ miry. Wedł.ug nas, obraz miry 
winien się zna1dowac me na . mtce środkowe), lecz zboku i w od
powiedniej od niej odległości. Stałość bowiem ustawienia na
rzędzia w azymucie winna być kontrolowana, a daje się to 
osiągnąć najłatwiej przez pomiar odległości kątowej miry od 
śroc;Ikowej nitki pionowej zapomocą mikrometru. 

3) Już co najmniej używać należy mikrometru okularo
wego, choć wspomniana powyżej konieczność pomniejszenia błędu 
systematy.cznego czasu przejść podszeptuje korzyści zastosowa
nia tu mikrometru bezosobowego. Coprawda, spotykamy się · 
przytem z pewnemi trudnościami. W trakcie przejścia gwiazdy 
prze~ pole widzenia, należałoby zmieniać nachylenie osi opty
czneJ lunety, aby gwiazda przechodziła przez nitki pionowe 
wzdłuż nitki poziomej. Lecz, przy użyciu mikrometru bezoso
bowego, obydwie ręce są już zajęte, a więc należałoby się uciec 
do automatycznego pochylenia lunety ]ub jakiegoś wybiegu. Ale 
i tę trudność da się niewątpliwie pokonać. 

Jestem przekonany, że znajdą się tacy, którzy metodę tę 
~znają za niedość ekspedytywną, zbyt wyrafinowaną, podobnie, 
Jak był czas, kiedy i metody Zinger'a i Piewcowa uważano za 
!Dało praktyczne, dopókąd nie zostały one należycie opracowane 
t uproszczone w użyciu. Wydaje mi się, że ten sam los czeka 
i metodę, przed chwilą wyłożoną. 

W konkluzji tej drugiej części odczytu powiem: metoda 
wyznacza~ia azymutu z przejść gwiazd przez wertykał miry, 
wmna hyc zalecona we wszystkich piewszorzędnych wyznacze-
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niach azymutu, gdyż jest w znacznym stopniu wolna od błędów 
systematycz~ych. W. ~yśl tego, ~o powi~dzJałem we ws.tę.pie, 
dobrze jest Jednak meJednokrotme oprzec się dla kontroli 1 na 
starej metodzie obserwacyj Polaris. 

Z chwilą, kiedy zalecana metoda wejdzie w stadium spra
wności praktycznej, wówczas zapomocą narzędzia przejściowego, 
uoosażonego, jak to już dzisiaj się dzieje, w mikrometr bezoso
bowy i libelki Horrebow, można będzie wyznaczyć wszystkie 
trzy elementy: szerokość geograficzną, długość geograficzną, oraz 
azymut. 

Narzędzie przejściowe będzie wówczas w stosunku do me
tod różniczkowych spełniało rolę narzędzia uniwersalnego w taki 
sam sposób, w jaki dotychczasowe narzędzie uniwersalne speł
nia swą „uniwersalność" w stosunku do metod absolutnych. 
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RESUME 

QUELQUES IIETHODES DE LA DETERIIINATJON ASTRONOIIJQUE 
DE L'AZIIIUT. Dl•coarm prononc, dan• le cercle de• g,odete• 
A l 'Ecole Polytechnlque de V ar•ovłe. Par M. F. K ~ p I 6 • k I. 

L'auteur passe rapidemenl en revue quelques methodes de la determination 
de l'azimut que voici: 1) celle se basant sur les hauleurs correspondantes du So
leil d'avant et d'apres midi, 2) methode s'appuyant sur la determination de la 
hauteur. du Soleil aprh son lever ou avant son coucher, 3) methode de passage 
du Soleil a trav~rs les fils verticaux, 4) determinalion de l'a.zimut par la Polaire, 
5) methode cons1stant dans la me1ure de l'angle entre le vertical de la Polaire et 
celui d'une etoile de la Grande Ours ou de Casaiopee. 

En vertu de la formule differentielle (1) l'auteur examine l'influence de dif
ferentes causes d'erreurs qu'on commet par l'emploi de chacune de ces methodes 
et souligne la neceuite de l'application de deux metbodes diverses pour en assu
rer le resultat. 

En restant dans ce cercle d'idees il s'arrete sur la derniere melbode citee 
ci-dessue et explique ses avantages en verlu des formules (5) et (6). 

La seconde partie du discours est consacree A l'examen de la methode de 
detennination de l'azimut par le paseaJle des paires d'etoiles a la meme hau
teur par le vertical de l'objet terrestre. La superiorite de cette methode conaiste 
dan, l'elimination des erreurs systematiques de la diviaion du cercle. Pour dimi· 
nuer l'erreur systematique dite equation persoonelle, l'auteur recommande, dans 
la melhode en question, l'emploi d'un micrometre enregistreur. 
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MARJAN ŁODYŃSKI 
PODPUŁKOWNIK 

KATALOGOWANIE I INWENTARYZOWANIE 
WYDAWNICTW KARTOGRAFICZNYCH. 

Uwagi ogólne. Zbiory kartograficzne, obejmujące mapy, 
plany, tablice przeglądowe, atlasy, globusy i t. d., a dotyczące 
kosmosu, morza lub ziemi, podlegają ze względu na swój cha
rakter specjalny odrębnym zasadom katalogowania. I tak slłówny 
czynnik przy katalogowaniu map, planów i tablic przeglądowych 
stanowi moment terytorjalny, a to albo geograficznie albo poli
tycznie terytorialny; w związku z tern katalog rzeczowy, t. j. kata
log, ułożony według określeń terytorialnych, a więc określeń 
kosmosu (przy mapach nieba), podług nazw mórz, całości lub 
części świata (rozumianych jako całość lub odcinek, np. Azja, 
Europa 0rodkowa), państw, krajów lub miejscowości, jako wyra
zów naczelnych - stanowi główny katalog; katalog autorów, ry
sowników, sztycharzy i ewent. wydawców - ma charakter pomoc
niczy. Mapy, odnoszące się do kosmosu, do mórz, do całości lub 
części świata (jako całości lub w odcinku) i do tematów geogra
ficznych (fizyczno-bio lub antropo-geograficznych), kataloguje się 
terytorjalnie według określeń, użytych w tytule mapy lub utwo
rzonych ze względu na jej treść, mapy zaś polityczne określa 
się terytorialnie państwowo t. j. według państwa, do którego tery
torium mapa tytułem lub treścią swą należy. Przed przystąpie
niem jednak do katalogowania map politycznych trzeba określić 
zasadę, podług której decyduje się o przynależności map do 
poszczególnych państw; Polskę np. można pojmować w granicach 
historycznych, obecnych państwowych, etnoslraficznych i t. p. 

Przy mapach politycznych o tytułach geograficznych istot
nych lub konwencjonalnych (np. Półwysep Pirpnejski, Bałkan, 
Ameryka Północna, Europa Wschodnia, Europa Srodkowa i t. p.}, 
o ile się odnoszą do terytorjum, obejmującego większą liczbę 
państw, dodaje się odsyłacze do wszystkich państw, które się 
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mieszczą na„mapie ~ sw.ych granicach calkowityc!J. Mapy. doty
cząc~ ~olomJ, meposia~aJącyah uprawnień . suwerennych, należy 
uwazac za odnoszące się do metropolji. 

Mapy historyczne, odnoszące się do działań, do stanów hi
storycznych .lub do terytorjum pa~stw obecnie nieistniejących -
~ataloguJe się pod nazwą odnośneJ lub odnośnych części świata 
Jako wy~azem naczeln~m zas':'-dniczej karty katalogowej. a nadt~ 
włącza si.ę m~pę d~ ,,zbio~o~eJ karty k~talogowej" odpowiedniego 
okresu his~orJi pol!tyc~neJ 1 ewentualme (w zależności od treści 
mapy} ~~ Jeszcze mneJ grupy tematowej „zbiorowej karty kata
logoweJ (np. Dufour H. A. - Carte de !'Empire Romain. B. m. 
1820 [~apa hyd~og~aficzna] - Uf!1ieszcza się pod Europą, pod 
Afryką i pod AzJą, Jako wyrazami naczelnemi karty zasadniczej 
a na „zbior~wej .karcie. katalogowej" zarówno pod wyrazem tema~ 
towym: ,,H1storJa polityczna - Starożytna" jak i pod wyrazem 
te~atowym: ,,HY:drograficzne mapy" wpisuje się tę mapę w for
mie odsyłaczoweJ. 

Mapy hist<?ryczne, dotyczące całości (istniejącego) państwa 
którego teryło~Jum uległo czę_ściowej _zmianie, kataloguje się pod 
nazwą te~o panstwa, a .od P~D;st~, ktore powstały na terytorjum 
danego państwa lub tez. cz~sci Jego posiadły, sporządza się od
sył~cze. d~ karty. zasadmczeJ (np. mapę Rosji Europejskiej z przed 
wo1ny sw1atowe1 - kataloguje się pod Rosja, jako wyrazem na
~ze~nym ~arty zasadni~zej, a od Rumunji, Polski, Łotwy, Estonii 
i Fmland11 sporządza się odsyłacze do karty zasadniczej). 

Mapy h~storyczne, dotyczące części dzisiejszych lub części 
da~nych panstw (nP.. posz~zegól~ych miejscowości, prowincyj, 
woiewództw, guberni), powiatów i t. d.} - kataloguje się według 
obecnej przynależn<;>ści. państwowej (np. mapę Metzu z początku 
XX wieku katalo~1;11e się pod wyrazem naczelnym: Metz [Francja]. 
a mapę Kur land Jl ~ XVID w. - kataloguje się pod wyrazem 
naczelnym: KurlandJa [Łotwa]), a nadto, o ile treść mapy tego 
wyma~a, ~łącza się m:ipę . ~o ".zbioro~ej karty. katalogowej° 
odpow1~dn1e~o okr~su h1stor11 pohtyczneJ lub do mnej ~rupy te
matowe, ,,zb1orowe1 karty katalogowej". 

Mapy, złączone tytułem lub planem wydawniczym doty
czące teąo sam.ego terytorium P?lityczne~o. czy geografi~znego, 
~ składa1ące się z szeregu tablic, sekcyJ 1 t. d., uważa się za 
Jedną mapę. 

f <?dstawę kat~logo~<;'-nia mapy stanowi jej treść, która naj
częśc1e1 pokrywa s1~ z JeJ tytułem, w razie jednak różnicy mię
dzy tytułem, a treścią mapy trzeba utworzyć nowy tytuł pod 
którym się umieszcza zasadniczą kartę katalogową od tytułu 
zaś, podanego na mapie, daje się odsyłacz, ' 

UWAGA: .,Projekt instrukcji", stanowiący znaczną przeróbkę dotychczas obowią
zując~; w Ce~tr. Bib.ljotece ~?isk. instrukcji (zob. Podręcznik bibljote
karsk1 dla k1~rown1~ów b1bl1otek wojskowych. Warszawa, 1929, str. 
140 - 143), op1er:t się, przedewszystkiem na doświadczeniu, zdobyłem 
przy k~taJogo~amu zbiorów kartograficznych Centr. Bibljoteki Wojsk. 
oraz B1bliotek1 Rapperswylskiej, tworzącej - jak wiadomo - czasowy 
depozyt Centr. Bibljoteki Wojsk. 
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Obecny projekt instrukcji dotyczy przedewszystkiem polskich 
bibljotek wojskowych. wobec czego, uwzględniając jakość zbiorów kar
tograficznych naszych bibliotek wojskowych, kładzie główny nacisk na 
katalogowanie map lądowych oraz atlasów. 

Przy redagowaniu projektu instrukcji korzystałem z uwag d-ra 
Małuszyilskiego, bibljotekarza Centr. Bibljoteki W ojsk„ który opracował 
rapperswilskie zbiory kartograficzne. 

Katalogowanie map. Katalogowanie map, planów i tab
lic przeglądowych, wchodzących w skład zbioru, obejmującego 
wyłącznie mapy starsze t. j. z przed XX w.1), lub też obok map 
współczesnych również mapy starsze, polega na wypełnianiu 
rubryk specjalnej karty katalogowej, sporządzonej według załą
czonego wzoru. 

Na karcie tej umieszcza się w jej lewej górnej części wyraz 
naczelny, t. j. nazwę kosmosu, morza, całości lub części świata 
(jako w całości lub w odcinku), nazwę państwa, kraju lub miej
scowości w języku polskim. Jeśli mapa obejmuje tylko części 
danego państwa, np. prowincję. województwo, miasto i t. d., 
dodaje się pod wyrazem naczelnym w nawiasie klamrowym naz
wę odnośnego państwa (np. Pokucie [Polska], Kijów (Ukraina
Rosja]), a pod nazwą państwa. jako wyrazem naczelnym, sporzą
dza się zbiorową kartę katalogową, zawier'ającą wykaz terytor
jalnych nazw, dotyczących części składowych danego państwa 
(np. dzielnic, województw, gubemii, miejscowości i t. p.), a posia
dających w katalogu oddzielne karty. 

W tej samej lewej części karty katalogowej. w rubryce 
,.tytuł", wpisuje się w odpowiedniem miejscu tytuł, podany w ra
mach mapy, w jego braku wpisuje się tytuł, podany pod lub nad 
ramą, na odwrocie mapy, na okładce lub też odnajduje się go 
na podstawie poszukiwań w specjalnych dziełach z zakresu kar
tografji. Jeżeli tytuł podany jest w kilku językach, wybiera się 
tytuł w języku kraju, w którym mapę wydano, jeśli jednak wśród 
tych języków znajduje się też polski, umieszcza się mapę pod 
tytułem w języku polskim; w wypadkach tych zaznacza się w rub
ryce "Uwas.ti" 1 że tytuł podano w kilku językach (wymienić 
w jakich). Tytuły w językach nieeuropejskich lub mało u nas 
znanych opatruje się skróconem tłumaczeniem. 

Po prawej stronie karty katalogowej znajdują się rubryki, 
w których wpisuje się nazwisko autora. ewentualnie rysownika, 
sztycharza, drukarza, wydawcy i nakładcy oraz opisuje się 
mapę, podając w odpowiednich rubrykach podziałkę. sposób wyko
nania, kolor, szczegóły wydawnicze, ilość arkuszy. wymiary, t. j. 
szerokość przez wysokość w centymetrach (mierzy się mapy 
w obrębie ram, a w razie ich braku w obrębie arkuszy}; wresz
cie wypełnia się „Uwagi". 

. . ') Dla kartograficznych zbiorów naszych bibljotek wojskowych, jako otrzy
tnu1ących bezpłatny egzemplarz obowiązkowy. początek polskich oficjalnych wy
dawnictw kartograficznych. a więc mniej więcej r. 1920, stanowi moment zasadni
czego znaczenia, nie mniej fakt, te obecnie biblioteki, nie mając naog6ł wcześniej
szego materjału, posiadają sporo map austrjackich. niemieckich i r9syjskich, z po
czątku XX w., nakaiuje ze względów praktycznych przesunąć datę rozdziału na 
tnapy starsze i nowsze do początku XX wieku . 
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Sygnaturę umieszcza się w prawym górnym rogu karty ka
talogowej. Składa się na nią numer inwentarza oraz numer szuf
lady, szafy lub półki, na której mapa się znajduje. 

Podziałki mapy, t. j. stosunku odległości na mapie do od
ległości rzeczywistej, często niema podanej, zwłaszcza w star
szych mapach. Tam, gdzie jest siatka geograficzna, można ją zna
łeś~, mierząc długość jednego stopnia południka na mapie i znaj
du1ąc stosunek tej długości do długości rzeczywistej. Jeśli po
działka jest podana w innych miarach, jak np. na mapach rosyj
skich w calach, np. 1 cal = 10 wiorst, to na podstawie tego że 
wiorsta licz)' 42.000 cali, można ją wyrazić przez 1:420 OOO. ' 

Jeśli idzie o mapy współczesne, nie jest konieczne mużywa
nie specjalnych kart katalogowych, wystarczy bowiem utrzyma
nie tylko kolejności opisu, obejmującego: 1) wyraz naczelny, 
2) sygnaturę, 3) tytuł wraz z nazwiskiem autora, 4) podziałkę, 
5) miejsce, rok wydania i wydawcę, 6) wielkość w cm. (szerokość 
przez wysokość) oraz 7) liczbę arkuszy; format zaś kart katalo
gowych może odpowiadać kartom ogólnego katalogu druków da
nej biblioteki. 

Katalog autorów, rysowników i sztycharzy, sporządza się na 
kartach katalogowych stosowanych w danej bibljotece do ogól
nego katalogu druków; karty tego katalogu, noszące charakter 
odsyłacza, zawierają nazwisko i imię autora (lub autorów, jeśli 
jednak mapa wymienia więcej niż trzech autorów, uwzględnia 
się tylko pierwszego), rysownika lub sztycharza oraz sygnaturę 
mapy a następnie słowo „zob:' i wyraz naczelny mapy oraz 
krótki tytuł mapy. Jeśli mapa zawiera dane zarówno do au
tora (lub autorów), jak rysownika i sztycharza - to dla każdego 
z nich pisze się oddzielną kartę katalogową o charakterze odsy
łaczowym, przyczem przy rysowniku, względnie sztycharzu, do
daje się pod nazwiskiem w nawiasie (rys.) lub (sztych.); wrestcie 
do katalogu tego trzeba włączać nazwiska wydawców, o ile ode
grali oni ważniejszą rolę w rozwoju kartografii. 

Karty katalogu autorów, rysowników sztycharzy i ewent. 
~ydawców sporządza się w dwóch egzemplarzach z tern, że 

Jedne egzemplarze kart katalogu autorów, rysowników, sztycha
rzy i ewent. wydawców, jako sporządzonelto na zwykłych kar
ta~h katalogowyc~, albo włącza się do ogólnego katalogu map, 
o ile ten kataloj! spisano na zwykłych kartach - albo też umiesz
cza się je oddzielnie, o ile główny katalog map sporządzono na 
odmiennych kartach katalogowych; drugie zaś egzemplarze kart 
katalogu autorów, rysowników, sztycharzy i ewent. wydawców 
włącza się do ogólnego (alfabetycznego) katalogu druków. 

Oczywiście, dokładne wypełnianie wszystkich rubryk kata
logu map nastręcza niejednokrotnie trudności, które mogą być 
roz~iązane tylko przy pomocy specjalnych studjów nad karto
grafją (np. szczegóły dotyczące autorów, wydawców i t. p.), jed
n~o~oż bez względu na te trudności należy wypełnić conaj
mmeJ wyraz naczelny, tytuł oraz sygnaturę, a przy nowych ma-
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pa~h i P<?d:dałkę tak, aby mapy, znajdujące się w bibljotece 
wo1skowe1, mogły być bezwarunkowo udostępnione zaintere
sowanym. 

Zbiorowe karty katalogowe. Dla lepszego udostępnienia 
katal.ogu sporządza si~ zbiorowe karty katalogowe, skupiające 

pod Jednym tematem, Jako wyraz~m naczelnym, spis map, doty
czących tego tematu. Obok więc kart zbiorowych dla map 
politycznych, które zawierają wykaz części składowych danego 
państwa,. uwidoczni<;>nych na oddziel~ych kartach katalogu, spo
r.ządza się .karty zb!orowe dla map. fizycznych (oro- i hydrogra
ficznych) biogeo~raf1cznych, (fauna I flora), antropogeograficznych 
~etnografi.cznych, kom~nikacy.jnych, kolonja]nych, gospodarczych 
i t. d.), historycznych i batalistycznych. Zbiorowe karty katalo
go~e (be.z względu na format samej karty katalogowej) zawie
raJą swóJ tematowy wyraz naczelny (np. Historja polityczna) we
d!ug w_ieków); ~ojny (według wieków); Fizyczne mapy; Komu
mkacyJne mapy i t. d.), a następnie po słowie „zob." wykaz map 
dotyczących danego tematu, obejmujący ich wyraz naczelny ora~ 
skr?cony ty~uł mapy i jej sygnaturę, przyczem poszczególne po
zycJe na zbiorowych kartach katalogowych przy tematach histo
rycznych (np. wojennych) wpisuje się (o ile możności) - cbrono
logicznie, przy innych tematach (o ile możności) - geograficzno
alf abetycznie. 

. Tabące przeirl,dowe. Ta~li~e przeglądowe stanowią siat
ki geograficzne, podaJące w zmmeJszonym wymiarze obraz cało
kształtu mapy,. wydanej w większej liczbie sekcyj, przyczem 
każda część siatki odpowiada poszczególnej sekcji mapy i jest 
oznaczona zapomocą specjalnych cyfr i liter. Jeśli biblioteka 
posiada gotowe tablice do mapy zbiorowej, wtedy wypełnianie 
ich polega na zakreśleniu (najlepiej kolorowym ołówkiem) kratki 
odpowiadającej danej sekcji; ieśli jednak brakuje mapie tablic; 
przeglądowej, należy ją utworzyć i oznac7.yć według posiada
nych sekcyj. 

9 i~e pos.zcze.~óln~ se~cje na oryginalnej tablicy przeglą
doweJ me po~iadaJą c1ągłeJ numerac11 lub tei o ile tworzy się 
sztuczna. tablicę przej!lądową, - należy sekcje na tablicy prze
stlądo.w~J oznacz.yć kolejną numeracja arabską, którą wpisuje się 
r?wmez na mapie obok sygnatury. W ten sposób uzyskuje się 
nie tylko przejrzysty obraz stanu posiadania bibljoteki w zakre
sie danej mapy, ale i łatwość odnalezienia poszukiwanej sekcji. 

. Tablice przeglądowe wykonuie się w dwóch egzemplarzach, 
Jeden egzemplarz dla t. zw. katalogu tablicowego, a drugi dla 
dołączenia do samej mapy. 

Katalog tablicowy. Katalog tablicowy jest rodzajem pod
r,ęcznego katalogu zbiorowych map, a składa się z szeregu tab
lic przegl~dowych", sporządzonych do map wydanych w odd

1

ziel
nych sekcJach. 
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Atlasy. Atlasy, stanowiące wydawniczo i introligatorsko 
połączone zespoły samodzielnych map, kataloguje się podobnie 
jak książki, t. j. według autorów, a w braku ich według pierw
szego rzeczownika tytułu, przyczem - jeśli atlas zawiera tylko 
mapy - podaje się w spisie bibliograficznym: liczbę map, jeśli 
zaś zawiera tekst i mapy, podaje się ilość stron tekstu i liczbę 
map. Jeżeli jednak ma się do czynienia z sztucznie utworzonemi 
atlasami, t. j. z mapami, ujętemi w formie książki, teki, albumu 
i t. d. nie przez wydawcę, to nie uważa się ich za atlasy lecz 
za sztuczne zespoły luźnych map, przyczem, o ile mapy te nie 
tworzą terytorialnej łączności tylko odrębne całości katalo
guje się każdą mapę na oddzielnej karcie katalogowej, a w rub
ryce flUwagi" zaznacza się włączenie jej w introligatorsko zwią
zany zbiór; o ile zaś te mapy stanowią terytorjalną łączność 
(np. są introligatorsko skupionemi częściami - (sekcjami) tej sa
mej mapy) - kataloguje się atlas jak jedną wieloarkuszową 
mapę, a tylko w rubryce „Uwagi" wskazuje się na nadanie jej 
książkowej postaci. 

Zasadnicze karty katalogowe atlasów włącza się do kata
logu map, niezależnie jednak od tego sporządza się dla atlasów 
dwa rodzaje odsyłaczów, t. j. jedne pod terytorjalnem hasłem 
atlasu dla włączenia do katalogu map i drugie do ich zasadni
czej karty dla włączenia do ogólnego (alfabetycznego i rzeczo
wego) katalogu druków. 

Układ katalogu. Wszystkie kartki katalogu map i atla
sów (a więc i zbiorowe karty katalogowe) układa się alfabe
tycznie według wyrazów naczelnych, przyczem - o ile cały ka
talog map (a więc rzeczowy i autorów) jest sporządzony na tego 
samego formatu kartach katalogowych - w układ ten włącza 
się również karty katalogowe autorów, rysowników, sztycharzy 
i ewent. wydawców. Karty katalogu autorów, sporządzonego 
na odmiennego formatu kartach, . szereguje się oddzielnie lecz 
również w układzie.alfabetycznym. 

Inwentaryzowanie map ł atlasów. Inwentaryzowanie 
map i atlasów przeprowadza się w podobny sposób jak inwen
taryzowanie książek, a mianowicie podaje się: 1) nazwisko 
autora (w braku jego pierwszy rzeczownik tytułu); 2) skrócony 
tytuł mapy; 3) szczegóły wydawnicze; 4) pochodzenie mapy; 
5) liczbę arkuszy map; 6) uwagi. 

Numer inwentarza wraz z numerem szuflady lub półki, 
w której mapę czy atlas pomieszczono, pisze się przy mapach 
w lewym dolnym rogu odwrotnej strony mapy (gdzie również 
dopisuje się przy mapach zbiorowych cyfrę sekcji według ozna
czenia tablicy przeglądowej), a przy atlasach- na odwrociu karty 
tytułowej atlasu. 

Układ map l atlasów. Mapy i atlasy układa się kolejno 
w szufladach specjalnych szaf według wzrastających numerów 
sygnatur. Mapy umieszcza się w szufladach zasadniczo rozlo-
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b) Katalog autorów. 

- I . 

_I 

ADLERFELD G. v. 

zob. 

KLISZÓW 

Schlacht bey Clissow 

P I N G E L I N G C. G. 
(sztych.) 

zob. 

KLISZÓW 

Schlacht bey Clissow 

Wzór 2. 

676/ 10 

676/ 10 

żone i obrazem do góry; jedynie mapy, przekraczające rozmia
rami powierzchnię szuflad, układa się złożone albo nawija się na 
drążki lub wreszcie (zwłaszcta gdy są podklejone płótnem) roz
wiesza się na ścianie czy na specjalnych stojakach. Mapy, zło
żone z więcej niż jednej tablicy luźnej, układa się kolejno we
dług wzrastającej numeracji uwidocznionej na tablicy przeglądo
wej odnośnej mapy. Mapy, stanowiące pojedyńcze tablice, mogą 
leżeć na sobie albo w wspólnych tekach, albo też w wspólnych 
obwolutach, przekładane co pewną ilość map kartonami tekturyj 
dla map, złożonych z większej liczby tablic, tworzy się odrębne 
teki lub obwoluty. 

• 



J. S Z A F L A R S K I 

• 
Z MORFOLOGJI DOLINY SKA WY I GÓRNEJ RABY 

Praca niniejua }Hl ruultaltm ,tudj6r.o, prnprot.0a
dzanych w latach 1927 - 1930 na oŃr:ar.r:e 8e,J,td6r.o 
Zachodnich. 

W opracowaniu oparłem alt o odnofoq littralurf, ni•· 
,t,ty doJć nielicznq, głównie Jednak poalłltor.oać ,1, mu-
1lałem r.oła,nemi ,po,trr:denlaml I ,tudjami u, lcrtn/t, 

Panu Pro/c,oror.oi /,r,;emu Smolell,ltiemu ,ltładam na 
Iem mi,j,cu gorqce poddtkowanie r:a nieocenlonq pomoc 
I rady, wielokrotnie mi udzielane, Ddtltujf r6r.onld Pa
nom Pro/eaorom St. Kreub:or.ol, St. Lencer.oicr:owl I 8. Za
bor,ltiemu r:a cały uereg cennych rad I t.01ltar:ót.0elt. 

Wzrastające ostatnio zainteresowanie problemami. morłolo
gicznemi w Karpatach znajduj~ swój wyraz również i w niniej
szej pracy, obejmującej studjum jednej z rzek zachodniokarpac
kich - Skawy. Zrozumiałą jest rzeczą, że niemożliwem było 
prowadzenie badań jedynie w dolinie Skawy, w naturalnym ro
zwoju zagadnienia badania objęły również dopływy górnego 
biegu Skawy, a następnie rozszerzyły się na sąsiednią Rabę 
i obszary przyległych wododziałów. 

Niniejsza praca obejmµje zasadniczo obszar ograniczony 
w ogólnych zarysach od wschodu Gorcami, od zachodu pasma
mi - Babiogórskiem, Przedbabiogórskiem i Beskidem Małym, od 
południa głównym wododziałem europejskim i działem wodnym 
między Dunajcem a Rabą, wreszcie od północy szczytami: Cym
bałową (859 m), Kiczorą (726 m), Kamienną (719 m), Chełmem 
(604 m) i Jaroszowicką Górą (544 m). 

Część południowa tego obszaru aż po szczyty Wielki i Mały 
Luboń jest jakby kotliną obramioną od północy, wschodu i za
chodu wysokiemi pasmami, które tylko na południu na obszarze 
wododziałów silnie się obniżają, schodząc do wysokości 700 m, 
(przeł. Przysłop 710 m, Pieniążkowice 712 m, 705 m, Beskid 703 m). 
Do tej to kotliny spływa z południa Raba, a od pd.-zachodu 
Skawa. Od pd.-zachodu regularność budowy kotliny jest za
chwiana przez wsuwające się tu szeroko rozpostarte wzgórze, 
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J .Szanarski 

MAPKA ROZMIESZCZENIA TARASOW 
W DORZECZU GORNF.J SKAWYi RABY 

Cazledeleuasses dans k.~ ba..ssins 
supezi.euu de la Skaroa et Ra.ha 
Skala .Echelle 
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Załącznik do Nr. 2 „ Wiadomości Służby Geo~rafi cznej" 1931 r . 



silnie na wierzchu spłaszczone, sterczące nieco ponad 100 m 
nad dnem doliny. Jest to Wysoka, bardzo już zniszczony po
ziom o wysokości 635 m. Z tej wyraźnej kotliny górnej Skawy 
i Raby otwierają się ku pn.-wschodowi i pn.-zachodowi dwie 
bramy, jedna wyzyskana przez Rabę między Gorcami a Lubo
niem, druga Skawy między Wysoką, Luboniem, Narożem i Przy
krzcem. W obrębie tej kotliny obie główne rzeki zbliżają się 
do siebie na niewielką odległość (około 1,5 km), a ich dział wo
dny zniża się na tern obszarze do wysokości 512 m. 

Skawa ma bieg wybitnie nieregularny (dwukrotnie zmienia 
kierunek), płynie wolno, miejscami niemal stagnując w szerokiej 
podmokłej, czasem nawet zabagnionej dolinie. a dobrze rozwi
nięte meandry świadczą o małym spadku rzeki (3°/0). Podobnej 
nieregularności nie obserwujemy u Raby. która zatacza wielki 
łuk od Sieniawy aż po Zaryte. 

Część zaś północna opisywanego terenu różni się nieco od 
południowej. Jest to cały szereg podizolowywanych pasm i gór 
(Beskid Mały, Chełm, Luboń, Strzebel), strzelających ku górze 
jakby z jednego poziomu 400-500 m, w który wcięte są dzisiej
sze doliny rzeczne. 

Budowa geologiczna niniejszego obszaru nie jest jeszcze 
całkowicie dokładnie zbadana. Istnieją wprawdzie dawniejsze 
studja Dunikowskiego (2) Paula (11) i Szajnochy (19,20), tyczące 
się przeważnie południowej części tego terenu, są one jednak 
już w wielu wypadkach przestarzałe. Jedyne nowsze zdjęcia 
części tylko środk&wej naszego obszaru (okolice Rabki i Zary· 
tego) dali nam Nowak (9), oraz Bujalski (1). Część natomiast 
północną (od Zembrzyc na pn.) opracował szczegółowo Książ
kiewicz (5,6). 

Pónieważ badania są jeszcze (o ile chodzi o część pd.) 
bardzo niekompletne. przeto ogólnie zauważyć można, że po
dłoże południowej części tego terenu budują przeważnie warstwy 
oligoceńskie i eoceńskie (1. 9, 10), wykształcone w postaci pias
kowców, czy iłów, a dalej na północy warstwy kredowe (1,5,6). 
Na pd. przeważają piaskowce magórskie, ku północy mniej wię
cej w okolicach Rabki zaczynają zwolna dominować łupki i pia
skowiec ciężkowicki, wreszcie ku północy kreda (piaskowiec 
godul~ki). 

Dla badań morfologicznych szczególnie ważną jest odpor
ność materiału; otóż odnośnie do tego możemy stwierdzić, że 
materjał budujący podłoże jest w przeważnej swej części mater- 1 

jałem miękkim i mało odpornym, za wyjątkiem może piaskowca 
magórskiego, godulskiego i łupków pstrych dolnych (9). Ta 
większa odporność piaskowca magórsktego, jak słusznie zazna
cza Bujalski (1), wyraźniej jest widoczna w pn.-zachodniej części 
niniejszego obszaru. Piaskowiec magórski buduje tu wszystkie 
wyższe wzniesienia jak Luboń, Lubo~oszcz. Strzebel, Kamienna 
a granica jego występowania zaznacza się w topografji bardzo 
wyraźnie. Jest to silne zwiększenie się spadku. powyżej dolnej 
granicy jego występowania, co na mapie 1:75 OOO jest szczególnie 
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dobrze widoczne. Pozatem w odporności innych warstw trudno 
zauważyć wybitniejsze różnice, wszystkie są bardzo podatne 
na wpływy zewnętrzne. Ta budowa podłoża sprawia, że na 
badanym obszarze niema wybitniejszych kontrastów, stoki (za 
wyjątkiem wspomnianych szczytów) są niezbyt strome, grzbiety 
płaskie, niewątpliwie krajobraz jest już daleko posunięty w swo
im rozwoju. 

Szczegółowe badania morfologiczne nie były na tym terenie 
również zbyt liczne. Pierwszym, który dał nam pogląd na mor
fologję omawianego obszaru, był Sawicki (16). Jego studjum 
jest podstawowem dla tego terenu, jak zresztą dla całych za
chodnich Karpat. Mimo, iż dziś nie na wszystkie twierdzenia 
Sawickiego można się zgodzić, zwłaszcza, że ogólne monografje, 
jaką jest właśnie jego praca, z natury rzeczy ustępują miejsca 
mniejszym a szczegółowszym opracowaniom, to jednak praca 
Sawickiego jest dziś jeszcze podstawą, na której morfolog pra
cujący w zachodnich Karpatach musi się oprzeć. 

Ze znanych jego wywodów zainteresują nas przedewszyst
kiem poglądy na dawną hydrografję naszego terenu. Przyjął on 
mianowicie dwie wielkie prarzeki Praskawę i Prarabę. Obie 
miały spływać według niego z Tatr, a wiec dzisiejszy Biały Du
najec (kotliny Nowotarskiej wówczas nie było) płynął wówczas 
przez wrota Sieniawy do dzisiejszej doliny Raby, Czarny Duna
jec przez przełęcz Pieniążkowicką również do doliny Raby, 
Praskawa natomiast przez przełęcz Beskidu, łącząc się na po
łudniu z górną Orawą. Po podniesieniu Karpat przez ruchy 
późniejsze to połączenie się urwało. 

Sawicki nie podał jednak dowodów na taki przebieg daw
nych dolin, nie wykazał słuszności swych przypu~zczeń p~zez 

/ odnalezienie osadów rzecznych n~ wododziałach 1 bar~z1e1 ku 
północyj nie trzeba chyba dodawac, że dowodem na takie prze
pływy byłyby tu jedynie ~ir_y tatrzańskie. 

Dlatego następny badacz na tym terenie, Łoziński (8), uchwy
cił słabe strony jego hipotezy. Badając wpływ tektoniki na pa
leohydrografję Karpat, znalazł Łoziński żwiry rzeczne na dziale 
wodnym między Skawą i Sołą, dowód, jak twierdzi, dawnej pra
rzeki, a uzupełnił sobie tę prarzekę zupełnie logicznie_. choć do
wolnie (bez szczegółowych badań) Rabą. Uchwycił tu lukę 
w wywodach Sawickiego, a mianowicie kwestję działu wodnego 
między Rabą i Skawą. Jeżeli bowiem ten dawny poziom rzek 
leżał conajmniej o 100 JD wyżej, czy mamy prawo sądzić, że 
wznoszący się na 20 m nad Rabę dział wodny jest starym dzia
łem? Oczywiście, raczej tak nie było i jak to poniżej wykażę 
jest on zjawiskiem stosunkowo bardzo młodem. · 

Przypuszczenia Sawickiego o przepływie rzek tatrzańskich 
przez wyżej wymienione przełęcze potwierdziły dopiero znale
ziska Pawłowskie~o (13). Znalazł on bowiem na przełęczach 
Przysłop i Pieniążkowickiej żwiry tatrzańskie, nie udało mu. się 
ich natomiast stwierdzić na przełęczy Beskidu. Wobec tego Jest 
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zdania, że "trudno na tej podstawie przyjąć, iż wody, które spły
wały z Tatr, przez niższe grzbiety Karpat fliszowych należały, 
jak to chce Sawicki, do Raby i Skawy. Obecnie tedy możemy 
na podstawie powyższego znaleziska przypuścić, że ezęść wód 
istotnie (w każdym razie przed pleistocenem) spływała przez niższe 
części grzbietów karpackich. Były to jednak, zaznaczyć zaraz nale
ży, grzbiety stanowiące bądź co bądź jedną ze stoczystości Dunajca. 

Pewne również światło rzucają na cały ten problem badania 
Halickiego (4) na południu na obszarze Podhala, co zresztą niżej 
dokładniej omówię. 

Widzimy więc, jak bardzo poszczególne hipotezy różnią się 
pomiędzy sobą, niemniej jednak żadna z nich nie jest poparta 
szczegółowemi studiami w terenie. 

Fig. 1. Schematyczne profile poprzeczne tarasów 
Skawy i Górnej Raby. 

Przedstawienie próby wyjaśnienia tych zagadnień na pod
stawie materiału obserwacyjnego jest przedmiotem tej pracy. 
Zaczynamy od analizy pewnych faktów, które na pierwszy rzut 
oka uderzają nas w hydrografji i morfologji terenu, a jest tern 
wybitnie nieregularny bieg Skawy, oraz dział wodny między 
Rabą i Skawą. . 

Praca zaś sama opiera się na studjach tarasów w dolinach 
Skawy, górnej Raby i ich dopływów, które to badania rozpoczęte 
od dna dolin sięgnęły aż do wysokości około 200 m nad poziom 
den dolinnych, z drugiej zaś strony dostarczyły materjału po
szukiwania żwirowe na wododziałach. 

2. Nieregularno,ć biegu g6rnej Skawy. 

Już na samym wstępie zwróciłem uwagę na interesujący 
bardżo bieg górnego odcinka Skawy. Skawa bowiem, wypły
wając z pod przełęczy Beskidu, kieruje się zrazu wprost ku 
wschodowi, w okolicach zaś Spytkowic skręca nagle ku północy 
i płynie tak na przestrzeni około 2 km: następnie zmienia kie
runek swego biegu wracając znów do pierwotnego (t. j. wscho
dniego), poczem po raz trzeci skręca, tym razem ku pn. zacho
dowi. Rzecz tak wygląda, jak gdybyśmy mieli do czynienia 
z trzema równoległemi do siebie odcinkami rzeki, połączonemi 
przez dwa poprzeczne. 

Nietylko jednak fa nieregularność biegu górnej Skawy sta
nowi wybitną cechę tego odcinka-przy pobieżnej nawet obser
wacji terenowej rzuca się w oczy niezwykle ciekawe wykształ-
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cenie dna doliny, które jest podmokłe, czasem nawet zabagnione 1). 
Wreszcie meandrowanie rzeki stanowi może najwybitniejszą 

cechę biegu górnej Ska
wy tembardziej, że nie 
spotykamy go w środko
wym i dolnym biegu. 

Rys. 1. Meandrowanie górnej Skawy. 

Dopiero od Osielca, a 
raczej nawet już od Jor
danowa, charakter jej bie
gu się zmienia, rzeka ma 
dużo większy spadek 
(8°/o), znika podmoknię
cie doliny. Sawicki (16) 
przypisuje to podmoknię
cie dna doliny górnej 
Skawy nieprzepuszczal
ności zwietrzeliny pias
kowców. Takie tłumacze
nie nie jest jednak wy-

starczającem, a świadczy o tern 
choćby fakt, iż za Jordano
wem materiał budujący pod
łoże naogół się nie zmienia, 
podmoknięcie zaś znika. Wi
docznie nie stoi ono w związ
ku z nieprzepuszczalnością ma
teriału, ale również wielki 
wpływ ma i mały spadek. 

Nasuwa się więc odrazu py
tanie w jaki sposób możria 
wytłomaczyć oba te dziwne 
zjawiska, a więc nieregular
ność biegu oraz meandrowa
nie w górnym, podczas gdy 
meandrów brak zupełnie w 
środkowym i dolnym biegu. 
Rozwiązanie tego zagadnienia 
będzie jednym z najważniej
szych problemów niniejszej 
pracy, a jak to z toku rozwa
żań wyniknie, będzie również 
stać w ścisłym związku z dru
gim problemem-genezą działu 
wodnego między Skawą i Rabą. Rys. 2. Przykład powolnego biegu 

Górnej Skawy. 

1) Por. Sawicki (16).: .. Rozwój dolin w całej krainie górzystej jest zgoła 
01obliwym. Ogólny poziom dna dolinnego wynosi w okolicach tródłowych zale· 
dwie 600 m, spada szybko na 500, a potem wolniej na 350 i 300 m. Dna te Sil 
do1yć szerokie. często po~o~łe ... /. Cbarakterysty~a ta j~st niewątpliwie b~rdzo 
trafna. myli się jednak Sawicki twierdząc te woda rue płyrue wolno. Wszak Jeden 
rzut oka na załączoną fotografię biegu górnej Skawy świadczy o tem; ale tet obser
wacje Sawickiego tyczyły się głównie Raby, gdzie rzeczywiście bieg te°: jest szybszy. 
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3. Dział wodny między Rabą a Skawą. 

Raba i Skawa, spływające jedna z pod przełęczy Sieniaw
skiej, druga z Beskidu zbliżają się w obszernej kotlinie Spytkowic 
i Chabówki na niewielką odległość, tak dalece, że na przestrzeni 
około 4 km Raba nie posiada żadnego większego lewobocznego 
dopływu (prócz maleńkich strug), Skawa zaś prawobocznego. 
Zbliżenie to wynosi prawie 1,5 km. Taki przebieg działu wo
dnego wydaje się dziwnym, gdy się zważy, że nigdzie w Kar
patach nie mamy tak bliskiego sąsiedztwa dwu dużych rzek. 

Dział (a raczej jego odcinek między Dzielcem a Beskidem) 
wznosi się bardzo nieznacznie nad dno Skawy (40 m), jeszcze 
mniej nad dno doliny Raby (20 m). Tę niskość działu między 
Rabą a Skawą zauważył już Sawicki (16), nie zajmując się je
dnak bliżej tern zagadnieniem. Ponieważ problem działu wo
dnego między Rabą i Skawą jest jednym z najważniejszych 
w niniejszej pracy, podajemy przeto krótki jego opis. 

Ciągnąc się łukiem między szczytami Beskidu na południu, 
a Dzielcem na północy, dział obserwowany z jednej z dolin 
tych rzek przedstawia się jako płaskie, poprzeczne, wydłużone 
wzgórze, zalesione od strony doliny Skawy. Utrzymanie się 
lasu umożliwione jest z tej strony głównie z tego powodu, że 
Skawa płynie w znacznie większej odległości od działu, niż pod
cinająca go częściowo Raba. Charakterystyczną cechę stanowi 
tu zupełne wyrównanie działu oraz pocięcie go przez potoczki 
spływające do obu rzek. To pocięcie działu jest szczególnie 
dobrze widoczne w okolicach Chabówki, gdzie wykazuje on 
znaczne zmodyfikowanie powierzchni, która jest rozcięta na sze
regi oddzielnych kopulastych wzgórków. 

Na północy dział zaczyna się na zboczach Dzielca, na wy
wysokości 549 m, następnie dosyć szybko zniża się do wysokości 
517 m, poczem obserwujemy lekkie podniesienie się działu do 
wysokości 527 m, skąd znów opada na 512 m. Jest to najwię
ksze jego obniżenie wyzyskane przez kolei żelazną. Od tego 
punktu dział stale się podnosi, najpierw zwolna do wysokości 
519 m, a następnie 526 m, stanowiąc prawie poziomą płaszczyznę, 
poczem zaczyna się nagle wznosić, osiągając wysokość 553 m. 
Jest to ściśle biorąc najwyższy punkt na całym omawianym od
cinku działu. Ciekawa ta kulminacja opada zwolna ku połu
dniowi do wysokości 525 m, poczem dział wspina się już na 
stoki Beskidu (535 m, potem 552 m i 557 m). Razem mamy więc 
na dziale dwie wyraźne kulminacje i dwa obniżenia, choć o nie
zbyt dużej amplitudzie, bo wahające się w granicach 35 m. To 
dosyć znaczne wyrównanie działu wyzyskuje ·droga z Jordanowa 
przez Zabornię do Spytkowic, biegnąc pewien czas po nim samym. 

Dział obramiają nad Raba i Skawą tarasy · (Il), sam dział 
jednak wznosi się ponad nie. Podłoże jego buduje na południu 
szarawy piaskowiec, przykryty z wierzchu brunatno-szarawą 
gliną, która to pokrywa uniemożliwia niemal bliższe wejrzenie 
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w budowę działu. A przecież tu właśnie należałoby rozwiązać 
problem, o którym wspomniano na wstępie, zagadnienie układu 
dawnej sieci rzecznej. ,.. 

Szczegółowe badania pozwoliły w końcu rozwiązać genezę 
działu i wykazać, że jest on zjawiskiem stosunkowo młodem, co 
szczegółowo uzasadnię w końcowych rozdziałach. 

4. Przegląd tarasów. 

a) Dolina Skawy. 

Charakterystyczne cechy doliny górnej Skawy opisano 1uz 
na wstępie, badania objęły jednak obszar dorzecza Skawy aż 
po Wadowice, a celem ich było wyjaśnienie drugiego interesu
jącego nas problemu, przełomu Skawy przez Beskid Mały. Dla 
wyświetlenia obu tych zagadnień, a więc ciekawego biegu gór
nej Skawy i jej przełomu przez pasmo Babiogórskie, oraz na
stępnego przełomu przez Beskid Mały, zbadano dokładnie wy
stępujące w dolinie Skawy poziomy i tarasy. 

Poniżej podaję przegląd zaobserwowanych poziomów. 

Taras nUszy (I). 

Zaznacza się on w dolinie Skawy niedaleko źródeł, mniej 
więcej na wysokości 600 m. Zrazu jest niski, choć krawędź jego 
jest bardzo wyraźna, później (na granicy między wsiami Spyt
kowice i Skawą) wysokość tarasu, wynosząca pierwotnie 1 m 
wzrasta stopniowo, osiągając wysokość 2 m. Skład jego wyka
zuje następujące warstwy: na wierzchu czysta glina rzeczna 
0,2 - 0,3 m, niżej zaczyna pojawiać się w tej glinie piasek, cza
sem można zauważyć wkładki warstewek gliny spiaszczonej, ku 
dołowi ukazuje się coraz częściej piasek, potem zanika (1 m) 
i głębiej mamy tylko szuter rzeczny. Uderzającem jest tu w sto
sunku do doliny górnej Raby doskonałe wykształcenie tego ta
rasu, podczas gdy nad Rabą jest on na odpowiadającym odcinku 
słabo zaznaczony. 

Inaczej jednak przedstawia się sprawa koło zakrętu Skawy, 
gdzie niknie owa wyraźna krawędź i rzadko tylko można obser
wować dobrze wykształconą formę. Badania składu tarasu wy
kazują na tym odcinku pewne zgrubienie warstwy gliny, choć 
naogół skład pozostaje bez zmian. Dopiero koło zakrętu Skawy 
w okolicach Chabówki (473 m), krawędź tarasu znowu się poja
wia, ale już podwyższona (3 m) i wyraźniej zaznaczona. Wy
kształcenie tego tarasu jest poczynając od tego punktu niezwy
kle interesujące. Dolina jest dość szeroka (do 400 m), niemniej 
jednak jest właściwe koryto rzeki tak wąskie, że w niektórych 
miejscach szerokość jego nie przenosi nawet 10 m. Powodem 
tego jest bardzo słaba erozja boczna rzeki, taras więc zajmuje 
całą szerokość "doliny, krawędzie ie~o sterczą blisko siebie. 
Mimo, iż jest to materiał bardzo miękki {przeważnie glina rze
czna), rzeka nie wyzyskuje tego, nie rozszerza koryta, wcina się 
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wgłąb, o czem świadczą sterczące z podłoża piaskowce. Liczne 
podcięcia w stoku tarasu pozwalają na wejrzenie w jego skład: 
na wierzchu 2 m gliny z bar
dzo rzadkiemi otoczakami, po
tem cienka warstwa żwirów 
w glinie, a ku dołowi gdzie
niegdzie przeziera szuter rze
czny. Skład ten jest na dłuż
szej przestrzeni zupełnie bez 
zmian, jedynie grubość pokry
wy gliniastej jest różna. Na 
czem spoczywa ta pokrywa 
na brzegach doliny, czy jest 
grubsza, czy cieńsza - stwier
dzić mi się nie udało. Ten sam 
charakter dna doliny górnej 
Skawy trwa w dalszym ciągu, 
p e w n e nieznaczne zmiany 
składu tarasu są zależne od 
warunków lokalnych (zmiany 
w grubosci ziaren, miąższość 
osadów). Uderzającą cechą le
wego brzegu tej części odcin
ka doliny jest brak arteryj 
wodnych oraz świeżo wcie
tych dolin, które w normal-
nych warunkach musiałyby się Ryc. 3. Odkrywka w tarasie niższym 
tu potworzyć dzięki dużym nad Skawą w okolicach Jordanowa. 
deniwelacjom. Tymczasem 
ostrych wcięć nie widzimy tu zupełnie, widocznie więc muszą 
istnieć przyczyny zacierające skutki erozji rzecznej. Przyczyny 
te - to ogólne silne pokrycie tej części obszaru przez glinę, 

Ryc. 4. Tarasy 1. 2. 4 nad Slcaw~ w okolicach Jordanowa. 
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w budowę działu. A przecież tu właśnie należałoby rozwiązać 
problem, o którym wspomniano na wstępie, zagadnienie układu 
dawnej sieci rzecznej. ' 

Szczegółowe badania pozwoliły w końcu rozwiązać genezę 
działu i wykazać, że jest oo zjawiskiem stosunkowo młodem, co 
szczegółowo uzasadnię w końcowych rozdziałach. 

4. Przegląd tarasów. 

a) Dolina Skawy. 

Charakterystyczne cechy doliny górnej Skawy opisano 1uz 
na wstępie, badania objęły jednak obszar dorzecza Skawy aż 
po Wadowice, a celem ich było wyjaśnienie drugiego interesu
jącego nas problemu, przełomu Skawy przez Beskid Mały. Dla 
wyświetlenia obu tych zagadnień, a więc ciekawego biegu gór
nej Skawy i jej przełomu przez pasmo Babiogórskie, oraz na
stępnego przełomu przez Beskid Mały, zbadano dokładnie wy
stępujące w dolinie Skawy poziomy i tarasy. 

Poniżej podaję przegląd zaobserwowanych poziomów. 

Tara• nibzy (I). 
Zaznacza się on w dolinie Skawy niedaleko źródeł, mniej 

więcej na wysokości 600 m. Zrazu jest niski, choć krawędź jego 
jest bardzo wyraźna, później (na granicy między wsiami Spyt
kowice i Skawą) wysokość tarasu, wynosząca pierwotnie 1 m 
wzrasta stopniowo, osiągając wysokość 2 m. Skład jego wyka
zuje następujące warstwy: na wierzchu czysta glina rzeczna 
0,2 - 0,3 m, niżej zaczyna pojawiać się w tej glinie piasek, cza
sem można zauważyć wkładki warstewek gliny spiaszczonej, ku 
dołowi ukazuje się coraz częściej piasek, potem zanika (1 m) 
i głębiej mamy tylko szuter rzeczny. Ud~rzającem jest tu w sto
sunku do doliny górnej Raby doskonałe wykształcenie tego ta
rasu, podczas gdy nad Rabą jest on na odpowiadającym odcinku 
słabo zaznaczony. 

Inaczej jednak przedstawia się sprawa koło zakrętu Skawy, 
gdzie niknie owa wyraźna krawędź i rzadko tylko można obser
wować dobrze W'"flrs&tałeea"1 fgrm~. Badania składu tarasu wy
kazują na tym...o.dcinku Qe~e z robienie warstwy gliny, choć 
nao1tół skład po~µ.j~ .• b~i~lJl ... iero koło zakrętu Skawy 
w okolicach Chabówki (473 m"r.'31't<rawę znowu się poja-
wia, ale już podwyższona (3 m) i wyraźniej zaznaczona. Wy
kształcenie tego tarasu jest poczynając od te~o punktu niezwy
kle interesujące. Dolina jest dość szeroka (do 400 m), niemniej 
jednak jest właściwe koryto rzeki tak wąskie, że w niektórych 
miejscach szerokość jego nie przenosi nawet 10 m. Powodem 
tego jest bardzo słaba erozja boczna rzeki, taras więc zajmuje 
całą szerokość ·doliny. krawędzie ie~o sterczą blisko siebie. 
Mimo, iż jest to materiał bardzo miękki {przeważnie glina rze
czna), rzeka nie wyzyskuje tego, nie rozszerza koryta, wcina się 
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wgłąb, o czem świadczą sterczące z podłoża piaskowce. Liczne 
podcięcia w stoku tarasu pozwalają na wejrzenie w jego skład: 
na wierzchu 2 m gliny z bar
dzo rzadkiemi otoczakami, po
tem cienka warstwa żwirów 
w glinie, a ku dołowi gdzie
niegdzie przeziera szuter rze
czny. Skład ten jest na dłuż
szej przestrzeni zupełnie bez 
zmian, jedynie grubość pokry
wy gliniastej jest różna. Na 
czem spoczywa ta pokrywa 
na brzegach doliny, czy jest 
grubsza, czy cieńsza - stwier
dzić mi się nie udało. Ten sam 
charakter dna doliny górnej 
Skawy trwa w dalszym ciągu, 
p e w n e nieznaczne zmiany 
składu tarasu są zależne od 
warunków lokalnych (zmiany 
w grubości ziaren, miąższość 
osadów). Uderzającą cechą le
wego brzegu tej części odcin
ka doliny jest brak arteryj 
wodnych oraz świeżo wcie
tych dolin, które w normal-
nych warunkach musiałyby się Ryc. 3. Odkrywka w tarasie niższym 
tu potworzyć dzięki dużym nad Skawą w okolicach J ordanowa. 

deniwelacjom. Tymczasem 
ostrych wcięć nie widzimy tu zupełnie, widocznie więc muszą 
istnieć przyczyny zacieraiące skutki erozji rzecznej. Przyczyny 
te - to ogólne silne pokrycie tej części obszaru przez glinę, 

Ryc. 4. Tarasy 1. 2, 4 nad Skawą w okolicach J ordanowa. 
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wytworzoną skutkiem wietrzenia podłoża piaskowcowego, które 
zaciera wszystkie ostre załomy wywołane erozją. 

Ryc. 5. Taras nitszy nad Skawą, 
okolice Bystrej. 

Wracając do opisu tarasu niż· 
szego, zauważamy pewną róż
nicę w jego wykształceniu w oko· 
licach Jordanowa. Dolina za
chowuje swój poprzedni wygląd, 
jest może nieco szersza, ale nie
znacznie - meandrowanie rzeki 
utrzymuje się w dalszym ciągu. 
Zmienia się tylko skład tarasu, 
choć glina dalej przeważa, to je
dnak w wielu odkrywkach (pod
cięcie tarasu) można stwierdzić 
zmniejszanie się jej miąższości, 
znika również wąskość koryta. 

Wreszcie koło przełomu Ska
wy przez pasmo Babiogórskie 
(Naroże - Przykrzec) znajdujemy 
odkrywkę, świadczącą o zmianie 
materjału budującego taras. Jest 
to fragment tarasu zniszczony 
przez rzekę, gdzie aż do pozio
mu rzeki mamy odsłonięty jego 
przekrój. Są to jedynie tylko 
warstwy szutru (warstwowanie 
niezbyt wyraźne) zmieszane z oto
czakami, czasem można zauwa· 
żyć maleńkie wkładki piasku. 

W przełomie brak prawie zupełnie wspomnianego tarasu, po
wód czego jest zupełnie jasny; Skawa po przybraniu Sidziny 

Ryc. 6. Taras niższy koło Osielca nad Skawą. 

.Mapa rozmieszczenia tarasów środkowej i dolnej Skawy. 
' 
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(Bystrej) staje się rzeką bardzo zasobną w wodę, a wąskość 
przełomu wpływa bardzo na wzmożenie się erozji bocznej, czego 
ofiarą pada właśnie taras niższy . 

Dopiero pod Osielcem jest wyraźnie wykształcony, jego 
krawędź wznosi się 2,5 m nad poziom wody, jest również pod
cięty przez rzekę {por. fotogr.) i odsłania warstwy budujące ta
ras. Są to, poczynając od góry, 0,3 m gleby i gliny, 1 m war
stwy żwiru i szutru, u spodu gruby szuter rzeczny. Wszystkie 
inne odkrywki stwierdzają skład podobny. Jeśli odnośnie do 
odkrywki w okolicach przełomu Skawy możnaby mieć wątpli-

Ryc. 7. Taras wyższy nad Skawą w okolicach Bystrej. 

wości, że są to resztki żwirów naniesione na zbocza przez do
pływ Skawy Sidzinę, to tu już ta wątpliwość nie zachodzi. Wi
dzimy więc, że na zachód od Osielca masy gliniastej na tarasie 
już niema, zamiast niej występuje już wyłącznie masa pia
szczysto-żwirowa. Zwłaszcza odkrywka koło Osielca (395 m) do
brze charakteryzuje jego skład 0,2 m gliny piaszczystej, 1 m 
warstwowego szutru z piaskiem, niżej grubsze szutry. Z po
wyższych odkrywek jasnem się staje, że wykształcenie tarasu 
na odcinku od Spytkowic aż po Osielec jest niezwykle charak
terystyczne, co nieco bliżej uzasadnię niżej. 

Na przestrzeni od Osielca aż po Maków omawiany poziom, 
stosując się do krętego biegu rzeki, przechodzi z jednego brzegu 
na drugi (por. mapkę). Pod samym Makowem na lewym brzegu 
rzeki brak go zupełnie, powodem czego jest występowanie tutaj 
dużego stożka napływowego Skawicy, ~nacznie wyższego od 
tarasu {wys. stożka 10 m). Skawa odepchnięta przez stożek na 
prawą stronę doliny niszczy prawy brzeg. Od Makowa aż po 
Suchą taras zaznacza się po obu brzegach rzeki, rozwinięty jest 
jednak dużo lepiej na prawym. Za Suchą występuje jeszcze 
koło Zembrzyc, Skawiec oraz w obrębie przełomu. Skład jego 
na tym odcinku jest niemal bez zmian, wszędzie pod warstwą 
~leby mamy żwiry warstwowane. W okolicach Kojszówki i Ma
kowa zaznacza się na nim taras nieco wyższy (4 m), o podobnym 
składzie (taras stadjalny). 

lVlado111o•c1 Sł. Oeol'r. 8. 113 -



Wreszcie w okolicach Wadowic jest doskonale rozwinięty 
powierzchniowo. Składa się on tu z cienkiej warstwy gleby 
z domieszką gliny o charakterze lessowym (0,3 m), potem ze żwi
rów zmieszanych z piaskiem, gdzie w dużych ilościach można , 
zauważyć ziarna kwarcu, oraz rzadkie bardzo otoczaki z grani
tów północnych. Te ostatnie są najprawdopodobniej spłukane 
z tarasu wyższego. Pod tą warstwą grubości około 1 m mamy 
czysty piasek, a niżej jeszcze szuter rzeczny. 

Tara• wybzy (U). 

Taras ten występuje ogólnie biorąc niezbyt wyraźnie w do
linie Skawy; jest silnie zniszczony, oraz przykryty materiałem 
zwietrzelinowym naniesionym ze stoku, co oczywiście utrudnia 
bardzo jego identyfikację. Odpada bowiem możliwość rozezna
nia tarasu na podstawie materiału rzecznego, jak również na
suwa się cały szereg wątpliwości co do jego wysokości. 

Pierwszy fragment znajdujemy w dolinie Skawy niedaleko 
kościoła w Spytkowicach. Jako forma nie zaznacza się wyra
źnie, widać jednak jego stok sterczący 14 metrową krawędzią 
nad rzeką. Wierzch przykrywa glina grubą warstwą tak, że 
składu tarasu stwierdzić niepodobna, a odkrywek naturalnych 
brak zupełny. Następny ślad, w odległości około 1 km od po
przedniego, obserwujemy na lewym brzegu rzeki przy drodze ze 
Spytkowic do Jordanowa; dalej po tej samej stronie rzeki cią
gnie się dosyć wyraźny stok, choć krawędź jego jest zupełnie 
zniszczona. Jest to również taras Il, a w glinie pokrywającej go 
przezierają gdzieniegdzie żwiry rzeczne (źle zachowane), podo
bnie zresztą jak i w punkcie 524 m. 

Dalej spostrzegamy go przy drodze z Chabówki do Spyt
kowic, choć już w bardzo zniszczonej postaci. W dolince potoku 
Kosiczne, wciętej w taras, widać pod warstwą gliny otoczaki 
rzeczne, leżące prawie bezpośrednio na podłożu piaskowcowem. 
Pozatem spotykamy go koło zakrętu Skawy (485 m), a dalsze 
fragmenty jeszcze po obu brzegach rzeki w formie mniej lub 
więcej wyraźnych listw; jest on tu bowiem zniszczony przez 
małe potoczki, dopływy Skawy, i dopiero koło punktu 499 m za 
zakrętem Skawy, ku NW pojawia się wyraźnie opodal rzeki. 

Zaraz za wspomnianym zakrętem widzimy go na lewym 
brzegu, a nieco dalej sterczy stromą krawędzią wzniesioną na 
12 m nad poziom tarasu I. 

Po stronie przeciwnej mamy sposobność w pobliskiej ce
gielni wejrzeć nieco w skład podłoża. Założenie cegielni w ta
rasie, a raczej tuż przy stoku, wskazywałoby na dużą warstwę 
gliny. Tak też jest w istocie i warstwa ta sięga grubości 4, a mo
że i więcej metrów, gdyż przy stoku podłoża się jeszcze nie do
kopano. Na tarasie grubość warstwy gliniastej jest prawie ta 
sama, z wierzchu jest to glina cżysta zupełnie, ku dołowi spia
szczona i przezierają z niej otoczaki rzeczne. Zastrzec się jednak 
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należy, że górna warstwa wspomnianych glin nie wykazuje żad
nego warstwowania i przypuszczać należy, że jest materiałem 
powstałym przez zwietrzenie podłoża. ' 

Dalej z biegiem rzeki nie mamy już tak wyraźnych wystę
powań tego poziomu, na prawym brzegu jest on zniszczony przez 
dopływy Skawy, spływające ze zboczy Dzielca, na lewym przez 
silną denudację. Pojawia się więc dopiero w okolicach Wyso
kiej, koło potoku Stachorówka, za torem kolejowym (por. mapę 
1:25000). We wszystkich omówionych punktach można śledzić 
jego skład, gdzie warstwę spodnią stanowią zielonkawe lub sza
rawe piaskowce, wyżej zalegają żwiry w glinie, których miąż
szość trudno oznaczyć · (około 2 m). Inne, choć mniej widoczne 
punkty występowania, śledzimy koło mostu kolejowego na Ska
wie (odkrywka) i niedaleko od stacji kolejowej w Jordanowie (na O). 

Ryc. 8. Taras wysoki (4) w okolicach Jordanowa, 

. . Za drogą do Jordanowa taras II występuje nad torem ko
l~Jowym w bardzo wyraźnej formie, na wysokości 20 m nad po
ziomem Skawy. U spodu widać warstwy skalne (gruboławicowy 
szarawy piaskowiec), obnażone przy budowie kolei, wyżej ma
terjał akumulacji rzecznej (otoczaki w spiaszczonej glinie). 
Również i po drugiej stronie rzeki taras ten dobrze się zaznacza, 
odpowiadając najzupełniej wysokością poprzedniemu. Następnie 
~amy go jeszcze nieco dalej, za mostem kolejowym. Tu jednak 
Jest już bardzo zniszczony z jednej strony podcięciem przez 
rzekę, z drugiej przez ruchy masowe, powodujące zatarcie kra
~ędzi. Sam taras zachował się w postaci językowatego wznie
sienia, sterczącego dość stromo nad tarasem niższym. Poczem 
na dłuższej przestrzeni nie występuje zupełnie, a zauważyć go 
dopiero można u podnóża wzgórza Pertkówka, gdzie osiąga du
żą ~ysokość około 20 m, a stok jego jest silnie niszczony przez 
erozJę. W odkrywce widzimy, że skład tarasu zasadniczo nie 
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uległ zmianie, jedynie grubość warstwy akumulacyjnej nieco się 
zwiększyła (3 - 4 m). Odpowiednik powyższego mamy na prze
ciwległym brzegu, jednak pod względem formy stanowi on naj
zupełniejszą antytezę tarasu poprzedniego; brak mu bowiem zu
pełnie znamion formy tarasu, tylko nieliczne żwiry na tarasie 
stwierdzają przynależność tej formy do omawianego poziomu. 

W przełomie Skawy przez pasmo Babiogórskie nie widzimy 
go zupełnie. Poza przełomem Skawa płynie w szerokiej dolinie, 
co mogłoby umożliwić dobry jego rozwój, mimo to jest on prze
ważnie zniesiony i zaznacza się słabo. Jedynie wyraźniej wystę
puje koło Kojszówki na lewym brzegu i ma normalną wysokość 
(20 m). Dopiero na przestrzeni od Białej aż do Grzechyni taras 
ten jest bardzo dobrze wykształcony, a liczne naturalne od
krywki (podcięcie przez rzekę, cegielnie) pozwalają na określe
nie jego składu (nie różniącego się od poprzednich). Aż po Zem
brzyce występuje. po obu brzegach rzeki jako niewielkie fra
gmenty. Najlepiej zaznacza się w Suchej, (stoi na nim kośció! 
oraz część miasteczka), w Zembrzycach pozatem, na przestrzem 
między Grygłowem a Tarnawą Dolną. Za Tarnawą brak go 
zupełnie na prawym brzegu, a na lewym też jest niezbyt wyraźny. 

Dopiero koło Skawiec, tuż przed przełomem Skawy przez 
Beskid Mały, mamy go na prawym brzegu, gdzie jest rozcięty 
przez dopływ Skawy, Stryszówkę, na dwie części. W samym 
przełomie występuje dosyć często, zwłaszcza na prawym brzegu 
koło Zagórza, Brańkówki i Mucharza. Dalej zaznacza się w oko
licach Jaroszowic, na prawym brzegu i Gorzenia Górnego na 
lewym. Wysokość tarasu jest tutaj bardzo znaczna, przenosi 
bardzo wysokości obserwowane u poprzednio omówionych, gdyż 
dochodzi do wysokości 30 m. Skład jego jest w tej okolicy bar
dzo interesujący. W licznych odkrywkach można stwierdzić od 
dołu: piaskowiec godulski (6), stanowiący podłoże tarasu, na nim 
drobne żwiry z materiału fliszowego, wyżej przeszło 8 - 10 m 
gliny. U spodu jest to glina sinawo-żółta, ku górze bardziej 
żółtawa, bez śladu warstwowania i ma charakter wybitnie les
sowy. W śród wyżej wspomnianych drobnych żwirów można 
znaleść nieliczne otoczaki skał krystalicznych pochodzenia pół
nocnego (granit). Podwyższenie wysokości względnej tarasu staje 
się więc zrozumiałem, jako wynik pokrycia go grubą warstwą 
lessu (por. 7,12). 

Ta.raa m (35 - 40 m). 

Jak to przy opisie tarasów doliny Raby szczegółowo omó
wię, można w jej dolinie wyróżnić taras III nieco wyższy od ta
rasu II. Nie spotykamy go jednak nad środkową i dolną Skawą, 
a w górnym biegu występuje tylko w dwóch punktach. Jasnem 
jest, że jeśli dalej w dół rzeki brak najzupełniej tego poziomu, 
to musiał istnieć widocznie jakiś związek pomiędzy Rabą a górną 
Skawą tembardziej, że jak to już poprzednio omówiono, dział 
wodny między niemi nie przekracza właśnie wysokości wzglę
dnej tego tarasu. 

11& -

Po~acając do P?d.ania p~któw jego występowania, to za
znacza się on w dohme górneJ Skawy w dwu fragmentach na 
pra~ym brzegu r~eki, po ob.u ~rzeg~ch Stachorówki, na wysokości 
499 1 498 m, a więc wznosi się 38 i 37 m nad poziom rzeki. Po 
dokła~nych poszukiwaniach znalazłem na jednym z nich (499 m) ~ 
materiał rzeczny w postaci bardzo nielicznych żwirów. 

, ~amy wię~ do cz.y1;1ienia z ni~wątpliwym tarasem rzecznym, 
choc Jest to na1zupeł01e1 odosobmony poziom w dolinie górnej 
Skawy. 

Tara• IV (50 - 60 m). 

Ta~as bezpośrednio wyższy od tarasu III, wysokości 50-60m 
nad poziome~ rzeki, występuje wyraźnie w dolinie Skawy. Są 
to .dobrze wid~czne płaszczyzny, na których materiał akumula
~yJn~ wyst~P':1Je .bardzo ~zadko. Niewątpliwie powodem tego 
~est, Jak. to JU~ wielokrotme zaznaczyłem, pokrycie przez spełzu
Jącą zwietrzelinę. 

W. źródłowym odcinku, r~':ki tarasu tego nie obserwujemy 
zu~ełrue, brak nawet wyrazme1szych fragmentów na zboczach 
dolmy, zresztą z~oc~a te towarzyszą niezbyt długo rzece, która 
szybko ~ydosta1e się na obszerną równinę, gdzie niema śladu 
tego poziomu. 
. Pie~wszy wyraźny punkt jego ~ystępowania zauważyć mo
zna dopiero po prawym brzegu rzeki na zboczach Dzielca. Tuż 
przy dziale wodnym między Rabą a Skawą wznosi się na 50 
przeszło m~trów nad dno doliny obszerna płaszczyzna (ponad 
520 pi), ma1ąca zaraz odpowiednik w dolinie Raby (525 m). Ich 
wza1emny stosunek nie ulega najmniejszej wątpliwości. Na tym 
samym brzegu nieco d~lej z biegiem rzeki taras ten jest zniszczo
ny przez małe potoczki, dopływy Skawy. Obniżenie to jest zna
czne, bo taras dosięga ledwie wysokości 510 m - 515 m (55 m 
wys .. wzg}.) z _nielicz.nemi ż~irami na. wierzchu. Temu prawo
brzezne11;1u poziomowi odpowiada rówmeż obszerna płaszczyzna 
na przeciwległym brzegu, wznos~ąca się średnio na 522 m (punk
ty 521, 522, 527 m). Jest ona, tak to można zauważyć z zesta
wienia wysokości, prawie zupełnie horyzontalnie ułożona i sta
nowiła _dawniej jeden wielk~ P.oziom z wyżej omówionym pra
wobrz~zny°:1 tarasem, obecme Jednak możn!1 zauważyć silne zni
~zczeme !eJ przez dopływy Skawy. GóruJe ona podobnie jak 
i wspommany taras około 50 m nad dzisiejszym poziomem rzeki. 
Wierzch przykryty materiałem zwietrzelinowym rzecznego brak 
zupełny: Nieco dalej rozcina. ciągłość tego poziomu (sucha zwy
kle) dolinka potoczku spływaJącego z pod szczytu Wysokiej za 
którą to dolinką poziom nasz wznosi się do wysokości 532 m. 
J~st to najwyższe wzniesienie z dotychczas obserwowanych. I na 
mm występu1e również tylko materiał zwietrzelinowy. 

. Dalej brak. tego poziomu na dłuższej przestrzeni zupełnie, 
mszczą go bowiem dopływy Skawy spływające z Lubonia. Do
P!ero w większej odległości od ostatniego punktu występowa
ma widzimy go na zboczach Hajdówki jako osobno sterczące 
wzniesienie, atakowane z dwu stron przez dopływy Skawy. 
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Wysokość tarasu podobnie,. jak i u poprzednich, przY:kryty war
stwą gliny z otoczakami (bliskość drogi). Odpow1ed01k Jego ma

my na przeciwległym brzegu, o wy-
ł i ~ le , sokości nieco większej (528 ąi), na-
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wierzchu rzadkie żwiry. Poza wspo
mnianym nie mamy już aż poza Jor-

• danów żadnych śladów omawianego 
poziomu, gdyż są one z powodu zwę
żenia doliny zniszczone, a ewentu
alne ślady są trudne do rozeznania 
ze względu na pokrycie tej okolicy 
przez gęsty las. 

Dopiero w okolicach Jordanowa 
występuje na prawym brzegu obszer
na płaszczyzna, zaznaczająca się tuż 
nad rzeką i wznosząca się swoim stro-
mym stokiem 58 m nad poziomem 
rzeki. Płaszczyzna ta jest ułożona 
nieco poprzecznie do biegu rzeki 
i przedłuża się ku pn-wschodowi. 
Tworzą ją kolejno wzgórza: 493 m, 
na którem leży miasteczko Jordanów, 
potem następuje lekkie obniżenie, wy
wołane erozją dopływów Skawy, po
czem znów wznosi się ona do pier
wotnej wysokości 497 i 502 m, a od· 
powiadają jej stwierdzone dalej nad 
Naprawką tarasy 492, 496, 498 m. Ma
teriał rzeczny jest tu w kilku punktach 

~ widoczny (492, 502 m). Na przed
* et wnej zaś stronie doliny brak zupełnie 

odpowiedników, jeden zaledwie ślad °' spotykamy na stokach Keczkowej Gó
., ~ ry (493 m), natomiast na prawym 

~ brzegu mamy dalej obszerne zrówna
nie na W. od Jordanowa zaznaczone 
niezwykle wyraźnie. Sprawę zalicze
nia tego punktu do omawianego po
ziomu utrudnia nieco fakt, że po
wyższe wzgórze jest stosunkowo bar
dzo niskie (475 m), gdyż wznosi się 
ponad zwierciadło wody tylko około 
45 m. Jak z tego widać, wysokość 
jego jest bardzo mała, choć nie scho· 
dzi bynajmniej do wysokości tarasu ID. 
Powody tego obniżenia omówię przy 
przedstawieniu zmian hydrograficz· 
nych na niniejszym obszarze. Jest to 
ostatni już ślad tarasu IV przed prze
łomem Skawy przez pasmo Babio
górskie. 

Poza przełomem poziom powyższy występuje koło Osielca 
w formie wyraźnej listwy (472 m) ze śladami osadów rzecznych 
(piaszczysta glina, otoczaki). Dalej z biegiem rzeki śledzimy go 
koło Kojszówki na lewym brzegu. Występuje on tu nad tara
sem II, choć jest nieco zniszczony przez sąsiedni potok Zadeńkę. 
Materjał akumulacyjny tkwi w glinie i jest bardzo dobrze za· 
chowany. Dwa następne występowania tego tarasu możemy 
obserwować pod samym Makowem, gdzie na zboczach Boskówki 
i koło Grzechyni, na wyraźnem załamaniu stoku można znaleść J 
obfite żwiry. Wysokość tego tarasu wynosi w pierwszym punkcie 
52, w drugim 55 m nad poziom rzeki. Od Makowa brak tarasu 
na bardzo długiej przestrzeni. Ostatni punkt jego występowania 
nad Skawą znajdujemy między Skawcami a Mucharzem, odno
śnie do którego zauważyć należy, że jest to najwyraźniej jako 
forma zaznaczający się taras w dolinie Skawy (362 m). Jako 
wyraźny próg sterczy nad rzeką, a wierzch przykrywa warstwa 
gleby i gliny, wśród której tkwią nieliczne otoczaki rzeczne. 

Tara• V (80 -100 m). 

Poziom ten jest najlepiej wykształconym ze wszystkich ta-
rasów wysokich w dolinie Skawy. W części źródłowej mamy 
kilka słabo zaznaczonych fragmentów. Pierwszy obserwujemy 
niedaleko źródeł na wysokości 673 m, wzniesiony na 90 m nad 
poziomem rzeki, drugi na wysokości 645 m (wysokość względna 
około 100 m). Oba są najzupełniej wyraźne, na drugim znalazłem 
rzadkie żwiry na szczycie, gdyż zaznacza się on w postaci 
wzgórza, sterczącego jako część stoku Beskidu (869). Przy nim 
mamy następny ślad tego poziomu przy wzgórzu Podlesie, na 
wysokości 616 m. Na przestrzeni od Spytkowic aż po Cha· ~ 
bówkę, tzn. na odcinku, gdzie rzeka tworzy wyżej omówione ~ i; 
zakręty ku NW, taras V nie występuje zupełnie, a śledzić go : : 
dopiero można w okolicach wsi Skawy, nad poprzednio już opi- ::c: " 
sanym tarasem IV. Tworzy on tu obszerną płaszczyznę na ~ ~ j 
zboczach Dzielca w pobliżu rozdziału dróg do Spytkowic i Cha- - • ~ 
bówki. Płaszczyzna ta jest lekko pochylona w stronę działu . 
wodnego (549, 543), silniej jednak w stronę doliny Skawy. Jedno- . _ 
litość jej niszczy mały potoczek, dopływ Skawy, wcinając się . • 
w nią i obniżając silnie (532, 539 m). Na tym samym brzegu !. 
taras rozprzestrzenia sie dalej z biegiem Skawy, oraz (jak to C::,, 
później będzie omówione) w dolinie Raby. Zniszczony jest on : 
podobnie jak i taras IV przez kilka spływających ze zboczy ; 
Dzielca i Rabki potoczków, oraz przez linje ściekowe (talwegi) ::::i 
wyraźnie tutaj zaznaczone. Obniżenie to sięga do 520 m, a na
wet niżej (512 m), taras zaś pierwotnej wysokości mamy dopiero 
na zboczach Dzielca, naprzeciw szczytu Wysokiej. Jest to wąska 
listwa stercząca ponad tarasem IV na wysokości 548 m. Wierzch I 
jej przykrywa zwietrzelina, niemniej jednak można się tam do- I 
szukać nielicznych otoczaków rzecznych. Taras V zaznacza się 
również na przeciwległym brzegu. Tutaj jednak znalezienie 
odpowiednika poprzednich jest utrudnione ze względu na to, że 
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ponad wyraźną płaszczyzną tarasu IV, o czem była już poprze
dnio mowa, wznoszą się resztki tarasów silnie przeobrażone. 
Lejek źródłowy, podchodzący pod sam szczyt Wysokiej, a sięga
jący swojemi odnogami dosyć szeroko, jest powodem tego 
zniszczenia. Z tej wielkiej liczby poziomów można jednak wy
dzielić pewne, jako odpowiedniki tarasu przeciwległego. Pod 
samym szczytem Wysokiej są one zupełnie zniszczone, zazna
czają się więc nieco dalej na północy, poniżej punku 573 m na 
wysokości 548 m. Gdy staniemy na tym poziomie, możemy 
wówczas dosyć łatwo odnaleść pod szczytem Wysokiej, nieda
leko dworu jego przedłużenie, którego wysokość jest najzupeł
niej równa wysokości tarasu poprzedniego. Oba więc wznoszą 
się na 88 m nad poziom rzeki. Na pierwszym z nich (548 m) 
można znaleść materiał akumulacyjny (drobne otoczaki). Poszu
kiwania za odpowiednikiem na przeciwnym brzegu nie przed
stawiały większej trudności, gdyż zaznacza się on tutaj w po
staci wzgórza spłaszczonego na wierzchu, choć bez śladów ma
teriału akumulacyjnego. Wysokość jego waha się poniżej 550 m 
(548, 549 m). Dalej jednak, na tym samym brzegu został ten 
poziom zniesiony zupełnie przez dopływ Skawy, Stachorówkę 
tak, że na dłuższej przestrzeni nie znajdujemy jego resztek, aż 
dopiero na zboczach Lubonia na wysokości 541 m. 

W porównaniu z sąsiedniemi, wysokość jego jest mniejsza 
o 10 m, co jest najlepszym dowodem, jak silną jest działalność 
erozyjna dopływów. Oczywiście wobec tak wielkiego zniszcze
nia tego poziomu niema mowy o znalezieniu na nim materiału 
rzeczne~o. Na tym samym brzegu widzimy jedno ramię Lubo
nia, wyciągnięte bardzo w kierunku Zachodnim i dzielące Skawę 
od jej dopływu Naprawki. Jest to tzw. Hajdówka. Przedstawia 
się ona niezwykle ciekawie, jest nieco podobna z wyglądu do 
działu wodnego między Rabą i Skawą w jego najniższej części. 
U nasady, łączącej Hajdówkę z Luboniem przenosi ona wysokość 
570 m potem zniża się zwolna do 550 m, poczem w pewnem 
zrównaniu jej powierzchni (utrzymującem się stale w wysokości 
550 m) obserwujemy dwa widoczne obniżenia 537 i 534 m. 
Rolę tych obniżeń, które dziwnie mają prawie tę samą wyso
kość, omówię później, tu tylko zaznaczam, że punkty 550 m 
(por. mapę) są właśnie omawianym poziomem, wznoszącym się 
nad poziom rzeki prawie na 100 m. Nieliczne żwiry udało mi 
się odnaleść na poziomie bliższym rzeki (niedalekoclrogi). 

Podobne tarasy mamy na przeciwległym brzegu, gdzie sta
nowią one dalszy ciąg już poprzednio wspomnianego poziomu 
548 m. Jest to cała seria fragmentów, ułożona na północnych 

. zboczach Wysokiej 553, 558, 556 m. Z zestawienia wysokości 
widać, że są one nieco wyższe od tarasów prawobocznych, 
tamte bowiem widocznie jako położone na dziale wodnym są 
nieco obniżone. Tarasy wspomniane są jednak bardzo wyraźne, 
choć dokładną ich identyfikację utrudnia las pokrywający je 
zupełnie. Z tych samych powodów okazało się również nie
możliwem znalezienie materiału akumulacyjnego. 

120 -

Zreasumujmy teraz nasze opisy. Taras V osiąga maksy
malną wysokość na tym obszarze 558 - 550 m na północy, 
natomiast ku południowi wysokość jego maleje do 540 m. Jasnem 
więc jest, że mamy tutaj wyraźny 
spadek tarasu ku SO, wbrew spad- NW 

kowi rzeki skierowanemu ku NW. ~ SO 
Podobnie zachowuje się i taras IV. 
Maksymalna jego wysokość wy-
nosi w północnej części tego od- łOO A 
cinka rzeki 532 - 530 m, a ku po- 7k 
łudniowi maleje do 522 m. Wnioski }g'l;~ 
z takiego ułożenia tarasów są oczy
wiste; rozwinę je w ·końcowych roz
działach pracy. 

Ryc. 10. Profil poprzeczny przez 
dolinę Sidziny (Bystra - Keczkowa 

Góra). Tymczasem dokończmy prze
glądu tarasów dalej z biegiem rze
ki. Niewątpliwy taras wysoki (V) zaznacza się na granicy mię
dzy doliną Toporzyska i Skawy, na wysokości 560 m (o czem 
będzie mowa przy dolinie Toporzyska), a następnie mamy pewną 
przerwę. Brak bowiem odpowiednika tego tarasu dalej w do
linie Skawy. Wprawdzie istnieją pewne ślady załomu na wy
sokości 559 m, ale trudno je łączyć z naszym poziomem ze 
względu na ich wysokość względną, wynoszącą tu 125 - 130 m, 
wskutek czego tarasy te osiągnęłyby już wysokość tarasu bez
pośrednio wyższego (VI). Sprawa więc jest jasna: tarasy górnej 
Skawy wchodzą w dolinę Toporzyska, brak natomiast związku 
z dalszemi tarasami dolnej części doliny. 

Takim bowiem jest taras położony koło Jordanowa na wy
sokości 505 m. Widoczną jest tu różnica spadku z 550 m na 
505 m, a więc 45 m różnicy. Taras wspomniany stanowi tu kul
minację nad miasteczkiem Jordanowem; przebiega po nim droga, \ 
żwiry więc znalezione nie są przekonywującym dowodem. Ma 
on stosunkowo małą wysokość względną, bo tylko 70 m, co 
tłomaczy wielką różnicę jego wysokości w porównaniu z tara
sami poprzednio omawianemi. Ta stosunkowo mała wysokość 
względna da się również zauważyć przy porównaniu z tarasami 
lewobrzeżnemi (529 m). Okazuje się więc z tego, że został on 
obniżony działa.niem denudacji w bardzo silnym stopniu (podo
bnie .zresztą jak i taras IV), bo około 15 m. 

Na tym samym brzegu odpowiadałby temu poziomowi taras 
525 m, na zboczach Kamionki. Po stronie zaś przeciwnej prze
dłużenie jego stanowi poziom 520 i drugi tej samej wysokości. 
Są to zbocza Keczkowej Góry, doskonale widoczne ze zrówna
niami stoku, które są właśnie omawianym poziomem. Wszystkie 
stanowią jedną wielką płaszczyznę, pozostającą zresztą w związ
z tarasami doliny Sidziny, oraz z poziomami zaznaczającemi 
się w przełomie między Narożem, a Przykrzcem. Poniżej po
daję kilka uwag odnośnie do genezy przełomu. 

Między szczytami Przykrzcem (738 m), a końcowemi kulmi
nacjami pasma Babiogórskiego (Naroże 1063, Bystra 884 m, Łysa 
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Góra 630 m) zaznacza się wyraźnie obniżenię, średnio 520 m 
wysokie. Obniżenie to przedstawia się jako sze~oka płas;iczyzna 
z kulminacją zwaną Brodaniczem (542 m droga) i stanowi dalszy 
ciąg omawianego tarasu. Jasną jest rzeczą, . że spływająca na 
tym poziomie rzeka wytworzyła już poprz~dmo przeł?m, twor.ząc 
go stopniowo, o czem świadczyłyby tarasy Jeszcze wyzsze, stwier
dzone w przełomie (VI, 542, 540 m). Już wtedy - P!zeł?m był 
szeroki na przeszło 2 km (taras VI), poczem na poziomie tara
su V stał się nieco węższy, przenosi bowiem 1 km (zachow~ne 
resztki tarasu VI). Równocześnie trzeba zaznaczyć, ie poziom 
ten opada bardzo powoli ku północy (520, 519, 525, 520, 520). 
Skawa wtedy, mimo pozbawienia jej całego górnego biegu, była 
niewątpliwie dużą rzeką (wody Sidziny), o czem zresztą mogłoby 
świadczyć utworzenie tak szer.o~iego przełom~. Mały spadt:k 
stał się oczywiście po~o~em .1e1 me~ndrow~~~a, a pobud~eme 
erozji spowodowało wcięcie się rzeki po hnJi dawnego biegu. 
Wysokość zaś otaczających gór uniemożliwiła rozs~erzenie do
liny. Widzimy więc, że przełom obecny. składa ~ię z dwóch 
części, z których górna aż do wyso~ośc1 520 ~ Jest dawnym 
przełomem, niższa zaś mean~rem wciętym. W aznym przy<:zy1;1-
kiem do wyświetlenia takieJ genezy przełomu było znalezieme 
na poziomie Brodanicza otoczakó.w rzecznych (521 m). 

Poza przełomem taras V nie zaznacza się tak wyraźnie 
jakby tego w szerokiej dolinie. oczekiwać należało~ przeciwnie 
jest słabo widoczny· fragment Jego mamy koło Osielca na wy
sokości około 500 ~. następny na wzgórzu Oleksówka też na 
prawym brzegu na wysokości 490 m. ~ą to wyraź:°e zrówna1;1ia 
na stoku doliny, wiążące się z tarasami poprzedmo występu1ą
cemi, choć materjału rzecznego na nich brak zupełnie. 

Poczynając od tego ostatniego punktu wystąpienia, nie 
obserwujemy ich zupełnie na przestrzeni ok.oło 3 km, aż do
piero za Makowem na prawym brzegu rzeki mamy znów ten 
sam poziom na wzgórzu Boskówce. Opada ono ~tromo na tr~y 
strony, t . j. do doliny Skawicy, Sk~wy i Grzechym, a zaznaczaJą 
się na nim wyraźnie dwa. tarasy, Jeden IV, o któryt:? ~yła mowa 
już poprzednio~ a na4 mm V (45ą m), na wyso~osci. 9ą m nad 
poziomem rzeki. Zw1erzchu zna1du1emy wyrazne zwiry rze
czne zachowane bardzo dobrze. Tej samej wysokości taras 
mamy nieco dalej na zachód koło Grzechyni. Potem brak go 
na pewnej przestrzeni i zaczyna się pojawiać dopiero w okoli
cach Suchej, choć nie tak wyraźnie jak pod Makowem. Mamy 
więc koło Makowskiego pziału, na wysoko.ści 420 m, ś!ady tarasu 
oraz również nieco daleJ w stronę SucheJ (koło kam1emołomu), 
w samej Suchej już w stronę doli1;1y La_chówki na lewym brzegu 
rzeki na wysokości 422 m. Mater}ał rzeczny znalazłem tylko na 
tym ostatnim. 

Za Suchą aż po Skawce tarasy nie są tak dobrze. wykształ
cone mimo że dolina jest bardzo szeroka. Siady ich mamy 
koło' Czam;go Lasu, nad Zembrzycami i koło Grygłowa. W tym 
ostatnim punkcie zaznacza się nieznaczna listwa na zboczu, 
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zrównanie, które nawet trudno zauważyć, natomiast ilość mater· I 
jału jest największą, jaką wogóle udało mi się znaleść. Są to 
otoczaki z drobnoziarnistego piaskowca, dosyć źle zachowane. 
Taras omawiany występuje jeszcze koło Ska wiec na wysokości 
około 400 m. Poza Skawcami odnajdujemy go koło Dąbrówki 
(punkt 385 m). Od tego miejsca poziom omawiany ciągnie się 
w dwu kierunkach: w jednym wypadku idzie on d, lej dzisiejszą 
doliną Skawy, w drugim ciągnie się bezpośrednio na północ ku 
KIŚ ęczy Dolnej. Temi pierwszemi są tarasy występujące koło 

winnej Poręby, na wysokości 380 m, oraz koło Gorzenia Gór
nego. Są one niezbyt dobrze zaznaczone, choć ślady żwirów 
można stwierdzić. W drugim wypadku poziom ten ciągnie się 
wprost na północ koło Łękawicy (375 m) i wzgórza Podgaje 
(376 m). Na pierwszym tarasie stwierdziłem pod powłoką lessu 
żwiry rzeczne (por. str. 53). 

Tara•y wy•okle (VI, 110 - 120 m, VII, UO - 170 m). 

Poziómy jeszcze wyższe od poprzedniego można rÓWI}ież 
zauważyć na naszym terenie, choć są bardzo nieliczne. Sie
dzenie ich jest jednak bardzo utrudnione ze względu na zupełny 
brak materjału akumulacyjnego. 

Taras VI występuje na zboczach Dzielca 565 m, oraz Wy
sokiej (573 m), dalej na stokach Birlatowej 570 m, a wreszcie 
u nasady Hajdówki 568 m. Za przełomem widzimy go koło 
Osielca, na lewym brzegu na wzgórzu Bogaczkówce, koło Grze· 
chyni (468 m) i w pobliżu Zembrzyc. 

Taras VII słabo widoczny w dolinie górnej Skawy, jedynie 
na Wysokiej i zboczach Rabki (444 m) nieco lepiej zaznacza 
się dalej z biegiem rzeki, na stokach Burdelowej Góry, koło 
Kojszówki (569 m), oraz niedaleko Juszczyna koło potoku Za
deńka (559 m). Ostatni ślad jego obserwujemy na s.tokach Pro
rokowej Góry (584 m), 

b} Dolina Sidziny. 

Sidzina, największy na omawianym terenie dopływ Skawy, 
bierze swój początek na południowo-wschodnich stokach pasma 
Babiogórskiego. Pod nazwą rzeczki Sidziny wypływa u stóp 
Kielika (często nazywa się ją w dolnym biegu Bystrą), kierując 
się zrazu ku pd-wschodowi, skręca następnie ku pn-wschodowi, 
gdzie w znacznem rozszerzeniu doliny, kotlince Sidziny, przyj
muje dwa dopływy: Głazę, spływającą ze zboczy Wysokiej, oraz 
Ciśniawę, biorącą swój początek na zboczach Policy (1367 m). 
Za kotlinką Sidziny dolina jest już szeroka (około 0.5 km) i od
znacza się wybitną asymetrją, gdyż rzeka podcina silnie prawy 
brzeg. Najwyraźniej można obserwować tę asymetrję przy po
łączeniu się dolin Skawy i Sidziny, gdzie z jednej strony widać 
silnie podcięty stok Keczkowej Góry, drugi zaś (lewy) brzeg 
prawie nienaruszony przez rzekę, przyczem zaznaczaią się wy· 
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raźnie złagodzenia spadku w postaciu płaskich pagórków, tarasy 
wysokie Sidziny (por. profil). 

Rozpoczynając przegląd tarasów „ Sidziny, zau~ażyć należy 
na samym wstępie, że nie mamy tutaJ nowych poziomych, prze
ciwnie odpowiadają one najzupełniej tarasom obserwowanym 
w dolnym biegu Skawy, oraz co należy podkreślić, taras wyższy 
(II) i· wysokie (IV V) są rozwinięte może najwyraźniej w doli
nach dopływów 

1

Skawy, lepiej może nawet od takich że pozio
mów doliny głównej. 

' 

Ryc. 11. Bieit Sidziny (wieś Bystre). 

Taras niższy zaznacza się wyraźnie już przy ujściu Sidziny 
do Skawy w postaci szerokiej równiny po o~u brzegach . rzeki, 
o krawędzi wzniesionej około 2.5 m nad poz!omem rzeki. Na 
prawym brzegu szerokość jego zwolna maleJe, w końcu o~ra
nicza się on do wąskiej listwy nad rzeką, na lewym natomiast 
występuje stale w jednakiej mniej więcej szerokości i bez prz~rw. 
Zwraca tu uwagę zniszczenie go przez starorzecza. Dopiero 
w odległości około 3 km od ujścia Sidziny do Skawy taras !ewo
boczny zanika, a pojawia się na l?ra~ym brzegu o dosyc wy
raźnej krawędzi, po~ze~ z~ó~ w1dL1~~ go na le.wym brzegu. 
W tym punkcie znaJduJą uJście w ~ohrue gł~wneJ ~oczne do
pływy Ciśniawa i Głaza,. taras 'Y1ęc rozd~1ela s1~ .w~kutek 
tego na trzy części, które Jednak me występuJą wyrazmeJ w do
linach dopływów. Są to bowie~ jedy~ie. nieli<:zne. i sła~o wi
doczne fragmęty. Samą zaś kotlinkę Sidzmy za1mu1e duzy sto
żek napływowy potoku Ciśniawy, a częściowo i Sidziny (o czem 
poniżej). Na nim rozłożyła się sama wieś. Stożek t.en jest 
znacznie wyższy od tarasu (wy~okość stożka 10 m~, choc wyso
kością nie dorównywa tarasowi II, tak dobrze w!doc.znemu n~ 
lewym brzegu Ciśniawy. Taras zaś I zaznacza się meco daleJ 
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w okolicach kościoła w Sidzinie, ciągnąc się po obu stronach 
rzeki. Wysokość jego wynosi tu około 2 m, skład obserwowany 
w licznych podcięciach przez rzekę odsłania dobrze widoczne 
warstwowane tlrjr~ski. Można go jeszcze śledzić w gór
nej części doliny (wysokość jego jest nieco mniejsza), aż poza 
połączenie się Sidziny z jej dopływem Małą Sidzinką. 

Taras wyższy pojawia się niedaleko ujścia Sidziny do Ska
wy. Dobrze zwłaszcza jest widoczny na prawym brzegu na 
zboczach Pertkówki, gdzie ciągnie się na przestrzeni około 

Ryć. 12. Taras wyższy w dolinie Sidziny (widoczne 
silne nachylenie tararu ku rzece). 

1.5 km, wznosząc się swą wyraźną krawędzią 18 - 20 m nad 
poziom rzeki. Po lewej stronie zaś rzeki jest naogół słabiej 
zaznaczony. Liczne odkrywki, wynik podcinania przez rzekę, 
pozwalają na zbadanie jego budowy. Na spodzie mamy ciemno
szary lub szarawo-zielony piaskowiec widoczny w kilku punk
tach nad rzeką (por. fotogr.), wyżej warstwę gliny różnej miąż
szości (2 - 4 m) z rzadkiemi otoczakami. Taras po lewej stro
nie doliny zwolna zanika, nie z powodu zniszczenia go przez 
rzekę, ale wskutek dużej stromości stoku i związanej z tern 
łatwości zsuwania się zwietrzeliny, która przykrywa taras zacie
rając formę, lewoboczny zaś ciągnie się znacznie dalej aż po 
granicę między wioskami Sidziną a Bystrą. Na przestrzeni około 
1 km jest on podcięty przez rzekę, Dopiero kilkaset metrów 
za wspomnianą granicą pojawia się znowu po obu stronach do
liny, choć po lewej jest wyraźniejszy. 

Wkraczamy teraz w obszar kotliny Sidzińskiej, gdzie zau
ważamy pewien chaos w rozmieszczeniu tarasów. Niewątpliwym 
tylko tarasem II jest forma po lewej stronie kótliny nad Ciś
niawą, stercząca na 22 m nad dnem kotliny, bardziej w górę 
rzeki zmniejszająca swą wysokość względną do 16 m. Potwier-
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dzają to również żwiry na tarasie tkwiące w żółtawej glinie. 
Natomiast na przeciwnej stronie brak odpowiednika, nie może 
nim bowiem być forma niezbyt wyraź.na, płaska wprawdzie, ale 
nie wykazująca żadnego związku z obserwowanemi tarasami. 

Również bieg Sidziny jest tu zagadkowy. 
Dlaczego rzeka ta zamiast płynąć wprost 
do połączenia się swego z Ciśniawą (na co 
zresztą wskazuje kierunek górnej części jej 
doliny), zbacza wprost ku wschodowi i opły
wając Łysą Górę (626 m), wraca z powro
tem na pierwotną oś doliny. Wytłumaczenia 
tego faktu trzeba s·zukać w towarzyszącej jej 
Ciśniawie. Niewątpliwie powodem tego ze
pchnięcia jest Ciśniawa, potok mający dużo 
silniejszy spadek od Sidziny. Ciśniawa, spa
dając z wysokich gór (Polica) w kotlinę Si
dziny, tworzy tu stożek napływowy, który 

.... 

~\ 

:,:. spycha Sidzinę na prawą stronę kotliny. For-
~ -a ma wyżej wspomniana, nie mająca związku 
.... ~ z tarasem II nad Ciśniawą, jest właśnie stoż

rn kiem napływowym. Stożek ten ma stosun
! kowo dużą rozciągłość, zajmuie bowiem całą 
2 część kotliny między Ciśniawą i Sidziną, aż 

.:? po poziomicę 540 m (por. mapę 1 : 25 OOO). 
~ Taras wyższy sterczy dalej nad stożkiem 
] za kapliczką, oraz także niezbyt wyraźnie na 
"8 zboczach kotliny Sidziny (por. mapę). Skład 
;: jego można śledzić w dolinie Ciśniawy, gdzie 
o podcina ona silnie wyżej wymieniony taras, 
a'.: odsłaniając u dołu warstwy szarawo - bruna
M tnego piaskowca, dalej ku górze 2 m war-
- stwę gliny, w której nierzadko spotykamy 
.; materiał rzeczny (glina ku górze silnie spia
& szczona); pozatem zauważyłem w pobliżu tar-

taku w Sidzinie warstwę otoczaków (0,5 m) 
na skale, bezpośrednio pod czystą gliną. 

Tasas III nie istnieje zupełnie w dolinie 
Sidziny, jak zresztą w całej części biegu Ska
wy i jej dopływów na pn. od Jordanowa. 
Natomiast poziom bezpośrednio wyższy (IV) 
jest dobrze widoczny. Zaznacza ~ię . on Je: 
dynie tylko na lewym brzegu dz1ęk1 wyzeJ 
wspomnianej asymetrii doliny, a więc na 
wzgórzu Jaśkówka, na wysokości 489 mi choć 
jest nieco zniszczony przez erozję i denudację, 
to jednak wznosi się na 59 m nad poziom 

rzeki. Z wierzchu obserwujemy żwiry dobrze zachowane w war
stwie gleby pokrywającej taras. Następny punkt j':go występo: 
wania, to wzgórze naprzeciwko dworu w BystreJ, wysokości 
505 m (54 m wys. względnej}. I tu mamy liczne żwiry na tara-
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sie. Dalej śledzimy go na stoku wzgórza „Na dziale" (523 m), 
również ze żwirami, choć mniej licznemi niż poprzednio. Osta
tnim punktem, gdzie można go zauważyć, jest wzgórze Jarominy. 1 

Tu taras zaznacza się na stoku w wysokości 532 m (53 m wys. 
względnej) z ubogiemi żwirami. Wyżej w górę rzeki brak go 
zupełnie. Wszystkie opisywane punkty stanowiły dawniej jedną 
płaszczyznę, dziś zniszczoną przez potoki spływające z pasma 
Babiogórskiego, które tę płaszczyznę podzieliły na części, ster
czące dziś jako szczątki tarasów. Podkreślenia godnym jest fakt , 
że na wszystkich obserwowanych poziomach odnalazłem żwiry I 
rzeczne. 

Taras V, następny z kolei, zaznacza się doskonale w dolinie 
Sidziny. Jest to cały szereg punktów położonych jak i poprze
dnie tarasy na lewym brzegu rzeki (często nad niemi, por. mapę), 
na prawym zaś brak zupełnie jego · odpowiedników, podobnie 
zresztą jak i ·u poprzednio omówionego poziomu. Pas wysokich 
tarasów stanowią punkty 541, 546, 547, 564 m na lewym brzegu, 

Ryc. 14. Odkrywka w tarasie niższym 
(Rokłciny nad Rabą). 

a· odpowiada im z prawej strony jedynie przy ujściu taras opi
sany już poprzednio, a należący już do Skawy. Widzimy wi~c, 
że poziom ten jest wykształcony bardzo wyraźnie w doline Si
dziny; prócz tego wszystkie opisane punkty mają na sobie resztki 
materiału rzecznego, które stwierdzają rzeczne ich pochodzenie. 
Wreszcie tarasy te przechodzą zupełnie wyraźnie w opisane 
poprzednio tarasy wysokie (V) w przełomie SkaW)I przez pasmo 
Naroże-Przykrzec. W górę rzeki brak tak wyraźnie rozwiniętych 
poziomów, na lewym bowiem brzegu zostały one zniszczone 
przez Ciśniawę, dalej zaś na stokach Kielika (Plebańska Góra 
669 m) już ich odnaleść niepodobna. Jedyny wyjątek stanowi 
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wyraźne zrównanie (620 m) koło kapliczki w Sidzinie, materjału 
rzecznego jednak na wierzchu brak; również na prawym brzegu 
obserwujemy podobne załamanie stoku z nielicznemi otoczakami 
na wierzchu. Wysokość tych listw wynosi około 812 m. 

Wspomnieć jeszcze należy o tarasach wysokich w dolinie 
Głazy. Ten mały dopływ Sidziny nie posiada zupełnie rozwi
niętego systemu .tarasów wysokich, niemniej jednak .~?żn~ tam 
zaobserwować ciekawy fakt. Oto na wschód od hnu między 
działem wodnym Toporzyska z Głazą a szczytem W ostojo wa 
(741 m), można zauważyć niewątpliwy poziom, pochodzenia rze
cznego (żwiry z miejscowego piaskowca. silnie zwietrzałe). W nios
ki odnośnie do roli powyższego poziomu omówię w końcowych 
ustępach pracy. 

Tarasy wyższe (VI, VII) są bardzo słabo zaznaczone w d<;>
linie Sidziny, wielka stromość stoków nad tarasem V powoduJe 
spełzywanie materiału, co oczywiście ma swój wpływ na ich · 
wykształcenie. 

Taras VIJ występuje w pobliżu ujścia Sidziny na wysokości 
około 570 ro. Natomiast taras VI zaznacza się tylko na wzgó
rzu Jarominy, powyżej tarasu V (585 m). Oba punkty są .to 
oczywiście tylko zupełnie wyraźne wystąpienia obu tych pozio
mów, pozatem można zauważyć kilka innych, które jE:dn.ak są 
tak słabo zaznaczone, że uważam za zbędne zaznaczame ich na 
mapie tarasów, jak również s;2czegółowsze. ich oml!-wianie: ~~a 
powyżej omówione punkty świadczą, że poziomy te Jednak istmeJą 
w dolinie Sidziny. 

c) Dolina Toporzyska. 

Krótka ta dolinka dopływu Skawy· stanowiła bardzo ważny 
etap badań na naszym terenie. Faktem, zwracającym zaraz na 
siebie uwagę, jest jej położenie w stosunku do doliny Skawy, 
które zdawałoby się świadczyć o przeciwnym biegu Skawy; do
linka zwrócona jest bowiem swoim wylotem na NO, a część 
meandru Skawy stanowi jakby dalsze jej przedłużenie. 

Potok zaczyna swój bieg odrazu w szerokiej dolinie, która 
jest już bardzo przeobrażona, stoki naogół niezbyt strome, bez 
załamań, wyrównane, zwłaszcza stok pn-zachodni. Dno również 
wyrównane, choć zwraca tu uwagę wielkie wcięcie wgłąb P?
toku tak, że taras I jest nieco wyższy, choć naogół występuJe 
rzadko i nie zaznacza się wyraźnie. Lepiej widoczny jest on 
jedynie przy ujściu Toporzyska do Skawy, gdzie jest podobnie 
wykształcony, jak w dolinie górnej Skawy. Obserwować można 
silne jego pochylenie ku rzece (3- 5°/0) może największe na ca-
łym badanym obszarze. . 

Taras II występuje bardzo rzadko; nieliczne je~o ślady znaJ
dujemy koło ujścia Toporzyska, prócz tego w kilku punktach 
na prawym i lewym brzegu rzeki (por. mapę). Czasem spotyka 
się także na stokach doliny (np. w poblizu dworu) żwiry na wy
sokości odpowiadającej tarasowi. 
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Jest rzeczą uderzającą, że poziomu III niema zupełnie w do
linie Toporzyska, przynajmniej nie można go było w typowej 
postaci wyróżnić. Szerokie dno dolinne podchodzi na obu 
brzegach do krawędzi tarasu V, nie zostawiając niemal miejsca 
na zachowanie się tarasów pośrednich. Biorąc zaś pod uwagę, 
że taras ID jest naogół w dolinach innych rzek słabo zaznaczony, 
przypuścić można, że zoetał on w dolinie Toporzyska zupełnie 
zniszczony. Nieznaczne listwy i załamania stoków występujące 
miejscami, szczególnie na lewym brzegu rzeki, pozwalają na 
przypuszczenie, że brakujący taras istniał tu istotnie. . 

Taras IV obserwujemy tylko w jednym punkcie, na prawym 
brzegu rzeki. w formie zrównania stoku z nielicznemi żwirami 
na wierzchu. 

Taras V, wykształcony o wiele wyraźniej, zaznacza się przy 
ujściu na wysokości 518 m, oraz nieco dalej w górę rzeki 
w punktach. 560 i 564 m. Dwa ostatnie punkty są dobrze wy
kształcone Jako forma, brak na nich natomiast zupełnie mater
iału rzecznego, Tarasowi 564 m odpowiada po drugiej stronie 
inny tej samej wysokości. Natomiast na przeciwnym (prawym) 
brzegu brak najzupełniej odpowiedników powyższych. 

Ś Z poziomów jeszcze wyższych zaznacza się tylko taras VI. 
ledzimy go na lewym brzegu w dwóch punktach (586 m i po

niżej punktu 592 m), oraz jego odpowiednik na przeciwległym 
brzegu. 

5. Dolina Raby ł jej dopływów. 

d) Dolina Raby. 

Dolina Raby wykazuje na naszym terenie dwukrotne silne 
rozszerzenie; największe spotykamy w okolicach Rabki, przy 
połączeniu się Raby z potokiem Ponice. Drugie występuje koło 
Mszany Dolnej i podobnie jak pierwsze jest erozyjną kotlinką, 
wytworzoną przez Rabę i jej dopływy. Powyższe kotlinki są 
rozdzielone znacznem zwężeniem doliny między Luboniem 
a pierwszemi pasmami Gorców (Potoczkowa 747 m). ' 

Sama zaś Raba na odcinku od źródeł aż po kotlinę Rabki 
pł_vnie wąską, zwartą bardzo doliną, o stromych zboczach, na 
połnoc natomiast od kotliny Mszany Dolnej zmniejsza się spa
de~ rzeki (w części górskiej wynoszący średnio 18°/0 tu zaś 7°/

0
), 

dolma rozszerza się (1 - 1.5 km). Stoki doliny oddalone zna
cznie · od siebi~ są zniszczone przez dopływy boczne. To znisz
czenie i wymodelowanie stoków wszędzie dosyć silne, a najwy
raźniej widoczne na północnych zboczach Gorców (Potoczkowa, 
qrze.biE:ń), oraz na stokach Lubonia - jest tutaj uderzającem 
ZJawiskiem. 

Przegląd tarasów doliny Raby zaczynam od tarasu naj
niższego. Raba, wypływająca z pod przełęczy Przysłop (715 m), 
ma dolinę bardzo wąską tak, że początkowo niema w niej 
miejsca na rozwój dwóch niższych poziomów O, II), stąd taras I 
pojawia się nieco dalej w pobliżu punktu 638 m w postaci nie-
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b brzegach rzeki. Wąskość doliny 
znacznych fragmentók' po O d ją jego zniszczenie po obu brze
i liczne zakręty rze i pow o u d , . ego zaznacza się bardzo 
gach rze.ki! w~~utekb c~_ego ~rawiar~a! Wysokość jej mierzona 
niewyrazme, Jest o mzona 1 za kt 576 m wreszcie przy 
k!lk~),<rotnie kołR iien~i:fu'n~oł~in'1!i ;rzeszło' 1 m, skład z~ś 
uJściu dopływu a Y d . . h rzez rzekę ma w warstwie 
tarasu obserwowany w. po c!ęc,iac · P ek i niewielkie głazy. Da· 
wierzchniej nieu~arstwi~:my z~ir! pi~wie 

O 
Rabę Wyżną, dolina 

lej na przestrzem od Bielanki az J?T ·ęp do ledwie widocznych 
st~je się tak wąską, że taras ogramcza s1 

skrawków. . R b największe~o zwężenia 
. . D?piero P? dopusBcze:,:te!r(869 i!) \ Rabską G?rą (78~ m), 
1e1 dolmy pom1ę zy es 1 wó' w ływ na powierzchmowy 
rozsze!za się 0!18: zwoi{1i;· coWaż!ej )es{on doskonale widoczny: 
rozwóJ tarasu; 1uz w a bte g Y koło zakola Raby, a szerokośc 
~właszcza ~a pJa1io rzLi~zne odsłonięcia przez rze.kę, ~zy 
1ego wynosi tu o . m. twierdzenie prawie wszędzie pias
też sztuczne, pozwata1_ą . n~ .s Jedna z takich, najlepiej po~w~
ków warstwowa~yc kł i lwirow ianego tarasu, odkrywek zna1du1e 
łających rozeznac. ł a oRalie Wyżnej gdzie mamy od góry: 
się poniżt b ko~ol~:i :iżet d~obne war;twowania żwix:ów z pias
warstwę g e y ' iewyraźnem warstwowamem 0,5 m, kiem 1 m, szuter rzeczny z n 

Ryc. 15. Taras wyższy w Rabie Wyżnej . 

. . k z Rab Wyżną taras niższy prze-
nie co niżeJ znów piase · t n t! wykształcony bardzo wy-
ch?~zi na. bdrze~ s~;~::·od~~!ni~za go stok tarasu wyższego cm. 
razme,. z. 1~ neJ brze zaznaczona krawędź. Na lewym brze~u 
z drugie] Jego ~o. . t . dnak słabo widoczny (brak krawędzi), 
występuJ~ rówrez, 1es Je k 1 j Za dopływem Rokiciny charak-
~~zi;f:;Je /:by r~~e:!z si~ e~yraźnie, staje się nieco podobny 
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do charakteru biegu górnej Skawy; rzeka meandruje, ale spadek 
jest tu jeszcze stosunkowo duży, dwa ra.zy większy niż na od
cinku tej samej długości u Skawy (Raba 20 m, Skawa około 
10 m na 3 km). 

To meandrowanie ma oczywiście swój wpływ na rozwój 
tarasu, który stosując się do biegu rzeki, występuje raz na jed
nym lub na drugim brzegu rzeki. Podkreślić należy niezwykle 
wyraźną na tym odcinku biegu rzeki krawędź tarasu. Prawy 
brzeg rzeki w okolicach Chabówki odsłania profil następujący: 
wierzch to cienka warstwa gleby 10 cm, dalej warstewki piasku 
z gliną, bardzo wyraźnie widoczne (40 cm), niżej grubsza warstwa 
gliny z otoczakami (70 cm), potem szuter rzeczny również war.
stwowany.1) 

Za Chabówką dolina znów się zwęża na przestrzeni około 
1 km, wskutek czego taras zanika na tej przestrzeni zupełnie; 
bezpośrednio za tern nieznacznem zwężeniem mamy już kotlinkę 
Rabki. 

Tutaj taras I zaznacza się bardzo wyraźnie choć tylko na 
jej brzegach, sam bowiem środek zajmuje szeroki stożek napły
wowy potoku Ponice, znacznie wyższy od tarasu. Raba płynie 
tuż u podnóża południowego stoku Lubonia, niszcząc prawie 
wszędzie omawiany poziom tak, że występuje on jedynie na 
lewym brzegu, Krawędź jego jest tutaj bardzo słabo widoczna; 
częściowo niszczą ją dopływy Raby, spływające ze stoków Lu
bonia (Luboński, Miedziański potok), pozatem wyżej wspomniane 
ogólne zwężenie doliny ma wpływ na jego słaby rozwój powierz
chniowy. Również i skład jego jest bardzo mało odporny na 
działanie erozji rzecznej (1 m piasków u góry, niżej otoczaki) 
i sprzyja łatwemu niszczeniu krawędzi, która też poza nielicz
nemi wyjątkami (stacja kol. Zaryte) jest na przestrzeni od Rabki 
aż po Rabę Niżną zupełnie zniesiona. Dopiero dalej z biegiem 
rzeki zjawia się on ponownie w Rabie Niżnej, krawędź jego 
staje się znów wyraźna, ciągnąc się przeważnie po lewym brzegu 
rzeki. Szerokość tarasu jest tutaj niewielka, nie przekracza 
bowiem 200 - 300 m, odkrywek brak prawie zupełny. 

Na tymto poziomie mamy w tej okolicy ślady tarasu nieco 
wyższego (4 - 5 m), nie różniącego się zupełnie od wyżej oma
wianego, prócz nieco zwiększonej wysokości (taras stadialny). 

Bardziej w dół rzeki dolina nieco się rozszerza, zbliżamy 
się bowiem do okolic kotlinki Mszany Dolnej. Tu taras niższy 
(404 m) ogranicza się jedynie do lewego brzegu rzeki i jest 
przez szeroko rozlewającą się Rabę zniszczony i zaznacza się 
jedynie na brzegach doliny; krawędź jego jest i tu zatarta, stoki 
słabo zaznaczone. Dopiero za zakrętem drogi z Raby Niżnej 
do Mszany Dolnej występuje bardzo po obu stronach rzeki, do
lina wydatnie się rozszerza, co niewątpliwie ma swój wpływ na 
Powierzchniowy jego rozwój choć liczne starorzecza i ramiona 
rzeki niszczą powierzchnię tarasu. 

1
) Nie mamy więc składu , odpowiadającego składowi tarasu nad Skawą. 



W kotlince Mszany Dolnej, tuż koło zakrętu . drogi, zaznacza się 
dość dobrze forma przypominająca taras, której jednak wyso
kość przekracza znacznie wysokość omawianego poziomu, wy
nosi bowiem ponad 6 m. Bliższe zbadanie tego 11tarasu''. zwłasz
cza od strony potoku Mszany, pozwala jednak na stwierdzenie, 
że jest to stożek nasypowy potoku Mszany, który przez pod
cięcie przez Rabę nabrał cech tarasu (krawędź). Omawiany zaś 
poziom występuje w widłach dwóch rzek Mszany i Raby. 

W szerokiej obecnie kotlinie taras I zaznacza się dosko
nale (400 m szerokości), choć krawędź jego nie jest zbyt wyraźna. 
W okolicach Kasiny (369 m) rozwinął się na prawym brzegu; 
Raba w szerokiej dolinie płynie nieco kapryśnie zakolami, jak 
również rozdziela się na kilka ramion, co powoduje jego pod
cinanie i obniżanie. Wysokość tarasu nie przekracza na tym 
odcinku 2· m, a skład, który można śledzić w wyżej wymienio
nych podcięciach, -przedstawia się np. koło Kasiny następuj~co: 
piasek z otoczakami (1 m), niżej ten sam materiał, ale z · lekką 
przymieszką gliny, potem gruby żwir rzeczny. Widoczne jest 
również wyraźne warstwowanie. Na odcinku rzeki nieco bar
dziej na pn. jest on na pewnej przestrzeni zniesiony całkowicie; 
fakt ten ma miejsce tuż przed ujściem Lubienia do Raby, gdzie 
meandrująca Raba zniszczyła go po obu brzegach. Za ujściem 
Lubienia taras początkowo ogranicza się jedynie do prawego 
brzegu, poczem zjawia się na lewym, gdzie łączy się z tarasem 
niższym dopływu Raby Krzczonówki. Tuż przed ich połącze
niem rzeka odsłania budowę tarasu identyczną niemal ze skła
dem odkrywki wyżej wspomnianej. Dalej w dół rzeki, za ujściem 
małego dopływu Suszanki do Raby, taras I zaznacza się bardzo 
słabo. 

Tara• wyłazy (U). 

Nad tarasem niższym występuje w dolinie Raby bezpośrednio 
\ wyższy (ID, górujący średnio nad poziomem rzeki około 15-20 m. 

Pierwszy jego punkt występowania w tej dolinie mamy nie
daleko źródeł w postaci zgoła niewyraźnej. Jest to listwa na 
zboczu ze żwirami, wysokości niższej niż normalna wysokość 
tarasu, bo około 12 m nad poziomem rzeki (por. mapę}. Poczem 
brak go zupełnie na dłuższej przestrzeni i tylko fragmenty jego 
śledzimy na zboczach doliny. Są one lepiej widoczne koło sta
cjj kolejowej w Sieniawie jak również w pobliżu dworu. Wy
sokość tych resztek wynosi około 12 m nad poziomem dna doliny. 
Są one lepiej widoczne koło . stacji kolejowej w Sieniawie, jak 
również w pobliżu dworu. Wysokość tych resztek wynosi oko-
ło 12 m nad poziom dna doliny. 

Dopiero przy ujściu potoku Bielanka widać nad tarasem 
niższym s_tok (14 m) z wysoką krawędzią. Jest to właśnie oma· 
wiany poziom, podłoże którego stanowi szarawy piaskowiec ma
górski, na wierzchu materiał akumulacyjny niezbyt dużej miąż
szości (żwiry w glinie 1 m}. Wierzch przykryty materiałem zwie
trzelinowym naniesionym ze stromo nad tarasem wznoszącego 
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się stoku. Na przeciwnym brzeg k' b k . 
odpowiednika skutkiem podcięcia ust~ke 1 ra Rn6zupełniej jego 
stronie ujścia Bielanki Oewy brzeg R rz)ezt a ę. Po drugi~j :1 .Y aras zaznacza się 

. ,. 

•' I 

~ó~mez, choć na niezbyt du
zeJ po~ierzcbni, gdyż wyżej . 
WSJ?Ommane zwężenie doliny 
sto! n~ prze~zkodzie jego roz
wo1ow1 powierzchniowemu 

Tuż przed Rabą Wytną 
iamy słabo widoczne jego 
ś ady (por: D?-apę). W samej 
Rabie WyzneJ poJawia się po 
obu brzegach • rzeki w dosko
nale wykształconej formie. Jest 
to na prawym brzegu dobrze 
z~n!lczony próg o stoku wy
razme żło~kowanym (por. fo-. 
togr.)! z w1e~zc~u przykrywa 

b
go g}~a naniesiona ze stoku,· 

i r:ak Jednak odkrywek pozwa-
łQ ~ la1ąc~c~ na określenie miąż

~ sz?śc! Jego warstwy akumula-
1 cyJnet, Na lewym brzegu wy
E st~puJ~ również wyraźnie i cią-

~ \ '" JJ >- g~ue się. na dłuższeJ przestrze-
l\ ... ~ ~ \ l 2 !I F1i·Pow1erzcbnia je~o jest nieco 

~ ~ a is~a, zmodyfikowana przez 
~\ ~ g_ eroz1ę _(spływające do Raby 

. , 

~ .. ..:: maleflkie ~trugi). Z pod war-
"' !::.! et stwy . nan1esione~o ze stoku 

i\ J~ materJa~u . _ zwietrzelinowego,' 
'\ ~\ \ [I ~ po~o~me Jak naprzeciwległym 

u !aras1e, przeziera gdzieniegdzie 
• Qj. & 1egdoł ~kład, widać budujący 

po oze. drobnoziarnisty sza-\ ~t .. \ ,:: ~ rawy p1ask?wiec, ~yżej drob-
.1 :\ .., ne otoczaki w glmie dobr 

z zachowane. ze 
\ Taras prawoboczny jest 

>\ w stronę Rokicin porozcinany 
~\ prze~ do~ływy Raby, lewo-

\ \ brzezny ciągnie się niemal bez 
f ;zeRkY. (po pu~kt 523 m). Ko-

o icm wierzch tarasu 
przykrywa warstwa glin (2 m) 
wśród kt.órych znaleść możn~ 
~r?bn~ ziarenka piasku, powy
ze! nich mamy gliny silnie 
spiaszczone. W tychto glinach 
zauważyć można dużą ilość 
drobnych ziarenek b' ł 1a awego 
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kwarcu. Wysokość wspomnianego tarasu w tych okolicach waha 
się poniżej 20 m (Raba Wyżna 19 m, Rokiciny 17 m). Wykazuje 
on tu większy spadek od spadku rzeki, co należy kłaść na karb 
wzmożonej erozji na obszarze bardziej na północ. O ile poziom 
prawoboczny jest stale aż do Chabówki dobrze widoczny, o tyle 
znów zaznacza się słabiej na lewym brzegu rzeki (dział wodny 
między Rabą i Skawą). 

W okolicach Chabówkj taras II góruje swym wyraźnym 
16 metrowym stokiem nad poziomem rzeki. Wierzch jego przy
krywa glina; w pobliskiej cegielni można łatwo przyjrzeć się 
owej glinie, z wierzchu jest prawie czysta, im niżej tem więcej 
otoczaków i żwirków. Jest to zjawisko na tym obszarze prawie 
wszędzie spotykane, stale daje się zauważyć pokrycie tarasów 
(również i wyższych) gliną. Zwraca tu też uwagę silne pochy
lenie ku rzece płaszczyzny tarasu (2 - 3°/0) . 

Za Chabówką występuje on dalej na północ tylko na le
wym brzegu, na prawym brak go zupełnie. W okolicach Rabki 
zniszczony jest przez Ponice i Słonkę (prawy brzeg), oraz przez 
Zabornię, spływającą ze stoków Dzielca (lewy). Występuje więc 
dopiero na stokach Pilnej (zwanej także Banią), ale i tu jest 
zniszczony i obniżony do wysokości 14 m. Na wierzchu obser
wujemy rzeczną żółtawą glinę, niekiedy z wtrąceniami nieli
cznych drobnych otoczaków fliszowych. Podłoże tarasu buduje 
jasno szary drobnoziarnisty piaskowiec ciężkowicki (1). Na prze
ciwległym brzegu nie mamy tu żadnego odpowiednika. 

Dalej widzimy go przy drodze do Skomielnej, ale jest tu 
bardzo przeobrażony wtórnie, dopiero w okolicach Zarytego 
można śledzić dobry jego rozwój. Wprawdzie forma nie za
znacza się tak klasycznie, jak pod Rabą Wyżną, niemniej jednak 
jest bardzo wyraźna, choć czasem zaciera ją osadnictwo. Osa
dnictwo bowiem, mało mając miejsca w samej dolinie, podcho
dzi ku górze, niszcząc stok tarasu wyższego, łagodząc czasem 
bardzo wyraźną krawędź. Wysokość tej krawędzi nie jest w tych 
okolicach zbyt wielka, dochodzi bowiem najwyżej do wysokości 
16 m. Występuje ona wyraźnie koło stacji kolejowej Zaryte 
(lewy brzeg) i nieco dalej koło zakrętu Raby ku pn-wschodowi. 
Natomiast po przeciwnej stronie rzeki zaznaczają się tylko ślady 
omawianego poziomu, obniżone i zniszczone, jak np. koło za
krętu Raby pod Zarytem i w pobliżu ujścia potoku Olszówka. 
Slady te widzimy również nieco dalej, mniej więcej aż do punk-
tu 413 m. 

Na prawym brzegu śledzimy taras Il poniżej wz~órza Pu
karzykowej, poczem niema go zupełnie po obu stronach rzeki 
na przestrzeni około 3 km, prawie aż do okolic Mszany Dolnej. 
Co się zaś tyczy składu, to podaję niżej kilka odkrywek, które 
można zaobserwować na tym odcinku. I tak, niedaleko stacji 
kolejowej Zaryte taras składa się u dołu z litej skały (piasko
wiec ciężkowicki), z wierzchu pokryty jest warstwą żwirów 
(piaskowiec gruboziarnisty zielonawo-szary) średniej grubości 
(1 m), wyżej z gliny silnie spiaszczonej. We wspomnianym punk-
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cie, koło zakrętu Raby w t · . 
cyjnej tarasu otoczaki' z Y!i!!';.1~ta spodz1et warstw_y akumula-
ku górze z wkładkami żwirów z r . ne!!ł wars :W?warue°:1, potem 
trzelinowy, niewątpliwie naniesio py1asluemt • kwyzeJ materJał zwie-

Nast ne nk . n ze s o u. 
Mszany D~n j 1.u ł ty Jego wyst~powania mamy w okolicach 
tarasu II jest etu ba~lakrętu ~rogi po.nad t~rasem. ni~szym. Stok 
niewielka; powi kszazo ~yrazny, .choc pow1e.r~chma. Jego naogół 
Na przeciwległyiii brze:: ~n~od1eio bardzóteJ z biegiem . rzeki. 
wznoszą się nad t k 1 . n ~za wzg rza Adamczykowa 
ras:: )II, koło drugi:::: n:ti;:i';Jm z~k~:f ;ą1/l!f oc/~aogrmu eknotyl ~a-
we„o mamy go już w ł . , . , 1> eJo-
19 m nad dnem dol' zub/1~ wyrakne! f~rm1e sterczącej około 
równie trudniej go ~id~ntyfik~~~nc,Y lłdotJm~t ~s1zany D~lnej nie-
poz·o d . . . , 1S yz mewie e wystaJe ponad 

i m, poprze mo Juz opisanelło st 'k ł Dolnej. 1S oz a nap ywowego Mszany 

mnie .c~a r!:~gół kotlinka Mszanx jest obramiona przez taras Il, 
Rabąl tu wyysoknoaśd' !vigszaną, . mz. po lewej stronie kotliny nad 
M 

· . c Je o przenosi 18 m w t · . szaną Jest niższy (15 m) skutk' d '· J?ros prz~c1~m~ nad 
on po obu brzegach rzeki poza 1i~:1rn~ M~c1a. Dal~J. etą.gm': si~ 
po punkt 372 m. Tutaj zanika na dł . . zany, tmmeJ. w1ęceJ az 
brzegu a . uzszeJ przes rzem na lewym 
piero kJ o L~bie:~ u:~r:uJ~o si:1 tJl~? wyrl aźna krawędź. Do-
wznosi się · · · d e ztc na ewym brzegu, gdzie 
Specjalnie ~;~~ź:!zedaje Ps~:rz;~ni.eg,o nad poz

1
iom ~zeki (20 m). 

a Lubieniem (383 m) 0 lew ziec na .cyp u między Rabą 
stronie jest to tylkd' w wi!ks b~z~gu rze~~ po I?rzeciwnej zaś 
mniej lub więcej dobrze zaznac zo c1 wyp~ ów sl~d . krawędzi 
przestrzeni między dopływami W%' rat.1 "':Ystęp'tt Jeszcze na 
Jako wyraźny próg, sterczący 20 _ J1 u deme~ 1 rzczon.ówką, 
lewym brzegu zaznacza . d b na . poziomem rzeki. Na 

. Kiczory aż po Suszankę. Sskfud ra:::u do~1ero bod dopły~u Ra~y 
lu punktach, a więc koło Zar bek mozn~ o . serw~wac w w1e
~z!e podłoże tarasu stanowią ęłupki ~!!m;ub1!l1a (wieś); na spo
zeJ mała warstwa (1 m) materiału aku . 1 e, z!e ona wo szare, wy
krywa glinu o charakterze lessowym. mu acyJnego, a na tern po-

Taraa m. 
Ponad tarasem II wyst · d I' . R · 

go śladów nie odnalazłem ;~u~ł ':" 0 true. . aby poziom, które-
Skawy, wysokości około 35- Io me tl dol!me dol~ej i. _ś~edniej 
tar~s wyższy (Il), bo ten nie prz:n~i nf d10: rzeki: ~1e Jest to 
czeJ pewne pozory prawdopod b' , t g Ył ysokosc1 25 m, ra-. · t o 1ens wa mia oby przy . 
~e Jes to obniżony taras bezpośrednio . puszczente, 

~~::caz; zt:~:sa}\,Ć ti0:z:~ k~~:jryi::ipier t;{i~~ZI1~!
1
:~n!~ k1gr;i~ 

czynienia z osobnym poziomen:· w k~lk w1~ cz~, _ze makmy tu do
lazłem na omawianym oziom' '. . I u r wruez pun łach zna
rzecznem pochodzeniu: te zw1ry rzeczne, świadczące o jego 
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Stwierdziłem jego istnienie koło Rokicin w pobliżu punktu 
548 m, na wysokości 39 m nad rzeką, następny jego punkt wy
stępowania znajduje się vl dużej odległości od pi~rwszego, bo 
dopiero w okolicy Rabki 518 (38 m wys. względ.ne)). na prawy~ 
brzegu rzeki. Potem brak go zupełn!e na dłu.zs~eJ przestrzem 
i zauważyć go dopiero można w okolicach Lubiema, na lewym 
brzegu koło punktu 383 ~· gdzie bardzo wyr~źnie wys~ępuje. 
Ostatni wreszcie fragment Jego na obszarze doliny górneJ Raby 
mamy koło potoku Suszanka, na wysokości 38 m ~ad rze~ą. 
W tych dwu ostatnich punktach znalazłem na tarasie materiał 
rzeczny. Taras ten, jak później wyjaśnię, będzie miał duże zna
czenie dla określenia związku górnej Skawy z Rabą. 

Tara• IV (50-60 m). 

Bezpośrednio nad tarasem dopiero co omówionym widzimy 
w dolinie górnef Raby poziom nieco wyższy (IV), którego ślady 
są jednak bardzo nieliczne. 

Po raz pierwszy zaznacza się on na lewym brzegu. Raby, 
w okolicach Sieniawy, koło punktu 649 m, na wysokości 5~ m 
nad poziom rzeki. Jest t~ tylko ~obrz': ~ykszt~łcony p~~iom 
bez materjałów akumulacyJnych. Nie zna1du1emy ich rówmez na 
tarasie występującym bezpośrednio przy wyżej omawianym, tuż 
przy ujściu Bielanki na wysokości 59 m nad poziom rzeki (632 m). 
Dopiero w pobliżu Rokicin, na wysokości 666 m (56 m wys. wzgl.), 
znalazłem pod warstwą gleby i glin materiał rzeczny w postaci 
kilku otoczaków z drobnoziarnistego piaskowca. Mamy również 
nieco dalej na przeciwległym brzegu odpowiednik dopiero co 
wspomnianego tarasuj jest on jednak tak przeobrażony wtórni.e, 
że niepodobna omawianej formy uznać za taras, zwłaszcza, ze 
brak najzupełniej materiału akumulacji rzecznej. 

Następnie wyraźne już wystąpienie tego poziomu obserw.u: 
jemy na stokach Dzielca. Są to punkty 528, 534, 529 m. J?awmeJ 
stanowiły one jedną płaszczyznę na lewym. brzegu rzeki,. którą 
następnie rozdzieliły na poszczególn~ od.emki. małe potoczki spły
wające ze stoków Dzielca. Odpowiedmk teJ płaszczyzny mamy 
po drugiej stronie rzeki, choć słabo zaznacz~ny (53~ m). .z ze
stawienia wysokości widać, że tarasy po leweJ strome dolmy są 
silnie obniżone, zwłaszcza taras leżący nad Chabówką (528 m). 
Ten sam poziom obserwujemy na zboczach Lubonia ponad Za
rytem, wzniesiony na 60 m nad poziom rzeki (5~7 m), oraz na
stępny nieco dalej (506 m). Na obydwu tych poziomach znalaz
łem bardzo nieliczne otoczaki. Odpowiadający powyższym po
ziom występuje również na prawym brzegu rzeki napr~eciwko 
stacji kolejowej Zaryte. Materiału rzecznego brak zupełme. Dwa 
następne tarasy spotykamy ~a lewym brzegu, jeden na ~boczac~ 
Działu drugi PukarzykoweJ. Żwiry rzeczne są na mch dośc 
liczne,' choć forma zaznacza się naogół bardzo słabo. Dalsze wy
stępowania tego poziomu śledzimy jeszcze nad kotlinką Mszany 
na lewym brzegu Raby (446 m), choć niezbyt wyraźnie. Ten 
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sam poziom dobrze wykształcony obserwujemy jeszcze na tym 
samym brzegu na wzgórzu zwanym Polkówka (420 m). Ostatnie 
wre~zc!e fragmenty .zn~jdujemy po obu stronach dopływu Raby, 
Lubiema (404, 406 i meco daleJ 402 m}. Są one doskonale wi
doczne, zwłaszcza w p~cie 406 m, który sterczy wyraźnie nad 
tar~sem III, co zarazem Jest dowodem, że taras 111 jest osobnym 
~oz!omem, nie stoj~cym .w żadnym· związku z tarasem IV (obni
zerue), O przynalezności wspomnianych poziomów do omawia
nego tarasu świadczy prócz ich wysokości (60 m wys wzg}) 
także i materiał rzeczny na wierzchu (choć bardzo ni~liczn;): . 

Tara• V (80-100 m). 

Dalszym poziomem zaznaczającym się doskonale a z tara
S?w wysokich najlepiej w dolinie górnej Raby, jest ta~as V. Po
zio1;11 . !en, który z~?lei omówię, nietylko daje się zauważyć 
lepieJ ~ako .forma, n~z taras .IV, ale również znacznie częściej 
znaleśc mozna na mm materiał akumulacyjny. Co więcej odna- 1 
lazłem na nim materiał tatrzański. ' 

Poziom, o którym mowa, występuje w dolinie Raby tuż nad 
tarasem II na wysokość 712 m, następnie obserwujemy go koło 
punk!u 727 m n~ lewyl? brzegu, oraz nieco dalej po tej samej 
strome w punkcie 690 i 685 m. W tym ostatnim punkcie taras 
zaznacza się w bardzo ciekawej formie. Spływający tu potoczek 
dopływ. Raby, niszczy go w części dostokowej, powodując od~ 
dz1ele01e tara~u od stoku wzgórza. Naprzeciw wyżej wspomnia
nych występuJe poziom 686 m nad stacją kolejową Sieniawa. 
Punkt to dla naszych badań niezwykle ważny. Na tern wyraźnem I 

wzgó~zu znalazłem bowien prócz materiału rzecznego karpackie
go (piaskowce gruboziarniste}, również i materjał tatrzański w po
staci ot<;>czakó~ granitowy~~ (3 sztuki) i z piaskowca permskiego 
(2 ~ztuk1). ';rkw1ą one w gbme na szczycie wzgórza razem z ma
tenałem fliszowym. Ten sam poziom ciągnie się dalej po obu 
b~zegach rzeki, a wszystkie poniżej wymienione wzgórza stano
w1łr przedtem jedną cał?ść. Są to punkty 686 m na lewym brze
gu .1 668 na prawym. Nie trzeba również dodawać, że dawna 
dolma była znacznie szer.sza od dzisiejszej, jeden bowiem rzut 
oka na m~pę. tarasów świadczy o tern i temu też zawdzięczamy 
zachowame się otoczaków tatrzańskich. 

Ze względu na wielką ważność przełęczy Pieniążkowickiej 
dla nasuwają~yc~ się tu .zagadnień (15, !6) oraz dla dokładniej
szego zrozum1e01a rozwoJu tarasów dolmy Raby i zaokrąglenia 
obra_zu, objąłem również .badaniami dolinę dopływu Raby Bie
lank! (tylko !arasy wysokie). Badania dały wynik nadspodzie
":a~e pomyslny, gdyż w przedłużeniu przełęczy Pieniążkowic
kieJ odnalazłem cały szereg tarasów (V) - 706, 671 m na pra
wym. br~egu Bielanki, oraz 702, 698, 680 m na lewym. Z wyżej 
wym1e01onych punktów niektóre zawierają ślady materiału rze
cznego, a na~to dwa z nich tzw. Jardusówka (671 m) i Folwarki 
(~Om) mater1ał tatr~ań~ki (oto.czaki g!~itowe i z piaskowca perm
skiego 6 sztuk), zna1du1ący się w ghme na płaszczyźnie tarasu. 
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Powracając do przeglądu tarasów Raby spostrzegamy oma
wiany poziom w punktach 671 m i powyżej 648 m. Brak na 
nich jednak zupełnie materiału rzecznego, choć wiążą się najwi
doczniej z poprzednio opisanemi, oraz z tarasem występującym 
po przeciwnej stronie rzeki. Jest to tzw. Szczyptówka, wzgórze 
o 90 m wysokości względnej (664 m), gdzie na płaskim grzbiecie 
znalazłem najobficiej występujące (w glinie) żwiry, również i ta
trzańskie (5 sztuk). Razem więc odnalazłem na północ cd prze
łęczy Przysłop i Pieniążkowickiej 4 punkty występowania mater
iału tatrzańskiego, niezależnie od dwóch już poprzednio opisa
nych przez Pawłowskiego (15) punktach na przełęczach. Nasuwa
jące się tu wnioski, jak również i analizę wyżej wspomnianych 
żwirów tatrzańskich podam w końcowych rozdziałach pracy. 

Poza wymienionemi punktami nie obserwujemy dalej z bie
giem rzeki zqpełnie na dłuższej przestrzeni tarasów wysokich. 
Powodem tego jest wielkie zniszczenie pn-zachodnich stoków 
Rabskiej Góry, podczas gdy na lewym brzegu stok już nie sięga 
powyżej 60 m nad dno doliny, gdyż wkraczamy w obszar działu 
wodnego między Rabą i Skawą, którego wysokość na tym od
cinku nie jest większa nad 50 m. Odpowiedników więc oma
wianego poziomu należałoby szukać aż na zboczach Wysokiej. 
Dopiero w dużej odległości od ostatniego punktu występowania, 
bo w okolicach Rokicin, mamy na prawym brzegu powyżej 
punktu 565 m (80 m wysokości względnej) wyraźnie zaznaczony 
poziom, materjału rzecznego brak jednak zupełny, gdyż silna 
depudacja wznoszącego się nad nim stoku spowodowała naj
prawdopodobniej jego zniesienie lub przykrycie przez zwietrze-
linę z partyj szczytowych. · 

W okolicach Chabówki występują dwa wyraźne tarasy; je
den powyżej punktu 554 m, drugi 557 m, oba więc o wysokości 
względnej około 80 m. Na pierwszym z nich można odnaleść 
materiał rzeczny (żwiry z szarawego piaskowca). 

Na przeciwnym brzegu na zboczach Dzielca zaznacza się 
również poziom omawiany tej samej mniej więcej wysokości, bo 
około 545 m: przynależy on jednak już do Raby a nie do Skawy 
(do jej tarasów można zaliczyć sąsiedni 539 m). Od tego punktu 
brak go znów na pewnej przestrzeni, zwłaszcza na prawym 
brzegu, na stokach Pilnej. 

Dopiero za Rabką, na południowym zboczu Lubonia, widać 
ten poziom wyraźnie w całym szeregu punktów. Wspomina 
o nich Sawicki (16), który nie znalazł na nich materiału rzecz
nego. I rzeczywiście na tych poziomach, zresztą bardzo wyraź
nie się zaznaczających, brak najzupełniej materiału rzecznego. 
Powód tego jest jasny, gdyż nad tarasem piętrzy się stromy stok 
Lubonia, z którego ruchy masowe zdążyły już przykryć resztki 
tego materiału. Ni~ trzeba również lekceważyć roli wielu ma
łych dopływów Raby (jest ich razem· na przestrzeni 2,5 km oko
ło 10), które niewątpliwie przyczyniły się również do jego usu-· 
nięcia. Punkty, o których mowa, to 531, 530 m (ponad 525 m, 
528 ponad tarasem IV i 516 (ponad 508 m). Po stronie prze-
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ciwnej możemy z łatwością . dostrzec odpowiednik powyższych 
534 m również bez żwirów. Nieco dalej na tym samym brzegu 
mamy znów cały szereg punktów, które stanowią przedłużenie 
tego poziomu. Dawniej były one, jak i poprzednio omówione 
jedną płaszczyzną, w którą wcięły się dopływy Raby (Olszówka' 
Głęboki potok), odd~i~lając poszcze~ólne części od siebie. Punkty 
t~ to 532 m (~owyzeJ 515 -m) 529 i 5~9 m .. Z powyższych po
z10mów materJał rzeczny znalazłem Jedyme w punkcie 529 m 
w postaci bardzo nielicznych żwirów. Na przeciwległym brzegu 
niema zupełnie odpowiednika wyżej wymienionych tarasów. 

Dalej na północ znajdujemy dwa najlepiej wykształcone 
tarasy ·nad Rabą, punkt 485 m i płaszczyzna powyżej 470 m. 
Zwłaszc~a ten dru~i .Punkt występowania, wzniesiony na 85 m 
nad poz10~em rzeki, Jest wprost klasycznie wykształconym tara
se~ ~y~ok1m! gd_yż na płaskim je~o grzbiecie znajdujemy tak 
obficie, 1ak nigdzie na badanym odcmku Raby, materjał rzeczny. 
Jest to 1e~nak tylko m~terjał ~arpacki, tatrzańskiego mimo naj
dokładmeJszych poszukiwań me znalazłem zupełnie. Materjału 
tatrzańskiego nie udało mi się więc zupełnie znaleść na północ 
od Raby Wyżnej. 

Poziom odpowiadający najzupełniej poprzednio omawia
nemu wi~zimy na przeciwl~głym brzegu koło Szarkowego po
toku 482 i. 477 m. ~szystkie te. P.unkty świadczą o doskona
łym rozwoJu tego poziomu w kotlm1e Mszany Dolnej. 

R~wnież wystęl?uje taras V na st<?kach Lubogoszcza, przy 
dopływie Raby Kasince, na wysokości 466 m. I tutaj można 
z~uważyć ?ieliczne _żwi~y. Listwę ~ej samej wysokości (459 m), 
ciągnącą się na dłuzszeJ przestrzeni, można również śledzić na 
zboczach Strzebla o rozciągłości około 1,5 km, a choć materjału 
rzecznego na niej nie znajdujemy, odpowiada najzupełniej oma
wianemu ~oziomowi. Wreszci~ we wsi Lubień odnajdujemy na 
st?kach Kiczory na wysokości 471 m ten sam poziom. Odpo
wiada mu taras zaobserwowany po przeciwnej stronie, a nale
żący już właściwie do dopływu Raby Lubienia (446 m). Prócz 
nich mamy jeszcze na lewym brzegu poziomy 442 i 447 (już do 
Krzczonowa przynależny), oraz 445 i 441 m, a po przeciwnej 
stronie 432 m. 

Pozostawałaby do omówienia sprawa tarasów jeszcze wyż
szych, którą poniżej przedstawię. Odnośnie zaś do tarasu V 
zaznaczyć należy, że żaden z poprzednio omówionych nie za
znacza się ani w części tak wyraźnie jak on. Podniósł to już 
Sawicki (16) i nazwał go poziomem I. 

Taraa VI (110-120 m). 

~astępny poziom denudacyjny, poznany w obrębie doliny 
górneJ Raby, ma wysokość około 110 - 120 m i jest reprezento
~any .Prz~z ~ardzo nieliczne punkty występowania. Stwierdziłem 
Jego istmeme nad Chabówką na wysokości 595 m w pobliżu 
kotliny Mszany Dolnej na lewym ~rzegu (523 m). Do

1 

tego pozio-
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mu należy zaliczyć zrównanie na stoku również w kotlinie Msza
ny na zboczach Zapadliska (508 m). Wszystkie te stanowiska 
zaznaczają się jako szerokie płaszczyzny na stoku, pozbawione 
materjału akumulacyjnego. 

Nad tym poziomem wznoszą się jeszcze i inne dobrze roz.;; 
winięte w wysokości względnej 150 '--- 170 i 200 m. Szczególnie 
pospolicie występującym jest poziom (taras 150- 170 m Vll). 

Taraa VII. 

Już w źródłowym odcinku rzeki sterczy on na stoku Be· 
skidu (690 m), oraz po przeciwnej stronie na stokach Rabskiej 
Góry (696 m). W tym drugim zwłaszcza punkcie jest niezwykle 
wyraźny. Dalej mamy w okolicach Rabki po obu stronach Poni
czanki (626 m, 619 m). Następne miejsca jego występowania to 

stoki Lubonia 607, 589, 591, 582 m, 
oraz na prawym brzegu 554 m, stoki 
Strzebla 536 m i Kiczory. 

Ryc. 17. Profil poprzeczny 
przez dol. Lubienia (Klimas

Czechówka). 

Na tern kończę przegląd tarasów 
w dolinie Raby. Wyższe poziomy 
(200 m wys. wzgl.) również dobrze 
widoczne w wielu punktach są jednak 
silnie przeobrażone wtórnie, oraz nie 
dadzą się ująć w pewien system tak, 
że badanie ich nie jest pewne. 

c) Dolina Lubienia. 

W celu zaokrąglenia i ostatecznego wyjaśnienia stosunku 
górnej Skawy do Raby, zająłem się również zbadaniem dolin 
dwóch dopływów Raby, sąsiadujących bezpośrednio z górną 
Skawą. Jednym z nich jest Lubień, lewoboczny dopływ Raby, 
odwiadniający północne stoki Lubonia. 

Dolina jego jest niezbyt szeroka przy ujściu do Raby, nieco 
dalej w górę rzeki zwęża się jeszcze bardziej i staje się wybit
nie asymetryczną. Stoki Strzebla opadają bardzo stromo, zbocza 
zaś Cymbałowej, zrazu bardzo silnie opadające, tworzą zrówna
nie (taras wysoki V) na wysokości 500 - 520 m, które sterczy 
mniej lub więcej ostro nad dzisiejszem korytem rzeki. Zjawisko 
podobne obserwowaliśmy już u Sidziny. Z powodu wąskości do
liny taras aluwialny zaznacza się słabo, nieliczne punkty jego 
występowania podaje mapa. 

Taras wyższy nie jest zbytnio lepiej wykształcony, rzadko 
można śledzić tylko jego fragmenty, znacznie obniżone (16- 18 m). 
Zauważyć go możha koło Lubienia, koło zakrętu drogi na prawym 
i na lewym brzegu rzeki, nieco dalej koło punktu 400 m, a na
stępnie w kilku punktach we wsi Tenczynie. 

O ile rozwój tarasów niższych nie iest zgoła interesujący, 
o tyle znów tarasy wysokie (V) dają powód do wielu wniosków 
odnośnie do powstania dzisiejszej sieci rzecznej. 
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• 
Taras ~ nie wys~ępuje zu~ełnie w dolinie Lubienia, powo

dem czego Jest wyzeJ wspommana wąskość doliny i stromość 
stoków. Taras IV jest reprezentowa· · 
_ny tylko w jednym punkcie (430 m, 
60 m wysokości względnej), pozatem· 
nieznaczne jego fragmenty śledzimy 
w całej dolinie. 

Natomiast taras V jest w wielu 
punktach bardzo wyraźnie widoczny. 
Obserwujemy go tuż przy ujściu Lu
bienia do Raby.,. na lewym brzegu 
rzeki na wysokości 446 m z licznemi \ 
otoczakami na wierzchu. W skazuje 
to na wyraźny związek obu pozio.· 
mów Raby i Lubienia. Bardziej w gó
rę rzeki, jak to już zauważyłem po· 
przednio, zaznacza się on ,tylko na 
lewym brzegu rzeki - są to poziomy 
462 m i 503 m. Nieco dalej na dziale 
między Smugawą i Lubieniem mamy 
cały szereg zrównań, które przy bliż
szem zbadaniu okazały się odpowie· 
dnikami tego poziomu (520, 544 m). 
Na lewym brzegu Smugawy widać 
doskonale dalsze poziomy (537, 516 m), 
fragmenty tarasu V, zniszczone już 
bardzo i obniżone. Zniszczenie to 
można najwyraźniej śledzić na tara
sie 527 m podcinanym przez Smugawę 
i ,jej dopływy. Jeśli zbadamy najbar
dziej górną część doliny, zauważymy po 
prawej i po lewej stronie wyraźne 
poziomy, znacznie wyższe od poprze
dnio wymienionych. Na jednym z nich 
stoi kościół w Krzeczowie i część 
wioski, drugi tej samej wysokości mo
żna odnaleść na przeciwnym brzegu 
na stokach Lubienia. Na tym samym 
brzegu zaznacza się również na sto
kach Lubienia ostatni obserwowany 
w dolinie Lubienia taras V (574 m). 
Poza tern mamy jeszcze wyższe po· 
ziomy (tarasy VI, VII), ale bardzo sła· 
b'? zaznaczone, na co ma swój wpływ 
wielka stromość stoków i związane 
z tern zacieranie wszelkich zrównań. 
Dlatego nie wyróżniam już wyższych 
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poziomów w dolinie Lubienia, gdyż zachodzi wielka trudność 
identyfikacji ich resztek. 
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b) Dolina Krzczonówki. 

Drugim zkolei dopływem Raby, mającym pewien związek 
z górną Skawą i sięgającym swojemi źródłami aż w okolice Jor
danowa, jest Krzczonówka. Szeroka jej dolina jest bardzo cha
rakterystycznie rozwinięta, od źródeł aż po T okamię jest doliną 
południkową, za Tokarnią rzeka zakręca nagle pod prostym ką
tem ku wschodowi i płynie niemal równoleżnikową doliną. 

Skutkiem szerokości doliny taras niższy zaznacza się bardzo 
wyraźnie, przechodząc przy ujściu Krzczonówki w taras niższy 
Raby. Rozmieszczenie jego podaje mapa, skład niemal nie różni 
się od składu poprzednio opisanego tarasu Raby. 

Taras II nie jest już tak wyraźnie wykształconyj dosyć du
ża stromość zboczy powoduje przykrycie jego płaszczyzny przez 
spełzający materiał, a krawędź jest zniszczona przez denudację 
i liczne dopływy Krzczonówki. 

Występuje on . niedaleko ujścia Krzczonówki do Raby na 
prawym brzegui stok jego . jest tu dosyć zniszczony przez podci
nającą go na tej przestrzeni rzekę, krawędź jednak jego sterczy 
na wysokość 18 m nad poziomem rzeki, ciągnąc się na dłuższej 
przestrzeni (2 km). Miejscami przytyka do niego taras niższy, 
w tern też miejscu taras II nie jest podcinany, choć dzieje się 
to naogół rzadko, gdyż rzeka płynie stale po prawej stronie do
liny. Lewoboczny zaś jest widoczny tylko w niewielu punktach, 
gdyż, jak to już poprzednio wspomniałem, płaszczyzna jego jest 
całkiem przykryta przez spełzający ze zboczy materjał. Nie
liczne punkty występowania zauważyć można: niedaleko ujścia, 
w pobliżu punktu 342, dalej na pd-stokach Ostrzysza, a następ
nie między punktem 373 m, a ujściem Krzczonowego potoku, 
wreszcie w okolicach Tokarni (por. mapkę). Stroma krawędź 
na prawym brzegu występuje stale aż do zakrętu rzeki, gdzie 
natomiast pojawia się na lewym brzegu między Liberdowym po
tokiem a Więcierzą jej odpowiednik (koło kościoła w Tokami), 
który jednak dalej nieco częściowo zanika. Wyraźniejszy jego 
fragment mamy koło punktu 416 m, na lewym brzegu rzeki, oraz 
kilka nielicznych na prawym. 

Tarasu III i IV brak niemal zupełny. Nieznaczne listwy 
• i lekkie załamania stoków, szczególnie na lewym brzegu rzeki 
pozwoliłyby może zrekonstruować przebieg brakujących tarasów. 
Nieco wyraźniejsze listwy podaję poniżej, jako odpowiadające 
prawdopodobnie tarasowi IV. Znajdujemy je w Tokarni na wy
sokości 444 m, potem 446. W górę rzeki widzimy je jeszcze 
przy ujściu potoku Więcierza na wysokości 464 m, a następnie 
mniej wyraźne ślady nad ujściem Bogdanówki oraz w dolinie 
Łętówki. 

Natomiast taras V, jak prawie we wszystkich dolinach na 
omawianym obszarze, występuje w bardzo wyraźnej formie. Już 
przy opisie tarasów Raby wspomniałem o tym poziomie przy 
ujściu Krzczonówki. Są to punkty 442, 446 m i po przeciwnej 
stronie (prawobrzeżny) 444 m. Wszystkie te poziomy są dobrze 
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wykształcone (materiał rzeczny na wierzchu). Taras ten wystę
puje dalej na zboczach Cerchli (444 m) w postaci niezbyt wido
cznej listwy. Również i na przeciwnym brzegu śledzimy go na 
stokach Ostrysza (473 m), a więc wysokość jego wynosi tu ściśle 
100 m nad poziom rzeki. Zwraca tu uwagę doskonale rozwi
nięta jego płaszczyzna około 50 metrowej długości na stoku. 
l~e punkty :występowania znajdujemy na stokach Wyżnego 
Działu (486 m), na którego stoku występuje cały szereg stopni 
(taras IV, V i o czem będzie mowa niżej VI) nad sobą, choć są 
one nieco zatarte. Na przeciwnej stronie odpowiedników brak 
zupełny. Niema ich na stokach Cymbałowej, dopiero w okoli
cach Tokarni naprzeciwko ujścia Bogdanówki. Po lewym brzegu 
występuje jeszcze omawiany poziom na zboczach Kokorzyka 
(521 m) oraz Łysej (542 m), do niego również przynależą wzgórza 
Gamarzowa (598 m) i Balcerówka (599 m). 

,;,t/ 1U 4l'4 

Ryc. 19. St.Jaeema na poziomie tarasu V. 

Tarasy jeszcze wyższe (VI, VII) występują również w oma
wianej dolinie. Są one dobrze widoczne na stokach Cymbało
wej (471, VI, 553, VII), oraz na lewym brzegu (518, VII, 468, VI), 
poczem na Wyżnim dziale (526, VI) i nieco dalej 550 (VII). Ta
ras VII zaznacza się prócz tego na zboczach Kokorzyka (560 m}. 

6. .Żwiry na wododziałach. . 
Badanie tarasów nie dałoby jeszcze całkowicie pewnej pod

stawy do wniosków na temat dawnej hydrografjj, uzupełniono 
je więc _ badaniami na wododziałach. Przedmiotem specjalnie 
szczegółowych i niemal drobiazgowych badań był dział wodny 
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llliędzy Rabą i Skawą, jak również i ~ział ~odny między Du
najcem a Rabą. Wyniki były nadspodz1e~ame pomyśl~e. 

Poszukiwania na dziale wodnym między R~bą i S~awą 
długo nie dawały wyników zwłaszcza, ~e. ty~zył~ ~1ę raczeJ pó!
nocnej jego części. Dopiero po przemes1emu c1ęzar~ J?Oszuki
wań na południową część działu, znala~łe?-11 w końcu. _zw!ry rze
czne. Jest to właśnie punkt 525 m, naJwiększe obmze.me _Połu
dniowej części działu. Znalez1one żwiry są ~ dr~bnoz!a!"msteg<? 
miejscowego piasko~ca, dobrze z~chowan~ 1 l~zą obfic.ie, cho~ 
na małej przestrzem. Z pochylenia taraso~ zródłoweJ czę~c1 
Skawy możemy więc wnioskować o pr~epływ1e ~k~wy przez dział 
wodny do doliny Raby, żwiry w~kazuJą nam. mieJsc~ przepływu. 

Żwiry na dziale wodnym między Rabą 1 DunaJcem .zostały 
stwierdzone na przełęczach Przysłop i Pienią~kowickieJ przez 
Pawłowskiego (15}. Istnienie żwirów tatrzańskich na północ od 
wspomnianych .przełęczy przypuszcza H;alicki (4), który znal~zł 
je wysoko nad dzisiejszem d~em DunaJca! a wię~ na połudm?· 
Jalć podaje, nad Nowym Targi~m na wschod od Ni~y występu!ą 
na polach dość liczne, aczkolwiek drobne otocz~ki tatrzańs]ue 
(do wielkości pięści}, nie mają one charakteru. żwirów dyluwJal: 
nych, przeważają granity, a zasięg piono~y Jest zna~zny, gdyz 
dochodzi do wysokości 140 m nad DunaJcem (ok~hca punktu 
719 m z kapliczką). Przy Niwie otoczaki przekraczaJą, szosę kra-

1 kowską i być może odpowiadają żwirom Sieniawskie) (Przysło~, 
przełęczy 711 m, znalezionym ni~daw~o. przez. 1:awłowskieg<;>,. 
Otoczaki więc tatrzańskie, zn~lezionE; J~z w dolu~.ie Ra~y. na JeJ 
wysokich tarasach, stanowią mewątphw1e ~alszy ciąg ~y~eJ wspo
mnianych znalezisk; świadczy o tern chocby zestawieme ~y~o
kości 719 m (Niwa), 711 m (przeł. Pieniążkowice), 686 m (Siema
wa), 680, 671 m (Biela~ka), 664 m (Sz~zyptówka). Po~ostawał~ 
wreszcie upewnienie się, czy rzeczywiście mamy tuta! do czy 
nienia ze żwirami tatrzańskiemi. W tym celu znalezione ot?
czaki zostały zbadane osobiście przez prof. ~reutza w Zak~adz~e 
Mineralogicznym U, J. Po sporządzeniu szl!fów okazał<;> się, ze 
są to w przeważnej części granity tatrzański~ typu apl~towego, 
kilka (2) otoczaków jest z piaskowca permskiego. Granity teg~ 
typu występują tylko w zachodnich Tatrach~ pozate~ ogra7:n: 
czają się do wyższej części Tatr. Zgadza się to naJzup~łmeJ 
z naszemi wnioskami (por. str. 46), wody Praraby ~rały swóJ po
czątek w zachodnich Tatrach oraz, co Jest zrozumiałe, spływały 
z wyższych poziomów (16). 1

) • • 

Specjalnie dłużej zatrzymałem się nad sprawą z~r~w . !a: 
trzańskich, aby szczegółowo omówić ich występowanie t bhzeJ 

') Halicki uważa twirowisko przy Niwie za (prawdopodobnie) predylu~jal
ne. wobec tego i taras, na którym t wiry tatrz. ~n~azłem. byłby tej!o samego wieku. 
Sprawa jednak wymaga zasadniczo rozstrzygmę.c1a. na pr~edp~lu .Ka~pat (por. str. 
48, 55). W każdym jednak razie przełęcze P1eruątkow1cka i Sieniawska st~rczą 
na około 135 m nad poziom wód Dunajca. Czy byłby tu tylko przelew dyl~wJal?)'. 
przy zatamowaniu przepływu Dunajca na Pieniny - trud~o r?zstr~yg!łąć, memnteJ 
jednak zarówno Romer (Epoka ludowa .w Tat.-ach 1930) Jak 1 Habcki-górne gra
nice dyluwjalne prowadzą na wysokości około 100 m. 
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je zanalizować, gdyż w ten sposób hipoteza Sawickiego (16) uzy
skuje pełne uzasadnienie. Zkolei przechodzę do następnych 
żwirowisk. 

Na dziale wodnym między Toporzyskiem a Głazą, we wsi 
Toporzysko, na wysokości 602 m zauważyć można liczne oto
czaki, choć bardzo drobne. 

Tu sprawa przepływu nie przedstawia się tak jasno, jakby 
z takiej ilości otoczaków sądzić można. Niejasną jest rzeczą 
czy rzeczywiście Głaza przepływała dział i wpadała do T opo
rzyska, czy też Głaza jest późniejszą, a potok Toporzysko spły
wający wówczas ze zboczy Wostojowa przepływał przez dział 
i płynął dalej wprost do Skawy. I tu poszukiwania pozwoliły 
rozstrzygnąć tę kwestję, o czem poniżej. 

Ostatnie wreszcie miejsce występowania żwirów wododzia
łowych mamy między Łętownią Dolną i Naprawką - niedaleko 
wzgórza Kowalówki (597 m} w największem obniżeniu działu. 
Są to nieliczne żwiry z piaskowca drobnoziarnistego, dosyć źle 
zachowane. Poszukiwania zaś na dziale wodnym między Lubie
niem a Naprawką dały wynik negatywny. 

Znalezienie powyższych żwirów rzuca światło na stosunki 
hydrograficzne na tym poziomie, co omówię szczegółowo w na
stępnym rozdziale. 

7. Zmiany hydrograficzne na obszarze dorzecza 
górnej Skawy ł Raby. 

Reasumując wyniki spostrzeżeń na opisywanym terenie, po
staramy się zbadać jaki był przebieg dawnej sieci rzecznej. Re
konstrukcja taka na poziomie tarasów VI i VII będzie bardzo 
trudną, o ile wogóle możliwą, gdyż szczątki tych poziomów są 
bardzo nieliczne. Wobec tego zrekonstruujemy dawną sieć rze
czną na poziomie tarasu V, a następnie z ułożenia tarasów wyż
szych będziemy się starali przekonać, czy i na tych poziomach 
sieć ta wyglądała podobnie (patrz str. 143 ryc. 19). 

Przebieg dawnej sieci rzecznej na poziomie tarasu V po
daje nam załączona mapka, którą szcze~ółowo zanalizujemy. 
Pierwszym szczegółem, który na mapce rzuca się najbardziej 
w oczy, jest inne ułożenie dopływów górnej Raby, która odbie
rała od zachodu potężny dopływ w postaci górnej Skawy. Że 
tak było w istocie, na to dowód mamy w przebiegu profilu po
dłużnego .tarasów wysokich (V) górnej Skawy, gdzie koło Male
jowej zaznacza się silne załamanie ich profilu podłużnego, oraz 
pochylenie w dwie strony, ku Rabie i ku dzisiejszej środkowej 
Skawie. Pochylenie to jak już poprzednio podałem, wynosi około 
12 m na 4 km (a więc 3°/00}, jest to więc pochylenie odpowiada
jące już dojrzałym formom dolinnym. Z rozmieszczenia tarasów 
po obu brzegach okazuje się również, że ówczesna dolina Ska
wy była znacznie szersza od dzisiejszej. 

Pozostaje nam dalej rozważyć, gdzie brała początek dawna 
Skawa, a gdzie dopływ Raby, górna Skawa. Granicę między 
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niemi już znaleźliśmy - jest to okolica Jordanowa. Ale niepo
dobna przypuścić, aby w okolicach Jordanowa brała początek 
dawna Praskawa, byłby to bowiem maleńki potoczek niezdolny 
absolutnie do przecięcia tak potężnego pasma jak Babiogórskie. 
Nie ulega więc wątpliwości, że nie tutaj należy szukać .począ
tków Praskawy. Badając profil podłużny tarasów wysokich (V) 
Sidziny, widzimy wyraźny ich .spadek ku ~olinie Skawy ! ~~ią
zek z tarasami obserwowanemt w przełomie Skawy. Dzt~ieJs.z~ 
Sidzina jest na tym terenie największym dopływem Skawy i w JeJ 
dolinie należy według wszelkiego prawdopodobieństwa szukać 
początków Praskawy. Zbierała ona wody z płd-wschodnich sto
ków pasma Babiogórskiego, źródła zaś jej leżały mniej .w.ięcej 
u stóp Kielika. Dzisiejsza zaś część źródłowa i dolina JeJ do
pływu Małej Sidzinki są jedynie ~ubsekwentn~~i dolinami1), I ta 
dolina nie ustępowała szerokością poprzedmeJ, na co zresztą 
już zwróciłem uwagę (str. 126). 

A dzisiejszy odcinek Skawy od Jordanowa aż po przełom 
przez pasmo Babiogórskie był małym potoczkiem, który spływał 
do Praskawy (Sidziny) z linji działu wodnego Keczkowa Góra-;
Dzielec. Z istniejących obecnie dopływów Sidziny nie było 
wówczas Głazy, której powstanie wytłumaczę nieco niżej. 

Jeżeli zkolei zastanowimy się nad początkiem dopływu 
Raby (dzisiejszej górnej Skawy), to okaże. się, że ~odobnie i n'!-
stępna boczna dolina Toporzyska wykazu Je wyrazne po.chyleme 
tarasów ku Skawie i widoczny związek z tarasami górneJ Skawy, 
o czem zresztą była j~t przedte~ m?wa .. Dol.iJ:~a. Toporzyska 
bowiem jest zwrócona Jakby przeciw b1egow1 dzisteJszeJ .S~awy. 
Ten ciekawy kierunek stanie się zrozumiały, skoro przyJmtemy, 
że w dolinie Toporzyska należy szukać- początku dawnego do
pływu Raby. Jednak dawna dolina Toporzyska był'!- nieco dłuż
sza. Żwiry na dziale wodnym mi~dzy ~oporz~sk1em, a. Głazą 
(we wsi Toporzysko 602 m) wskazuJą na mewątphwy tutaJ 1;>rze
pływ rzeki. Również znalezienie w dolinie Głazy, naprzec.1wko 
wspomnianego .punktu, tarasu nie stojącego w żadnym związku 
z systemem tarasów Głazy, gdyż ich tam wogóle niema, stwier
dza, że początków tego dopływu Raby nal~ży szukać D;a zbo
czach W ostojowa (741 m), może w środku między W ostoJowem, 
a Tempkową (707 m), Dzisiejsza więc dolina Toporzyska była 
dwa razy dłuższa. Odnaleźliśmy zatem na P?.d~tawie n;aszych 
spostrzeżeń źródła dawnych prarzek, a rozwiJaJąc daleJ nasze 
spostrzeżenia zastanowimy się nad przebiegiem sieci dopływów. 
Nim jednak to omówimy, należy wpierw rozważyć problem da-
leko ważniejszy, przebieg dawnej Praraby. . 

W myśl przypuszczeń Sawickiego, popa~ych przez f a~łow
skiego (15), rozstrzygnąłem sprawę ostateczme. Znalezieme na 

I) Okazuje się to wyraźnie w dolinie M. Sidzinki o brz~gu równoległym 
do brzegu warstw. 
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tarasach wysokich Raby żwirów tatrzańskich 1) w czterech punk
tadh, na północ od p~zełęczy Przysłop i Pieniążkowickiej, prze
są za sprawę decyduJąco. Prarzeka ta spływająca z Tatr prze
pływ~ła. przez przełęcze Przysłop i Pieniążkowicką. Były to 
rac~eJ, Jak przypuszczać należy, dwie rzeki które łączyły si 
dopiero w miejscu dzisiejszego ujścia Bielanki do Raby i spły~ 
kwały początk?wo prosto ku północy, skręcając w okolicach Rabki 

u wschodowi. 
, Od ~achod~ otrzymywała ona dopływ w postaci dzisiejszej 
~ródłowe~ części Skawy, która płynęła wprost ku wschodowi 
! w okolicach Raby. ~yżnej wpadała do Praraby. Pozostaje 
Jednak do ~ozstrzygmęcia sprawa, czy przypuszczenie Sawickiego 
o przepływie Skawy przez przełęcz Beskidu jest słuszne a więc 
cza dopływ ten był znacznie dłuższy, wiążąc całą górn~ Orawę 
z orz.eczem Raby. B~dania jednak na dziale wodnym wyka
zały! ze pr~ypuszczepi,e przepływu jest tu nieprawdopodobne, 
gdyz na ~z~al~ braK Jest kompletnie jakichkolwiek dowodów 
W: postac~ zw1rów .czy wogóle materiału rzecznego. Również 
mema ~wiązku P?między tarasami obu tych rzek. Takie zresztą 
stanowisk<? do~naJe J?Oparci9: i. w badaniach, przeprowadzonych W połudmoweJ s~rome w dohme Orawy przez M. Gotkiewicza 2). 

?~e.c te~o musimy stanąć na stanowisku, że dopływ Prarab 
dz1SJeJsza zródłowa część Skawy, był tej samej co dzisiaj długośdi'. 
. Przechodząc do sprawy dopływów Praraby widzimy że 
Ja~o n:1~tępny dopły~ podbi~rała ona z lewej strony Podżagę, 
Sak aleJ JJuz poprzedmo omówiony dopływ, górną Skawę (odcinek 

a wa- ordanów) z Toporzyskiem. 
. . ~owracamy teraz do pierwotnie omawianej kwestji ułożenia 

sRiebci 1opłb~w~w . górnej Skawy, dalej Naprawki, oraz dopływów 
a Y, u xema i Krzczonówki. 
. I tu badania dały ciekawe wyniki. Mianowicie z pochyle

m!ci tarasó~, oraz na podstawie żwirów znalezionych na dziale 
w nym między Napr.awką a Krzczonówką (str. 145) można zre
konstr:uować ,d9:wną sieć rzeczną na tym terenie. Żwiry świad
k~ą mewątphw1e o prz~pł~wie,. niewiadomo jednak w którym 
Kierunku. f-fa to odpow1e~z daJe nam profil tarasów wysokich 

rzczonówki, ~a którym widać wyraźnie, że dawna Krzczonówka 
~pływała naJprawdopodobniej ze stoków Cymbałowej na linji 
d ymdbałowa-Ł ysa Góra, dzisiejsza zaś część źródłowa 'należała 
? orzecza Naprawki, a więc i ~órnej Skawy. Jak ten prze

~ułg wygl~dał-p.o~~je załączona mapka. Naprawka jednak nie 
) a tak, Jak dzisia1 dopływem równoległym do Skawy lecz 

sp YW:ała n~ tym poziomie wprost do Skaw-y przez pasmo' Haj-

sdkówk1 .. Świadczy o tern nachylenie profilu tarasów nad górną 
awą i Naprawką. 

•) bPoziom więc len nazwaćby mo:tna tatrzaóskim, skoro główne rzeki na 
naszym o szarze czerpały stamtąd swe wody. 

• 
2
). M. Gotkie_wicz wykazał mianowicie pochylenie tarasów Oraw ku 

0
• 

łudd'~i'• co J::pełn_,e wyklucza odpływ ku północy. Również i jego sposirzeże!ia 
na zta e wo ym 1 na przełęczy Beskidu są najzupełniej zgodne z mojemi. 
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Co się zaś tyczy doliny Lubienia, to jednak nie można tu 
zauważyć żadnych zmian hydrograficznych, choć sam wygląd 
doliny był nieco inny. Dzisiejsza dolina jest niezwykle wąska, 
dawna była znacznie szersza (1,5 km). Nie istniał zupełnie do
pływ Lubienia, Smugawa, Lubień bowiem spływał z okolic 
Krzczowa, dzisiejszego zaś wzgórza (544 m), dzielącego dwie te 
rzeki, nie było zupełnie. Z innych dopływów Poręba najprawdo
podobniej nie łączyła się z Mszaną, lecz spływała osobno przez 
stoki Adamczykowej wprost ku Rabie, Mszana zaś miała bieg 
podobny do dzisiejszego. Tak przedstawiały się ogólnie stosunki 
hydrograficzne na poziomie tarasu V. 

Pozostaje jeszcze do rozpatrzenia zagadnienie postawione 
na początku tego rozdziału, czy i z tarasów wyższych nie można 
odczytać, że przebieg sieci rzecznej i na tych poziomach był 
podobny. Brak tu niewątpliwie tak wielkiej ilości punktów wy
stępowania, jaką mamy przy tarasie V, dlatego należy zgóry za
strzec, że dowodv. nasze nie będą najzupełniej pewne. Jedno 
zdaje się być niewątpliwe, a mianowicie odpływ górnej Skawy 
(taras VI) ku Rabie, jak to wynika z profilów tarasów T oporzy
ska i górnej Skawy. Oczywiście brak materjału rzecznego na 
tarasach poważnie osłabia takie przypuszczenie. Inne zmiany 
hydrograficzne nie są przy pomocy rekonstrukcji tarasów wyż
szych (VI, VII) do odcyfrowania 1). 

Sprawę przełomu Skawy przez Beskid Mały poruszę w osob
nym rozdziale. Przystąpimy zkolei do przedstawienia jak się 
kształtowała w dalszem stadjum sieć rzeczna i jak w końcu 
otrzymaliśmy dzisiejszą. Dalszych dowodów na ułożenie sieci 
rzecznej dostarcza nam taras IV. 

I w tern stadjum główne zarysy poprzednich linii hydrogra-
ficznych się utrzymują. A więc i tarasy IV nad górną Skawą 
wykazują pochylenie ku Rabie, jak to zresztą widać na załą
czonym profilu; pochylenie to jest mniej więcej takie same jak 
i na poprzednim poziomie (też 3°/00). Jedyna jednak wielka zmia-

/ 

na na tym poziomie dotyczy samej rzeki górnej Raby. Raba nie 
jest już rzeką tatrzańską, nie przepływa już przez przełęcze, 
profil podłużny tego tarasu wykazuje, że przepływ na tym po
ziomie już nie istnieje. Ówczesna więc Skawa wypływa z okolic 
Sieniawy, a przebieg jej nie różnił się zupełnie od przebiegu 
dzisiejszego. Natomiast czy i drugie jej ramię, Bielanka, istniało 
na tym poziomie, czy zupełnie zanikło, trudno jest na to dać 
pewną odpowiedź. O zaniku mógłby świadczyć brak tarasu IV 
w dzisiejszej dolinie Bielanki. Zastrzec się jednak trzeba, że 
brak tarasów nie jest jeszcze zupełnie przekonywującym dowo
dem, mogły bowiem one zostać tak zniszczone, że ani ślad po 
nich nie pozostał. Dlatego mimo, że w dolinie Bielanki brak wy-

, raźnie wykształconego tarasu IV, należy przypuszczać jego ist-

1) Odnośnie do wieku tego poziomu, niewiele na podstawie naszych spo· 
strzeżeń możemy powiedzieć, Prof. Smoleński (171 i Fleszer (3) stwierdzili w środ
kowych Beskidach jego wiek potortoński. Nie wiemy jednak czy odnieść jego wiek 
do pliocenu, czy do dyluwjum (18) - (por. str. 145). 
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nienie. Potwierdzenie tego zn 'd · . 
niach na stokach doliny któ aJ ~Jemy w b 01.ewyra_źnych zrówna-
niemniej jednak można 'je u~~:;ez mogą yc. u~aza~e ~a tarasy, 
brażone fragmenty tarasu IV Dl t at{ bar~zo Juz wtorme przeo
przebiegu sieci · rze · · a e~o ';Y'1ęc na załączonej mapce 
lankę jako dopływ cR~~Y ~a tym poz1om1e zaznaczam jednak Bie-

Ryc. 20. Sieć rzeczna na poziomie 
Jordanowskim. 

Przyjrzyjmy się dalej innym . h d . ni~ją już wtedy dopływy Poniczanzb1~noi l kogrpaficznym. Ist
dz1 do Mszany tak jak to mam d . . . .s~ ~ a. oręba ucho
wypłukiwać kotlin~ Mszany Dol~ej ziit'· 1. 'it wt~dy zaczynają 
w ułożeniu dopływów widzimy w d I' ~Jwię szą Jednak zmianę 
~pływała.poprzednio ku południowi do1~~~N~Skawki. Naprawka 
Ha1dówk1; zaznacza się to w ra , . eJ awy przez pasmo 
się w paśmie Hajdówki (por ~tr zni;o na tarasach znajdujących 
w~dzimy na grzbiecie Hajdó~ki . dziJ~eald pr?cz tr.ch . tarasów 
w1one zresztą już przy opisie tarasów osyc obmze~1a, omó
a łwyp~dające właśnie tam, gdzie wpadaj:oJ~n1 górnekJ . Skawy? 
sp ywaJące ~ Gamarzowej i Szyszkowej. apraw 1 potoki 

W profilu tarasów brak załama · · d . K przepiłowała pasmo Łysa Góra-Cymba/ wi <;>czme . rzczonówka 
dopływów Naprawki na północ I" ~ oGa 1 przeCJągnęła część 
Luboń była wtedy linją działu ': dm1a ama~zowa-Szyszkowa
~steczną sięgnęła nieco bardziej kuo njgJ'. Dpz1ś Łętó~ka erozją 
mane dopływy Naprawki rze ł po u mu. oprzedmo wspom
wały wprost do Skawy. t bi~/'wał! Jrzkz Hajdówkę i spły
nadążyć wcinaniu się Skawy utgł Je na . cz~s~, nie mogąc ' e y przec1ągruęc1u przez po-
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tok spływający ze wzgórz koło Jordanowa. Ponieważ jednak 
przez pewien czas płynęły przez pasmo Hajdówki, pewne obni
żenia w jej grzbiecie są właśnie przez nie wywołane. 

Pozostawałaby jeszcze do omówienia dolina Lubienia. Tu 
mamy do zanotowania ciekawy fakt, mianowicie wcięcie się Lu
bienia tuż pod Luboniem, a nie jakby należało oczekiwać, bliżej 
Cymbałowej. Może miały tu wpływ potoki spływające z Cymba
łowej na południe, które zepchnęły Lubień na południe. Rów
nocześnie prawie zaczął się tworzyć dopływ jego Smugawa, nie
mal równolegle do niego, powodując powstanie działu wodnego 
w postaci małego wzgórza między niemi. Smugawa jest jednak 
spychana przez potoczki spływające z Cymbałowej na południe, 
Lubień zaś przez dopływy z Lubonia ku północy. Wynik tej 
pracy spychającej łatwo przewidzieć, skończy się on zniesieniem 
działu między niemi, który to dział stanowi pagórek silnie z obu 
stron podcięty i doprowadzi do złączenia Smugawy z Lubieniem. 

Należy również dodać, że dzisiejszy dopływ Skawy, potok 
koło Jordanowa

1 
spływał bardziej ku północy, stanowiąc właści

wie dzisiejszą S1eawę; jedna jego część opływała południowe zbo
cza Przykrzca i wpadał do Praskawy (Sidziny) w punkcie dzi
siejszego ujścia potoku Jastrzębnika, druga wcinała się w pasmo 
Keczkowa Góra-Przykrzec tak, że zbliżać się zaczęła do dorzecza 
górnej Skawy. Część pierwsza potoku, nazwijmy go Jordanowski 
(stąd nazwa całego poziomu), spowodował obserwowane w oko
licach Jordanowa zrównanie. Jest to wyraźny wpływ przełomu 
Skawy przez pasmo Babiogórskie; powyżej przełomu bieg rzeki 
jest zwykle skutkiem zabarykadowania zwolniony. To powoduje · 
wzmożenie akumulacji i ożywienie erozji bocznej, czem właśnie 
się tłomaczy kotlinowaty charakter okolic Jordanowa. Do tego 
więc okresu należy odnieść to wyrównanie krajobrazu w są-
siedztwie Jordanowa. 

Również nieznaczne zmiany zaszły i w dolinie Sidziny. Roz-
wijać się zaczynają subsekwentne doliny źródłowa i Małej Si
dzinki oraz Głazy, Ta ostatnia, wcinając się energicznie w zbo-

I cza Wostojowa, odcięła źródłową część Toporzyska, powodując 
pierwszą stratę Raby na rzecz dorzecza Skawy, co jak zobaczy
my zakończyło się przeciągnięciem całej dzisiejszej górnej Ska
wy. W dolinie Głazy widzimy jeden niezmiernie ciekawy szcze
gół, mianowicie nieznaczne skręcanie jej doliny ku zachodowi, 
które najzupełniej odpowiada przedłużonemu biegowi Podżagi. 
Możliwem jest, że Podżaga spływała ze stoków Wostojowa 
i przepływając przez niewysoką przełęcz (602 m), wpadła do Raby. 
Zaznaczyć jednak zaraz należy, że dowodów na taki przepływ 
nie mamy, brak bowiem materiału rzecznego na obniżeniu grzbietu, 
jak również nie można zauważyć żadnego związku tarasów. 
Dlatego, mimo, iż nasuwałaby się tu pewna analogia do sąsied
niej doliny Toporzyska, trudno bez odpowiednich dowodów 
przypuścić takie przedłużenie biegu dolnej Podżagi. 

Na poziomie tarasu ID rozegrała się największa zmiana hy
drograficzna na niniejszym obszarze: przeciągnięcie całej górnej 

f 
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Skawy do doliny Sidziny (P k ) N' puje rzadko w dolinach bad:as . hwy . k testety ta~a~ ten wystę- I' 
tym poziomie nie da się tak r:t rze k dl~tego Sl~C .rzeczna na 
ziomach poprzednich. wo zre ons ruowac, Jak na po-

Trudno też na podstawie dwóch blisko . b ' ł 

t:gc1zT!!1:elaJ!ii~i:0sk~!~!ać pochylenie ta:~~u
1
kupR~tfenr~t 

Ryc. 21. Sieć wodna na poziomie 
Spytkowickim. 

Jeżeli bowiem taras j t h 1 doliny Skawy to wobec te e~ poc Y ony w strone dzisiejszej 
jego ślady, których jednak gt°a:nna~ do~ną Sk~wą powinny istnieć 
ras wykazywał pochylenie ku R~b. o :erwuJt:łb' Gdyby zaś. ta
wys?~ość b!zwzględną niż dział v:idn o m'!s:t y Skteć ~yzszą 
gdyz. maczeJ nie mielibyśmy spływu wld mtk ęRzyb' Tawą t Rab~ .. 
prawie 500 m k ś · b u a te. arasy maJą 
c~e 512 m (32 ;y:ys~ ~zgl~z::ta:Ii~' wtł) najniższy1,11 punk-
ntca wynosi conajmniej 12- 15 m kt, a,? h razem więc róż
na karb pewnego obniżenia t r • orą c Y a należy położyć 
nie przez' pobliski dopływ. z ad!,~u,h bYW?łanego. l?rawd_op~dob
sza Jest nie do · · d c . owiem mozhwośct, p1erw
nym b' g Sk przyJ,ęc1a, tru no ~ow1em przypuścić aby w dol-

J:: ~o :wy me _zacho:Va~ się żaden ślad tego' poziomu. 
Podżagę i od~i:eke,~~y°~dct'b', Pk~eciągnięcie objęło tylko 
miast źródłowa część (d · · . ) Skow 1 aż po Jordanów. Nato
~io!llie poprzednim, t.zn~t:e;:~:t d a'i( bpły0ała tak, jak na po-

iSk!w:.a ~f!aldoch~!~ym slkoło ;unk~u Y·~25 ~)
0

!i~z;a łfab: 
które pozwoliłyby może ~iec: d!kłi:d. . 

0
.dcmkóu .ślady ta~asu ID, meJ om wić prz~b1eg tego 
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dopływu; znalezione żwiry świadczą jednak o bardzo małym 
spadku na tym poziomie. Otoczaki są bowiem drobne, średmcy 
naogół mniejszej niż 3 cm. . 

Na tym poziomie zachodzi jeszcze dalsze zdobywame do
pływów Raby przez Skawę. Skutkiem bowiem obniżenia pozio
mu o blisko 60 m, zwiększają się spadki stoków otaczaJ!\cy;ch, 
gór na zboczach których zaznacza się zwolna wytwarzac siec 
sub1sekwentnych dopływów. Jednym z ta~ich najważniejszych 
i największych dopływów był potok spływa1ący ze stoków Bes-

,. kidu (869 m). Potok ten, zwany Kosiczne, spływał prosto do Ska
wy przez wzgórze Kosinówkę (540 m) i on to spowodował po-

Ryc. 23. Sieć wodna na poziomie tarasu II. 

wolne spychanie dzisiejszego źródłoy.re~o odcinka S~awy ku do: 
linie Podżagi. Wynik tego zepch01ęc1a był oczywisty; ostatm 
na przestrzeni między Dzielcem a Beskidem dopływ Raby stał 
się łupem Skawy. Raba więc została pozbawiona zupełnie na 
tym odcinku dopływów lewobocznych. 

Z powyższych ~ywodów. widzimy jak ~i~lki~ z~i3:ny wpro
wad.ził kaptaż gómeJ Skawy, Jak bardzo rózm się siec rzeczna 
na tym poziomie (nazwanym od znalezionych otoczaków---;Spyt
kowickim) od sieci na poziomie tarasu IV, co zresztą uwidacz-
nia załączona mapka. 

'Na poziomie tarasu II r.z~ki przystosowują sią do tego. ch~i: I\ fowego stanu rzeczy, pogłębiaJą swoJ~ koryta, .zagęszcza s1~ s1':c 
rzeczna. Większych zmian hydrograficznych mema~ zdarzaJą. się 
tylko drobniejsze, jak np. skręcenie potoku Kosiczne, zmiany 
biegu Sidziny (w kotlinie Sidzińskiej), oraz utworzenie się całego 
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szeregu dopływów ~aby. (Miedziański, Szarków potok) i Skawy 
(Stachorówk~). Przeciąg01ęta.~zęść Skawy przystosowuje się zwol
na do noweJ podstawy erozJi. 

. Również ~d Jeg? okresu, aż. po dzisiejszy stan rzeczy, nie 
mozemy za~wazyc większych zmian. Małe tyczą się raczej wy
mo~elow~a stoków, utworzenie się gęstej sieci rzecznej, małej 
zmiany biegu Skawy pod Mucharzem (por. str. 154) stożków na
sypowych (Sidzina, Poniczanka, Mszana). Nad górną Skawą prze
ło~ ~rze~ ~asmo N~roże-Przyk~ze~ spełnia rolę podstawy ero
zyJneJ. Sidzma b.owiem wykazuJe Jeszcze duży spadek (przeszło 
150. ~ w całym biegu), górna Skawa ma spadek prawie dwa razy 
m01e,1~zy (tylko 80 ~ na odcinku tej samej długości). Skład tara
su .ruzsze~o nad .gor~ą. Skawą świadczy, że początkowo rzeka 
wc!nała się energiczmeJ, potem nanosiła coraz drobniejszy ma
t!rJał, w który powoli dziś się wcina. Przełom spełnia jednak 
ciągle . ro.1ę podsta~y erozyjnej tak, że rzeka płynąc miejscami 
sta~nu1e i me.andruJe, tern więc tłumaczy się dzisiejszy wygląd 
dolmy górneJ Skawy, podczas gdy niżej przełomu Skawa ma 
charakter rzeki górskiej. 

Jak więc zauważyć można z całego tego rozdziału obszar 
dorzecza g?mej Raby i Skawy był teatrem walki między obie
ma r~ekami ~ dopływy. Walka ta, jak widzimy, zakończyła się 
narazie zwycięstwem Skawy zabraniem Rabie całego szeregu 
d~~ływów. :t:ła~uw~ ~i~ je.d~ak Pv.tanie taki ta walka, która prze
ci~z ~oc~y. się i dzisiaJ, ~~c będzie komec. I rzeczywiście prze
~i~zieć JeJ dalszy rozwóJ i zakończenie można dosyć łatwo. Dzi
sie1sza Skawą_płynie 40 m niżej działu wodnego, Raba natomiast 
t~lko 20 m. Wysokość Skawy w okolicach działu wynosi śred
nio 480 m, podczas gdy Raby przeszło 500 m. Prócz tego Raba 
podfina ~zia}, jakby p~zyciągana przez Skawę, która znów po
~oh s:wo1emi krótkiem1 dopływami usiłuje przeciąć dział. Ponie
mewaz dno ~kawy leż~ niżej niż Raby, potoczki spływające do 
Skawy, przeciąwszy dział przeciągną górną częśc Raby do do
rzecza Skawy. 

Widzimy więc, że walka rozpoczęta przez małą stosunko
wo .Prask~wę z potęż!lą ~at~zańską P~arabą zakończy się cał
kowi!em 01emal przeciągmęc1em górneJ Raby wraz z jej dopły
wami do dorzecza Skawy. 

8. Przełom Skawy przez Beakłd Mały. 

Geneza dr~gie~~ przełomu Skawy jest znacznie trudniejsza 
do wytłomacz':ma n!z przełomu przez pasmo Babiogórskie. Jak 
to z. popr~edmo op1~anego występowania. żwirów na tarasach 
~Yn!ka, pierwotny bieg Skawy był na poziomie tarasu V zupeł
Ił!e. ~Y· ~kawa płynęła od Skawiec prosto na północ do dzi
sieJszeJ dolmy Barwałdu, do okolic Klęczy Górnej następnie 
lekko skręcała ku zachodowi i w okolicach Roko~a i Tomie 
płynęła znów dzisiejs~ą doliną. Badania Książkiewicza (5, 6) na 
tym obszarze pozwalaJą tłumaczyć bardzo prosto taki kierunek 

153 -



biegu Skawy. Oto n~ li~ji między .S~yszow~m,. a Klęcz, Doin~ 
wypada linja przesumęc1a wschodmeJ części płaszczowiny go 
dulskiej bardziej ku północy; Skawa więc wyzys.kała tu tylko 
linię tektoniczną, a świadczą o. tem typowe otocz.akt rzeczne ob
serwowane w poliżu Łękawicy na wysokości około 380 m. 
Stwierdził je również dr. Książkiewicz: 1) • • • 

Tarasy wysokie w okolicach SwmneJ Poręby 1 9'orzema 
Górnego w obecnej dolinie Skawy są "{obec tego naJprawdo
podobniej dawnem dnem dąliny. dopływu Skawy .. Dopływ ten . 
przeciągnął rze~ę ~łówną w s~oJe koryto. T em ~1~ da tłum~
czyć silne obmżeme wspommanego pasma w m1e1scu, g~z1e 
dziś biegnie droga ze Skawiec do Mucharza. Bezpoś~edmego 
dowodu tego przepływu w postaci materiału rzecznego me udało 
się jednak odnaleść. Tłumaczenie tej .zmiany biegu. ~kawy na
suwa się samo przez się, trudno bowiem przypuśc1c, aby pły
nąca po wyraźnej linii tektonicznej Ska~a, zbaczała _nag!e! yvY
bierając najbardziej niewygodną drogę, Jaką stanowi dz1s1!Jszy 
przełom. Ten zaś jest dziełem dopływu Skawy Stryszówki (na 
przestrzeni od Dąbrówki aż po Br8:ńkówkę), kt~ra płynęła wprost 
do Skawy nie skręcając tak, Jak dziś ku połudn1ow1. Stryszów~a 
przeciągnęła po raz drugi Skawę (przeclągnięcie to odby!o ~1~ 
najprawdopodobniej na poziomie tarasu IV, kt~ry występuJ! .1u.z 
w przełomie) tak że bieg jej był wówczas zbliżony do. dz1S1eJ
szego. Powodu tego przecjągnięcia można dopa~rywać się w pe
wnej predyspozycji podłoża (co zresztą wyświetlą rozpoczęte 
już szczegółowe badania), gdyż Stryszówka, tworząca swe ko
ryto w mało stosunkowo odpornych oligoceńskich łupkach (6), 
mogła łatwiej się wcinać, niż Skawa płynąca w twardszych 
i odporniejszych warstwach piaskowca godulskiego (6, 21), 

Niewątpliwie pewien wpły~ mi~ł ~u też l~dowiec, a celem 
wszczętych badań będzie wyśw1etleme Jego roh. . 

Ostatni wreszcie zakręt Skawy koło Muchorza J~st. stosun· 
kowo młody, co potwierd~ają gru~e wa~stw~ (3 m) zwirów na 
cyplu nad rzeką w pobliżu s.tac11 kole10.we1 w Mucharzu, na 
wysokości około 20 m nad poziomem rzeki (21). 

9. Uwagi ko6cowe. 

Próba przedstawienia zmian hydrograficznych, jakie zacho
dziły na obszarz': dorze.cza S~awy i górnej_ R~by, ~y~agał~ 
opracowania dużeJ połaci Beskidów Zachodnich 1 mozliw1e do 
kładnej analizy spotykanych tu form. 2 • 

Przy objęciu tak rozległego obszaru (około .1500 km ), Jest 
możliwem, że cały szereg szczegółów uszedł meJ uwadze . . s,
dząc że łatwo mogą to być szczegóły ważne dla zr?zum1erua 
całokształtu obrazu, podaję niżej wą!pliwośti, ~tóre się w toku 
pracy nasunęły, a które w przyszłości mogą hyc stanowczo roz-
strzygnięte. 

1) Wiadomość ustna. 
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Problemem, który tylko przygodnie poruszałem, a który 

niewątpliwie wysuwa się na pierwszy plan, jest sprawa wieku 
tarasów. Nie mając dostatecznych danych, pominąłem cały ten 
problemj nie znaczy to jednak, abym nie miał pewnych spostrze
żeń odnośnie do niego. Nie poruszam jednak tej sprawy ce
lowo, gdyż materjał obserwacyjny jest jeszcze stosunkowo ubogi, 
a zamierzam rozszerzyć go i na sąsiednie rzeki. Ponieważ 
wszczęte nad Dunajcem badania powoli dobiegają końca, cały 
więc materjał pozwoli lepiej się zorientować w problemie. Po
minięcie tej sprawy wydaje mi się dużo racjonalniejszem, niż 
snucie niezbyt pewnych hipotez. 

Drugą sprawą, która jeszcze wymagać będzie uzupełnienia, 
to sprawa żwirów tatrzańskich w dolinie Raby. Jak to z mych 
wywodów wynika, poszukiwania ich muszą iść doliną Raby; 
wszelkie próby znalezienia ich w dolinie Skawy trzeba z góry 
uznać za bezcelowe. Poszukiwania te powinny objąć środkową 
i dolną Rabę i być może potwierdzą one znaleziska nad górną 
Rabą. 

Parę słów pragnę wreszcie poświęcić stosunkowi moich 
badań do terenów sąsiednich. Na północy nad dolną Rabą 
w okolicach Myślenic i Dobrzyc, stwierdził Cz. Kuźniar (22) ta
rasy niemal odpowiadające naszym (I - IV). Ważnym przyczyn
kiem jest tu stwierdzenie wieku tarasu Il (podług Kuźniara III), 
który autor umieszcza między Ls a L4 

1) . Ostatecznie jednak roz
strzygnięcie przyniosą zapewne studja nad Dunajcem. Na po· 
łudniu, jak to już podkreśliłem wyniki moich spostrzeżeń pokry
wają się najzupełniej z badaniami H. Gotkiewicza nad Orawą 
(przepływ Skawy), jak również uzupełniają wyniki poszukiwań 
Halickiego i Pawłowskiego. . 

Reasumując więc, historia opisywanego obszaru streszcza 
się w następujących fazach: 

1. Po sfałdowaniu tej części Karpat i po pewnem ich wy· 
modelowaniu, w każdym razie po tortonie (17,3), spływały tu 
rzeki wprost z Tatr (poziom tatrzański) i łączyły się w jedną 
Prarabę; przepływała ona kotlinkę Rabki i Chabówki, dalej bra· 
mą między Gorcami, Luboniem i lekko · zakręcając toczyła swe 
wody wprost ku północy. Odbierała ona na tym obszarze cały 
szereg dopływów, zwłaszcza lewobocznych. Linja Beskid· Wo
stojów-Keczkowa Góra-Przykrzec była działem wodnym między 
Prarabą i Praskawą, spływającą z południowych stoków pasma 
Babiogórskiego. 

2. Skutkiem wydźwignięcia Karpat urywa się połączenie 
Praraby z Tatrami i powstaje dzisiejszy dział wodny między 
Rabą a Dunajcem (poziom Jordanowski). Sieć dopływów po
zostaje naogół bez zmian. 

3. Skawa przepiłowuje linię działu wodnego z Rabą i zdo
bywa koleino dzisiejszą górną Skawę (odcinek Chabówka-Jor
danów) i Podiagę, potem źródłową część Skawy (poziom Spyt
kowicki). 

1
) Wobec tego przeciągnięcie górnej Skawy byłoby starszem. 
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4. Skawa utrzymuje swoje zdobycze i dąży dalej do prze
ciągnięcia całej górnej Skawy. 

Doszliśmy więc do wniosków. częściowo tylko potwierdza
jących wyniki Sawickiego, niezgodnych natomiast zupełnie z hi
potezą Łozińskiego 1). W wyniku naszych obserwacyj dział 
wodny między Rabą i Dunajcem nie jest znów tak starej daty 
(Łoziński) i niema mowy o odpływie na poziomie tatrzańskim 
Raby do Skawy. Rzecz przedstawia się raczej wprost przeciw
nie, a przypuszczenia Łozińskiego okazują się słusznemi nie dla 
przeszłości, lecz przyszłości. 

Znaleziono więc nietylko wytłumaczenie dla dziwnych 
anomalij biegu górnej Skawy wyrażonych na wstępie, lecz rów
nież i obfity materiał obserwacyjny pozwolił nam rozwiązać po
chodzenie i rozwój głównych arteryj wodnych naszego obszaru. 
W świetle tych badań dwie na naszym terenie główne rzeki 
różnią się znacznie pochodzeniem - Praraba jest rzeką tatrzań
ską, Praskawa za.ś nie tatrzańską (Sawicki), lecz Babiogórską. 
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RESUME 

SUR LA IIIORPHOLOGIE DE LA VALLEE DE LA SKA WA 
ET DE LA RABA SUPERIĘURE. 

Le territoire examine peut itre divise en deux parties dist.inctes, doot la 
meridionale contient la vallee superieure des ńvieres Skawa et Raba, la septeotrio
nale un groupe de monta!lnes insulaires. La partie meridionale est caracterisee par 
la remarquable sinuosite du lit de la Skawa et la ligne de partalfe des eaux entre 
cette riviere et la riviere Raba, qui s'eleve a peine de 20 m au dessus du niveau 
de la Raba et de 40 m au dessus du niveau de la Skawa. 

Le but des iovestigatioos mioutieuses des terrasses et des pierrailles aux 
lignes de partage des eaux etaieot d'expliquer la genese du rheau actuel dea 
rivieres. I 

On a distingue deux terrasses dont l'une, plus basse (2 m - 4 m). et l'autre 
plus haute, La premiere, alluviąle, se trouve partout au fond des vallees, elle est 
composee principalement des pierrailles et des eboulis fluviaux, a l'exception du 
territoire de la Haute Skawa ou il est construit d'argile lluviale. La deuxieme ter
rasse est formee par l'erosion et l'accumulation, son fond se compose de rocber 
(12 m - 15 m), sur aa surface borizontale on trouve du materiel fluvial sous forme 
d'eboulis ou d'argile (3 m - 5 m). La consistence est partout la mfme a l'exce· 
ption des enviroos de Wadowice, bu elle est couverte d'une couche epaisse (10m) 
de loess. 

Plus haut se trouvent seulement des surfaces equiplanes et des fragments des 
terrasses. Une troisieme terrasse (35 m - 40 m) forme des trian1tles peu visibles 
seulement dans le territoire de la Haute Skawa et des affluent, de la Raba. La 
terrasse IV se fait remarquer so1,11 forme de niveaux d'aplani11ement (50 - 60 m) 
et <?tt y trouve 1ouveot des eboulis fluviaux. 

Une lerrasse V (80 - 100 m) est frequeote, elle est caracterisee par le 
manque complet du materiel fluvial. 

Les pierrailles origioaires de la Tatra, trouvees au Nord du pas de Pieoiąt· 
kowice et de Sieniawa demontrent, que aur ce niveau coulaient les eaux directement 
de la Tatra (en tout cas sur du torton) et s'unissaient dans le fleuve de la Raba 
primordiale. Cette derniere prenait son cours par le vallon de la Rabka et de 
Chabówka, puis par la porte entre les Gorce et le Luboó et enfin. aprh uµ 
tournant, elle se dirigeait directemenf vers le Nord. Dans cetle region elle rece
vait plusieurs affluents surtout du cole gauche, ce sont la Haute Skawa, la Pod
żaga et le secteur de la Skawa de Jordanów jusqu'a Chabówka et Toporzysko. 

La ligne Beskid - W ostojów - Kaczkowa Góra - Przykrzec etait la ligne 
du partage des eaux entre la Raba et la Skawa, qui descendait en cette periode 
du versaot meridional de la chaine de Babia Góra (actuellemeot la Sidzina). C'est 
le niveau qu'on est convenu d'appeler le oiveau de la Tatra. 

Pendant le cycle suivant l'union d~ la Raba primitive avec la chaine de la 
Tatra, que l'oo voit tres bien au oiveau de Jordanów, se rompt a la suite de la 
surelevation des Carpathes, eo meme temps que se forme la ligne du partage des 
eaux actuels entre la Raba et le Dunajec. Le rheau des affluents reste le meme. 
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Pendant l'epicycle suivant la Skawa perce la ligne de partage des eaux ui 
la jepare de la Raba _et s'appr~prie la Haute Skawa (secteur Chabówka-Jordaoói) 
et a Podta~a et enf1n la _parhe pres de la source de la Skawa. Ce niveau est 
dppele celu, de Spytkowice apres les pierrailles trouvees sur la ligne de partage 

es eaux entre la Raba et la Skawa, qui prouvent le fait, que la Skawa affluait 
auparavant a la Raba. 

Plus tard la Skawa souUent son etat de possesion et tend vers l'occu ation 
de toute la Haute Raba, qui est bien possible au futur, comme le food de Ja Skawa 
est plus bas de pres de 30 m que le fond de la Raba. 
l' Les etudes !otreprises sur l'origine des deux breches de la Skawa, doot 

une. perce la chatne de la Babia Góra (Narote - Przykrzec) et l'autre Ie Mały 
Beskid ont d?n~ees la solutioo. de cette question. La breche de la Babia Góra est 
uo J?leandre mcts d~os ~a parhe du bas, la breche du Mały Beskid est formee 
parhelle~ent par 1 eros1on retrograde des affluents de la Skawa, elle est causee 
~ar les d1fferences de la c«?osistence du materie!. Sans doute ici aussi le glacier 

u N«?rd a eu une grande mfluence. La Skawa du niveau de la terrasse V ne 
p~enait pas •on cours par la breche actuelle mais se dirigait vers le Nord aux en
vhrons de la Haute Kię.cza en utilisant la lil!oe tectonique, qui s'y trouve. La bre
c11e1 est dde date posten eure et causee par l'erosion de la Stryszówka, qui est un 
a ueot e la Skawa. 

. Les deux rivieres priocipales du terrain en question soot de differente ori-
gmed. La Raba est une riviere, qui prenait probablemeot sa source dans la Tatra 
pen ant que la Skawa descendait de la Babia Góra. ' 
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U NAS I ZAGRANICĄ 

FOTOGRAMETRJA WE FRANCJI. 

Na III Międzynarodowym Kongresie fotogrametrycznym w Zurychu w 1930 r. 
Francja poraz pierwszy przedstawiła swoje sprawozdanie z rozwoju różnych gałęzi 
fotogrametrji. Sprawozdanie to ogranicza się do podania krótkiego szkicu z histo
rycznego rozwoju prac tych we Francji. Musimy pójść śladem pierwszych prac 
o tyle, o ile będzie to potrzebne dla objaśnienia stanu obecnych prac lub też o ile 
wysuwają one na pierwszy plan związek jaki łączył rozmaite rodzaje prac w roz
maitych okresach czasu. W ciągu SO lat rozwój fotogrametrii we Francji ściśle 
łączy się z nazwiskiem płk. Laussedat'a, oficera inżynierji i topografa. 

On pierwszy zastosował fotografię do sporządzania planów (1854 r,); stosował 
już poprzednio metodę odtwarzania perspektywy, której zasady wziął z prac 
Beautemps-Beaupr~. założyciela hydrografji morskiej (Santa Cruz 1793 r.). Lausse
dat od 1861 r. przy wykonaniu szkicu Buc'u definitywnie ustalił wartość swej me
tody; w 1862 r. otrzymał on odznaczenie od Akademii Nauk w Madrycie, podczas 
konkursu na najlepszą metodę stosowania fotografii do sporządzania planów. Roz
porządzając bardzo szczupłemi środkami materjalnemi, w ciągu 10 lat robił próbne 
prace z pomocą oddziału inżynierów-topografów, lecz mimo otrzymanych wyników 
zadowalających. zmuszony był po 1870 r. zaprzestać tych prac. wznawiająć je do
piero, gdy ukazały się klisze suche żelatynowo-bromowe (około 1880 r.). które 
usunęły główne trudności. Jednakie pomimo nieustannego uporu tych, których 
nazywał „zacofanemi umysłami", płk. Laussedat został przy kollcu swego życia 
członkiem Akademii Nauk. dyrektorem Zakładu Ochrony Sztuki i Rzemiosł i mógł 
jeszcze widzieć metody. które stworzył i bronił, stosowane przez swych uczniów 
we Francji i po za jej granicami. 

Podajemy tutaj tytuły francuskich prac z okresu 1900-1914 r. 
Gaultier. Pomiary katastralne kilku gmin we Francji (1905 r.). 
Callot por. mar. Pomiar wysp Kanaryjskich (1909 r.). 
Należy również wymienić tutaj liczne prace E. Deville'a, byłego oficera ma

rynarki francuskiej, szefa Służby Geograficznej w Kanadzie, zmarłego w 1924 r. 
Na początku XX wieku zaczęły rozwijać się poza Francją metody stereo

skopowe. Rzeczywiście, zastosowanie zjawisk stereoskopowych do wykorzystania 
jednocześnie dwóch klisz było narazie przedmiotem badań, wysuniętych przez wy
żej wymienionego E. Deville'a. Nie uzyskawszy jednak koniecznego poparcia, De
ville zrzekł się czasowo zrealizowania swych planów. 

Do 1918 r. metody te nie znalaz.ły zastosowania we Francji, gdzie stosowano 
powszechnie tylko metody topograficzne. 

Opublikowane po 1918 r. wyniki prac, postawiły na odpowiednio wysokim 
poziomie metodę fotogrametryczną. 

Poniżej podajemy w streszczeniu prace, wykonane we Francji w ciągu ostat-
nich 10 lat, zawarte w czterech rozd.ziałach: 

1. Metody i przyrządy. 

2. Wykonane prace. 
3. Różne zastosowanie fotogramettji. 
4. Kontrola prac i przyrządów. 
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Metody I przyrządy. 

System Roussilhe'a. Wprowadzone w pallstwie metody i przyrząd do wyko
rzystywania zdjęć lotniczych inż. Roussilhe'a dały świetne rezultaty, szczególnie dla 
pomiarów katastralnych w podziałce od 1 : 1 000 do 1 : 5 OOO, głównie pod względem 
sytuacji (planimetria}. 

Stereotopometr Predhumeau. Inż. Predhumeau skonstruował przyrząd do 
wykorzystywania zdjęć terrofotogrametrycznych i przeprowadził badania nad za
stosowaniem tego aparatu do wykorzystania zdjęć aerofotogrametrycznych. 

Badania te doprowadziły do dobrego rozwiązania teoretycznego, lecz nie 
znalazły dotychczas zastosowania w praktyce. 

Stereotopogral Poivilliers'a. Przyrząd ten należy do kategorji autografów. 
Podstawy konstrukcji zostały opatentowane jeszcze przed 10 laty. 

Jest on .zbudowany na podobnej zasadzie, jak autograf Hugershoffa. Kamery 
obracają się około osi pionowej, a części lunety z obiektywami obracają się około 
osi poziomej. Został tam umieszczony szereg pryzmatów, aby okulary lunet obser
wacyjnych nie były porusz:ane. Specjalny system mechanizmu pozwala na wykre
ślenie planu. 

Z każdego punktu wykorzystanego można odczytać wprost dane kątowe. 
Dokładność osiągnięta z pomiarów kontrolnych zapomocą zwykłych metod topo
graficznych w te j samej podziałce była zupełnie zadowalająca. 

Prace dotychczas były wykonywane zwykłemi kamerami lotniczemi; kamery 
automatyczne są w opracowaniu. 

Należy przytem zaznaczyć, że przyrząd ten pozwala na wykorzystanie foto
grafii o dużem nachyleniu, posiada bowiem specjalne urządzenie, poprawiające 
automatycznie błędy położenia. wywołane krzywizną ziemi i refrakcją. 

„Photorestiluteur" Gallu,· a. Skonstruowany w ostatnich czasach przyrząd 
do wykorzystywania w zasadach swych podobny jest do przyrządu wykonanego 
we Francji przez kpt. Rocard, a także do przyrządu prof. Gasaer'a, wykonanego 
w Niemczech i do fotokartografu Nistri'ego. wykonanego we Włoszech. 

Dwie klisze są umieszczone w kamerach identycznych z kamerami do zdjęć 
fotograficznych (długość ogniskowej i błąd przerysowania obiektywu) i ustawione 
jak podczas zdjęcia; rzut poziomy każdej kliszy otrzymuje się na części planu 
poziomego zapomocą układu optycznego. Konstrukcja mechaniczna urządzona jest 
w ten sposób, że po rozbiórce (demontaż) przyrządu i przewiezieniu można go 
złożyć w ciągu jednego do dwóch dni. 

Dokładność mechanizmu powoduje. że kontrola przyrz:ądu nie wykazuje 
większego błędu od 1/10 mm na mapie; sprawdzenia topoJ!raficzne są w toku. 

Firma Gallus wykonała również kamery lotnicze automatyczne, zawierające 
40 klisz, formatu 18 X 18. Posiadają one migawkę z obracającą się tarczą 
z otworami. 

Kamera lotnicza Labrely. Te automatyczne kamery na klisze i filmy mają 
zastosowanie w fotogramettji; są one zaopatrzone w migawkę objektywu Labrily 
z zasłoną żaluzjową, której czas naświetlania (otwarcia) może trwać 1

/ 10(J sekundy 
i której działanie zwiększa się stosownie do zatrzymania lub zwolnienia zasłonek 
do maximum otworu. 

Mechaniczny przyrząd do przetwarzania zd/tć lotniczych Moreau (inż. Bou
card). Wykorzystanie wykonuje się graficznie punkt po punkcie; ruchy odpowia
dają zmianie miejsca biegunowej kliszy około swego punktu nadirowego Mają 
one tę wadę. że wymagają ruchów mało wyczuwalnych, w' wypadku gdy punkty 
te leżą w pobliżu środka obrotu. 

Przyrząd do wykorzystania Labuuiere'a (1922 r.) nie znalazł praktycznego 
zastosowania. 

Prace uakatecznlone. 

Co pewien czas Służba Geograficzna dokonuje rewizyj na podstawie zdjęć 
lotniczych. 

W taki właśnie sposób pokryło i zużyto od 10 lat około 20 OOO klisz, pokry
wając 1 500 OOO hektarów (3 OOO klisz w 1929 r.). Ten sposób początkowo używa
ny jedynie dla dużych podziałek, stosowany jest obecnie na odpowiednich terenach 
także do mapy w podziałce 1 : 80 OOO. 
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W Marokko. w rejonach mało dostępnych, mapy przeglądowe, wykonane 
zapomocą fotograłji lotniczej, objęły w ciągu 10 lat obszar 150 000 km2 w rejonach 
przewa!nie górzystych. Bezwątpienia są to tylko mapy przeglądowe otrzymane 
z połączenia zdjęć lotniczych pionowych z nachylonemi i oparte na znanych pun
ktach. Wielkie usługi oddają nietylko te mapy przeglądowe, ale nawet i poszcze
gólne zdjęcia. 

W Kochinchinie pomierzono przy pomocy zdjęć lotniczych w latach 1922 -
1928 - około 22 OOO km1 w skali 1: 20 OOO i w skali blisko 1: 100 OOO w 1926 r.-
6 800 km2 - w 1927 r. - 5 555 km'. 

Inne podobne prace przeprowadzono w Tonkinie, Kambodty i Annamie. 
Brak danych analogicznych z prac w Syrji i Afryce Zachodniej. 

Plany Kata•tralne. 

W prowadzenie metody fotogrametrycznej do prac pomiarowych Biura Kata
stralnego pod kierunkiem Roussilhe'a poprawiły dawny kataster i doprowadziły do 
projektu właściwego planu katastralnego. 

Co zaś dotyczy wykonania samych prac, to badania w 21 gminach Oise, 
Aisne i Aube, obejmujących 15 926 hekt„ zmniejszyły liczbę parceli z 63 823 do 
36 605, rezultat tych prac zawarty jest w 45 ark. mapy w podziałce 1 : 1 OOO lub 
1 : 1 250 i w 90 ark. w podziałce 1 : 2 500 lub 1 : 2 OOO Minimalny koszt tych prac 
wyniósł 5 fr. w złocie (około 9 zł.) od hektara. Badania wykazały, te koszt tych 
prac !est jeszcze niższy. niż koszt wykonania tych prac metodą terrofotograme
tryczną lub zwykłemi metodami. 

Oprócz wymienionych badań pomiary katastralne w Serbii przeprowadzili 
Marceli Chretien i Rene Danger, z inicjatywy i pod kierownictwem int. Vignerot 
w 1924/5 r. w podziałce 1 : 2 500 na obszarze 33 OOO hekt. z warstwicami 1 m. 
Prace kosztowały 3.65 fr. w złocie za hektar, 

Minst. Rolnictwa dla stworzenia planów katastralnych prowadzi prace w akali 
1 : 2 500 na podstawie · fotografii lotniczej w Dep. Ardenne (10 OOO ha) przez Tow. 
„Moreau" i w Dep. Aisne (3 100 ha)- przez firmę „Aerophotographique", stosując 
metodę Gallus'a. Osiągnięte zadowalające rezultaty przedstawiono na Międz. Wy
stawie w Zurychu. 

Aby dać pojęcie o wpływie prac aerofotogrametrycznych i o metodzie ich 
stosowania do planów, dajemy poniżej wyniki badań, które otrzymaliśmy od insty
tucyj prywatnych: 

,.Entrepńses Photoaeriennes" wykonały we Francji od 1925 r. 
1) Fotografje dla Biura Katastraln. na obszarze 25.000 hekt. 
2) Plany przeszło 50 miast w skali 1:1000 do 1:5000 na obszarze 85.000 beki. 
"Entreprises de levers de plans Marcel Chretien" wykonały: 
We Francji - fotografie lotnicze dla celów katastralnych, na obszarze 

30.000 ha. Dość dużą ilość planów miast, pomiary 200 km. pobrzeża Var, pomiar 
400 km dróg żelaznych dla towarzystw Dróg Żelaznych. 

W Serbji - około 40.000 hekt. w skali 1:2500. 
W Indochinach - przy współpracy „Air-Asie" - 500.000 hekt. w skali 

1:5000 i 1:2000. 
Następulące prace zostały wykonane przy pomocy fotografji: 
Robert Perret - Mapa 1:20.000 doliny rz. Salli i kotliny Fonds w 1922 r• 

o obszarze 24 km1 (wyd. Barrere). 
Meillon et de Larminat - Mapa 1:20.000 - Vignimale, część I, wydana 

w 1928 u wydawcy Barrere. 
Maury - ,.Picos de Europa" w druku. 
Schrader - Kotlina Gavarnie - Barrere, wydawca 

Inne za•to•owanla. 

Architektura i Archeoloja. Wspominamy tutaj tylko o działalności Deneux'a, 
architekta, który się zajmował pracami przy odbudowywaniu Reims, oraz także 
i Desolneux'a, a którzy bardzo często stosowali fotogrametrję do odnawiania pom
ników, (z których bardzo często pozostały jedynie szczątki lub fotografie, a często 
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tylko pocztówki, robione bez pomocy przyrządów pomiarowych). Często wspom
niane metody Deneux'a w szczegółach odnoszą się do znanych zasad i odsyłają 
nas do interesujących prac, które wkrótce będą wydane. 

Zastosowanie w sądownictwie, Stosowanie fotogrametrii w sądownictwie nie 
jest nowością. Ojczyzną tej metody oraz jej twórcy Bertillon'a jest Francja. Metoda 
ta jest bardzo użyteczna i daje duże usługi w odpowiednich biurach i urzędach. 
Podlega ciątłym udoskonaleniom. 

Zoo-technika. Trudności, powstałe przy pomiarach istot tyjących. ruchliwych 
i podlegających zniekształceniom, doprowadziły do uzyskania obrazu bardziej do
kładnego, niż sam oryginał, zapomocą klisz, na które przenosi się pomiar. Minist. 
Roln. postanowiło wprowadzić pod dyrekcją Andre Leroy'a bardzo ciekawy sy
stem rejestracji bydła. 

Promienie X. System i przyrządy używane w medycynie, a szczególnie 
w cbirurgji z zastosowaniem promieni X (bądź stereoskopja, bądź umiejscowienie 
mechanicznie, analogiczne z metodą wcięcia przestrzennego) zanadto są znane, 
aby je objaśnić szczegółowo. 

Prace kontrolne. 

Postępy w pracach fotogrametrycznych zagranicą miały duży wpływ na 
prace we Francji, gdzie zajęto się pomiarami zapomocą różnych metod na wy
branych terenach. na których była motliwa dokładna kontro)a topograficzna. 

W ten sposób zostały skontrolowane wprost przez Służbę Geograficzną 
wyniki prac, wykonanych zapomocą przyrządów Nistri'ego, Hugershoff'a, Br-0ck'a 
i Weymouth'a; aerokartograf i stereoplanigraf zostały nabyte celem przeprowadzenia 
prób. Przypuszczamy jednak, że niema potrzeby zdawać o tem sprawozdania na 
kongresie i że w interesie firm obcych leży podanie bilansu wykonanych przez 
nie prac na terytorium Francji. 

(Na podstawie „Intern. Archiw I. Photogrammetrie" tom VII część I z 1930 r. 

stre§cil mjr. Tadeusz Herlurt). 

POMIARY GRAWIMETRYCZNE NA MORZACH ARCHIPELAGU 
INDYJSKIEGO 

W końcu 1929 i na początku 1930 roku dr. F. A. Vening Meinesz, członek 
Holenderskiej Unii Geodezyjnej, obecny profesor geodezji na uniwersytecie w Ut
rechcie, przeprowadził z ramienia wspomnianej Unji szczegółowe pomiary grawi
metryczne na morzach Holenderskich Indyj Wschodnich. 

Dr. Meinesz podał przebieg prac tej wyprawy, oraz przegląd wyników i wy
prowadzonych z nich wniosków na posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Geo
graficznego w Londynie dnia 12 marca r. b. Referat ten został umieszczony w The 
Geographical Journal Nr. 4/1931. . 

Dr. Vening Meinesz zajmuje się pomiarami grawimetrycznemi na morzu od 
wielu lat. Wprowadził on do tych prac szereg udoskonaleń, dotyczących zarówno 
metod obserwacyj, jak również przyrządów pomiarowych. Pierwszy wprowadził 
w życie pomysł wykonywania pomiarów w zanurzonej łoJdzi podwodnej, co redu
kuje do minimum szkodliwy wpływ kołysania okrętu na rezultaty obserwacji. Jego 
również wynala.zkiem jest udoskonaiony aparat wahadłowy do pomiarów grawime
trycznych na morzu, który dzięki swej konstrukcji pozwala na wyeliminowanie 
przeważnej części zaburzeń ruchu wahadła, powstałych skutkiem ruchów aparatu. 

Dr. Vening Meinesz zorganizował dotychczas 5 wypraw łodzią podwodną 
dla celów pomiarów grawimetrycznych na morzu. Są to w kolejności chronolo
gicznej następujące: 

1. Wyprawa na pokładzie łodzi podwodnej K - II opuściła Helder dnia 
18 września 1923 roku i drogą przez Gibraltar, Tunis, Aleksandrię, Suez, Aden, 
Colombo, Sabang (na północ od Sumatry) osiątnęła Batawję 24 grudnia 1923 roku: 
W czasie wyprawy przeprowadzono 42 pomiary na 33 punktach oceanu Atlanty
ckiego, morza Sródziemnego. Czerwonego i oceanu Indyjskiego. 
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2. Wyprawa łodzią podwodną K - IX wyjechała z Helder 15 patdziernika 1925 roku do Aleksandrji przez Sewillę i Tunis. Celem lei. wypra~y było wypróbowanie zmian metod i aparatu, wprowadzonych na podstawie doświadczeń z pierwszej wyprawy. Przeprowadzono 11 pomiarów na Atlantyku i morzu Sródziemnem. 
3. Wyprawa na łodzi podwodnej K- XlU opuściła Helder 27 maja 1926 r. i przybyła do Soerabaya na wyspie Ja~ie. w połowie grudn_ia 1926 rok~. Droga prowadziła przez Azory: wyspy .Kan.ary1s.k~e: ka1;1ał Panams~1, _San Francisco, Honolulu, wyspy Marjatisk1e, Karoliósk1e, F1lipmy I Nową GwmeJę. P~dcza! podró~y dokonano 126 obserwacyj na oceanie Atlanlyckim1 morzu Antylskiem I oceanie Spokojnym. Bezpołrednio po. tej wyprawie n~stąpila kilku~ygodnio~a podrót na południc od Jawy dla zbadama rowu Jawatisk1cgo, w czasie które1 dokonano 26 

obserwacyj. 
4. Wyprawa na łodzi podwodnej Stanów Zjednoczonych S. 21. dokonaną była przez Meinesza na zaproszenie Instytutu Carnegiego. Wyprawa wyruszyła z "!/a· shingtonu 1 patdziernika 1928 roku i, wykonawszy podrót wzdłut brzegów St. Z1ednoczonych i po zatoce Meksyka6-skiej, wr_ócila do Wasbi!łgtonu 27 lis!op~da 1928 r. W czasie wyprawy dokonano 49 pomiarów na oceanie Atlantyckim I w zatoce 

Meksykailskiej. 
5. Piąta wyprawa d-ra Vening Meinesza wyruszyła z Holandii w kwietniu 1929 roku na okręcie pasaterskim w kierunku Jawy, gdzie dopiero zost!-1y wykonane właściwe pomiary na łodzi podwodnej K • XIII. Wyprawa powróciła z Jawy 

do Holandii w maju 1930 roku. , . , Badania zostały prz:epro~a?z:one w ciągu tr~e~h kur.sów l?dz1 podwod!1eJ: pierwszy kurs, trwający dwa m1es1ące, do _wscho~01e1 częś~1 ~rchipelagu, drugi -jednomiesięczny - dokoła wyspy Celebes I trzeci, półtoram1es1ę~zny. dokoła wyspy Sumatry. Ilość drogi. przebytej w sumi~ przez wypra~ę wyn?s1 ponad 30.000 km. Obszar, który obejmuje badane tereny, Jest równy pow1erzch01 Europy. . Wyprawa miała na celu zbadanie pola grawitacyjnego w okolica.eh .Arch.1-pelagu Indyjskiego. stanowiącego jeden z najrozleglejszych obszarów na z1em1. gdzie 
zachodzą intensywne procesy tektoniczne. 

Są to pierwsze systematyczne badania dla wykrycia związku pomiędzy zja
wiskiem grawitacji i procesami tektooiczneml. 

Na obszarach, na których zachodzą. z~b~rze~ia tekt?nic~ne, !korup'.1 zi!msk~ podlega, poza działaniem siły odśrodkowe1 1 nły c1ężkośc1. dz1a~an1om w1e.lk1ch sił wewnętrznych, wskutek czego muszą na tych. ob!z:1racb zachodzić odchyłki od równowagi izostazyjnej, gdyż równowaga taka 1st01e1e tylko w tym w~padku, gdy poza dwoma pierwszemi siłami, nie działają tadne i~ne. Na p~dst~w1~ tv.eh od: chyłek dadzą się wyprowadzić wnioski, dotyczące kierunku dz1ałanta I w1elkośc1 sił. powodujących zaburzenie równowagi, oraz: wnioski ogólne co do całokształtu 
zjawiska. . . Rezultaty, uzyslrane przez d-ra Meinesza w cz~sie jego lrz~c1e! wypra~y w roku 1926 z Holandii na Jawę przez kanał Panamski. wykazały ~1elk1e anomalie izostatyczne, lecz materjał był zbyt szczupły dla wyprowadzerua konkretnych 
wniosków. • Ola uzupełnienia tych danych przedsięwziął dr. Mein.esz tę ostatnią wyprawę, obierając dla swych badali teren silnych procesów tektorucz:nych. Metoda badaó została ustalona w ten sposób, te w miejscach. gdzie motna było przypuszczać działanie sil tektoniczny7h, wykonywa~o pomi~ry wz?łut pr_ofilów, równoległych do prawdopodobnego kierunku dz1alan1a tych s~. czylt o~óln1~, kierunek profilów był prostopadły do łańcuchów wy1p. W oko~cach, .g~1e rue motna było uzyskać wskazówek, co do przypuszczalnego przebiegu Sił, J~k np. w obszarze na wschód od wyspy Celebes, zakładano sieć punktów, pokrywaJą:ych 
o ile motności równomiernie cały obszar. 

W ciągu wyprawy przeprowadzono pomiary na 234 punkta~h,. co razem z 50 punktami, zaobserwowanemi w czasie trzeci~j wyprawy .(1926) 1 kilku obser: wacjami na statku w czasie podróży z Holand11 do JndyJ I zpowrotem, stanowi około 300 punktów grawimetrycznych. pomierzonych dotychczas na tym ~bszarze. Równocześnie z pomiarami grawimetrycznemi przeprowadzono pomiary głę-
bokościowe zapomocą sondy echowej. . . Rezultaty pomiarów nie zostały do!ycbczas ~c1śle obhczon.e, Jednakte jut nawet przeprowadzone wyrównanie prowuoryczne I wprowadze.ru.e przybliżonych redukcyj izostatycznych, dało ogólny pogląd na uzyskane wymki. Wnioski, wy· 
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prowadzone na podstawie tymczasowych obliczeó, nie ulegną prawdopodobnie zasadniczym zmianom po przeprowadzeniu ścisłych obliczeó, gdyt zasadnicze cechy dotychczasowych wyników są jasne i nie nasuwają zastrzeteó. 
Jak to było do przewidzenia na podstawie przytoczonych rozwataó ogólnych, pole anomalij, po przeprowadzeuiu redukcji izostatycznej. wykazuje wielkie odchyłki, przekraczające wszystkie znane dotychczas. Te odchyłki wykazują jednakte na całym obszarze prawidłowy charakter. Wynik ten wydaje się dziwnym wobec wielkiej nieprawidłowości topografji i skomplikowanej budowy geologicznej powierzchni tych obszarów skorupy ziemskiej, co raczej powinno powodować nieprawidłowość przebiegu anomalij. Również uderza brak zgodności pomiędzy anomaljami, a topografją. Cechy te muszą więc bezwzględnie wskazywać na istnienie pewnych potężnych zjawisk o charakterze prostym, zachodzących pod 

skorupą ziemską. 
Wybitną cechą pola anomalij stanowi to, te tworzą one pas o wielkich anomaljach ujemnych, które daje się prześledzić na przestrzeni przeszło 9 OOO km; wzdłut tego pasa po obu stronach ciągną się pola o anomalii dodatniej. Przeciętna rótnica w natężeniu sąsiadujących ze sobą pól dodatnich i ujemnych anomalij wynosi około 150 milidyn. Osiąga ona jednakże w niektórych miejscach wartości większe. Maximum wynosi 430 milidyn - pomiędzy wyspą Celebes i Halmaheira. Pas posiada szerokość kilkuset mil. Przebieg jego nie posiada bezpośredniego związku z topografią, lecz naogół jest on w przybliteniu równoległy do osi fałdów. W pewnych miejscach biegnie on zfodnie .z kierunkiem łaticuchów wysp, lub grzbietów podwodnych, w innych zaś przebiega po głębszych częściach morza. 
Przebief pasa anomalij daje cenne wskazówki, dotyczące dróg. wzdlut których zachodzą procesy tektoniczne. Motna śmiało przyjąć, te kierunek osi fałdów jest zgodny z kierunkiem pasa anomalij. W ten sposób pas wskazuje linie głównych zaburzeil tektonicznych. Pogląd ten potwierdzają badania nad rozlokowawaniem centrów trzęsienia ziemi, na archipelagu Indyjskim. przeprowadzone w latach 1920 - 1926 przez dra S. W. Vuser'a z Batawskiego Instytutu Metereologicznego. które wykazały. te większość z tych centrów leży na samym pasie anomalij ujemnych, lub w pobliżu niego 
Nagłe przejście od anomalij dodatnich do ujemnych zdają się wyrafoie świadczyć, że przyczyna wywołująca zaburzenia, musi leteć w niezbyt znacznej głębokości (Dr. Meinesz: oblicza ją najwytej na 65 km). 
W edlug d-ra Meinesza. za jedyne prawdopodobne wyllomaczenie przyczyny przebiegu pasa anomalij ujemnych wzdlut linij zaburzeó tektonicznych, należy przyjąć fakt, te projekty tektoniczne powodują akumulację lekkich materjałów w górnych warstwach skorupy ziemskiej. Materjały le, cisnąc na letące pod niemi materjały warstw głębinowych, wyciskając je i powodując powstanie w głębi ziemi fałdów synklinalnych, które mają przebieg zgodny z linją zaburzeó tektonicznych. Kilkukilometrowa górna warstwa skorupy ziemskiej nie uczestniczy w tem fałdowaniu synklinalnem, lecz fałduje się antyklinalnie. Te faldy powierzchniowe kryją efekt procesów głębinowych i wypełniają synkliny. wytworzone przez fałdowanie 

głębinowe. 
W pewnych miejscach te synkliny jednakte pozostają. tworząc głębie oceaniczne. Ta hypoteza pozwala na wytłomaczenie zjawiska, te te głębie są zwykle położone obok fałdów od strony oceanów. $rodkowa część synkliny głębinowej jest najprawdopodobniej wypełniona przez fałdowanie powierzchniowe. a od strony oceanu 1tórne warstwy są cieósze lub być mote wcale nie istnieją tak, te motna przypuścić, te ta część synkliny nie jest całkowicie wypełniona. 
Ta hypoteza nie została dotychczas zbadana w tym stopniu. aby zdać sobie jasno sprawę. w jaki sposób odbywa się główne zjawisko, t. j. fałdowanie głębinowe. 
Hypoteza zgadza się z poglądami, wyrażonem( przez wielu geologów (Molengraff, Bromoer, Hobbs) według których, archipelag Indyjski przedstawia wczesne stadium procesów górotwórczych, podobnych jakie zachodziły w Alpach w okresie kredowym. Jest ona równiet zgodna z wyjaśnieniem izostazji, podanem przez Airy. który przypuszcza, te systemy górskie kompensują się przez złota lekkich materjałów powierzchniowych. znajdujących się pod niemi. Te złota musiały być utworzone w czasie procesów fałdowania, a wobec tego, te objętościowo przekraczają one wielokrotnie systemy górskie. tworzenie ich jest znacznie wainieisz:ą częścią zjawiska, niż samo fałdowanie 1tórskie, które jest jedynie drugorzędnem zjawiskiem towarzyszącem. 
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Hypoteza przytoczona powyżej daje wyjaśnienie w jaki sposób powstają te 
złota i co się dzieję w głębi ziemi podczas fałdowania cienkiej zewnętrznej po
włoki skorupy ziemskiej. Ciekawe, że dotychczas te zasadnicze proctsy nie były tematem poważnych studiów, chociaż jest oczywiste, że główna , głębinowa część skorupy ziemskiej, podlega takiemu samemu kurczeniu. jak i zewnętrzna. 

Wydaje się możliwe przyjęcie wniosku, że ten główny pokład skorupy ziemi podlega fałdowaniu synklinalnemu, dając w ten sposób początek złożom, z których p6:tniej tworzą się góry. Wobec zaś przypuszczenia, :te warstwa simy le:tąca pod 
skorupą ziemską posiada własności ciała ciekłego, niema zbytnich trudności do wyobratenia sobie tego zjawiska. gdy ono zachodzi \\ odpowiednio powolnem tempie. 

Nale:ty tu zwrócić uwagę na jedną stronę hipotezy, mianowicie, że fałdowanie głębinowe posiada mniej lokalny charakter, nit fałdowanie górnych warstw. Wynika to z wielkiej gęstości gtównej części skorupy, co przeszkadza przej~wi~niu skomplikowanych procesów fałdowań lokalnych. Wynikiem tego są w1elk1e anomalie izostatyczne, zachodzące w czasie procesu fałdowania. 
Gdyby kaida fałda powierzchniowa antyklinalna posiadała jako odpowiednik swoją fałdę głębinową (synklinalną) iiosta.zja pozostawałaby bez imiany priez 

cały czas. 
Jednakie w dafsiym ciągu fałdowania ruch kurcienia się powoduje nagromadzenie fałdów powierzchniowych w wielkich masach ponad fałdami głębinowemi. W ten sposób przebieg zjawiska dą:ty do wytworzenia kompensacji izostatycinej i tak powstaje stan i:tostazji obecnie istniejących gór. 
Proces fałdowania wywołuje w skorupie iiemi silne ciśnienie bocine i to zjawisko wyjaśnia częściowo pola anomalji dodatnich po obu stronach fałdów. 

Część tych pól, poło:tonych w sąsieddwie fałdów, może być równie! wywołana pnu dążenie do równowagi izostatycinej, starając się wydźwignąć cały obsiar 
fałdowania wraz z sąsiedniemi częściami skorupy ziemskiej. 

Anolol!iczne wyniki zostały uzyskane z obserwacji w zatoce Meksykańskiej, przeprowadzonych w latach 1926 - 1928 z ra.mienia Instytutu Carnegie'go, Ministerstwa Marynarki Stanów Zjednoczonych, Służby Pomiarów Brzegów i Geodezyjnych, oraz Służbę Geograficzną i Klimatologiczną w Meksvku. Obserwacje były wykonywane między innemi przez dra Fred. E. Wright Elmer B. Colina i dra Meinesza. Przeprowadzone pomiary na przeszło atu punktach. I tu równie! ,twierdzono pas anomalij ujemnych, otoczony polem anomalij dodatnich o cechach 
zbliżonych do pasa anomalij lndyj Holenderskich. 

Zestawiając uzyskane wyniki badań w Indiach Wschodnich i Zachodnich, nale:ty stwierdzić, że kierunek przebiegu linij fałdowań górotwórczych nie wykazuje w obu wypadkach kształtu linij prostych, lecz posiada, podobnie jak i pne
ważnie we wszystkich linjach zabuneń tektonicznych na ziemi. ksilałt krzywoli· 
nijny, łukowaty. S~dząc powierzchownie, wydaje się dziwne, . że !ałd?~anl~ nie przebiegają w kierunku prostym, co wymagałoby straty na1mnie1sze1 1lośc1 energji. 

Za przyczynę tego faktu dr. Meinesz uważa kulistołć skorupy ziemskiej 
oraz synklinalne fałdowanie głębinowe. Przyczyny te wywołałyby przy fa!dow~niu prostolinijnem znaczne ściskanie w kierunku osi fałdów, którego uD1ka . 11ę przy linjach krzywych. Można wskutek tego przyjąć , że fałda o przebiegu krzywolinijnym pochłania mniej energii. niż fałda prostolinijna. 

Dr. Meinesz kładzie nacisk na konieczność przeprowadzenia dalszych badali, szczególnie wzdłuż linji już wykrytych fa!dowań, jak ró~nież i w mie!sca~h, gdzie takie linje mogą być wykryte. Pozwoli to na poznaDle przyczyn wielkich procesów tektonicznych, zachodzących w głębi skorupy ziemskiej. 
Dr. Meinesz uważa, że uzyskane rezultaty i oparte na nich hypotezy nie 

zupełnie się godzą z teorją Wegenera. Teorja Wegenera w jej obecnym stanie nie daje zadawalniających wyjaśnień, dotyczących przyczyn procesów tektoni
cznych. Nale:ty przypua~czać, ~e ~e wnętrzu . skorupy zi.emi ~rzemią wielkie s!ły zupełnie innego rzędu w1elkośc1, mż odpychame ku równikowa, spowodowane siłą 
odśrodkową na skutek obrotu ziemi. 

kpi. Feliks Kopczytfsld , .. -

r INSTYTUT GEODEZYJNY I KARTOGR.AFICZNY 
W MOSKWIE I JEGO ZADANIA 

Przy Głównym Wydziale Geodezyjnym Wyższej Rady Gospodarczej Z.S.R.R. w Moskwie został utworzony Instytut Geodezyjny i Kartograficzny celem zorganizowania badaó naukowych w dziedzinach geodezji i karlol!rafji. Instytut ten 
usiłuje rozwiązać następujące zagadnienia: wyszukiwania nowych metod dla prac badaó geodezyjnych i kartograficznych i doskonalenia istniejących metod, wyekwipowanie, umożliwiające jak najlepsze wykonanie prac astronomicznych, geodezyjnych i topograficz.nych, a takie aporządiania i wydawania map przeznaczonych do różnych celów. 

Stosownie do wyżej wzmiankowanel!o celu, Instytut Geodezji i Kartografii diieli się na następujące części: 
t. Sekcję Geodezyjną 

2. Sekcję Kartol!raficzną 
3. Sekcję Zdjęć Foto-lotniczych w Leninl!radzie 
4. Bibliotekę, kartotekę i archiwa. 

Prócz tego do Instytutu naldy takie przedsiębiorstwo przemysłowe prób "Goskartogeodezija", które składa się z dawnego Wydziału Kartograficznego, Wy
działu Głównego Geodezji i dawnego wydziału "Goskartografija" w Leningradzie. 

Instytut Geodezji i Kartol!rafji projektuje rozpatrywanie i zajmowanie się w najbliższych czasach następującemi kwe,tjami: 
1. Badaniem aparatów I metod dla zdjęć i pomiarów przy triangulacji Państwa I-go rzędu i przy niwelacji ogólnej; opracowaniem aparatów i zastosowaniem metod dla pomiarów baz; próby i rozprawy teoretyczne dotycz11ce badaó 

załamania się promieni ubocmych w triangulacji, załamania się promieni ziemnych w niwelacji geodezyjnej i geometrycznej; badanie teoretyczne zagadnie6 dotyczących skutku błędów obserwacyjnych w triangulacji i niwelacji. 
2. Opracowaniem racjonalnych symbolów dla znaków l!eodezyjnych i znaków stabilizacyjnych. 
3. Badaniem metod dla prac astronomicznych, wykonanych na punktach triangulacji państwowej, a także dla określenia miejsc w okolicach mało zamie

szkałych ; określeniem punktów podstawowych dłul!oki (ba.zy). 
4. Wykonaniem prac grawimetrycmych na punktach triangulacji I-go rzędu, prac astronomji-geodezyjnej, a także pracami grawimetrycznemi dla badania rejonów wraz z anomaljami miejscowemi siły przyciąl!ania ziemi. 
5. Zal!adnieniami dotyciącemi kosztów i kalkulacji triangulacji paóstwowej; wykorzystaniem rezultatów prac astronomicznych i geodezyjnych dla następujących celów: ustalenia danych geodezyjnych dla Z. S. R. R., oznaczenia najodpowiedniejszej elipsoidy i badania kształtu geoidy. 
6. Wnioskiem konkluzyjnym reiultatów prac astronomicznych I geodezyjnych w trianl!ulacji 1-l!o rzędu ; materjałami astronomicznemi i l!eodezyjnemi Z.S.R.R. wraz z zagranicznemi w celu rozwiązania zagadnień naukowych geodezji. 
7. Badaniem wyliczenia izostatycznego w Z. S. R. R. współpracy w pracach nad atudjami rozmieszczenia biegunów. 
8. Ustaleniem zarzutów naukowych i praktycznych geodezji ze strony geolol!ji, seismologji, geofizyki i wol!óle nauk o Ziemi. 
9. Traktowaniem konkluiyjnem rezultatów niwelacji ogólnej Z. S. R. R.. opracowaniem typu reperów podstawowych, umieszczaniem tych reperów, wykonaniem niwelacyjnem tych reperów, mając na celu studjowanie ruchów skorupy ziemskiej. 
10. Badaniem konstrukcji i optyki instrumentów geodezyjnych. 
11. Wiadomościami z geodezji wraz z nowemi wynalazkami i instrumentoznawstwem. 
12. Zajmowaniem się metodami zdjęć lotniczych i ur~dzaniem prób fotografii lotniczej. 
a) Racjonalną organizacją różnych rodzajów prac fototopograficznych, zwłaszcza dla zdjęć w małej skali dla celów karlol!raficznych. 
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b) Użycie zdjęć foto-topograficznych dla katastru gruntowego i leśnego. 
c) Studjowanie aparatów istniejących dla zdjęć fotolotniczych i opracowy-

wanie nowych aparatów. 
d) Badanie procesów negatywnych, pozytywnych, a takte i foto-materiałów. 
e) Badanie warunków atmosferycznych. 

13. Pracami teoretycznemi, tyczące.mi się zagadnienia najkorzystniejszego 
rysunku kartograficznego dla map o różnych przeznaczeniach. 

14. Studjowaniem materjałów kartograficznych, opracowa.niem metod dla 
klasyfikacji i ułożeniem tych materjałów. 

15. Opracowaniem podstaw geograficznych dla map Z. S. R. R. i części 
świata; mdodą i wydawnictwem map szkolnych, fizycznych, geograficznych i hy
psometrycznych. 

16. Doskonaleniem istniejących już metod i wyszukiwaniem nowych dla 
prac kartograficznych. Utrwaleniem znaków konwencjonalnych. Opracowaniem 
nowych metod celem powielania foto-planów. 

17. Studjowaniem i udoskonalaniem materjałów, aparatów, instrumentów 
używanych w technice kartograficznej; badaniem skutków warunków zewnętrznych 
na materiały kartograficzne. 

18. .Metodami dla' badaó geograficznych terenów pokrytych zdjęciami topo
graficznemi; próbami dla ułożenia napisów topograficznych, biorąc pod uwagę wy
niki wypraw polowych geomorfologicznych; metodami zdjęć kartograficznych w wy
prawach geograficznych; wysyłaniem specjalnych wypraw dla badań geograficznych 
i kartograficznych. 

19. Sprawozdaniami naukowemi z urządzeń geodezyjnych w Z. S. R. R. 
i zagranicą. 

, .. -

DZIAŁ URZĘDOWY 

SPRAWO ZDANIE 

Z PRAC WYKONANYCH PRZEZ KOMISJĘ NORMALIZACYJNĄ W.I.G. 
W ROKU BUDŻETOWYM 30/31. 

[!!) Stan prac Kom. Norm. W. I. O. w okresie 30/31 r. p 1·zedstawla się 
następująco. 

Poza f>-11 normami, zatwlerclzoneml P. S. 19ó-ó08 i wydanemi, o których 
wspomniano w sprnwozdanlu Kom. Norm . .M. S. Wojsk. za. rok 29/30, uzyskano 
zatwierdzenie P S. 19ó-ól0 7-u norm, a mianowicie: .,Pnpier mapowy typu 
W. r. O. półszmaciany", .,Płyty miedzln.ne do celów graficznych", ,.Przyrząd do 
nakłuwania siatki kilometrowej" (poza programem prac na r. 29/30), ,,Lata 
topograficzna" i .Parasol ręczny". 

Wszystkie te normy są obecnie stosowane przy zawieraniu umów na 
dostawy dlł\ W. I. G. 

Z progrnmu prac 30/31 r. w grupie „pap" Kom. Norm. W. I. O. opraco
wała projekty n orm „Papier rysunkowy!' i „Papier kalkowy". Projekty tych 
norm są w toku ścisłej współpracy ze Związkiem Zawodowym Papierni P olskich, 
w szczególności z fabryką .Mirków". 

Pozatem, w myśl rozkazu BOA L. 6266/PW z dn. 31 lipca 30 r. Kom. 
Norm. W. I. G. przejęła od I. T. f. normalizację innych papierów, jak: .,Papier 
ze znakiem wodnym na książeczki wojskowe", ,.Papier ni\ okładk i i skoroszyty", 
,,Papier na księgi ewidencyjne P. K. U.", ,,Pł\pler na. księgi ewidencji metr. 
i pieniężnej", Papier kancelaryjny" i „Papier na dokumenty ścisłego zaracho
Wł\nla". Projekty pierwszych dwóch norm są już opracowane, uzgodnione 
z fabryką papieru „Mirków", zl\l\probowane przez I. T. I. I w dniach najbliż
szych zostaną przedstawione do zatwierdzenia Og. Kom. Norm. M. S. Wojsk. 
Reszta. zaś norm została wniesiona do programu prac 31/32 r., niemniej jednak 
wstępne studja były zapoczątkowane już w okresie sprawozdawczym. 

Pozatem Kom. Norm. W. I. G. przystąpiła do opracowania wlelkie.J ta.blicy
systematyki, którl\ będzie obejmuwał11. według klas, rzędów, grup I t. d. wszyst
kie możliwe rorlzaje I gattinki papierów z jednoczesnem załączeniem wyczer
puJącego spisu alfabetycznego papierów pod względem przeznaczenia. Scalenie 
takle pozwoli w przyszłości na. ominięcie tworzenia I wyda.wania. oddzielnych 
norm, ułatwi poszczególnym konsumentom racjonalne kupowanie odpowiedniego 
papieru do odpowiedniego celu I wprownrlzi stos1rnek prawny do gospodarki 
pl\plernlcze.j. Tablica t11. będzie w swoim czasie m:godniona zarówno z prze
mysłem papierniczym, jnk i z kompetentneml organami. Papiery o spec.Ja.lnem 
przeznaczeniu, wymagające specjal nego preparowania, znajdą w tej tablicy 
swó.1 odnośnik. 

Z progrnmu prac 30/31 r. w grnpic .sprzęt" Kom. Nom. W. r. G. przed
stawiła już na ,rntwierclr.enle Og. Kom. Norm. llf. S. Wojsk. dwl\ projekt)' , 
a mianowicie: .,Łata. niwelacyjna" i „Lata stabilizacyjna". 1n11ls:y riąg ,,,, !Ir. 172/. 
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Wykaz prac wykonanych przez KomlaJt; Norm..UzacyJną W. I. G. 

Nazwa 
Komisji wzgl. Podkomisji 

1 

Komisja Normalizacyjna W. I. G. 

Podkomlsj11. Trl1mg11lacyjna 

,. 

Topogr~flczna 

Trlangulncyjna 

Topograficzna 

To-pograł. i Fotogram. 

Podkomisja Kartograflcznn. 

" .. 

Triangulacyjna 
Topograficzna 

Tri ang; I acy j lll\ 

Komisja Normalizacyjna W. I. O. 

Podkomisja Knrtograflczna 

.. Topograf. i Fotogram. 
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L. p. 

2 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
H'> 
lf>a 

16 

17 

18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
2!> 

26 

27 

28 

29 
30 

PRZEDM l 0 1' PRACY 
w/g grup 

3 

Grupa „pap" - papier. 
Papier mapowy typu W.I.G. szmacinny 
Metody bndnnin pnpieru . 
Pnpier mapowy typu W.I.O. półszmaciany 
Papier pakowy 
Papier rysunkowy 
Papier kalkowy 
Papier ze znakiem wodnym na książ. wojsk. 
Papier na okładki I skoroszyty 

Grupa „sprz." - •przęt. 

Łata topograficzna 
Lata niwelacyjna 
Lata stabilizacyjna 
'ryczka miernicza 
Płyty stolllrowe - komplet, statyw, gło-

wica I płyta stollkowa 
Parasol ręczny 
Or11.blna wywiadowcza 
Żórnw do drabiny wywladownlków do 

n ormy „Drabina wywind." 
Parasol duży 

Grupa „prz" - przyrządy. 

Przyrząd do nakłuwnnln. siatki kilometr. 

Grupa „lit" - litogralja. 
Płyty litograficzne glinowe 
Płyty miedziane do celów graficznych 
Klej rybi 
Płyty li togrnficzne cynkowe 

Grupa „opk" - opakowanie. 
Skrzynia do narzędzl budowlanych 
Torba do płyt st-0likowych 
Pokrowiec do płyt stollkowych 
Skrzynia kancelaryjna 

Grupa „kr" - kreślarkie materjaly. 
Kalka płócienna 

Grupa „repr" reprodukcja. 
Szkło lustrzane 

Grupa „far" - farby. 
FMby litograficzne 

Grupa „lot" - fotograf/ a. 
Plóczkl szklane 
Płóczki cynkowe 

w roku budłetowym 1950/31 - do dnia 15 kwietnia 19!ł1 roku. 

Rorlznj normy wzgl. 
projektu § 8 P.S. 195-!> 

Symbol I Orupa 

PNW 
PN W proj. woj 

PNW 
PNW 
PNW 
PNW 
PNW 
PNW 

PNW 
P;'{W 
PNW 
PNW 

PNW 

PNW 
PNW 

PNW 

PNW 
PNW 
PNW 
PNW 

PNW 
PNW 
PNW 
PNW 

PNW 

PN\V 

P;>.W 

PNW 
PNW 

4 

pm. -1 
pm.-2 
pap-3 
pap-4 
pap-5 
pap - 6 
pap -7 
pap-8 

sprz- 1 
sprz-2 
sprz - 3 
sprz-4 

sprz-

sprz-7 
prz-8 

prz-1 

lit - 1 
lit - 2 
lit - 3 
L. - 4 

skrz -1 
opk-2 
opk-3 
skrz-2 

kr - 1 

repr-1 

far - 1 

fot - 1 
rot - 2 

Stnn 
pr11.cy 

4 

6 
ó 
() 

2 

2 
6 

6 

6 
6 
1 
6 

1 
1 
1 
1 

1 

u w 

Zatw. P. S. Hlf> - óOS 
Zatw. P. S. 195 - óOS 
ZRtw. P. S. 19{> - 510 
Zatw. P. S. 195 - MO 

A 

6 

W uzgodnieniu z przemysł. 

,, z I. T~ I. 
z I. •r. I. 

Zntw. P. S. 195 - 510 
Przedst. M. S. Wojsk. 

W ~1zgodnlenlu" 

W uzgodnieniu 
Zatw. P. S. 195 - !'>08 

Zatw. P. S. 195 - 510 

Zn.tw. P. S. 195 - f>lO 

" - .. W oprncowaniu 
Ze.tw. P. S. 19ó - 508 

W opracowaniu 

. .. 

\V uzgodn. z Dep. Aeron1rnt. 

G 

program 30/31 r. 
,, 30/31 ,, 
.. 30/31 " 
.. 30/31 ., 
• 30/31 ,, 
.. 30/31 ,, 
., 31/32 ,. 
.. 31/32 ,, 

.. 30/31 „ 
30/31 „ 
30/31 „ 
30/31 " 

poza pro.s-r. 30/31 r. 
progr. 30/31 „ 

poza progr. 30/31 „ 

program 30/31 r. 
., 30/31 .. 
.. 30/31 ,, 
,, 30/31 .. 

30/31 „ 
30/31 „ 
30/31 „ 
30/31 „ 

30/31 „ 

31/32 r. 

30/31 r. 

,. 30/31 ,, 
poza progr. 30/31 „ 
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Wspomniane powyżej projekty norm zostały uzgodnione z Inst. Bacl. 
Inż. oraz z wytwórniami - fabryką „G. Gerlach" odnośnie do ich wykonania 
i z fabr. farh „Karpiński i Leppert", co do zastosowania najlepszych farb do 
Ich malowania. 

Reszta zamierzonych do opracowania przedmiotów, wymienionych w wy
kazie sprnwozdawczym, jest albo opracowana i oczekuje uzgodnienia, albo 
jest w toku opracowania. 

Zatwierdzony przez Pana I Wlceminlstrn S. Wojsk. program prac Kom. 
Norm. W. I. G. na rok 30/31 obejmował 31 przedmiotów do normalizacji. W toku 
pracy okazało sią, że 5 pozycyj {papiery fotograficzne) nie mogą być przed
miotem normalizacji, gdyż są objęte kntalogaml firm i wobec tego podlegają 
tylko unifikacji, a 3 pozycje (Lata miernicza, Podstawa do łaty mierniczej
niwelacyjnej I Tus:i; laseczkowy) podlega.Ją skreśleniu z programu, jako -wsta
wione omyłkowo. W ten sposób praca Kom. Norm. W. I. G. w roku 30/31 obej
mowała fnktycznie 23 przedmioty. Z tej liczby 13 przedmiotów (-56%) otrzy
mało ostateczne oprncowanle w postaci norm bądź .fuż zatwierdzonych P. S. 
195-508 i P. S. 195-510, bądź oczekujących zntwierdzenla. Og. Kom. Norm. 
M. S. Wojsk., praca zaś odnośnie do 10-u przedmiotów {-U%) j~st w toku, jako 
wymagająca dłużsiych studjów I jeszcze w roku bieżącym przewiduje się Ich 
całkowite zakończenie. 

Dążąc już obecnie do uporządkowania sprllwy bieżących zakupów sze
regu nieznormalizowanych jeszcze przedmiotów, materjałów I sprzętów mnso
weg9 użytku, - Kom. ł'orm., na polecenia Szefa W. I. Cl, opracowała odnośne, 
tymczasowe warunki techniczne i odbiorcze w myśl P. S. 200-5 z dn. 12.XII.29 r. 

W związku z tem opracowano następujące tymczasowe warunki techn. 
I odb. W. I. G.: 1) ,.Drzewo do użytku W. I. G.", 2) ,.Farby do malowania łat" -
biała, czerwona i cz1u·na, 3) "Płyty stollkowe do zdjęć topograficznych", 
4c) .,Dych ta do płyt stolikowych", 5) .. Torba do płyt stolikowych", 6) .,Przy
krywki dermatoidowe do płyt stolikowych", 7) "Płyty glinowe do zlljęć stoll
kowych" {typ szwnjca,·skl), fi) "Futernl polowy do ołówków" i 9) .,Puszka bla
szana do map" z tern, 2e wymienione powyżej warunki techniczne i odbiorcze, 
po ostatecznem uzgodnieniu, posłużą jako materjal wstępny do ostatecznego 
ujęcia zagadnienia w postaci norm. 
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SPRAWOZDANIA 

„OBRONA WYBRZEŻA" - Kmdr. ppor. dypl. R. CZECZOTT 

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1931, 

Posiadanie własnego wybrzeża morskiego nakłada na państwo obowiązek 
zabezpieczenia go przed napadem wro_ga. . 

Zagadnienie obrony ujął w for1n1e naukowego opracowania kmdr. ppor. dypl. 
Rafał Czeczott w pracy p. t • .,Obrona wybr~eża". . . . 

Właściwy wykład teorii współc~e!~eJ ?brony_ ~ybrze~a poprzedz1.ł autor 
zaczerpniętemi z wojny rosyjsko-japońskie) i światowe, hczneI111.Przy~łada1?1 nowo
czesnych bitew morskich, które roztrzą~a i omawia z punktu widzenia wo11kowego. 

Praca podzielona jest na 7 części: . • . 
1) Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905 r„ 2) działania pod Dardane!ami p~d

czas wojny światowej , 3) Obrona zatoki Fińskiej i Ryskiej podczas WOJDY świa
towej, 4) Organizacja obrony wybrzeża Flandrji, 5) Organizacja obr~ny wybrzeża 
włoskiego podczas wielkiej wojny, 6) Napady na wybrzeża, 7) Wspołczesne roz-
wiązanie zadania obrony wybrzeża. . . . 

Zagadnienie obrony wybrzeża autor ~otra.k~ował gruntow'!i~ i wszechsJr?nll.!e• 
opierając się na tródłach i literatun:e angielskie), amerykańskie1, francuskie), nie-
mieckiej, włoskiej i rosyjskiej. . . b 

Pierwsza z tej dziedziny praca w naszej literaturze wo1skowej powUlna o u: 
dzić zainteresowanie w pierwszym rzędzie sfer wojskowych,. z~łaazcza ~arynark1 
wojennej, oraz ze względu na ciekawy temat i przystępne u1ęc1e wszystkich, któ-
rych obchodzi sprawa obrony własnego wyb~eża. . . . 

Książkę zaopatrzono w tab~ce skł~du sd morskich państw wo1u1ących. listę 
strat jednostek bojowych, oraz wtele szkiców. 

„SIŁY ZBROJŃE NIEMIEC" - MARS 

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. W,rszawa 1931. 

Organizacja i stan sił zbrojnych Niemiec współcze!nych stanowi zagadnienie 
zasługujące na uwagę nie tylko osób wojskow.ych, ale 1 ~ażdego myślącego oby
watela. Jest to bowiem niezwykle zaborczy sąsiad zachodm, który marz}'. o od~bra
niu odwiecznie naszych ziem i który po poniesionej klę~ce podczas WOJDY świato
wej gotuje się obecnie do kampanii odwetowej. Wskazu1ą n3: to za!ówno ogr?mne 
budżety wojskowe Niemiec jak i tajna ich współpraca. z ~oSJI!, sowiecką. O siła~h 
zbrojnych Rzeszy Niemieckiej u nas wie się naogół n!ewiele 1 '!a ten tem3:t ~ao~Ją 
różnolite poglądy. Jedni skłonni są do identyfikowania obecne, siły zbro1ne1 Nie-
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miec z ich wojskiem przedwojennem, inni z wojskiem w ramach narzuconych im 
przez ~aktat wersa!ski. Je.dni i dr.udzy są w błędzie. Siła zbrojna niemiecka doby 
obecne1. odzn.acza ~1ę b?w1~m swoistym c~~aklerem i pr~cz części oficjalnej jakoby 
115 tysięcy liczące,, św1etn1e wyszkoloneJ I zaopatrzoneJ-mieści w sobie mnóstwo 
tajnych org~izacyj wojskowych i półwojskowych. których ukryłem zadaniem jest 
przygotowarue rezerw na wypadek wojny. Wojsko to jednak nie posiada zasadni
czo całego szeregu broni - jak lotnictwo, ciężka artyleria, broń pancerna i t. p. 

Outy snop światła ~a zagadnienie sił zbrojnych Niemiec rzuca praca pod 
powyższym tytu!em. któr.e1. autor kryje się pod pseud. Mars. Opierając się na naj
nowszyc_h mater!ałach ohc1alnych, .ch.ar!kteryzuje on dokładnie siły zbrojne naszego 
zachodmego sąsiada. Praca ta dz1el1 się na 3 następujące części: 

I . Wojsko: 
1) dawne wojsko niemieckie, 
2) obecne wojsko niemieckie (wojsko lądowe, marynarka wojenna, 

dyzlokacja wojska lądowego i marynarki wojennej). 

II. Formacje p6lwojskowe. III. Dane og6lne. Ustrój rzeszy niemieckiej, 
ustawa w?jskowa, dane statystyczne. dane wewnętrzno-polityczne, układy, umowy, 
konferenc1e. 

Praca liczy 127 str. druku oraz 18 ilustracyj. Na końcu jej dodano 8 map 
rozmies;Zczenia wo~ka niemiec~iego i 20 barwnych tabel jego umundurowania. 
Wreszcie w załącznikach omówiono obszar, ludność, wyznania. układ stronnictw 
w parlamencie, oraz powojenne gabinety Rzeszy. Autor więc nie poprzestał w swej 
pracy na wiadomościach ściśle wojskowych, ale uzupełnia je danemi ogólnemi 
o Rzeszy Niemieckiej, zwłaszcza o jej ustroju. Duto również miejsca poświęca on 
charakterystyce formacyj półwojskowych. Praca zawiera mnóstwo materjału sla· 
tystycznego. Ujęta jest ciekawie i dostępnie. 

6STERREICHISCHER FALTBOOTF0HRER - VE.RLAG ARTARIA 

Auf der Donau und Wildwassern Inn, Salzach, Traun, Ager, Enns, Drau und Mur. 
Wien 1930. 

Przewodnik składakowy po Austrji, wydany przez Austrjacki Związek Kaja
kowy, mote służyć za wzór jak tego rodzaju wydawnictwa robić należy. Na 
58 mapkach opisano wody Austrji, Otwiera książkę mapka przeglądowa 1: 2 OOO OOO, 
gdzie zaznaczono miejscowości omówione w przewodniku, sieć kolejową oraz 
granice spławności rzek opisanych. Klucz znaków dwubarwny. Czerwone od.no· 
szą się do szlaku wodneJ!o, mówią o charakterze wody, przeszkodach żeglugi, 
mostach, wirach, postojach, czarne dotyczą lądu. Koryto rzeki-utrzymane w kolorze 
jasno niebieskim. Mapki obejmują tylko szlak wodny z wąskim pasem najbliższego 
pobrzeża. 

Na marginesach drukowane są informacje; czerwonym kolorem związane 
z techniką jazdy, rodzajem przeszkód, czarne podają objaśnienia krajoznawcze, 
tabele odległości, wykazy średniej szybkości i przepisy jazdy. Każdy odcinek 
mapki opatrzony jest strzałką orjentującą mapkę według stron świata. 

Niezwykle przejrzysty układ, zwięzłość i rzeczowość opiłów, doskonałe 
opracowanie graficzne i wysoce estetyczny wygląd, stawiają "Osterreichischer Falt
boostfiihrer" na czele tego typu wydawnictw. Wierzymy te Polski Związek Kaja
kowców, krzątający się około przewodnika po wodach Polskich, skorzysta z wzo
rów i opracuje mąpki naszych rzek w sposób równie doskonały. 
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PRECYZYJNA INWAROWA ŁATA BAZOWA DO DOKŁADNEGO 
MIERZENIA ODLEGŁOŚCI PRZY POMOCY TEODOLITU WILD' A. 

Metoda mierzenia odległości, oparta na pomiarze kąta, pod 
jakim widziana jest łata stałej długości, stosowana jest już od
dawna w instrumentach fotogrametrycznych Wild'a. Dokładność 
osiągniętych rezultatów, uzyskana dzięki dokładności teodolitu 
oraz szybkość, z jaką instrument pozwala pracować, skłoniły 
fabrykę do zastosowania tej metody do wszystkich pomiarów 
odległości przy pomocy specjalnie skonstruowanej łaty inwarowej. 
Łatę tę ustawia się na statywie poziomo i nastawia prostopadle 
do kierunku teodolitu przy pomocy małego celownika. 

Poza szybkością i dokładnością ta metoda mierzenia odleg
łości posiada jeszcze tę dużą zaletę, że otrzymane .odległości są 
odrazu redukowane do poziomu. 

W dobrych warunkach doświadczony obserwator może przy 
jednorazowym pomiarze wyznaczyć kąt, pod jakim widziana jest 
łata z dokładnością do 1". Pozwala to przy użyciu łaty 2 m 
zmierzyć odległości 64 m z dokładnością 1 cm. Taki wynik 
otrzymamy jednak tylko wtedy, gdy łata będzie bardzo dokładna. 
Jeżeli np. długość łaty wyznaczona jest z dokładnością do 0,2 mm, 
spowoduje to już błąd systematyczny 1 cm na 100 m. Długość 
łaty stalowej 2 m zmienia się o 0,5 mm przy wahaniu tempera
tury 20°. Ta różnica przekracza już błąd dopuszczalny. Należy 
więc do konstrukcji łaty stosować inwar. 

Łata, o której mowa, jest składana. Obie rury, z których 
składa się łata, zawierają po drucie inwarowym. Jeden koniec 
drutu, przylegający do szarnieru łaty, jest stały, drugi zaś urno-
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cowany jest do sprężyny, zapewruającej drutowi stałe napięcie. 
Do tych końców drutów umocowane są sygnały celownicze. 
Sygnały te mogą posuwać się jedynie w kierunku długości łaty, 
umieszczone są w oprawkach. zabezpieczających je od wpływów 
zewnętrznych. Doskonale wykonane sygnały pozwalają celować 
z dostateczną dokładnością z odległości 700 m. 

W tem leży wyższość tej łaty nad znanemi tachymetrami 
precyzyjnemi. Do tych dalmierzy używane są zawsze łaty 
z podziałem, których długość ogranicza zakres mierzenia, nie 
przekraczającego normalnie 150 m. Przy użyciu łaty bazowej · 
zakres mierzenia ograniczony jest jedynie wymaganą dokładnością. 

Przy wyznaczaniu kąta z dokładnością 1", co można teodo
litem uniwersalnym Wild'a otrzymać jednym pomiarem. otrzy
mujemy dla różnych odległości następujące błędy: 

Odległość Średni błąd Odległość Średni błąd 
50 m 0,006 m 400 m 0,38 m 
70 m 0,012 m 450 m o.49 m 

100 m 0,024 m 500 m 0,60 m 
150 m 0,055 m 550 m 0,72 m 
200 m 0,10 m 600 m 0,86 m 
250 m ·0,15 m 650 m 1,01 m 
300 m 0,22 m 700 m 1,18 m 
350 m 0,29 m 

Przez czterokrotny pomiar kąta (najlepiej 2 razy przy każ
dem położeniu lunety) te błędy redukują się do połowy. Przy 
pomiarach bardzo dokładnych można przez powiększenie ilości 
odczytów błąd pomiaru znacznie zmniejszyć. 

Odległość otrzymujemy w metrach bezpośrednio z tablic, 
należących do wyposażenia. Oczywiście można obliczyć tablice 
dla dowolnej jednostki długości. Jest to również zaleta uni
wersalności tej nowej konstrukcji w porównaniu z innemi 
dalmierzami. 

Inowacją, zasługującą na szczególną uwagę, .jest w kon
strukcji łaty możliwość składania jej, co jest niemożliwe w do
tychczasowych łatach inwarowych, np. w łatach inwarowych do 
niwelacji precyzyjnej. Obie części łaty połączone są bardzo 
mocnym szarnierem. Podczas pracy przylegają one do siebie 
płaskiemi powierzchniami z hartowanej stali i są szczelnie ściskane 
przy pomocy zamka dźwigniowego. W miejscu styku łat um:esz
czone są śruby do rektyfikacji łaty. Pudełka metalowe, w któ
rych umieszczone są sygnały, przylegają sygnałami do siebie, 
gdy łata jest złożona, co zabezpiecza je od uszkodzenia. Uszko
dzenie zewnętrzne rury nie zmienia położenia sygnałów, gdyż 
druty inwarowe zawieszone są swobodnie w rurach i zawsze 
są napinane przez sprężyny, umieszczone na końcach łaty. 

II 

. .Ca!a. łata może obra<:ać się na osi szamieru, celem usta
~1en1a. JeJ prostopadl~ do kierunku teodolitu. Poziome położe
~1~ t~J os1 otrz.vmuJemy przy pomocy 3 śrub nastawniczych 
1 hbelt sfery~zneJ. Ła!a ~ocowana zostaje do statywu w ten 
sam sposób Jak teodolit umwersalny Wild'a. 

Przr, użyciu należy s.tatyw uprzednio scentrować nad punk
tem. ~tac11 przy ~omocy p10n~. ~astępnje umocować łatę, otwo
rzyc J,, zamknąc zam!k, . ś~1!kaJący . obie połowy łaty, spozio
m?wac przy pomocy ltbeh 1 srub nastawniczych i wreszcie usta
w~ć łatę prostop~dle do. kierunku instrumentu. W tym celu na
lezy łat~ obracac na os1 tak długo, aż teodolit będzie widoczny 
w mał~J lunetce celowniczej, znajdującej się w środku łaty. 
W reszcie przykręcamy śrubę zaciskową. 

Pra~a teodolitem polega. na zwykłem mierzeniu kątów. 
Poleca się obserwować przy obu położeniach lunety. 

Odległość otrzymujemy z tablic załączonych do łaty w me
trach (dla 300° i 4~0

~ lub stopach angielskich (tylko dla 3608), 

Otrzymana odległośc Jest za~sze z~eduk?wana do poziomu, gdyż 
kąt odczytany na kole poziomem Jest mezależny od wysokości. 

Rektyfikacj~ jest możli~a. w warsztacie przy pomocy kom
paratora. ~ata Jest tak sohdrue zbudowana, że niema obawy, 
by regulacJa mogła ulec zmianie. 

Łata może być użyta do każdego teodolitu Wild'a. Stanowi 
. ona bardz<? ~ażne i dogodne uzupełnienie do teodolitu uniwer
salnego Wild a. 

Przykłady pomiarowe. 

1. Odcinek 54,6~4. m został. pomierzony stalową taśmą 
komparo~aną. W tak1e1 o~ległośc1 od teodolitu ustawiono łatę 
baz.ową 1 kąty. zostały pomierzone przez dwóch obserwatorów 
~k~da wartośc kąta otrzymana została przy jednym tylko poło
zenm lunety). 

Położenie lunety I 
I 

II 
II 

Średnia 
D= 

Średnia 

Wartość dokładna 

Obserwator A 
1° 59' 9" 4 
1° 59' 8'' 1 
1° 59' 11" o 
1° 59' 11" o 
1° 59' 9'' 8 ± O" 7 
57.693 ± 6mm 
1° 59' 9" 4 ± O" 46 
57.696 ± 4mm 
57.694m 

Obserwator B 
1° 59' 8'' 4 
1° 59' 8" 1 
1° 59' 10" 7 
1° 59' 8'' 7 
1 ° 59' 9" O ± O" 6 
57.699 ± 5mm 

2. W ten sam sposób otrzymano następujące wyniki dla 
odległości 20,004 m: 

III 



Połotenie lunety I 
I 
n 
n 

Średnia 
D= 

5° 43' 26" 1 
24" 8 
21" 2 
28" 7 

5° 43' 25" 2 ± 1" 6 
20,004 m ± 1,5 mm 

Wartość dokładna 20,004 m 

3. Dłutszy odcinek został podzielony na 5 części. Katdą 

zmierzono przy pomocy łaty bazowej, następnie zmierzono cały 
odcinek. Ze wzlllędu na niekorzystne warunki (wibracje po· 
wietrza) mierzono kąty na odcinkach częściowych po 2 razy dla 
każdego położenia lunety, zaś dla całego odcinka 5 razy. 

Odcinki częściowe 1 
2 
3 
4 
5 

1 - 5 

IV 

68.073 ± 0,011 
103.966 ± 0,026 
74.925 ± 0,030 
90.794 ± 0,018 
97.091 ± 0,025 

434.849 ± 0,051 m 

Cała odległość 

434.7 ± 0,44 m 
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WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE 
AVIS AUX NAVIGATEURS 

SIUżba Hydrograficzna Marynarki Wojenne) 
Warszawa 

otuoo•c• geograficzne od Greenwloh. Kurey i peli ngl 
neozywiete od 0 ° do 380° według ruchu wekezówki ze. 
garowej lioz.one od morza. Gramce coktor6w t•tarń 
-••kich o<l morza. Głębokołol w metrach przy śr•· 

dnim etanie wody 

Wydanie I 27/VI Rok 1931 

Senice hydrographique de la Marine Polonalse 
Warszawa (Varso,·ie) 

Longitudea geogr. Gre•r,wioh. Coo„ et rt1llvemente 
vrala O O 

-- 380 ° prie de la mer den• I• aene de 
l'aigullle d'une montre. Llm1tea des eeoteura de• 
pharea donn6e de la mer Profondeu„ en m•t,ea 

r4\duita au nlveau moyen de ta mer. 

Edition I 27/Vl Annee 1931 

BAŁTYK. - MER BALTIQUE. 

1. Zatoka Gdańska. Sygnały za
we:r.wawcze dla pilota w porcie Gdynia 
(Urząd Morski 1. dz. 2020/31). 

Statki handlowe, przybywające na redę 
portu w Gdyni, mogą wzywać pilota przez 
zastosowanie nietylko przepisanych sygna
łów optycznych. lecz i dźwiękowych, po
danych gwizdkiem. 
Sygnał wezwawc:r.y pilota stanowią 

gwi:i:dki: jeden długi· około 5 sek. oraz 
4 krótkie w odstępach co 2 sekundy 
(- .... ). 

Na sygnał powyższy stacja pilotów od
powiedzi nie daje. 

2. Zatoka Gdańska. Sygnał czasu 
w Gdyni - sprostowanie (Wydział Mor
ski Państw. Inst. Meteor. l. 678/31). 

W Wiadomościach Żeglarskich angiel
skich „NtM" Nr. 51 z dn 19/XIl-30 r. oraz 
niemieckich „NfS" Nr. 106 z dnia 10/1-31 r. 
ukazały się wzmianki o sygnale czasu, na
dawanym przez Obserwatorjum Morskie 
w _Gdyni, jako już obecnie stale funkcjo
o_u1ącym. Na skutek powyżsiego ogłasza 
11ę sprostowanie. że sygnał ten jest jesz
c~e w okresie instalacji i prób. Rozpoczę
cie funkcjonowania stałego będzie ogło
szone we właściwym czasie. System syg
Włu pozostanie taki sam jak ogłoszono. 
Y~okość światła wynosi 40.4 m. ponad 

POZJom morza. 

3. Zatoka Gdańska. Otwarcie :te
~lugi na Wiśle. Orędownik Rady Portu 
~ Dróg Wodnych w Gdańsku z dn. 1/IV
t. i 13/IV-1931 r. 

ż Nin.iejszem podaje się do wiadomości. 
e Wisła na terenie w. m. Gdańska zo-

t. Golfe de Gdań•k· Signaux d"ap
pel des pilotes dans le port de Gdynia 
(Office de la Marine Nr. 2020/31). 

Les vaisseaux de commerce qui arri
vent en rade du port de Gdynia, pour
ront demander un pilote en employant 
non seulement les signaux optiques pres
crits mais aussi les signaux sonores donnes 
par sifflets. 

Le signal d'appel pour pilote se com
pose de sifflets: 1 sifflet long d'environ 
5 secondes et 4 sifflets courts en inter
valles de 2 secondes ( - .... ). 

La station des Pilotes ne repond pas 
a ce signal. 

2. Golfe de Gdańsk. Signal d"heure 
a Gdynia- rectification (Section Maritime 
de l"lnst. Meteorol de l'Etat Nr. 678/31). 

Les Avis aux Navigateurs anglais "NŁM" 
Nr. 51 du 19/Xll-30, ainsi que les allemands 
"NfS" Nr. 106 du 10/1-31., font mention 
du signal d'heure transmis par l'Obser
vatoire Maritime a Gdynia. comme fon
ctionnant en pennanence. Par suite du 
precite nous rectifions que ce signal est 
encore en cours d'installation et d'essais. 
La mise en fonctionnement permanent sera 
publiee en temps voulu. Le systeme de 
signalisałion restera tel qu'il a ete publie. 
La hauter du feu est de 40.4 m. au-dessus 
du niveau de la mer. 

3. Golfe de Gdańsk. Reprise de 
la navigation sur la Vistule (Circulaire du 
Conseil du Port et des Voies Navigables 
a Gdańsk du 1/ lV-31 et 13/IV-31). 

On fait savoir par le present que la 
navigation sur la Vistule dans la region 
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stała znowu otwarta dla żeglugi, oraz że 
otwarcie śluzy Danziger Haupt już na· 
siąpiło. 

ł. Zatoka Pucka. Wyznaczenie po· 
ligonu torpedowego (Mag. Naw. 103/31). 

W końcu marca b. r. roz:poczęto usta· 
wianie becz:ek oz:nacz:ających poligon tor
pedowy. 

Punkt pocz:ątkowy poligonu wypada na 
pozycji. 

'f = 54° 35' 12" N. 
;.. = 1So 35' 54" Ost. 

z:aś punkt końcowy na poz:ycji: 

= 54° 39' 06" N. ! = 18° 35' 12" Ost. 

Ogółem będzie ustawione 5 par beczek. 
Bliższe sz:czegóły będą podane oddz:ielnie, 
po ostatecz:nem zakończeniu tych prac. 

Beczka poligonu artyleryjskiego podana 
w Wiadomościach Żeglarskich Wyd V/30 
pkt. 15 obecnie na pozycji swej nie stoi. 

Mapy: poi. Nr. 1, adm, niem. Nr. 29 i 51, 

5. Zatoka Cdań•ka. Wystawienie 
letnich znaków morskich na terenie Urzę
du Budowy Portu w Gdańsku - Nowym 
Porcie (Orędownik Rady Portu i Dróg 
Wodnych w Gdańsku z: dn. 13/IV-31 r.). 

Na terenie Urzędu Budowy Portu w 
Gdańsku - Nowym Porcie zo1tały wysta
wione następujące letnie znaki morskie: 

a) Przed wjazdem do portu w Neufahr
wasser: 

1) Pława wejściowa czerwona, świetlna 
z napisem "Neufahrwasser". 

Charakterystyka: 

Błysk . 2 sek. 
Przerwa 7 " 

Okres: 9 sek. 

2) Przy kanale wjazdowym po lewej 
stronie: 3 czarne pławy stożkowe z na-

• pisami Nr. 1, 2. 3. 
3) Przy kanale wjazdowym po pra· 

wej stronie: 
czerwona pława z tyką i czerwona pła

wa świetlno•dfwiękowa z napisem "Neu· 
fahrwasser" na zakręcie kanału wjaz:do
wego. 

Charakterystyka: światło trójbłyskowe. 

Błysk . • . . 0,5 sekundy 
Krótka przerwa 2,5 
Błysk . . •. 0,5 
Krótka przerwa 2.5 
Błysk .... 0.5 
Długa przerwa 13,5 __ ...;... _ _:; __ 

Okres: 20,0 sekund 

de la v. 1. de Gdaósk a ete renouvelee 
et que l'ecluse Danziger Haupt est ouverte. 

ł. Bale de Puck. Balisement du 
cbamp de tir pour torpilles (Mag. Nav 
103/31. . 

En fin de Mars a. c. on a procede a 
la pose de boueęs pour baliser le champ 
de tir pour torpilles. 

Le point de depart du champ de tir se 
trouve a la position suivante: 

'f> = 54° 35' 12" N. 
>. = 18° 35' 54" E. 

le point terminus a la position: 

'f> = 54o 39' 06" N. 
). = 18° 35' 12'' E. 

Il sera pose en tout 5 paires de bouees. 
Apr~s conclusion definitive des travaux 
les details seront publies separement. 

La bouee du champ de tir designee aux 
Avis aux Navigateurs. Edit. V/30 par 15 
ne se trouve plus a sa position. 

Cartes: poi. Nr. 1, allem. Nr. 29 et 51. 

5. Oolfe de Gdanak. Pose des si
gnes d'ete dans la region de l'Office de 
Construction du Port a Gdańsk - Nowy 
Port (Circulaire du Conseil du Port et des 
Voies Navigables a Gdańsk du 13/IV.31. 

Dans la region de l'Office de Constru
ction du Port a Gdat1sk - Nowy Port, on 
a procede a la pose de signes d'ete doni 
les positiont sont les sui vantes: 

a) Avant l'entree au port a Neufabr 
wasser: 

1) Une bouee d'entree lumineuse, rouge 
portant l'inscription "Neufahrwasser. 

Caracteństique des feuJC 
Eclat . . . . . 2 secondes 
(nterruption , • • 7 ,. 

Periode: 9 secondes 

2) Du cole gauche du chenal d'entree: 
3 bouees noires coniques portant les in
scriptions, Nr. 1. 2. 3. 

3) Du cćte droit du chenal d' entree: 
une bouee rouge a perche et une bouee 

rouge lumineuse sonore avec inscńption 
"Neufahrwasser" au coude du chenal 
d'entree. 

Caracleństique : leu a trois groupes 
d'eclat. 

Eclat . . . . 0,5 seconde 
Courte interruption 2,5 
Ecl~ •... . . 0,5 
Courte interruption 2.5 
Eclat . . • . . • 0,5 
Longue interrup_ti_o_n_1_3,_S_-""_ 

Periode: 20,0 secondes 

Aparat sygnalizacji dtwiękowej daje 
poiedy6cze uderzenia do 20 sekund. 

b) Na wschód od w!azdu .do P~rtu:. 
1) Pława przy rafie wiślane,: biała 
czerwonym znakiem szczytowym „Nord'! 

: napisem "Weichselńff N" na północne1 
stronie rafy wiślanej przed Westerplatte, 
na głębokości 11 metr. .. 

2) Pława wejściowa koło Neufahr 
czerwona. okratowana, z tyką zaopałrz~
ną w czerwoną kulę azcz:ytową. z napi· 
,em "Neufahr", na północnym ~yplu rafy 
przed ujściem Wisły koło Neufahr, w pe
Ungu światła rybackiego i masztu sygna
łowego Quellberg, na głębok~ści 11-12 '!1· 

Jednocześnie zostały zd1ęte morskie 
znaki zimowe. 

Mapy: poi. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 

6. Zatoka Gdańua. Us"unięcie 
twiaUa na wraku S. S. ..Baltara przed 
ujściem Wisły koło Schiewehorst. (Orę
downik Rady Portu i Dróg Wodnych 
w Gda'1sku z dn. 24/IV. 31). 

Z powodu prac nad usunięciem wraku 
S. S • .,Baltara" przed ujściem Wisł}'. koło 
Schiewenhorst. dotychczasowe zielone 
świaUo błyskowe z:oatało zamienione na 
prowizoryczne oświetlenie zielonemi lam
pami. 

Pozycja: 

'P = 54o 21' 42" N. 
,. = 180 57' 42" Ost. 

Mapy: poi. Nr. 1. adm. niem. Nr. 29 i 51. 

7. Zatoka Odaó9ka. Zmiana zna· 
ków morskich (Mag. Naw. 193/31). 

1) Tymczasowa, świetlno • dzwonowa 
pława "GD". na redzie gdyt1skiej została 
zamieniona przez pławę czerwoną z bia· 
lym napisem "GD". świetlno-huczącą. któ· 
rej charakterystyka światła pozostaje bez 
zmian. 

Błysk . 
Przerwa 

Okres: 

Pozycja: 

0,3 sek. 
2,7 

3 sekundy 

'fi = 54° 32' 12" N. 
i. = 180 36' 18" Ost. 

2) Z południowej strony mieliz:ny oksyw
akiej, wyłotono tymczasowo bez znaku 
szczytowego, pławę białą świetlno-dzwo
nową, o nast,pującej charakterystyce 
łwiaUa czerwonego: 

Błysk . 
Przerwa 

0,3 sek. 
1.2 „ 

Okres: 1,5 sekundy 

Un appareil de signalisation aonore don
ne un simple coup de cloche chaque 20 sec. 

b) A l'Est de l'entree au Port; ' 
1) Aupres du banc de sable de la 

Vistule: une bouee blanche aurmontee 
d'un signe rouge "Nord" portant l'inscńp· 
tion Weichselriff N" du cole nord du 
banc "de sable de la Vistule avant W es· 
terplatte, par fond de 11 metres. 

2) Aupres du Neufiihr. une bouee d:e!l
tree: rouge a perche porlant un tre~las. 
surmontee d'une boule rouge avec ms· 
cńption Neufii.hr" a la pointe nord du 
banc de :able avant l'embouchure de la 
Vistule auprea de Neufiihr. sur l'aligne· 
ment des feux de pecheurs et du sema· 
phore a. Quellb~r~. par fond de ~ 1-12 m. 

Les signes d h1ver ont etć sunultane
ment enleves. 

Castes: poi. Nr. 1. allem. Nr. 29 et 51. 
6. Oolfe de Gdamk. Enlevement 

du feu de l'epawe S. S. ,.Baltara" en 
avant de l'embouchure de la Vistule au
pres de Schiewenborst. (,Circula~re du 
Conseil du Port et des Votes Nav1gables 
a Gdat1sk du 24/IV 31). 

Par suite des travaux d'enlevement de 
l'epave S. S. "Baltara". avant l'!mbou
chure de la Vistule aupres de Sch1ewen· 
horst. le feu vert a eclat a ete remplace 
par des lumieres provisoires de lampes 
vertes. 

Position approximative: 
'f> - 54o 21' 42" N. 
>-- = 18° 57' 42" E. 

Cartes: pol Nr. 1. allem. Nr. 29 et 51. 
7. Golfe de Odań•k• Remplace· 

ment des signes mańns (Mag. Nav. 193/ 1). 
1) La bouee provisoire lumineuse so

nore GD" en rade de Gdynia a ete rem
place; par une bouee rouge. lumineuse 
sonore avec inscription blanche „GD" 
dont la caracteristique du feu est restee 
la meme • 

Eclat . . . . . 0,3 seconde 
Interruption . . . _::.2•:.;;7_......::-..-

Periode: 3 secondes 

Position approximative: 
f = 540 32' 12" N. 
>. = 18° 36' 18" E. 

2) Une bou~e blanche lumineuse so
nore. non surmontee d'un signe. a ete 
provisoirement placee .du c6te sud d~ 
banc de sable d'Oksywia. La caracten· 
stique de son feu rouge est la suivante: 

Eclat 0,3 seconde 
lnterruption _.:.1.::2:.-......::.--

Peńode: 1.5 seconde 



Pozycja: 

'f = 54° 33' 12" N. 

>. = 18° 36' 30" Ost. 

. Bez dodatkow4:go ogłoszenia będzie ona 
niebawem zastąpiona przez białą świetlno 

dzwono:ą. pławę z czarnym napisem 
.,OKS.S I czerwonym znakiem szczyto
wym .Sud". 

3~ Wyłożono bia~ pławę z czarnym 
n~p1sem „Redłowo O i czerwonym zna
luem szczytowym Osi, na pozycji: 

'f' = 54° 29' 18" N. 
,. = 18° 34' 42" Ost. 

4) Pławy zimowe oznaczające kanał 
.Dep k e" zostały zamienione na letnie 
o wyglądzie zewnętrznym następującym: 

Pławy drążkowe czerwone z białą literą: 

Pozycja przybliżona: 

A: 'f' = 54° 38' 54" N. 
i. = 18° 32' 48" Ost. 

B: 'f = 54° 39' 06" N. 
>. = 18° 31' 54" Ost. 

C: 'f = 54° 39' 12" N. 

i.. = 18° 31' OO" Ost. 

Pławy stożkowe czarne z białą cyfrą: 

Pozycja przybliżona: 

1: 'f = 54° 38' 48" N. 
>. = 18° 32' 30" Ost. 

2: <r = 54° 39' OO" N. 

i. = 18° 31' 54" Ost. 

3: 'P = 54° 39' 06" N. 

A = 18° 31' 06" Osi. 

5) Zo!tała wyłożona biała pława z czar
nym. napisem „Rzucewo O" i czerwonym 
znakiem szczytowym .Ost". 

Pozycja przybliżona: 

'f' = 54° 42' 18" N. 
i. = 18° 29' 24" Ost. 

6) W porcie Hel. ogień błyskowy biały, 

na końcu nowego budującego się mola 
zac~odniego został usunięty z powodu dal
sze, budowy mola i zastąpiony przez ogień 
czerwony siały przestawiany na koniec 
budowli. 

Position approximative: 

'f' = 54° 33' 12" N. 
i. = 1So 36' 30" E. 

Sans avis complementaire celle boułe 
sera sous pe~ remplacee par une bouee 

~lanche: lununeuse, sonore avec inscrip
tion no1re „OKS. S." surmontee d'un ai
gne rouge „Sud". 

ł) . Une bouee blanche portant l'illll
c~pb~n „Redłowo 0" en noir et surmon
lee d ~? signe rouge Est. a ete poaee a 
la pos1hon approximative suivanłe : 

'f' = 54° 29' 18" N. 
i.. = 18° 34' 42" E. 

4) Les bouees d'hiver determinant le 
chenal „Depke" ont ete remplacees par 

des bouees d' łłe dont I' exteńeur se prł
sente comme suit: 

3 bouees rouges a perche portant une 
lettre blanche: 

Position approximative: 

A: 'f = 54° 38' 54" N. 

i. = 18" 32' 48" E. 

8: 'f' = 54° 39' 06" N. 
). = 18° 31' 54" E. 

C: 'f' = 54° 39' 12" N. 
,. = 18° 31' OO" E. 

3 bouees noires coniques portant chl
cune un chiffre blanc: 

Position approximative: 

1: 'f = 54° 38' 48" N. 

,. = 18° 32' 30" E. 

2: 'f = 54° 39' OO" N. 

A = 18° 31' 54" E. 

3: 'f = 54° 39' 06" N. 

). = 18° 31' 06" E. 

5) On a procede a la pose d'une boułe 

blanche avec inscription noire Rzucewo 
O" et surmontee d'un signe rou~e . Osi". 

Position approximative: 

t = 54° 42' 18" N. 

'! = 18° 29' 24" E. 

6) Dans le port du Hel. le feu blanc 
a eclat qui se trouvait au bout de la nou· 
velle jetee ouest en construction, a ete 

enlevł et remplace par un feu rouge fixe 
lransporte au bout de la construction, en 
vue de ne pas eotraver lęs travaux. 

Pozycja przyblitona: 

'f' = 54° 36' 06" N. 
,. = tSo 48' 12" Ost. 

Mapy: Pol. Nr. 1. adm. niem. Nr. 29 i 51. 

1. Zatoka Gdańska. Ustawienie 

nowego łwiatła na cyplu Hel (Urząd Mor

ski Nr. 3938/11/1931). 

Na cyplu południowym półwyspu Hel 
został ustawiony dla orjeolacji rybaków 

Ollieil czerwony błyskowy w kierunku 196° 

i odległości 850 mtr. od latarni morskiej 

Hel. 

Charakterystyka światła: 

Błyak . 0,3 sek. 
Przerwa t ,7 „ 

Okres: 2,0 sek. 

Latarnia umieszczona na słupie dre

wnianym, widzialnoś~ 1
/ 2 mili morskiej. 

Pozycja przybUżona; 

'I' = 54o 35' 36" N. 

>. = tSo 48' 48" Ost. 

Mapy: pot Nr. 1, adm. niem. Nr. 51 i 29. 

Szef Służby Hydrograficznej: 

K. $1iwer1ki. kpt. mar. 

Wydanie U 18/ VUI Rok 1931 

Position approximative: 

'f' = 540 36' 06" N. 

,. = 1So 48' 12" E. 

Cartes: pol. Nr. 1, allem. Nr. 29 et 51. 

8. Golfe de Gdańek. Pose d·un 

nouveau feu sur la pointe du Hel (Office 
de la Mańne Nr. 3938/0 /1931). 

En vue d'orienter le pecheurs un feu 
rouge a eclat a ete place sur la pointe 
sud de la presqu'ile Hel. dans la direction 

196° et a dialance de 850 m. du phare 
du Hel 

Caracteristique du feu: 

Eclat . . . . • 0,3 seconde 
Interruption . . . _1_.1 ____ _ 

Periode: 2.0 seconde 

Une lanterne posee sur un poteau eo 

bois, visibilite un '/1 miJle marin. 

Position approximative: 

'I' - 54o 35' 36" N. 

>.. = 18° 48' 48" E. 

\ 

Cartes: poi. Nr. 1, allem. Nr. 29 et 51. 

Le Chef du Service Hydrograph ique: 

K. Sliwerski, Lt. de Vaisseau 

Edition Il 18/VIII Aonee 1931 

BAŁTYK. - MER BALTIQUE. 

t. Zatoka Gdańeka, Oznaczenie 

poligonu torpedowego (Mag. Naw. 202/31). 

W uzupełnieniu ogłoszenia umieszczo
nego w Wiadomościach Żeglarskich Nr. 
1/31, pkt. 4 z dn. 27-VI-1931 r ., podaje 

lię do wiadomości, że roboty związane 
z ustawieniem beczek dla strzelnicy tor
pedowej zostały ukoilczooe. Ogółem po
lławiono 5 par beczek. 
L_!rzvblitone pozycje środka każdej pary 
-zek ~ następujące: 
I: 

ll: 

,;> = 54° 35' OO" N. 

i. = lSo 35' 36" Ost. 

,;> = 54° 35' 12" N. 

,. = lSo 35' 36" Ost. 

9. Golfe de Gdańek. Balisemeol 

du champ de tir pour torpilles (Mag. Nav. 

202/31). 
Comme completement a l'Avis aux Na

vigateurs Nr. 1/31. § 4 du 27-VI-1931, on 

fait connaitre que les travaux relatifs a la 
pose des bouees de bal.isement du champ 
de tir pour torpilles sont termines. Il a 

ete pose en toul 5 paires de bouees. 
La position approximative du centre de 

chaqqe paire de bouees eet la suivante: 

I : 'I' = 54° 35' OO" N. 

>.. = tSo 35' 36" E. 

II: cp = 540 35' 12" N. 
i. = lSo 35' 36" E. 



IU: 'I' = 54° 36' OO" N. 
>.. = 18° 35' 18" Ost 

IV: cp = 54° 37' 54" N. 
>.. = 18° 34' 42" Ost. 

V: ,p = 54° 38' 48" N. 
>.. = 18° 34' 30" Osl 

Mapy: poi. Nr. l, niem. Nr. 29 i 51. 
10. Zatoka Gdańaka. Wyłotenie pław pned Neuflihr. (Mag. Naw. 216/31). Dla oznaczenia wjazdu do ujścia Wisły koło Neuflihr, wyłotono 2 czerwone pławy drewniane z napisem: Neufahr l, względnie 2 i umieaz:cz:ono je na zachodnim kraitcu drogi jezdnej, na głębokości 4 metrów. 
Szerokośt drogi jezdnej o głębokości 4 metr. wynosi 35 metr •• z:aś o głębokości 3 metr. - 65 metr. 
Mapy: pol Nr. l , niem. Nr. 29 i 51. 
11. Za toka Gdań.aka. Zmiana pławy w kanale wjazdowym w Nowymporcie (Mag. Naw. 133/31}. Pława świetlno-dzwonowa wyłotona na zakręcie kanału wjazdowego w Nowymporcie została czasowo zdjęta i zastąpiona przez zwy~ pławę czerwon\ ze znakiem szczytowym w postaci kuli. Mapy: poL Nr. 1. niem. Nr. 29 i St. 

12. Za t oka Pucka. Wyłotenie pław (Urz\d Morski 1674/31). W zatoce Puckiej zostały wyłożone następujące pławy: 
1) pława morska świetlno - dz:wonowa ,.Oepke-Centralna" pomalowana w czerwone i czarne pasy pionowe. z białym napisem „Oepke" której cbarakteryatyka światła białego jest następując.a: 

Błysk • 0.3 sek. Przerwa . . . 1.2 „ 
Okres: 1.S sek. 

Pozycja pnybliżona: 
'I' = 54° 38' 54" N. 
>.. = 18° 32' 12" Ost. 

2) w kanale wejściowym w Jastarni pława morska dzwonowa na czerwono pomalowana, z białym napisem „Jastarnia" oru znakiem uczytowym w postaci kuli. 
Pozycja pnybliżona: 

'I' = 54P 41' OO" N. 
>.. = 180 40' 48" Ost. 

Mapy: poi. Nr. 1. niem. Nr. 29 i 51. 

lll: cp = 54° 36' OO" N. 
>.. = 18° 35' 18" E. 

IV: cp = 54° 37' 54" N. 
>.. = 18° 34' 42" E. 

V: cp = 54° 38' 48" N. 
).. = lSo 34' 30" E. 

Cartes: poi. Nr. 1. allem. Nr. 29 et 51. 10. Golfe de Gdańak. Poae de boueea devant Neufabr (Mag. Nav. 216/31). En vue de detenniner l'entree a l'emboucbure de la Vistule aupres de Neuflihr on a procede a la pose de deux boueea rouges en bois porlant l'inscńption: Neufihr 1, relativement 2, qui ont ete pladea au bout ouest du chenal, a 4 metres de fond. 
Ce chenal a une largeur de 35 m. a 4 m. de fond et de 65 m. a 3 m. de fond. Cartea: poi. Nr. 1, allem. Nr. 29 et St. 11. Golfe de Gdańak. Remplacement de la bouee du cbenal d' entree a Nowyport (Mag Nav. 133/31). La bouee lumineuse sonore posee au coude du cbenal d' entru a Nowyport a ete temporairement enlevee et remplacee par une aimple bouee rouge turm0Dłee d'un signe en forme de boule. Cartes: poi. Nr. t. a.Dem. Nr. 29 et 51. 

12. Bale de Puck. Pose de bouees (Office de la Marine 1674/31). Les bouees suivantes ont ete posees dans la baie de Pucic 1) une bouee lumineuse sonore „OepkeCentrale" rayie verticalement de roufe et noir, portanl l'inscription „Oepke" en blanc. La caractmstique du feu blanc est la suivante: 

Eclat • • . • . 0,3 sec. Interruption . . . 1,2 „ 
Peńode: t.S sec. 

Position approximative: 
,p = 54° 38' 54" N. 
>.. = 18° 32' 12" E. 

2) dans le chanal d'entrie il Jastarnia une boułe sonore peinte en rouge portant l'inscription blanche „Jastarnia" et sunnontee d'un sifne en forme de boule. 
Position approximative: 
'P = 54° 41' OO" N. 
>.. = 18° 40' 48" E. 

Cartes: poi. Nr. t, altem. Nr. 29 et St. 

clańaka. Ogranicze-150 Zatoka G ści obszaru por-nie ruchu okręt~w (U:Z:dęMoraki 1774/31). towego w Gdyni 
r-. . ści zewnętrznego po W południowe1 czę będ•cego w bu· Gd...,; na obszarze „ t t u w ,-· denla roz:pocz:ęlo us a-dowi~ Basen~ P:i:towy~h (kesonów) pod wieroe skrzYP e kie względnie molo po-abrzeie omors ni dniowe z falochronem. u · botami obuar, z:a.m• Objęły nowdlemi r~u wszelkich statków. knięty 1est a rucnn rostokllla o ro:Obszar ten m~ło trę ~łożonego dłuzmiarac~ 400 :,t . . m ~edłuieniu przysta'" osll\ s~ettji w krótszą osią w odlegloni osobowe1, oraz: t . .....vst.ani w strości 350 mtr. od końca e1 .,.-, 

nę morza. . eh lall\ keson6w. W grupie uslawianyrnianowicie p6lno-1.ewn4;trzmodnie ~4:•c;!tdniowo-wschodni zacno-wsch ~ automatyczne, niedozoro;opatrzone. sąb. ł ·ednob ł yskowe, t. l· wane o~roe ia e I _ inne zaś wyst.a-z błyskiem co 3 !ety temi zachodni -i11ce kesony• a '!"ę b·iałe naftowe. ...., • zwycza1ne, • . w .,.roe to te kesony wynue-Ze względu na k. ' stanie wody matą niooe, prz! wyso im powierzcliniłl . wody się pogrąz;Yć. pod gólne niebezpiecz!{li sllld stanowić sz:cze zających się w ich stwo dla statków ~~ mi dzy kesonapoblitu, przeto. prze1ADc1e ę st.ani osobo-• · st ·-bronione, 0 przy · B 1111 1e ... . do 6łnocnej części ~~e· wei, względnie ~ki mogl\ się ~bzać nu Prezvde.n~ . .,.,,ienionego obszaru. tylko po omm1ęe1u w,-
N 1 · m. Nr. 7,9 i St Mapy: poL r, • nie 

toka Pucka- Napraw! zna~ 4. ~tnikowych bpy szybkości (Od-dział Pomiar. 61/31)., ie znak prze-

Gdań9k Reduction tS. Golfe d e vaissea~x dans une du mouvement ddcs Gdynia (Office de la partie du port e Ma,ine 1774/31); d du port extłrieur Dans . la partie 1::bne de construc~~ a Gdyni~, tn•President . on a procede a du Basam u. 
05 

en beton comme base la poae de cal.SSO ki l du molo sud. de la jctłe Pomors e e avec les brise-lamea. . d les tra-ł• '-t d e qui compren T oute " en u . st fermee pour tous vaUJt de construction ezóne fonne un rec· les vaisseawc. ~te dont le plus long tangle de 4f x me:;t~ se trouve au prodea ues e sy . t. des voyageurs, et longement de l~ I~:: distance de 350 ro. le plus court a . te du cóte de l a mer. du bout de celle 1e e d ce "roupe · xterieurs e " Les ca1ssons e du Nord-Est et du Sud-notamment ceu~ d feu:,t automatiques Est, sont mums 
1 

e . un seul eclat illea) b ancs a .. • (non ,urvc d _ \es autres caissons chaque 3 aecon esd de \'eau - dont . ailli. au- essus d 
qw ło0;t s e identau:,r _ porteqt es \es ca1s~on~ ocblancs. de petrole. feu:,r ord1DA1res • de haute mer • d e qu en cas Etant onn . t ·tre couverts par ces caissons pourraien e danger evident \es eaux et presenter ::t se trouveraient pour les va1sseau:,ru" !st expressement ~edans ces paragea. t ux Ce n'est qu en fendu de passe(~ e.i:a:~t la. dile zóne que passant outre VI t approcher de la les vaisseaux pourron de la partie Nord . etee des voyage~ ou ~u Bassin du Prenden!u Nr 29 el 51, Cartes: pol. Nr. 1, em. . 

d Puck Refection des 14. ł;'~e e t de 1: base de vitesse eignes d alignemen ) (Section des levees 6~/3~ ~emenl Nord de Le signe a':'ant de 1 jf !i_ qui avant ete l a base de v1lesse au truit et mis en endommage a ete recons 
etat. • st l e meme que L' aspect de ce s1gne e tte dilference 

Uu.kodzony w swoun ~s mili pomiarodni p61nocnego nabrze ra~iony (przebuwei na Helu został nap d stanu pełnej dowany) i ~oprowadzony o utywalnoścL znaku jest taki Wytlłld zewnętrzny tegolk ótnicą te 
celui de \'ancien, a1,e~ ::1 ete remplaque les iupporlll etn os1s en fil d'acier. 

,.1, edni, z łll ty O r . • h ll&l'D ,... poprz h podpórek drewn1anyc ' zamiaat bocznyc . z lin stazutosowano cztery ści~acze 
lowycb. . z.ego w celu lep-Niezaletn1e od po~ ( a' tądz:ie) znanej widzialn.ości. ty eg: d wano na przeku tqot nab1~tn1k!, ~'-u O

• na tle lasu. dluteniu linii nab1e=o~e1, w kształcie ieucze jeden znak dr~wn~łiJem ku g6-romba zwróconego wierz O ki d d . tr6i"kllt wierzchoł !m O ne, a na mm ał . dr wnianYlD-~~ u;r:ti;t wv;vi. pkt. 18 z dn. 4-lX-1930 r.). 

• atre re enue ces par qu e •te et en vue lndependamment d~ pr c1 . •bilile du . . meilleure visi · de fac1bter une 
1 lite on a constrwt signe ar,iere sur a c ~elte alignement sur le prolongement :e. qui se detache un autre signe l eł · td'c·est un losange sur le fond de a ore e vers le haut. dont le sommf! d!!:i~g\e, \e sornmCet et est surmon , e vers le haut. e duquel est auasi tourn poteau en bois. sittne est .place N,uryj.::eurs Ed. VI, par. (Voir \'Avis ault a r. l8, du 4-lX-1930). 



15. Zatoka GdauJua. Wystawie
nie ognia na przystani kwarantanowej 
,,Babi Dół". (Urząd Morski" 1998/31). 

Na północnym koócu pnysfani kwa
rantanowej dla dobijania motorówek w 
miejscowości "Babi Dół", zoatało ustawio
ne i zapalone światło automatyczne ace
tylenowe, migawkowe, białe z czerwonym 
sektorem. Swiatło to jest umieszczone na 
drewnianym ,łupie białym U dołu słupa, 
jako podstawa - czworokątna budka bia
ła dla umieszczenia w niej flasz z gazem 

15. Golfe de Gdańak. Poee de 
feux sur le qua.i de _ quarantaine „B a bi 
D 6 ł" (Office de la Marine 1998/31). 

i aparatury. 

Pozycja przybliżona: 
cp = 54° 35' 12" N. 
). = 150 32' 48" Ost. 

Charakterystyka światła: 
Błysk . 1,0 sek. 
Przerwa 1.0 „ 

Okres: 2,0 sek. 

Wysokość światła ponad średni stan 
morza 7,5 mtr. 

Widzialność światła: 
białego - 5 mil morskich 
czerwonego - 3 „ 

Sektory widoczne: 

biały - od kierunku rzeczywistego 1790 
przez S i W do 331°, zaś 

czerwony - od kierunku rzec:zywietego 
331° przez N i O do 174° - świeci w ląd 
i pokrywa ławice przedlądowe. 

16. Zatoka Gdaiiska. Zmiana pła
wy przed f.ortem w Gdyni (Urząd Mor
ski 1998/31 . 

Pława morska świetlno-hucząca "GD" 
na redzie Gdyńskiel została zdjęta (z po
wodu defektu aparatu świetlnego) i łym-

• czasowo zamieniona przez pławę morską 
czerwoną, świetlno-dzwonową bez znaku 
szczytowego z białym napisem „GD", któ
rej charakterystyka światła je.st nastę
pująca: 

Błysk biały . 
Przerwa 

0,3 sek. 
1.7 „ 

Okres: 2,0 sek. 

Pozycja przybliżona: 

cp = 54° 32' 12" N. 
X = 180 36' 18" Oat. 

Po usunięciu defektu w aparacie świetl
nym, poprzednia pława świetlno-bucząca 
"GD" zostanie wystawiona na awą pozycję 
bez dodatkowego ogłoszenia. 

Sur Je bout Nord de Ja fetee de qua
rantaine pour l'accostage des embarca
tions o „Babi Dół", on a poee et allume 
un feu aufomałique, a acetylene et a in
terruption, blanc avec un aecteur rouge. 
11 est place sur un poteau blanc en boia. 
Au pied du poteau, en guiee de base se 
trouve une caisse blanche carree, pour 
enfermer les flacona de gaz et J'outillage. 

Position approximative: 

cp = 54° 35' 12" N. 
). = 150 Jl' 48" E. 

Caracterietique du feu: 

Eclat . • • • . 1,0 sec. 
Interruption . • . 1.0 „ 

Peńode: 2,0 sec. 

La hauteur du feu est de 7,5 m. au-de
ssus du niveau moyen de la mer. 

Visibilite 

du feu blanc - 5 milles marina 
du feu rouge - 3 

Secteurs visibles: 

le blanc - de Ja direction vraie 1790 
par S et O iusqu'a 331°, 

le rouge - de la direction vrafe 331 ° 
par N et Est jusqu'a 1790 - il est toume 
vers la cole et couvre les hauta fonds de 
devant Je bord. 

16. Golfe de Gdańak. Remplace
ment de la bouee devant le port A Gdy
nia (Office de la Marine 1998/31). 

Le bouee lumineuse sonore nGD" en 
rade de Gdynia a ete enlevee (pour cause 
de d~faut dans l'appareil lumineux), et 
temporairement remplacee par une bouee 
rouge, lumineuse sonore sans signe au 
sommet. avec inscńption blanche „GD", 
dont Ja caracteństique du feu est la sui
vante: 

Eclat blanc • • . 0,J sec. 
lnterrupłion • . • 1,7 " 

Perlode: 2,0 sec. 

Position appro:dmative: 

cp = 54° 32' 12" N. 
A = 180 36' 18" E. 

Apres correction du defaut de l'appa
reil lumineux, l'ancienne bouee lumineuse
sonore „GD" sera remise en place, aans 
en donner avis. 

. l Nr. 1, niem Nr. 29 i St. 
Mapy. pod·~ .,I Wyd. 1/31 pkt. 7). 

(Patrz Wia · L.e,. • 

Zatoka Pucka. Wylotenie pław 17
• Morski 1998/31). 

(Urząd b" łą wiechą morską z czer-
t) Wyłotoną ,a yt ""'"' Ost" z 

aldem azcz o~,- " t 
wonym zn ielizny - 1,7 m r. 
wschodni.ej atdctJto:i 1,2 mili morskiej 
połotonef w O e . tym 950 od górnego 
. kierunku rze.czyw15 Osłaninie, któ
I ku nabietmkowego w 
::;0 pozycja przyblitona: 

_ 540 39' 42" N. r - 1So 27' 36" Ost. 

a pozycja wiechy: 

_ 540 39' 36" N. 
cp- '56"0t ). = 1So 29 s · 

pławy morskie: 
2) Wyłotono cztery . dwie stotko-

dwie drąźkowk :~~d:;:Zdowym do por-
we czarne, w a 

tu Puck. t ·e bez zmian, 
Pozycja tych pław p~:b~ a~lska Nr. 1, 

lak pokazano na map • 
niem. Nr. 29. 

k Gdańeka. Ustawienie 
18. Za~o •Gd · (Urud Morski IL 

radjolatar1JJ w flll, -. 

2076/31). Gd i na p6ł-
U wejścia do f:J~~b:nu ~.~bodnie.go 

nocnym koflcu łowie zuzłego m1e
(oajdłutazego)ęlw po działanie radjolatar
ei4ca rozl)O';z a swe ł we dane są ogło
oia o kt6re1 szczegó 0• d 'ISU radjo-

' IX u-łniemu o •P •at 
ezone w uz ... - . d słutb speCJ -
tełecraficznego stacYJ o rzez Między-
:::d~~PBi~!o włj:;:f1~cine W Bert;· 

Radjolatarnia nad~je sygnał; di~~ om;ł; 
50 Watt oraz na f~ 97S m~cZ:tku katdej 
zaczyna nadawam~ na fit minuty. t. zn. 
todziny i powtarza 1e co 2 

30 0 
. t. d. 

w minutach OO; 07.S; 15,0; 22•5• • 1 

czasu średniego. 

Podczas pogody kna:;j!g ty«!~n~z!, s:;:: 
Dały Da początku a e10300 0600 i t. d. 
in doby, o godz. 0000, . d · ł em
JednoczdDie z radjolatamd 'Ił Dz!ałama ~ la-
b podwo na. z1a 

ranowa syrena . ób . dlale"o na re
łanai je,t w stadium pr 1 5 li ć 
tułarnołć jej działania tymczasowo czy 
Die nalety. 

lt. Zatoka Gdańeka. Radiostacja 
w GdynL 

Poda.Je ,ię do wiadomości. te czynnpoś-
k W • e'1w ucci radjoalacji Maryna~ l ~Jeon . k res-

ku, dołJCZ4ce płatne, publiczne, o 

N 1 Uem Nr 29 et St. 
Carlea: pol. ' · ' .a Ed't. 1/31 

(Voir Avis aux NaVtgateurs • 
par. 7). 

d Puck. Pese de bouees. 
17. Bale e 99S/JI) 

(Office de la Marine 1 · tee d'un 
1) Une balise „blan~~: ;::::n du cote 

1igne rouge „dost • bi de 1,7 m, situe ala 
Est du banc e '.8 e in. dana la direc
distance de 1.2 malle. mar d' alignement su-

tio~ vraie095ło ~u d!:~ la position appro
perteur a s anin, 
xfmative est la suivante: 

cp = 540 39' 42" N. 
>. = 150 27' 36" E. 

, t' de la bali1e: Position approxnna tve 
_ 540 39' 36" N. 

cp- '56"E ). = 18° 29 • 

al du rt de Puck OD 
2) Dans le chben,. • 2 ~ouees a perche, 

e quatre ou„es. • 
a pos et 2 bouees coniques no1res. . 
rougea, . . d ces bouees est celle in

La po11tionl e carles· polonaiae Nr. 1, 
diquee aur es · 
a llemande Nr. 29. 

Gdańek. Construc-
18. Gol~e hde . Gdynia (Office de 

lion du radiop are a 
la Marine II. 2076/31). · bout 

rł de Gdyma au 
A l'entree. au po Est. (le plus long) 

Norł du bnae-lames · s dn fonctionne
un radiophare .a ete t i:~~ publies au IX-e 
ment. Les deta1ls ?D radiotelegraphlque 
appendice de la liste. speciaux (grou
de la statio'! des SelrvBc::eau International 

e B), publie par e 
~e Telegraphie a Berne. . . la 

. d e des s1gnaux a 
Le radiophare tf!:viron, sur une. o~de 

puissance de SO Wa d brume l'em1ss1on 
de 975 m. En tehps ee heure et se repMe 
commence avec c aqu „ d en minules 

7•/ minute c. .. · 
chaque 2 0 22 5. 30 O etc. du temps 
OO; 07,5; 15. ; • • ' 

moyen. eat beau, l'emiasion 
Lorsque le temp~ trois signaux au com

comprend seduleben ue heure. au cours de! 
mencement e c aq 

0000 
h a 0300 b.. a 

24 heures, soitu a sirene .• sous - marine 
0600 h. etc. ne . e simultanemenł 
a membran.es foncbo:ionclionnement du 
avec le radtophare. L • d' essais on ne 
adi h e eit en cour . 

r op ar li r a sa regulante. devra donc se e 

d . Gdańek. La T. S. F. lt. Golfe e _ 

a Gdyni~. . ue leJ 15-IV-1931, la 
On fait savr![ , de Guerre 8 Puck 

T. S. F. delala di~:::ion de Gdy~a ~es 
a passe a r~ A la commun1cation 
fonctio111 relatives 
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pondencji z okrętami Marynarki Handlowej (patrz: Wiad. Żeg. Wyd. Vll z dn. 15/Xl. 1928 r.) z dniem 15/IV. 1931 r. przejęła radjoslcja w Gdyni, która pracuje na tych samych warunkach. Sygnał z:awez:wawcz:y międzynarodowy dla tej stacji jest S. P. H.. a blitne dane o niej zamieszczane są w międzynarodowej nomenklaturze stacji stałych i pobrz:etnych, wydawanej przez: Międzynarodowe Biuro Radjotelegraficzne w Bernie. 

Szef Służby Hydrograficznej 
K. Stiwersltl kpt. mar . 

publique. pour correspondance taxłe avec les vaisseaux de la Mańne de Commerce (voir Avis aux Navig. Ed. VII. du 15-XI-28). Les condilions de łonctionnement de la stalion de Gdynia sont les młmes. Le aignal intemational d'appel pour cetle station est S. P, H. On trouvera des dłtaila dans la nomenclature intemationale des stations permanentes et terrestres, publiłe par le Bureau International de Radiotelłgraphie a Berne. 

Le Cheł du Service Hydrographique: 
K. Stiwerski, Lt. de Vaisseau 
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Dr BOGDAN ZABORSKI 
ZA5 T, PROF, UNIW, JAG, 

ANALIZA MORFOMETRYCZNA 
RZEŹBY TERENU NIŻOWEGO 

1. Początki morfometrjl. 
Oddawna czyniono usiłowania w kierunku ilościowego, rachunkowego ujęcia form powierzchni ziemi. Szczególniej ·silny rozkwit tych poszukiwań przypada na ostatnie ćwierćwiecze XIX stulecia. Był to bowiem okres, bezpośrednio poprzedzony pojawieniem się w szeregu państw szczegółowych map topogra· licznych, na których ukształtowanie terenu oddane zostało izohipsami. Wielkiem uznaniem cieszą się wówczas liczby średnie jak np. średnia wysokość danego kontynentu czy kraju, średni spadek dna jeziora, i t. d. (9). Powołano do życia krzywe: hipsograficzną i klinograficzną, które nale:tą do trwałych podwalin gmachu morfometrji. 

Poruszenie, wywołane na przełomie XIX i XX wieku przez nowe prądy w geografii, odwróciło uwagę badaczy od morfometrji. Zaczęto mniej zajmować się opisem powierzchni ziemi, więcej zaś starania poświęcono usiłowaniom wyjaśnienia genezy rzeźby. W ostatnich dopiero latach zauważamy znów pewien nawrót do bynajmniej nie wyczerpanych problemów morfometrycznych. 

2. Mapy wyaokoicl wzslęclnych. 
Na pierwszy plan wysuwają się niewątpliwie mapy wysokości względnych, w literaturze niemieckiej znane jako mapy „energji reljefu". Przy sporządzaniu map deniwelacyj autorzy posługują się różnemi metodami. Rozmaitość ta tyczy zarówno wielkości, jak kształtu jednostek, które służą za podstawę do obliczeń. 
Inicjator map „energii reljefu", Partsch, sporządził mapę wysokości względnych Dolnego Sląska (22). Autor uwzlllędnił 

Wladomołel Sł. Oeorr. 12. 
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· · · · unkt terenu dla ćwierci każdego arkusz1 najwyższy 1 na1ruzszy P k 1. 1. 25 OOO następnie zaś zabarwi 
zdjęcia stolikowego .w s a 1 · tern ~ocniejszym, im większą 
odpowi~d~i kwadrkacśik. ktorpe~nktów skrajnych, czyli wysokość 
była rózmca wyso o c1 o u 

względna. d P l k, w pierwszy prof. Romer zabrał gło~ w spra-
Z pośró o a O d . kł d deniwelacyJ wysnu-

wie map wysokości wzgl~ .ne1„ z ri!ie~z~hni Polski (27 i 28). 
wając wnioski. ;o do u~e:!k~~~~ !zględnych południowo-zacho
A~y sp~rzą.dz1c .Kiabę (1Ś) dzieli teren na pola regularne o _P<t 
dntch N1em1ec, ~e W t ych kwadratach autor wyrózma 
wierzchni 100 km · 0 ~zyman h rz czem linje podziału wy
po kilka jednostek d.r<?bntetz·rc , p bo każdej z otrzymanych 
snuwa tym raze~ j/•zrgrad11 o:1:a:ie deniwelacje. Czyżewski 
jednostek odnosi re s , 0 . P 1 dn eh Opola opracowaną na 
(S) podaje mapę wysokosct wzg .ę \ · 12 5 k~i Na zasadzie 
podstawie pól re~kul6arnyct O Pi;;~e;:i~ :niejsze r~gjony geogra-
osiągniętych w~ru w au or r . 
ficzne w obrębie Opola. d . tudjum Gontarskiej (10) poświę-

Jedyne w swoim ro zaJu s . 1 dn eh po obu brzegach 
cone jest rozmieszcz~miu wyso~~c~i"::!iizcz~nego plateau dylu
Wisły. Z porównama po~1o~m rzeki autorka oblicza wysoko
wialnego z odnKoś~~m P<ttob tyczy wydłużonego prostopadle do 
ści względne. az a z. tez . erzchni ok. 25 km 2, Wyznacze
rzeki pr~stokąta lubd itma f Pc;;•tarska bezpośrednio z map t<;>
nia graruc plateau . o ona ~ w sokości względne odnoszą się 
pograficznych. Obhczo~e więc 1 Y eh linij morfologicznych. 
do istniejących w ie~e!łte n4td:y~h Beskidów Wschodnich wy~ 

Mapka wyso oset wze.~ wicza (16) przy pomocy metody 
konana została przez ~ub.zJd ostek kwadratowych o powierz
Krebsa (13) na podst~w:t Je sługiwał się Ormicki: do swej pra
chni 16 km

2
• Inną me O ą ~od d ł 

O 
(21) maleńką mapkę de

.cy geograficzno~goskoda~czew oh!dnich opartą na polach około 
niwelacyj polskich rtsow .s~ieckich godną uwagi jest mapa, 
980 km' . z nowszyc .. prac ~te l d h Niemiec połnocno-za
a raczej kartogram wysokośc.Sch:e~ier~yi Kallnera (31). W zwię
chodnich, opracowany przez d ·a· oparcie mapy na jed
źle napisanym tekście autorzy u~asa b' 1t5 km2 oraz deklarują 
nostkach kwadratowych o p~wt~rzc Dl .. , 
się jako przeciwnicy stosowama mterpolacJt. 

3. Zależność długości boku pola kwadratowego 
od tekstury terenu. 

. b k kwadratu podstawowego nowe 
Na sprawę długości . 0 u od rof Smoleńskiego (33). 

światło rżucaią prze~onyw~1,ące 1~;ieolap wi~lkości powierzchni 
Autor uzasadnił ko~eczno~c ~zat!:enu względnie gęstości sieci 
jednostek od stoprua poci!Zt· j tere~ów na których rzeźbę 
dolinnej. Tyczy to szczeE, m:. a rzeczna'. Prnf. Smoleński pod
pr7:~możny wpkłY"; wywrł~t~~~Jania możliwie małych pól podnosi ponadto orueczno c 
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stawowych tak, aby mapa służyć mogła do analizy krajobrazu. 
Ewentualna generalizacja, wykonana po uprzedniej drobiazgowej 
analizie da rezultaty o wiele bardziej odpowiadające naturze 
terenu. 

Z inicjatywy i pod kierunkiem prof. Smoleńskiego wykonana 
została w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przez jego uczniów cała seria map wysokości względnych po
szczególnych części Polski. Wszystkie one oparte zostały na po
lach podstawowych czterokilometrowych. Opublikowana przez 
Gajdę mapa wysokości względnych w kotlinie Nidy (8) daje po
jęcie . o urzeźbieniu tego terenu. Najwspanialej jednak wypadły 
mapy Karpat Zachodnich, wykonane przez Czorta i Sarnickiego 
(4). Uwydatnia się na nich doskonale rzeźba tego górotworu. 
Wyniki, osiągnięte przez uczniów prof. Smoleńskiego na mapach 
wysokości względnych, stanowią wymowną ilustrację słuszności 
jego twierdzenia, iż w razie użycia jednostek regularnych, tylko 
operowanie drobnemi polami podstawowemi prowadzi do celu. / 

4. Zalety ł wady regularnych pól podstawowych. 

Sieć kwadratowa dzieli rozważany obszar na równe co do 
wielkości, prawidłowo rozmieszczone pola podstawowe. Od au
to~a zależy wybór wielkości boku kwadratu, początku układu 
współrzędnych, oraz kątów, które tworzy sieć kwadratowa ze 
współrzędnemi geograficznemi. Po zdecydowaniu tych spraw au
tor działa w sposób zmechanizowany, stosując zgóry przyjętą 
konwencję. Sy~tem ten zapewnia jednolitość przy wykonywaniu 
przedsięwzięć zbiorowych. Nawet przy udziale większej liczby 
uczestników w pracy, dotyczącej znaczniejszej połaci kraju, uzy
skać można materiał jednolity i porównywalny. Na tak wyko
nanej mapie wysokości względnych mogą się uwydatnić pewne 
charakterystyczne rysy rzeźby, o ile oparto się na dostatecznie 
riiałem polu podstawowem. 

Słabą stroną regularnych pól podstawowych jest ich sztucz
qQ§ćJ kwadratowa jednostka terytorialna nie posiada oowieiii 
oparcia o istniejące formy terenu. W obrębie jednej i tej samej 
kratki znaleźć się muszą częstokroć ułamki rozmaitych regjonów 
o różnych typach krajobrazu. Nieraz wystarczy przesunąć nieco 
sieć kwadratową, lub zmienić kąt, który tworzy ona ze wspól
rzędnemi g_eograficznemi, aby obraz rozmieszczenia wysokości 
względnych uległ zmianie. Może się również zdarzyć, iż kwa
draty o jednakowej wysokości względnej ustawią się w figury 
o kierunku sprzecznym z występującym rzeczywiście w terenie. 
Ilustrację tej możliwości widzimy na specjalnie dobranym przy
kładzie na fig. 1. Przebiegają tu w kierunku południkowym dwa 
pasy równin: wyżyny (kropkowane} porozdzielane rozległemi ni
zinami, Rozgranicza je krawędź o wysokości k metrów (Jinja 
ząbkowana}. Każdy z kwadratów, w obrębie którego znajdują 
się części obu jednostek, ma wysokość względną k metrów. De
niwelacje pozostałych kwadratów są równe zeru. Na rysunku 
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widzimy, że te ostatnie ustawiły się w pasy równoleżnikowe, 
a więc poprzecznie do głównych, przewodnich linij ukształtowa
nia powierzchni. Odosobnione małe wzgórza, położone śród ni
zin na pograniczu dwu kwadratów mogą decydować same jedne 
o wysokości względnej obydwu pól. W omówionym wypadku 

1mapa wysokości względnych (fig. 1) nie da nam ani słusznych 
podstaw do kwestii podziału regjonalnego kraju, ani nie ułatwi 
w zorientowaniu się co do ukształtowania powierzchni. V 

Na specjalnie dobranym profilu (fig. 2) widzimy po prawej 
stronie większe, rozłożyste wzgórze OP, oddzielone równiną NO 
od występujących po lewej stronie mniejszych urozmaiceń te
renu: zaklęsłości MN i wzgórza KL. Granice kwadratowych pól 
podstawowy~h przebiegają tu w równych odstępach: A, B, C, D, 
E, F, G i H stanowią zatem granice regularnych powietz.ehni 
jednostkowych, w obrębie których szukać będziemy punktu naj
wyższego i najniższego. Okazuje się, iż otrzymane dla poszcze
gólnych kwadratów: DW, ER, FG, XH wysokości względne są 

między sobą równe, ginie zatem jako jednolita całość góra, 
o wysokości względnej trzykrotnie większej od otrzymanej WU. 
Więcej jeszcze: kwadraty AB BC i CD, w których znajdują się 

części płytkiej zaklęsłości MN i niskiego wzgórza KL, mają wy
sokość względną równą BZ, większą od WU. Podzielone kawał
kami między sąsiednie jednostki, równiny nie uwydatniły się 

w wysokościach względnych. 
Możliwość podzielenia jednolitego zbocza przez zbyt małe 

pola kwadratowe przewidział prof. Smoleński (33). Z tego wła
śnie powodu autor zaleca stosowanie długości boku kwadratu 
do gęs_~ości sieci rzecznej. 

W obrębie naszego profilu podział na jednostki naturalne 
nie nastręcza trudności. Wyodrębniamy kolejno w osobne je
dnostki: równinę LM, zaklęsłość MN, równinę NO i wreszcie 
większe wzgórze OP. Teraz wyznaczamy wysokości względne 
dla każdej z naturalnych jednostek. Okazuje się, że zgodnie 
z rzeczywistością, wzgórze OP jest prawie 2 i pół raza wyższe 
(wysokość FT) od wzgórza KL i kotliny MN (wysokość BZ). 
Teren, przedstawiony na fig. 1 da się równie łatwo i naturalnie 
podzielić na jednostki. Oddzielne pola podstawowe stanowić 

będą wyżyny; krawędzie utworzą osobne jednostki morfometry
czne, każda wreszcie z nizin, wzgl. jej części, będzie stanowiła 
niezależne pole podstawowe. 

Stosowanie sieci wielkich kwadratów zaciera często isnie-

n· ące w naturze kontrasty, gdyż z założenia już uniemożliwiona 
jest lokalizacja faktów orograficznych. Dla geojlrafji lokalizacja 
jest zagadnieniem kapitalnem. Możliwie dokładne umiejscowie-
nie badanego zjawiska, wz~lędnie ustalenie granic jego zasięgu 
ma zasadnicze znaczenie dla geografa. 

S. Kartogram a mapa łzarytmlcza wy•okołcł względnych. 

Większość autorów uważa dane, rozmieszczone w poszcze· 
gólnych kwadratach, za surowy kartogram, który należy pod-
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dać interpolacji aby uzy k ć . 
względnych. K~rtogram r~zf okapę. rozm1eszcze.nia wysokości 
granic sztucznie wykrajanych jed:os~~kn.kturdln~śc1ą hkanciastych 
zaś z interpolacji mapa izarytmicz . aka ra owyc i uzyskana 
wymodelowanemi liniami krzyw ~a, I O boperu1ąca łagodnie 
milej wpada w oko i ułatwia d em1 o p~ze iegu harmonijnym, 

ning (2) oraz Schrepfer i Kall;e/z(~iwa1;1e. t Je~na~owoż Brii

twierdząc, iż kartogram jest obrazem m ~·~ i OSJJą Interpolacji, 
bęoąca produktem interpolacji Tw' DldJ ~wo nym, ruz mapa, 
słuszne. Słabe strony karto ra~u ter .zer.11e to ';1Ważam za 
bowiem nie powiększa dokłfd ś pobostaJą t nad~I, u~terpolacja 
poprawniejszą na mapach iza~yo t~· o razhu. okal1zac1<! nie jest 
togramami. icznyc w porównamu z kar-

6. Wyodrębnienie regjon6w. 

Stosowanie siatki kw d t · 1 . 
wiek podziałów na regula~/a ireJ, wzg ędme użycie jakichkol-

uzasadnione, gdybyśmy chci!Ji ~ pods~a7o"'.e byłoby logicznie 

względn.ych o~i':rać podziały regjo!al~~ kr::~e map wysokości 
Na1słuszrue1szem wyda'e · · · d kJ 

regjonalnych wprost z map \op~~r~~c~~iy:h 
O 
~!Jki;.anie g!anic 

Kazda mapa morfometryczna jest t Ik h d I podz1ałce. 
ffc~nej, na ~tórej się opiera uzysk!ne° z~~c o . n~ dapy tdopog~a-\ 
druo uogólma i unaocznia. ~obra z nre1 . ane o pow1e
wprost skarbnicę materiału charakte map~ topograficzna zawiera 
powierzchni rzeibę terenu' Podzia{yzu1ąc~go ~ każdem miejscu 
magającą wzięcia pod roz~a . l'n~ regJ.on">: J~s! sp~awą, wy
łów, ?kreślających rzeibę. N!~ł:s~~;;•e w1el~!eJ 1lośc1 szczegó
oparh podział regjonalny kraju tylko postąp1hbyś~y, .gdybyśmy! 
mapa wysokości względnych wyrzek .na ~prkcowamu,. Jakie.ro jest 

Wbrew głosom licznych sce t aJąc s1ę ?rzysta1?1a ze zr6dla. 

iż nawet w terenach niżowych i:i~e:v ~śmbelak lin~·t twierdzi~, 
cznych, które mogą być z owodze . m.e ra 11 orografi
poszczególnych regjonów (.fO) T t 1em ~zy!e do rozgraniczenia 

regj,~>nal~ych da się najczęści~j u!a~~dni? f!kiy ~rzet!eg grani.~ 

twzlkg,ędme rzeźby terenu. Oczywiście uwzglęa;;u. '!- a11ps~met~11 
Y o same deniwelacje ale i · . . . mc n ezy 01e 

krajobrazu. ' mne, memmeJ ważne elementy 

dodałDao· swytej ~racy, dotyczącej krajobrazu Polski Ocho;ka (20) 
1zar m1czną mapę wysokoś · I d h' 

gularnych polach 100 km2 W sk t k w.zg ~ nyc , opartą na re-
w postaci tak wielkich k~adratóuwea tuzykc1a .Pól podstawowych 

I · t , u or a me była w · ś · 
na ezy ego uwydatnienia rzeźby . . p mozno c1 

t~jonalny~h zapo.mocą mapy wys~kiści :::iędJ;~hcbłnju granic 
· ieg!I gramcy osiągnąć może wartość oł1 ' ą ~ prze
drat';J, obranego za pole podstawowe W owy pOrzhekąkt~~J kwa
gran,ca błędu wynosi 7 km z · pracy c oc 1e1 zatem 
zrezygnowała z rozgraniczenia n~pewn~ wsk~tek ~ego autorka 

walniając się jedynie wpisaniem na!:e:ei::ctlen;cif.'onów, zada-
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7. Naturalne jednostki powierzchni (regjony). 

W pracy niniejszej odn.oszę bada':1i~ .mor.fomet~yczne do 
uprzednio wyznaczonych regJonów, mozhw1e Jednoho/ch pod 
względem ukształtowania powierzchni. W tym celu dzielę dany 
wycinek mapy topografic~nej na. jednostki P?Wierzchni ta_k, aby 
linie podziału czyli granice regJonów, przebiegały wzdłuz zała· 
mań spadków: wzgl. krawędzi terenu, albo r.oz~r~njczały równiny 
od terenów falistych, te zaś od obszarów .silnieJ pagórkowatych: 
Odosobnione dobrze zindywidualizowane wzgórza mogą tworzyc 
oddzielne jednostki, podobnie jak dominujące nad okolicą po
jedyńcze większe krawędz~e. Nato~iast zespół licznych, wza
jemnie podobnych krawędzi, występuJących towarzysko (np. ~ra
wędzie tarasów w dolinie rz~~~) można łączy1, we wspólną Jed
nostkę. Liczne z pośród „hniJ genetycznych R: Lucerny (17) 
mogłyby służyć za podstawę do rozgrani~za~ regJonalnych. 
r Należy się starać o takie wykrawanie Jednostek morfome: 
itrycznycb, aby w obrębie każdej_ stromość stoków, w~sokoś~ 
względna i ilość zboczy, przypadaJących na 1 km, oraz kierunki 
1i>rograficzne mało się między sobą różniły. Wówczas poszcze
gólne wartości dla wymienionych. ele~entów .~orfometrycznycp 
niewiele będą odbiegały od średmch. Od umieJętnego rozgrani
~ zenia jednostek zależy w znacznej mierze wartość uzys~a11;ych 
l~yników. Oczywiście, :i.e prowadzenie puez autora gramc Jed
nostek morfometrycznych jest do pewnego stopnia odbicie~ i wy-
razem jego poglądów subjektywnych, samo zaś rozgramczeme 
może być przedmiotem dyskusji. . . 

Sądzę, że wykonany prze.z morfologa podział na re~J?nY 
stanowi słuszne ramy do rozważań morfometrycznych. UmieJęt
nie wykrawane jednostki ukształtowania powierzchni stanowić 
mogą zarazem morfologicznie jednolite całości. Dopiero wewnqfrz 
starannie rozgraniczonych regjonów zaczynamy pracę "!orlometry
cznq. Odtąd dopiero obowiązuje nas stosowanie przyJętyc~ kon
wencyj, które zapewniają objektywność przy rachunkowe) cha
rakterystyce każdego regjonu zósobna, 

8. Wysokości względne a typy krajobrazów. 

W terenach górskich charakterystyka mo~ometryczna opie
rać się może w znacznej mierze na wysokościach wzgl~d~ychi 
urozmaicona bowiem rzeźba gór pozwala na wydobycie 1 za
akcentowanie kontrastów. Inaczej przedstawia się sprawa ana
lizy morfometrycznej terenów niżowych. Ogromne poła~ie Niżu 
Polski odznaczają się przeważnie, jak wi~domo._ ~ałem~ wyso
kościami względnemi. Aby zatem P.o~dac analizie .rzez~ę po
wierzchni niżu i sklasyfikować typy JeJ ukształtowama, me wy
starczy oprzeć się na jednej tylko, choćby nawet najważniejszej, 
cesze morfometrycznej, jaką stanowi wysokość względn!1· 

O rzeźbie niżu decydują niejednokrotnie występuJące ma
sowo formy drobne. Rozpatrzmy tu odpowiednie dwa przykła
dy. Krajobraz pojezierny cechuje niezmierna obfitość drobnych 
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wzgórz kopiastych, porozrzucanych bezładnie (Fig. 16, A). Prz-Y. 
małej wysokości względnej mamy tu niezmiernie wielkie uroz
maicenie krajobrazu. Niewielka liczba wchodzących w grę po
ziomic ma bardzo zawikłany i pogmatwany przebieg. Jasną jest 
rzeczą, że w tym wypadku samo podanie wysokości względnej 
nie charakteryzuje nam krajobrażu (por. fig. 3: a i b). 

Pocięte stromościennemi dolinami części Wyżu południo
wej Polski przybierają miejscami w planie wygląd koronki bra
banckiej. Gęsta sieć .stromościennych wąwozów lessowych tak 
dalece jest rozgałęziona, że miejscami sąsiednie doliny stykają 
się swemi źródłowemi częściami (Fig. 17, K, L i P}. I w tym 
wypadku, podobnie, jak w poprzednim, samo podanie wysokości 
względnej nie wystarcza, na · fig. bowiem 3a mamy tę samą wy
sokość względną, co na fig. 3c, a przecież krajobraz w obu wy
padkach różni się zasadniczo. Charakterystyka morfometryczna 
będzie przecież znacznie pełniejszą gdy zaznaczymy, że doliny 
są stromościenne, a ilość zboczy, przypadających na kilometr, 
bardzo znaczna. Na fig. 3 widzimy zestawienie profili bardzo 
rozmaitych typów ukształtowania powierzchni o tej samej wy
sokości względnej. Nasuwa się oczywiście konieczność wzięcia 
pod uwagę innych jeszcze pojęć morfometrycznych oprócz wy
sokości względnej, które pozwoliłyby scharakteryzować rąchun
kowo rozmaite typy ukształtowania powierzchni, ujmując w licz
by różne formy terenu. 

9. Pojęcie zbocza. 
Forma terenu stanowi jednak pojęcie złożone i jako takie 

trudne do analizy, dające się jednakowoż rozłożyć na składniki 
prostsze, mianowicie na zbocza. Jako najprostsze składniki kra
jobrazu1 będą tu zbocza oraz ich właściwości przedmiotem do
ciekań morfometryczno-statystycznych. Praca niniejsza oparta 
jest na rozważaniach profili, zatem zbocze będzie tu zawsze 
występowało w postaci linji. Górną i dolną granicę zbocza sta
nowić musi zawsze zmiana spadku. Może to być odwrócenie 
zwrotu _spadku, (Fig. 4a, punkt y), -lub też zmiana spad.ku w rów
ninę (Fig. 4 b, punkt y), przyczem za równinę uważam zbocze, 
o nachyleniu słabszem od 1°/0• Różnicę wysokości między dol
nym, a górnym krańcem zbocza, (t. j. między z i y na fig. 4) 
nazywać będę wysokościq zbocza. Odpowiada jej na fig. 4: 
prosta z x = h. Rzut x y nazwać można podstawq zbocza, wreszcie 
kąt o:, który tworzy Jinja z y z podstawą, jest miarą stromości 
zbocza, oczywiście średniej dla danego stoku. Jasnem jest, że 
z pomiędzy trzech wielkości: t. j. wysokości, podstawy i stro
mości, wystarczy znać dwie (np. wysokość i stromość) aby zna
leść trzecią (podstawę). 

10. Elementy krajobrazu. 
Za najważniejsze i zarazem najbardziej charakterystyczne 

cechy, decydujące o typie ukształtowania powierzchni, uważam 
następujące: 
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1) wysokość zbocza - pojęcie, odpowiadające wysokości 
względnej, 

2) stromość czyli stopień nachylenia zbocza, 
3) gęstość zboczy, inaczej ilość zboczy, przypadających 

na 1 km długości profilu, oraz 
4) udział procentowy równin w stosunku do ogólnej dłu

gości profilu. 
Rozpatrzymy wszystkie cztery wyróżnione cechy charakte

rystyczne krajobrazu po kolei. Podstawową doniosłość, którą 
ma wysokość względna dla urzeźbienia terenu, jest powszechnie doceniana jeżeli nie przeceniana. 

11. Stromo,ć zboczy. 

Rolę stromości zboczy w krajobrazie doceniają należycie 
Krebs (15) i Passar.ge (23). Ostatni poświęca spadkom specjalną 
mapę w swym atlasie morfologicznym, oznaczając stromość każ
dego ze zboczy zosobna w miejscu, w którem ono występuje. 
Nie wiem zresztą, czy mapa Passargego może być nazwana mor
fometryczną. Ze swej strony nie zamierzam ujmować sprawy 
tak, jak to uczynił hamburski profesor. Chodzi mi bowiem 
o charakterystykę liczbową jednostek powierzchni, złożonych 
nieraz nie z jednej, ale z całego szeregu sąsiadujących ze sobą 
form podobnych. W ten sposób syntetyzując, umożliwiam stwo
rzenie obrazu bardziej przejrzystego, niż mapa topograficzna, 
a zarazem dającego się generalizować i przedstawiać w mniejszej podziałce. 

12. Wy•oko,cl względne a nachylenie terenu. 

Pojęcie stromości zboczy stosowane bywa również w mor
fometrji mis jeziornych (z nowszych prac np. 11, 29). Dla nas 
jednak najciekawszą jest cenna praca o pochyłościach Kamiń
skiej (12). Autorka sporządziła mapy: wysokości względnych 
i nachylenia stoków Wielkopolski, obie oparte na polach pod
stawowych 30 km2 (ćwierć arkusza mapy 1:25 OOO). Z porówna
nia mapek wynika, że w okolicach o znacznej wysokości wzglę
dnej autorka znalazła również duże stromości stoków i vice-versa. 
Więcej nawet: powierzchniom o danem nachyleniu terenu odpo
wiadają pola o określonej wysokości względnej, choć nieco 
mniejsze. Z załączonego zaś wykresu (ryc. 21) widzimy, że więk
szość punktów, odpowiadających nachyleniom 1 - 2°, 2 - 3°, 
a nawet 3-4°, odpowiada tej samej wysokości względnej 20-40 m. 

Na podstawie pobieżnego zestawienia obu mapek Kamiń
skiej mogłoby się wydawać, że skoro obie cechy krajobrazowe 
zmieniają się zgodnie, odpowiadając sobie w poszczególnych na
tężeniach, wystarczy odtąd badać zmienność tylko jednej z nich. 
Kamińska stwierdza nawet, że „nachylenie w terenie nizinnym 
jest funkcją wysokości względnej" (12, str. 86). Istotnie w wielu 
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formach terenu, zawdzięczających swe powstanie erozji, stro
mość stoku wzrasta wraz z wysokością względną i to właśnie 
ilustrują obie mapki w terenach nad Notecią i Wartą. Ale 
autorka sama zauważa, że drobne formy akumulacyjne, w szcze
gólności ozy i wydmy przy małej wysokości względnej mają 
dużą stromość zboczy. 

Gdybyśmy się przenieśli dalej ku północy, nie znaleźlibyśmy 
w krajobrazie pojeziernym tak daleko idącej zgodności nachy
lenia terenu z wysokością względną, tam bowiem na pierwszy 
plan wysuwają się właśnie masowo występujące d'robne formy 
akumulacji lodowcowej. Podobnie rzecz się ma z polami wy
dmowemi, spoczywającemi w dnach dolin. Jednakże wobec przy
jęcia przez autorkę wielkich trapezowych pól podstawowych, 
do znacznej liczby jednostek powierzchni, pokrytych wydmami 
musiały się wplątać również skrawki krawędzi wyżyn, podnosząc 
tern samem wysokość względną. Uniknąć możnaby tego po
mieszania tworząc jednostki fizjograficzne. 

Przejrzenie mapek morfometrycznych, załączonych do ni
niejszej pracy przekonywa nas, że zależność między stromością 
stoków, a wysokością względną bywa dość luźna: jednej i tej 
samej wysokości względnej odpowiadają nieraz rozmaite stro
mości zboczy (fig. 14 - 17 i 20). W rozważaniach tych bardziej 
jeszcze, niż mapki, pomocnemi nam będą załączone poniżej ta
bele. Podane są w nich średnie, dotyczące wszystkich trzech, 
interesujących nas w tym wypadku elementów: długości podstawy 
zbocza i, wysokości p, oraz stromości stoków r. 

13. Dlugo,ć pod•tawy zbocza. 
Długość podstawy zbocza stanowi wielkość bardzo charak

terystyczną. W naszych tabelach wahają się wartości na i od 
115 do 770 metrów, nie licząc górskiego arkusza Wendelstein, 
gdzie i = 1226 m. Około połowa średnich długości podstaw waha 
się w granicach od 260 do 360 m. 

Trzeba zauważyć, że krótkie podstawy często występują 
w terenie wydmowym (Fig. 17, G, a szczególniej fig. 18, X), 
długie zaś charakteryzują jednolite zbocza, najczęściej słabo na
chylone, lecz ciągnące się monotonnie na znacznej przestrzeni. 
Zbocza te, tak bardzo typowe dla środkowej Polski (por. fig. 
17 E, H i J) znamionują krajobraz silnie zdenudowany. 

Widzimy, że stosunek wysokości zbocza do jego stromości, 
wyrażony długością podstawy, bywa rozmaity dla różnych ro
dzajów krajobrazu. Dlatego też do scharakteryzowania typu 
ukształtowania powierzchni nie wystarcza badanie samych tylko 
wysokości względnych, lecz k.oniecznem jest również uwzględnie
nie stromości zboczy. 

14. Metody oznaczania •lromo,cl zboczy. 
Ze względu na odmienną metodę nie można moich mapek 

porównywać z załączonemi u Kamińskiej (12). Autorka nie 
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objaśnia bliżej sposobu, w jaki wybierała z map dane co do 
nachylenia terenu, wspomina jedynie ogólnie, że prowadziła 
,,liczne przekroje" oraz zapewnia, że uwzględniła „każde wa
żniejsze wzgórze", prowadząc profile prostopadle do izohips. 
W jakim stopniu autorka uwzględniała „mniej ważne" wzgórza, 
czy brała pod uwagę również linie ściekowe (rzeka też przecina 
izohipsy prostopadle), tego nam nie objaśnia. Obawiałbym się, 
że „wybieranie" krzywych profili w miejscach, które się wydają 
ważniejszemi, może dać pole do rozlegle pojętego subiekty
wizmu, jeżeli nie do dowolności. 

Uznając konieczność stosowania reguły obiektywnej, jaką 
stanowi prowadzenie snopów prostych równoległych profili, mu
siałem się tu pogodzić ze skośnem cięciem spadków przez pro
file, jako z mniejszem złem. W skutek tego jednak, obliczony 
z profili udział procentowy spadków łagodnych jest większy 
w stosunku do ogólnej liczby uwzględnianych zboczy, niż u Ka
mińskiej. Podane w tej pracy wyniki są między sobą porówny
walne, choć wszędzie wartości dla zboczy są zbyt małe. Cyfry 
podobne do tych, którebyśmy otrzymali, prowadząc profile pro
stopadle do izohips, uzyskać możnaby z pomnożenia podanych 
przezemnie wartości nachyleń zboczy przez właściwy współ
czynnik. 

1.5. Gęstość zboczy a gęstość sieci dolinnej. 

Problemem gęstości zboczy jako takim nie zajmowano się 
dotychczas w morfometrii. Znajdujemy natomiast w literaturze 
częstokroć prace dotyczące gęstości sieci rzecznej, względnie 
dolinnej. Rozumiemy przez to stosunek ogólnej długości rzek 
(wzgl. dolin), występujących na obranej jednostce terytorialnej, 
do jej powierzchni. Pierwszeństwo przypada w tej dziedzinie 
L. Neumannowi (19), który oparł opracowanie gęstości sieci rze
cznej na mapach 1:25 OOO Schwarzwaldu. Autor używa dorzeczy 
jako pól podstawowych, do których odnosi uzyskane liczby. 
Później dopiero inni autorzy obliczają gęstość sieci rzecznej dla 
poszczególnych kwadratowych pól podstawowych. W Polsce 
pierwszy prof. Romer (27) poruszył sprawę sporządzania podob
nych map. W ostatnich latach pojawiły się prace Medweckiej, 
Heynar6wny (18) i Czyżewskiego (6), oparte na regularnych po
lach podstawowych. 

Problem gęstości sieci rzecznej, a jeszcze lepiej dolinnej, 
jest kwestią tekstury,ta zaś - miarą rozdolinienia kraju. Gęstość 
dolin i gęstość zboczy są pojęciami spokrewnionemi tylko w te
renach, w których erozja jest jedynym z ważnych czynników 
modelujących. Natomiast tam, gdzie pojawiają się formy aku
mulacyjne, np. występujące na niżu gromadnie wzgórza more
nowe i wydmy, gęstość zboczy jest miarą ogólnego ożywienia 
terenu, spowodowanego przez wszelkie czynniki, podczas gdy 
gęstość sieci dolinnej wyraża nadal tylko stopień tekstury, czyli 
pocięcia erozyjnego. 
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Odnośnie Polski stwierdzić należy, że mapy rozdolinienia 
oddawać mogą prawdziwe usługi na Wyżu, podczas gdy dla 
obszarów niżowych najbardziej celowemi byłyby mapy gęstości 
zboczy. 

16. Udział równin. Formy wklęsłe i wypukle. 

W terenie niżowym, na Wyżu Polski, ale i na pogórzach 
spotykamy się często ze współistnieniem śmiałych nawet form 
terenu naprzemian z równinami. Przenikanie tych elementów, 

. oraz wzajemne ich zazębianie się krajobrazowe bywa tak kom
pletne, że o racionalnem ich rozgraniczeniu terytorjalnem nawet 
mowy być nie może. 
· Z równinnych den naszych rzek niżowych sterczą nieraz 
śmiało liczne wydmy piaszczyste. (Fig. 15: R, S, T; fig. 17: G). 
Między ramionami wydmowemi widnieją płaty równiny. Rownież 
wśród wzgórz pojezierzy spotykamy gęsto wplątane odcinki 
płaskich powierzchni. (Fig. 16: AJ. W obu wypadkach równiny 
stanowią powierzchnię względnie niższą, jakgdyby płaską pod
stawę na którą ponasadzane są liczne formy wypukłe. 

Odwrotnie przedstawia się sprawa na wyżynie, pociętej 
erozyjnie (Fig. 17: K, L i P). Pierwotna powierzchnia wyżyny 
stanowi równinę względnie wyższą. W cięte w nią liczne stro
mościenne wąwozy tworzą formy wklęsłe. Podobnie rzecz się 
ma z niektóremi wierzchowinami pogórskiemi. · 

Udział procentowy powierzchni względnie równych jest ce
chą tak ważną, iż uwzględnić ją musimy w całej rozciągłości. 
Natomiast zrezygnować trzeba, przynajmniej na razie, z morfo
metrycznego rozróżnienia form wklęsłych i wypukłych. 

17. Rozwinięcie powierzchni. 

Gdybym miał scharakteryzować typ ukształtowania po
wierzchni przy pomocy jednej tylko wielkości, nie wahałbym się 
wybrać rozwinięcie powierzchni. Pod nazwą tą rozumiem sto
sunek powierzchni fizycznej czyli rzeczywistej do jej rzutu. Po
wierzchnię fizyczną obliczać możemy niekoniecznie przy pomocy 
mozolnych badań wszystkich izohips metodą Finsterwaldera (7). 
Znacznie prostszy sposób podał ostatnio Chester K. Wentworth 
(37). Zresztą podobne rezultaty osiągnąć możemy przez profUo
wanie. Stosunek profili (narysowanych przy nieprzewyższonej 
podziałce pionowej) do ich rzutów jest miarą rozwinięcia po
wierzchni. 

Rozwinięcie powierzchni równiny jest równe jedności. Dla 
terenów niżowych różni się ono zazwyczaj ledwie o tysiączne 
od jedności. Mimo tak małych różnic bezwzględnych, zacho
dzących między rozwinięciem powierzchni różnych typów krajo
brazu niżowego, są to liczby bardzo charakterystyczne i mogą 
być z powodzeniem używane za podstawę przy klasyfikacji ty-
pów ukształtowania terenu. Dla przykładu podaję, że rozwi-
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nięcie powierzchni kanjonu Kolorado (mierzone według profili 
z mapy amerykańskiej 1:48 OOO) wynosi około 1112. Jest to roz
w1nięcie wielkie, podobne do właściwego śmiałym formom 
alpejskim. 

18. Róża kierunków. 
Przebieg kierunków orograficznych stanowi nieraz ważny 

składnik krajobrazu. Wiadomem jest powszechnie. jak charak
terystycznemi są kierunki pasm NW - SE części Karpat wscho
dnich. kierunki NWW - SEE dla P.aleozoicznej części, a NW - SE 
w ~ezozo!cznych. pasm~ch gór S~ętokrzy. skich, dalej nadające 
swoiste piętno k1erunk1 NW - SE 1 N - S na Podolu. W krajo
brazie. niżowym charakterystyczną kierunkowość nadają zespoły 
drumlinowe. 

Przed przystąpieniem do badań morfometrycznych przepro
wadzam przez każdą z jednostek zosobna równoległy pęk pro
fili. bacząc, aby przebieg ich był prostopadły do przeważających 
kierunków orograficznych. Często się zdarza. iż wraz ze zmianą 
kąta, który tworzy profil z ramką mapy I zmienia się i gęstość 
zboczy. Aby zbadać tę zmienność, przeprowadzamy na mapie 
próbne profile, tworzące z ramką mapy (lub z południkiem) 
kąty: O°. 30°, 60°, 90°. 120° i 150° (Fig. 5). Obliczamy kolejno dla 
każdego z tych kątów ilość zboczy i uzyskane w ten sp_osób 
wartości wstawiamy w układ współrzędnych biegunowych. Utwo
rzy się figura, którą proponuję nazwać „różą kierunków" {Fig. 6). 
Kąt1 przy którym profil przecina największą ilość zboczy. jest 
dla nas miarodajny: profil przebiega bowiem prostopadle do 
przeważających kierunków orograficznych. Odwrotnie zaś, naj
mniejsza ilość przeciętych zboczy oznacza. że profil jest równo
legły do panujących w orografii kierunków. Oczywiście, że 
w wypadku, zilustrowanym na fig. 5, kierunki są wyraźne i spo
rządzanie ,,.róży11 nie jest ·potrzebne do ich wykrycia. Często 
się jednak zdarza. iż trudno wprost z mapy ocenić1 który z kie
runków dominuje. W obszarach górskich lepiej oznaczać na 
róży kierunków zamiast ilości zboczy, przeciętych przez po
szczególne profile. sumę wysokości zboczy, przeciętych przez 
każdy z profili. Idea wszakże róży kierunków pozostaje i w te
renach górskich bez zmiany. 

Zamiast zadowalniania się stosowaniem snopu profili jed
nego kierunku. możnaby oczywiście, celem usunięcia wszelkiej 
przypadkowości, prowadzić badania morfometryczne wzdłuż dwu, 
(lub nawet większej liczby) wzajemnie przecinających się sno
pów profili. 

19. Rozróżnianie zboczy I równin. 
W pracy tej opieram się na analizie map. przerobionych 

z materiału rosyjskiego (z wyjątkiem arkusza W endelstein). Od
stęp pionowy izohips ciągłych wynosi tu 4,26 metra. Jeżeli pro
fil przecina parokrotnie z rzędu jedną i tę samą izohipsę (Fig. 7) 
biorę pod uwagę tylko pierwsze (A) i ostatnie (B) przecięcie, 
odległość zaś między nie1' (AB) uważam za odpowiadającą 
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równinie. Podobnie za równinę uważam każdy odcinek profilu. 
pochylony mniej. niż na 1°/o w stosunku do poziomu. O zboczu 
mówić można tylko w miejscach. w których profil przecina co
najmniej dwie z rzędu kolejne izohipsy (np. X metr. i X+ 4,26m; 
na fig. 8: EF) i to pod warunkiem. że odstęp poziomy między 
niemi jest mniejszy. niż stukrotna wysokość cięcia izohips. Np. 
na fig. 8 będzie mowa o zboczu w naszem znaczeniu słowa. 
gdy EF< 426 m, lub gdy FG< 426 m. 

Jeśli na zboczu, śród izohips. opadających statecznie w jed
nym kierunku. zdarzy się między dwiema sąsiedniemi izohipsami 
,odstęp, większy od 426 metrów. to odpowiedni odcinek traktuję 
jako równinę (Fi~. ~. CD), części zaś profilu, położone powyżej 
(BC) i poniżej (DE) uważam za oddzielne zbocza. Podobnie płas
kie dna dolin (Fig. 10, GH) oraz równe wierzchowiny (Fig. 11, 
LM), przecinane'przez profil, uważać będę za odcinki równinne. 

20. Analiza morfometryczna na przykładzie 
arkuHa Wendebteln. 

Opisane powyżej zabiegi morfometryczne • . choć przezna
czone dla terenów niżowych, dadzą się zastosować również 
w obszarach górskich. Aby zaznajomić czy.telnika ze sposobem 
pracy, zaczynam objaśnienia od łatwiejszego przykładu, którego 
dostarcza nam właśnie górski arkusz 92 W (W endelstein) ba
warskiej mapy 1:50 OOO. Izohipsy podane są tu (Fig. 121 I) co 100 m, 
a tylko w miejscach, mogących nasuwać wątpliwości, zachowa
łem również izohipsy dwudziestometrowe. 

. Snop równoległych profili poprowadziłem. zgodnie z kierun-
~1em południka, co 1 km. Weźmy pierwszy od zachodu profil 
1 prześledźmy wartości zboczy od połqdnia ku północy. Wzno
szenie się zboczy, albo stoki oznaczam znakiem +, opadnie zaś1 czyli przeciwstoki - znakiem - . Odczytujemy kolejno nastę
pujące ilości izohiDS: (Fig. 121 m -
a) 7 X 100 + 4 X 20; b) 5 X 100 + 4 X 20; 
d) 4 X 100 + 3 X 20; e) 3 X 100 + 2 X 20; 
g) 7 X 100 + 1 X 20; h) 3 X 100 + 2 X 20; 

k) 4 X 100 + 3 X 20; 

c) 4 X 100 + 1 X 20; 
f) 2 X 100; 
i) 2 X 100 + 4 X 20; 

Ogółem zatem profil przeci~ 10 zboczy. Suma wartości izohips. 
wchodzących wskład zboczy od a do k wynosi 4580 metrów. 
Aby otrzymać rzeczywistą sumę wysokości zboczy, należy odjąć 
od 4580 - 10 izohips stumetrowych, ponieważ obliczałem dla 
u~rosz~zen~a ilości izohips, a nie ilości odstępów pionowych 
!111ę~zy1zoh1psowych. Dla każdego zatem zbocza mamy o jedną 
1zoh1psę za dużo. Ogólna suma wysokości zboczy. przeciętych 
przez pierwszy profil. wynosi 3580 m. 1). 

') Czytelnik zechce wybaczyć tak szczegółowy opis wielu spraw elementar!1ych. Poniewat jednak opisywane pojęcia mogą być ujmowane w sposób roz
~atly, przeto bHtsze omówienie przyjętych reguł konwencjonalnych uwatam za 
niezbędne . Brak podobnie szczegółowych objaśnieó 1prawia. te Hczne prace 
morfometryczne wymykają się wogóle z pod kontroH czytelnika. 
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W zupełnie podobny sposób obliczyć można wartości zbo
czy dla następnych przekrojów. Ogółem na wszystkich 7 pro
filach mamy 50• zboczy. Suma izohips wynosi 27240 m, po po
trąceniu zaś jednej izohipsy dla każdego stoku otrzymamy sumę 
wysokości wszystkich 50 zboczy w ilości 22240 m. Ponieważ 
ogólna długość profili, zmierzona z mapy, wynosi 61,3 km (w ta
beli: rubryka f), przeto gęstość zboczy wyrazi się cyfrą: 
5~tj0

i:v = 0,82, którą w tabeli wpisujemy do rubryki m. Podobnie 
' , d • k , , b 22 240 m 445 ( b oznaczamy sre mą wyso osc z ocza: 

50 
b = m ru ry· 

I . ) Ś d ' dł ' ' · d t z oczy 61'3 km 1226 ,na p, oraz re nią ugosc Jego po s awy: 
50 

zboczy= m 
(rubryka i w tabeli). Z podzielenia dwu ostatnich wartości otrzy
mujemy średnią stromość zbocza w setnych: 

1
~~! '7n = 36,3°/0 (ru

bryka r w tabeli). W ten sposób nasze obiiczenie zostało wy· 
konane bez potrzeby rysowania profilu. 

Wysokości względne terenu, obliczone dla pól regularnych 
o powierzchni -1 km 2, mają wartości .,zbliżone .do otrzymanej po
wyżej średniej wysokości zbocza. Srednia wysokość względna 
powinnaby być wyższą nieco od średniej wysokości stoku, obli
czonej przeze mnie, ponięważ nie uwzględniałem kot, lecz po
przestawałem na izohipsach dwudziestometrowych. Pozatem po
jęcia: wysokości względnej i wysokości zbocza odpowiadają so
bie naogół cyfrowo. 

21. Postępowanie w wypadku wspóUstnienia 
form wielkich z drobnemi. 

W wypadku, jeśli na danym obszarze występują dwie ka
tegorie wielkości form powierzchni ziemi, np.: większe, rozło
żyste wzgórza, usiane drobniejszemi wypukłościami, lub pocięte 
drugorzędnemi wąwozami, może zajść potrzeba dwukrotnego 
analizowania, przyczem przy każdej z analiz weźmiemy inny 
odstęp pionowy między izohipsami. Przy pomocy bowiem ma
łej wysokości cięcia wyłowimy, jakby gęstą siecią, drobne formy 
terenu. Przeciwnie, duży odstęp pionowy między izohipsami, 
działając jak rzadkie sito, przepuści formy drobne, zareaguje 
zaś tylko na większe. 

22. Przykład z arkusza ,,Kielce". 

Bierzemy następny zkolei nieco trudniejszy wycinek arku
sza „Kielce" polskiej mapy 1:100 OOO. Izohipsy ciągłe (innych nie 
wrysowano na fig. 14, II) biegną tu co 4,26 m. 

Dzielimy teren na jednostki morfometryczne, dbając o za
chowanie jednolitego charakteru każdej (Fig. 14, I), Pasma gór
skie wyodrębniamy osobno (A, B i C), oddzielnie zaś traktujemy 
dno dolinne (E). Ponieważ kierunki orograficzne we wszystkich 
jednostkach są naogół równoległe, przeto nie tworzymy oddziel-, .. -

' 
Tabela I 

a . b c d=c· b e=4·26Xd f 

Fig. 12. Wycinek z arkusza Wendelslein West, 92. 1 : 50 OOO 
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Fig. 14'. Wycinek z arkusza Kielce (pas 45 słup 31) 1 : 100 OOO 
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nych sieci profili dla każdej, lecz przecinamy cały wycinek ma
py wspólny~ snopem pro~li (co 1 km), poprzecznie do kierun
ków orog~aficznych. Profile tworzą z południkiem kąt 340, 
. }~otuJ.emy ":" odpowied~ich miejscach profili (Fig. 14, III) 
ilości i~ohips, ~io~ących udział w każdem zboczu, odgraniczając 
staranme od s.1ebie podstawy poszczególnych zboczy. Wartości 
~la stokó~. pisze.my pod, .dla przeciwstoków zaś - nad pro
fiJem. Częsci profil.u,. odpowia~ające. pochyleniu mniejszemu niż 
1 /o, z~znaczamy )mJą pogrubioną Jako równiny. Dalsze obra
chunki uskutec~niam~ dl~ ~aż~ej z jednostek (A, B, C, D, E) 
zos~bna. SumuJ.emy ilo.ści , izohips (w tabeli rubryka c), odej· 
muJąc zaś od teJ sumy tlo~c z~oczy (b), otrzymujemy ilość pio
nowych .od~tępów międzyizob1psowych (d). Mnożąc ją przez 
wysokośc cięcia = 4,26 m, otrzymamy ogólną wartość wysokości 

• zboczy w metrach (w tabeli: rubryka e). 
. NastęJ1n.ie obliczamy, pod<?bnie jak w przykładzie poprze

dn!m, gęstośc .~boczy, przypada1ących na 1 km profilu (m) i śre. 
dmą wyso.kośc zbocz.a (p}. Ale w niektórych jednostkach na 
s~eg~ wycm~a (B, D i E) oprócz terenów falistych wyróżniliśmy 
row~my.. Mierzym~ długość ich 1" obrębie każdej z jednostek 
(g). i obhcza~y u~~iał pro~en!owy równin w stosunku do ogól
n~J długości profili, przecma1ących dany regjon (k). Różnica 
m!ędzy ogólną dłu~?ścią profili (/J, a długością równin (g) odpo
wiada , terenom fa~istym, czyli poprostu zboczom. Dzieląc ich 
długośc (h) .Przez hc~bę zboczy (b), otrzymujemy średnią długość 
podstaw~ h), która Jest nam potrzebna do obliczenia średniej 
stromości zbocza (r). 

Podobnie jak z arkus~':m „Kielce", postępujemy z wycinkami 
n!lstępnych arkuszy polskie) mapy 1:100 OOO. Dzielimy je na re
giony wedłu~ ~k~ztałtowania powierzchni i kreślimy profile co 
1 km ~a kazdeJ Jednostce zosobna, prostopadle do kierunków 
orograficznych. 

23. Sygnatury morfometryczne. 

Uzyskane wyniki, dotyczące wszystkich czterech cech mor
fometrycznych,. grupuje~y w odpowiednie klasy. Odróżniamy 
przedewsz.ystkiem rówmny, zaznaczone jako pola białe, od te
renów ~ahstych, zakre~kow~n_vc~. O równinach mówimy, gdy 
s~omo~c zbocza wynosi mnteJ mż 1 °Io, lub gdy wysokość stoku 
me . osiąga 4,26 m. Wówczas oczywiście gęstość zboczy jest 
równą zeru, a udział równin wynosi 1 OOO/o. 

Stromość. zboczy oznac~am symbolicznie pochyleniem kre
sek, po~r.vwa1ących daną Jednostkę. Im większe pochylenie, 
tem stl!}teJszą oznacza stromość. W celu oznaczenia rozmaitych 
g~stości zboczy,. zastosowałem skalę różnej szerokości odstępów 
między kreskami. W ten sposób zagęszczenie kresek (odwro
tność ~zerokości odstęp'!~ jest tern większe, im znaczniejszą jest 
gęstośc zboczy. Grubosc zaś stosowanych przeze mnie kresek 
zależy od wysokości zbocza: dla małych wysokości zboczy sto-
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suję cienkie kreski, odwrotnie zaś wysokim zboczom o~pow~a
dają kreski grube. Biała przerwa POJ?rzeczna,. przerywaJąca Je
dnolitą ciągłość kresek, oznacza udział rówmn w stosu1:1ku do 
ogólnej dłuj!ości profilu. Przerw~ ta wzrasta wraz. z P?Większa· 
niem się udziału równin, natomiast czarne kreski maJą zawsze 
tę samą długość 12 mm. Szczegółowe objaśnienie przyjętych tu 
sygnatur widzimy na fig. tą. . . . . , 

Po należytem przyswo1emu sobie skah znaków,.przeJśc na· 
leży do zapoznania się z mapkami morfometrycznem1. Powstał~ 

· one ·w wyniku zakrycia od.powiedniemi sygnaturami J?Owie~zchn! 
naszych jednostek terytorJalnych, zgodme z cyframi, wz1ętem1 
z załączonych tablic. . 

Na wycinku z arkusza „Kielce" (fig. 14, I) g~ube kreski. za
znaczają wyraźnie wysokie pasm~ górski': (A, B i C), ?padaJące 
stromemi zboczami, jak o tern świadczy silne nachy~eme kre~e~. 
Pasma pooddzielane są terenami o zboczach znaczme łagodmeJ
szych i niższych (D i E). 

24. Morfometrja okolic Przasnysza. 

Zastosowanie przedstawionych metod do terenów niżowych 
widzimy · na trzech dalszych wycinkach, ilustrujących rzeźbę te· 
renu .z okolic Przasnysza, Wilna i Puław. Na tych terenach 
występują obficie, miejscami nawet masowo, form~ drobne. Ma
pa topograficzna umożliwia nam szczegółową analizę .form, mor· 
fometryczna zaś może dać obraz do pewnego stoprua syntety
czny. Nie zaznaczając każdej poszczególnej formy zosobna, mapa 
taka daje rysy charakterystyczne dla całego. zespo.łu. 

Białe plamy na mapce morfometryczne) okolic Przasnysza 
(Fig. 15) oznaczają równinne dno niecki Kurpiowskiej. W szcze~ól
ności jednostka C stanowi niemal idealnie płaskie dno dolmy 
Orzyca, oddzielone od reszty niecki (U, W, Z) potężnemi grupa· 
mi wydm (R, S, T), rozrośniętemi na tarasie. . Jednostk9: R, po
kryta mniej typowemi, częściowo zniszczonem1 wydmanu, cec~o
wana jest niewielką gęstością i stromością zboczy. Natom1as! 
gruQa T wyróżnia się o~ otocz':nia ~ywszym reliefe~. Jednostki 
A, D, K. M i N stanowią części wyzyny dyluwJalneJ. Obszary 
M i N ukształtowane są najbardziej spokojnie, w jednostce zaś 
K dostrzegamy pewne ożywienie reljefu. Obszary E i P st8!1o
wią wyspy-świadki wyższego poziomu, sterczące z dna doh?Y· 
Najbardziej jednak zwracają naszą uwagę moreny czołowe G 1 L: 
Chaotyczne rozrzucenie wzgórz morenowych uzyskało tu swóJ 
wyraz w znacznej grubości kresek lub gęstem ich skupieniu. 

25. Przykład morfometryczny z okolic Wilna. 

O wiele bardzie~rozmaicony obraz przedstawia wycinek 
z arkusza „Wilno" (Fig. 16). Czarna północ przeciwstaw~a s!ę j~
snej, południowej części arkusza. W ten sposób przeJaw1a ~1ę 
istniejący w naturze kontrast, stworzony przez sąsiedztwo poJe-
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Fig. 16. Wycinek z arkusza Wilno (pas 30, słup 40) 1 : 100 OOO 
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Fig. 17. Wycinek z arkusza Puławy (pas 43, słup 34, wzgl. K 36) 1: 100 000 
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zierza (A) z obszarem sandrowym (P). W miarę oddalania się 
ku południowi przybiera sandr coraz spokojniejsze formy (R) . 
Podobnie łagodnemi kształtami odznacza się dawniejsze (a zara
zem wyższe) plateau dyluwjalne (F). oraz tarasy pradoliny (J i K). 

Odczytujemy z łatwością, że pojezierze A ma wielką gęstość, 
stromość i wysokość zboczy. Pomiędzy czarne jednostki A, Di E 
wciśnięty jest jaśniejszy regjon B. Jest to dolina Wilii. Jedyne 
niemal urozmaicenia jej dna stanowią liczne strome krawędzie 
jej tarasów. Na sąsiedniej jednostce C krawędzie te osiągają 
większą wysokość. w obu zaś (tj. B i C) procent równin jest 

·znaczny. Jednostka E, czyli t. zw. góry Ponarskie, jest stromą, 
wtórnie pociętą wąwozami krawędzią erozyjną. wzdłuż której 
stara wyżyna F opada ku dolinie Wilji B i C. Stromość stoków, 
gęstość i wysokość zboczy są tu bardzo znaczne. Jednostka D ma 
olbrzymio urozmaicony reljef, gdyż ozdobiona jest nietylko Hcz
nemi wzgórzami morenowemi jak A. lecz ponadto porozcinana 
jest gęsto i głęboko wciętemi dolinkami dopływowemi Wilji. Oba 
te czynniki, sumując się, doprowadziły urzeźbienie terenu do ma
ximum. Dwa ciemne pasy, przebiegające z południa ku północy, 
zamykają pradolinę dyluwjalną. Wyższe tarasy J i K, o spokojnej 
rzeźbie, mają spadek ku południowi, gdyż w tym kierunku odpły
wały wody podczas dyluwium. Niższy poziom H odznacza się 
żywszą rzeźbą i prowadzi wody w odwrotnym kierunku, t. j. z S 
na N. W cięta weń jednostka O, wąwóz o stromych ścianach, 
jest efektem dQstosowania się rzeki W aki do swej nowej pod
stawy erozyjnej w dolinie Wilji. 

Jednostki L. M i N składają się tylko z jednej krawędzi 
o jednolitym spadku każda. Krawędzie te musiałem wyodrębnić 
w oddzielne jednostki, dołączone bowiem do któregokolwiek te
renu sąsiedniego, spowodowałyby wytworzenie liczb średnich, 
które nie byłyby charakterystyczne dla żadnej z części składo
wych. Aby zachować czystość i wyrazistość morfologiczną, nale
żało wyodrębnić obie krawędzie. rezygnując w tym wypadku 
z przesadnego syntetyzowania. Zarzut, że mapa moja upodabnia 
się w tern miejscu do mapy stromości stoków Passarge'go (23). 
nie byłby słuszny, ponieważ uwzględniono tu nietylko stromość 
stoków, ale i trzy inne niemniej ważne cechy morfometryczne. 
Gdzie tylko okazało się to możliwem, łączyłem krawędzie z są
siedoiemi terenami falistemi względnie rówoinnemi. Tak op. 
postąpiłem, łącząc tarasy i ich krawędzie w dolinie Wilii w jed
nostki terytorjalne o „krajobrazie tarasowym" (B i C). 

26. Morfometrja okolic Puław. -Podobnie jak Wilno. arkusz Puławy jest terenem silnych 
kontrastów morfologicznych. Po środku bieli się ciągnąca w kie
runku południkowym jednostka C czyli przełomowy odcinek 
doliny Wisły o dnie wyrównanem. Na zachód od Wisły widzimy 
skrawek wyżyny. po wschodniej zaś dostrzegamy wielką rozmai
tość form. Z łatwością zauważamy linie tektoniczne. przebiega-
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jące z NWW na SEE. Dyzlokacje te odgraniczają tereny o nie
bywale bogatej rzeźbie wąwozów lessowych od spokojnych wy
żyn kredowych na południu i dyluwjalnych na półpocy. 

Jednostki K, L i P przedstawiają maximum urzeźbienia ero
zyjnego. Szczególniej godną uwagi jest wielka gęstość zboczy, 
oraz ich stromość i znaczna wysokość. Obszary te pokryte są 
lessem w przeciwieństwie do terenów pozostałych, które powłoki 
lessowej są pozbawione. Jednostki N i R zawdzięczają dużą 
wysokość zboczy okoliczności, iż w skład ich wchodzą strome 
krawędzie doliny Wistr~ Na północy dostrzegamy łagodną rzeź
bę jednostek D i F. W ciśnięta między nie jednostka G zdradza 
znaczne stosunkowo ożywienie, obejmuje bowiem grupę wydm 
piaszczystych 1}. 

27. Zdjęcie morfometryczne terenu nieskartowanego. 

Opisane wyżej metody analizowania form terenu mogą mieć 
zastosowanie również podczas podróży badawczych w obszarach 
nieskartowanych. Podczas wypraw naukowych najczęściej niema 
możności wykonywania dokładnych zdjęć topograficznych. Możria 
jednak sporządzać kosztem niewielkiej tylko straty czasu przy 
pomocy lekkich przyrządów szereg pomiarów, wystarczających 
do wykreślenia mapy morfometrycznej. 

Również w krajach równinnych, nie posiadających map topo
graficznych w większej podziałce zdjęcie morfometryczne może 
oddać duże usługi. Na podstawie zwykłych map hipsometrycz
nych o małej skali niepodobna wyrobić sobie sądu o rzeźbie 
niżu, nieraz bardzo urozmaiconej zespołami form drobnych. 

Rozległe powierzchnie Kanady nie są jeszcze wogóle zdjęte. 
O rzeźbie tych terenów mamy tylko ogólnikowe pojęcie. Obszary 
te dałyby się przeważnie dobrze scharakteryzować przy pomocy 
zdjęcia morfometrycznego. W znacznej części są to tereny 
o krajobrazie pojeziernym, oraz obszary, gdzie pocięte rynnami 
połacie równin przeplatają się ze śmiało sterczącemi wzgórzami 
morenowemi. 

Pampa, rozległe bezleśne połacie Argentyny, przykryte les
sem, miejscami pocięte są gęstą siecią stromościennych wąwozów, 
które nadają tym powierzchniom swoiste piętno. I tu również, 
podobnie, jak w Kanadzie, zdjęcie morfometryczne pozwoliłoby 
na dość szybkie scharakteryzowanie typu ukształtowania po
wierzchni, uimuiąc gęstość zboczy, ich stromość, wysokość 
względną i udział równin•}. . 

Jasną iest rzeczą, że dopiero przez wykonania solidnego 
instrumentalne~o zdjęcia topograficznego uzyskać można rzeczy
wistą znajomość form terenu. Liczne jedn.ak obszary, nawet 

1
) Ze wz~lędu na szcze~ólne trudnoki w odczyłvwa~iu zagęszczonych 

izohips posługiwałem się arkuszami mapy 1 : 25 OOO: XXVI, 11 , E. F. H. I. 
1

) W Argentynie zdjęcia w skali 1 : 200 OOO istnieją tylko w niektórych 
okolicach większych miaet, oraz w nielicznych terenach, szczególniej wdnych 
gospodarczo. 

' 
ł two dostępne i kulturalne nie mają dotychcząs zdjęcia top?
;aficznego. Sądzę, że w ta~ich tere~ach _łatwe postępow.an~e 
morfometryczne wyprzedzać winno solidne 1 kosztowne zd1ęc1e 
topograficzne. 

28. Przykład zdjęcia morfometrycznego. 

W celu zilustrowania przebiegu same.go P?miaru. załączam 
tu odpowiednią próbkę (Fig. 18, II). Pom1arow1 ulegaJą w ly~ 

dk grzędy wydmowe. Dzielimy teren wzdłuż natura neJ 
.wyp~cy u AB na dwie jednostki: falistą X i równi~ną Y. _Oczy
gr.~n~ e że tylko badanie pierwszej będzie dla nas mteresu1ącem. 
D~~~n'ują tu dwa kierunki orograficzne, odpowiadające obu ra-
mionom wydm. · · GH b · g · 

Wytyczamy w terenie profile CD, EF 1. , . prze 1e. aJące 
w odstępach kilometrowych, poczem ~osuwaJąc ~1ę wzdłuz lyc~ 
prostych mierzymy i zapisujemy koleJno znalezione w_y_sokośc1 
(w całkowitych metrach} i stromości dla każdego . ze z.boc,zy 
zosobna) Fig. 18, III). Również mi~rzymy długości odcmkow 
równinnych. Pozostałe podstawy <_>bhcz~~y rac~unkowo. 

Po opracowaniu całej długości profth, przehczamy uzyskane 
wyniki podanym wyżej sposobem na da~e morfom~tryczne, po: 
czem stosując przyjętą skalę znaków (F1g. 13) mozemy sporzą 
dzić mapkę (Fig. 18, I). d · · · t 

Znany fakt asymetrji zboczy wydm .. uw~ atma s1~ i ym 
razem, stoki bowiem mają spadek znaczme większy, mz prze
ciwstoki. Widzimy, jak w wypadku typowych wydm p1~sz.czy1ych 
przy małej wysokości zbocza (11,6 m) mamy do czymema z uż~ 
stromością (ponad 10 °/0), oraz gęstością zboczy, wy~oszącą ~z 
3,45. Pomimo tak znacznego ożywienia terenu, udział równm 
sięga aż 60°/o, 

29. Wykres morfometryczny. 

Prócz notowania na szkicu (Fig. 18, III), stosować moż~~ 
wkreślanie uzyskanych wielkości w. wyk~~s. Aby spor~ądzic 
taki wykres, bierzemy prostokąt z :papieru !111.hme~rowego (Ftg, 19}. 
U dołu rysujemy linję poziomą, meco wyzeJ umieszczamy prcstą, 
pochyloną na 1 °/0 w stosunku do poziomu, w tym s~y~ odstę~ 
pie kreślimy wyżej linję, tworzącą z poziomem kąt 2 /o, 1 t: d., az 
do kąta, odpowiadaiące~o prze~idywanemu maksymalnemu na
chyleniu zbocza w danym tereme. . . 

1
. . h h ł h 

Pomiary odkreślamy w obrane1 s~ah .na m1ac poc Y yc 
naszego wykresu, zależnie od stromości zm1erzo~ego kąta. Pr~y/ -
puśćmy, że znaleźliśmy z pomiarów: nachylen!e zbocza 16 o, 
Wyszukujemy na naszym wykresie (F1g. 20). ramię_ AC, two~z:'ce 
kąt 160/0 z poziomem. Poziomą, odpowiad:11ącą teJ poc~yłeJ Jest 
linia AB. Oprócz kąta nachylenia zmierzyhśmy. wys<_>kośd z~:kt~ 
która wyraża się w skali jako 14 mm. PosuwaJąc s1ę .0 . P AC 
A na prawo szukamy takiej pionowej między ram1emem 



a podstawą AB, której długość wynosiłaby 14 mm. Jako taką 
określamy prostą BC. Wobec tego AB odpowiada podstawie 
zbocza. Długość podstawy AB przenosimy na ramię kąta o na
chyleniu 16.

0/o i z.aznaczamy jako odcinek AD. Podobnie postę
PUJemy z u~nemi ~ąt~~i 12 °/0, 14 °/0, 17°/0 i t. d. Z łatwością 
odczytamy metyl~o ilosc zboczy, odpowiadającą każdej stromości 
stoku, ale rówmez ogólną długość podstaw i wszystkie wysokości 
~boczy .. DJa poró~n.ania wkreślić możemy krzywą, odpowiada
Jącą zmiame długosci podstaw przy różnych kątach nachylenia 
zbocza dla stałej wysokości stoku. 

Gd~byśmy chcieli zaakcentować różnicę, zachodzącą między 
stromością ~toków {+ ) i. pr~eciwstoków {- ), widoczną w wypadku 
wy~ _na fi~. 18, moghbysmy nasz wykres u .... zupełnić, dodając 
pomzeJ poziomu dr~gą,. dolną połowę wykresu, symetryczną 
w stosunku do górn~J (Fig. 19). W górnej połowie oznaczalibyśmy 
wówczas tylko stoki { + ), w dolnej zaś - same przeciwstoki (- ). 

30. Mapy morfometryczne w mniejszej podziałce. 
Załączone tu mapki . morfometryczne zostały opracowane 

prz~stoso~ane do skal~ 1: 100 OOO, aby ułatwić porównanie 
z wycmka~i map topograficznych, na których rozważania oparto. 
Jednakowoz ~apy morfom.etrycz?4: zasadniczo przeznaczone są 
do wykreślama w znaczme mnie1szych podziałkach. Właśnie 
mapa. Jaka, sporządzona ~ i;nniejszej podziałce może należycie 
spełmc . s~ą rolę, uzupełma1ącą w stosunku do mapy hipsome
tryczn~J, mformu1,c o. rozmieszczeniu typów krajobrazowych. 
Albowiem na mapie hipsometrycznej w małej podziałce niepo
dobna. zaznaczyć form drobnych, choćby one występowały ma
sowo i d~cydow.ały o k:aj~brazie. Nie chcąc form tych pomijać 
przy zmme!szanm podziałki mapy, musimy się zgodzić na zmianę 
oznaczeń hipsometrycznych' na morfometryczne. 

P~zejśfie o~ ~ielkiej P?dzi~łki do małej wymagać będzie 
dodpowie~nio poJęteJ g~nera!i~aCJI, przyczem,. zależnie od skali 
? któ~eJ ~apa m~ hyc zmme1szana, może zaJść potrzeba łącze

nia sąsiaduJących Jednostek w większe. 

31. Mapa typów ukaztaltowanJa powierzchni 
niżu Polaki i t . d. 

. . Chcą<: dać obraz rozmieszczenia krajobrazów na obszarze 
m~u Polski,. o~ra<:ował~m w r. 1928 odpowiednią mapę_J39). Ope
ruJę tam p0Ję~1a~i, zbhżonemi do morfometrycznych. Wyróżniam 
ska!ę urozmaice!"a. terenu poczynając od równin, a kończąc na 
kraJobr.azach P~Je.ziernych. Pojedyńcze strome zbocza oznaczy
łem ściśle w m1eJscach, w których występują. Natomiast całe 
grupy kraw~dzi, tworzące j~dnolity typ krajobrazu, zostały ozna
czone łączme przez zakrycie całeJ odnośnej powierzchni. 
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Dla tak wielkiego obszaru, jak objęty mapą, ni! byłem 

w możności przeprowadzenia ścisłej analizy rachunkow~J· Typy 
krajobrazowe zostały wyróżniane w~ros~ na podstawie obser
wacyj map i terenu. P rzy tworzemu Jednak typów zostały 
wzięte pod uwagę najważniejsze cechy morfometryc~ne: wys?
kość zboczy, stromość spadków,. gęstość z~oczy, udział równm 
i kierunki orograficzne. Paraboliczne wzgorza wydmowe uzy
skały oddzielną sygnaturę. 

32. Zakończenie. 

Dalsze udoskonalanie badań morfometr}'.cz~ych doprowadzi~ 
winno do znalezienia możności na ty!e .As;isł~ charakteryst.yki 
li~owej terenu aby danemu .wzorowi odpowiaclał tyllio ściś e 

""Określony morfo~etrycznie tJl? uk_ształtowania_Rą.wierzchm i vice-1 versa. Oo pilniejszych na eżalyby SJ?raw~ cyfrowego . u,ęc~a 
I Icsztaftu naszej typowej wydmy parabohczneJ, oraz rozróznteme 

powierzchni wklęsłych od wypukłych, cz~g? ż.aden z. dotyc~cza! \ 
podanych sposobów, a nawet mapa rozwmięc1a pow1erzchm dac / 
nie może. k ł · 

Dając w małej podziałce charakterystykę u szJa towama 
powierzchni niżowej, mapa morfo~etryczna m?że byc .pomocni 
zarówno przy ogólnych rozważamach morfologicznych, Jak prze
dewszystkiem przy badaniach, dotyczących wpływu ukształ.towa
nia powierzchni na człowieka, w szczególności zaś na osadmctwo. 

Oczywiście, że dla antropogeografa będzi~ ~nacznie bar
dziej pomocną mapa, opracowan~ na pod~.taw1e Jednostek na
turalnych, niż obraz, uzyskany z. i~terpol~cJi, l~b surowy karto
gram, oparty na sieci kwadratoweJ. . Jeśh bowie~ m~my w.ysnu
wać wnioski ze zgodności, lub też me ~okrywa.ma się, zasięgów 
zjawisk ludzkich z typami ukształtowama pow1erzchm, to prze
dewszystkiem zasięgi te muszą być ściś!e. sprecyzowane. Pre
cyzji tej dać nie może ani kartogram am Jego pochodna - mapa 
interpolowana. . . 

Mapa morfometryczna może. mieć rówmeż znacze~ie dla 
wojskowości. Poszczególne bowiem. typy ukształt~wan~e po
wierzchni wywierają w różnym stopom wpływ n~ d.ziałama wo-I 
jenne. Niektóre Z nich, nawet na ~żu (np. ,POJezierza, ter':nr 
rozdolinione, lub pokr}te wydm~ml) stanowić mogą przeciez 
przeszkody ruchowe. Odpow1edmo przygotowana mapa morfo
metryczna, z oznaczonemi w małej podziałce typami ukształto
wania powierzchni może być pomoc_ną przy ogólnych ~ozważa
niach strategicznych, dotyczących większych połaci kraJu. 

Pracę niniejszą uważam tvl.ko za_i:µ-ńbę_meJi>d~RQrzadza
nia map morfometrycznych. Świadom Je~tem hc~riych braków 
Tnieaociągnięć tej próby, która stano~1 tylko Jeden .krok na 
drodze do osiągnięcia morfometryczne) charakterystyki terenu. 
Pomimo tego jednak ośmielam się publikować tę. pracę, wobec 
doniosłości, którą przypi~uję ~r<?blemom, .postawi~nym n~ P?
rządku dziennym. Za naJważmeJsze uwazam stwierdzeme, ze 
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1/:'zeb~ą:g!icic:v::!z~c~ha,;;;: :rn:?t~ liczb?wej. ,:zeźb)! - uwzględnić 
krajobrazu: stromość zbocz , , .ne, memmeJ wazne elementy 
powierzchni równinnej. rt:.!:t:~sc zc;k w~r~poi:t~ia, o:az. udział 
słuszną podstawę do badań morfopo re ic n ezy, ze Jedyną 
nowi najprostszy element krajobra!~yc~k.·st~tystybcznych sta-

Rolę pracy uważać b d Y, J.a 1m !est z ocze. 
bności jej krytyki rozwinie :ięę lak sp.ełmoni, Jeśli l?rzy ~poso
blemami morfometrycznemi. ys USJa na zasadmczem1 pro-
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SUMMARY 

' 

THE IIORPHOMETRIC ANAL YSIS 
OF THE RELIEF OF A LOWLAND TERRITORY 

In order to compare the relief of different terńtońes, one must have a nu
meral d!scńp~on of. their surface. For this purp~se many authors draw maps of 
the relative he1ghts, 1. e. of the strength of the relief. The area examined ii usu
ally divided into a certain number of equal squares. In every square the higheat 
and the lowest point are indicated. The difference between these two points cor
responds to the Telative height. The different •squares or interpolated surfaces 
are painted in accordance with a specially selected scale of colours. When the 
sąuares are too small they cut up uniform declivities (f. i. DE. EF, FG, GH, in 
fig. 2). The territorial unit limited by the artificial rectangular outline often re
presents a conglomeralion of different landscapes. The division of a territory 
into. regular unita ~oes not !ake into consideration the natural contrasts existing. 
In fig. 1 we see strsps of be1ghts (dotted) traversed by strips of lowland. Dented 
lines (3) indicate the bordera of a height of k meters. The squarea, contai.ning 
both parts of one unit, have a relative height of k meters; the rest of o meters. 
T.be latter are placed in fig. 1 in an equatorial direction, whereaa in reality the 
b1ghlands and low Ian ds extend in meridional strips. Small, isolated hills, placed · 
os:i the edges of two squares influence the relative height of both. In this case 
(fig. 1) the map of the relative heights is misleading. 

To avoid such errors and artificiality, one must always use natura} units, the 
boundańes of which correspond to the natural attributes of the territory. Such 
boundaries are given by the limita of valleys, (broken slopes), and the limits of 
different types of lands~ape. 

The relative heights, tbough important, are not the only morphometric ele
ment of the landscape. Especially in the case of lowlands the relative heighta do 
not sufficiently characterize the configuration of the surface. Namely the same 
relative height may correspond to very different profiles (fig. 3 a-e). In the 
northern part of fig. 16, II we see agglomerations of small formations of unimpor
tant relative height. To characterize this type of surface formation one muat 
refer to the density of fhe different lormation, occurring, i, e: their number in one 
unit of the surface. 

But it is not the form wbich is the element of the landscape, it is a much 
more simple conception: the ,lope. We shall speak about the height of a slope 
(relative height), the density of slopes i. e. the number of slopes to be found in 
o!łe unit of the examined profile. An element of no less importance is the gra
dient, or słeepne11 of the slope. I draw special attention to a fourth characteri
stic of the fandscape: the percentage of plains. I call plains surfaces with an 
as cent of less than 1 °Io, If the type of a surface were to be deacribed by one 
number only it would beat be done by the development of the 1urface: that is the 
proportion of the real surface to its projection. In the case of lowland thie 
pr<?portion differs from the unit by 0,001 - 0,060 only. For the Colorado Canon 
tł IS = 1.12. 
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In order to define the most important orogr~phica~ .cłirections of a lan~-
e we i:ut the map by a number of parallel prof1les (hg. 5) always at. a. d1f

scap ' angle to the meridian. We count the number of the slopes thu~ d1v1ded. 
ferent. we obtain are set into a system of polar coordinates. The bgure that 
The 1:s~urMe roae of directions" (fig. 6), shows by its shortest.ra}'. (30) .the. domina
resu s. n h'c directions In order to make morphometnc mveshgahons, we 
ting 

0::!::; the given unit a number of parll;llel profiles at right angle to the ~o
clJ:awf g directions that is in accordance w1th the longest ray of the rose wh1ch 
auna 

1
~ the maxi~al number of slopes that were divided (fig. 6 : 109). 

refers A slope may only thus be called, if the exam!ned profile divides at. least 
cceS8ive isohypses (contour lines) and if the d1stance be!ween them is 100 !~0

e:~uperior to the heigbt of the division (fig .. 8). ~hould this no~ be the 1rse 1
~ ibrface examined is a plain (fig. 9, C. D). L1kev.:1se the fiat . so1ls of va eys 

tg 10 G H) andt he fiat ridges (fig. 11, LM) are coos1dered as pla10s. ~very slope 
i 

I 

tbus' bordered by a turn or change '?f the gradient (fJg; 4a, p.oint y; fig .. 9: C, I?· 
fr . 10: G. H, fig. 11 : L. M). If a profile repeatedly. ~v1des the same 1sohyps1s 
(cgontour lines) (fig. 7), we consider the outermost dms1ons. only (A and B), but the 
section between them (AB) is always consider~d as a plam. . 

I shall first explain my way of proceedmg morph~metrically by. an easy 
exam le takeo from a Bavariui map 1 : SO OOO, Wendelstem ~. 92: The 1sohypses 
J:1Jn ivery 100 metres, only in doubtful places. the~e are aux1lia~1es every 20 me
tres. I draw my profiles vertically in the d1rechon .o~ _the r.1~ges and val~eys . 

kilometer. · I then read off the values of the decbv1hes, d1V1ded by the pro· fil:;y (fig. 12, I and II). On the first profile we re~d from the b~e u~wards 
7 isohypses (contour lines) per 100 metres and 4 per 20 metres - :,8, .the1'. 
s isohypses per 100 metres and 4 per 20 metres = 5, 8; afterwards 4,2, 4,6, 3,4, 
2 O· 7 2· J 4· 2·8 and 4 6, The total amounts to 4580 metres for 10 slopes. There 
a~~ 1Ó 

0

is~h~p~es per ioo metres to be substracted, as we always based ~ur ca~· 
culations on the number of isohypses for every slope, and not on the vertical di· 
,Łances between the isohypses. The total sum of the heights of the slopes amounts 
to 3580 lJletres. On every one of the 7 profiles we have 50 slopes, the. sum <?f 
the isohypses being to 27 240, that of the heights of the slopes consequently is 
22240 metres We put down these fig u res in our table (I) i. e. the numbers of 
the slopes di.vided by the profile on the given unit, under r~bric b; the sum of t_he 
number of isohypses - under rubric c; the num?er of d1stances under d; :with 
d = c - b. Then we pul the same, but employmg the metres • u!1~er rubnc e. 
The length of the profiles in kilometres we inscribe under. I. By d1v1d1ng the num
ber of slopes by the length of the profiles we get the dens,ty of the slopes and enter 

it under rubric m = ~. Dividing the length of the undulated territory ~· ?Y, t~e 
number of alopes b we get the medium length of the base of the slopes 1, (ID th1S 

case h = (). The medium height of the slope p = : , we get by dividfog the total 
sum of the heights of the slopes by their number. Finally we find the medium gra-

dient of the slope r = ~ by dividing the medium beight of the same by the me· 
dium length of its base. · 

The other illustrations (fig. 14 . 17) are cut from maps of Poland on a scale 
1: 100 OOO where the beight of the cutting of the isobypses -;- 4.2~ m. Th~ cut fr~m 
the map „Kielce" (fig. 14) is divided first into morphomdrsc unsts, ke~p1n~ th': ID· 

dividual character of eacb. We draw profiles vertically to the orograph1c d1recbons 
and inscribe into the respective places the number of isoh}'.pses (c~ntour Iines), c~n
atructing this slope (fig. 14 Ili) and w': make the .calculabon as ID th~ preceed1Dg 
case, only with this difference, that ID some unsts (B. D and E) pl~ms .o.ccur. g. 
The length of the undulated territories is h = f - g. We proceed hk!?w~se w1th 
the cuts out of other maps 1 : 100 OOO, collecting the results of the survey m tables 
I and IL · · 

We cover every unit with morphome.tric signs ":1 acc~rdance. w1th key (~f 13). 
From left to right, the lines forming the s1gns, contam an 1Dcreas1~g ang!e w1th \he 
level. which indicates a grealer ascent of the slope (1-2% , 2-4 ~o, 4-? to: 7:10 '/o, 
10-15%). Working downwards the lines of the key grow dense - th1s md1cates 

,the increasing density of slope, per kilometer. (To 0.5; 0,5 to 1; 1 to 2t 2 ~o 3; and 
~ to 4 1lopes per 1 k~. profile). Lower down the percentage of pla1ns 1s symbo· 
haed by interrupting the lines (0%, 0-10%, 10-33%, 33-66%, 66-90%, 90-99,9% and 
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100'/J. F'inally at the bottom the dHferent beight of the tlopes it 1howv by mean, of the varying thiclmeu of the Une,. The thick lines indicate the grealer relatJve heigbt. Thu, we bave heigbt, of slopea as follows: 0-4.26 m.; 4.26-8,5 m.; 8.5-14 m.; 14-20 m.; 20-30 m.; 30-50 m.; and 50-70 m. 
The above-described methodt of analyaing the formation, of a territory may al,o be uaed in investigatory expediUona 011 areas of which no map, bave yet been drawn. On a acientifical expedition there usually ia no time for a topographical aurvey. But it ił not very difficult to gather the information needed for a morphometric map. Likewiae a morphomelric aurvey may be very useful in flat plainlike territoriea lhat do not poueu a topographlcal map, 011 a greater scale, 
The big plain, of Conad11 an not yet 1u"eyed. The relief of thue terrilońe, la only approximalinly lmown. Tbeae artu could be euily characteriaed by a morphometric ,u"ey. The areater part contain a freat many lakea and areu where plaina, cut by troon, intermingle with moraine-hills. 
The Pampa. of Artentine włde fore,tlea, plain1 covered by loeu. ar• parily cut by ateep ravinea. In this caae aho a morphomelric ,u"tY could be uaed to obtain a quick descrlptlon of the type of the relief of the 1uńace, with numeral particular, with refardt to the denaity of alopes, thelr aaceot, thelr relatJve heifbt and the proportion of plaint. 
In fig. 18 Il, I glve an example of a morphometric aurny of dunes. Wt polot out the profilu 1n the territory at dbtancea of 1 kllometer. We follow theae linea one after another. measure them and oole the heifht, and fradienta of every alope and the length of the plain aectiona, The remaining element, we fet by calculatlon. We afterwards change the reaults obtalned into morphometrlc data and draw the map. Besidu noting on the drawlng (fig. 18 Il. II1) one can alao proceed by nollng the quantitles obtained on a grapbic table. A aquare of paper włth młlllmetre scale i, covered (fig. 19) whh lłnes, inclłned to the lnel at an angle of 1%, 20/o, 30/q etc. up to the maxłmal anale, resp. gradient fore1een for the alope in thls terrłtory. We note the. eurveys in the ,cale adopted on the inclined line, of our fraph. in reapect wfth the ascent of the measured angte. Suppoalnit, we find by surveylng an ascent of the alope to 16%, we look on our graph for the branch AC ~lf. 20). including an angle of 16% witb the level The horiz.onlal line correapondJDf to the inclined one - i, the fine AB. Beaidea the fradient, we have measured the height of the alope, wbich ie expre11ed łn our acale aa 14 mlUim,trłl Moviog from A to the rillhł. we look for auch a vertical Une, between the branch AC and the base AB. tliat would bave juat the lenfth of 14 mlllimetrea. The line BC meets this dema.nd. Accordingly AB correaponda with the bue of the alope, We transfer the lenllth of the base on the brancb włth an incline of 16% and note it a, aection AD. We proceed aimilarly włth the angtes 12°/o, 14%, 17% etc. From the grapb we read the number of the 1lopea, according to every ucent of the decli-.ity and alao the total length of the bues and all the helgbt, of the alopes. 

The &n11exed map, ar• elaborated mo, Uy on a ,cale of 1: 100000, to facilite the comparison witb the topographic mapa used as a baae. The morphometrfc mapa are on principle meant to be worked out on a smaller ,cale. Such mapa are intended to complete the hypaometrłc mapa and to indicate the distribution of different typea of landscapes. On a bypaometric map on a amall acale ił la impo,tible to lndicate •mall lormatlona. even wben they occur in groups and are a prominent feałure of the landscape. Leat theae formatlons ahould have to be olllłtted in the cue of mapa on a emalier ,cale the hypsometrłc tlfb1 muat be aub,Ututed by morpbometric one,. With thia mode of 11enerallaation. ił may be neceuary to toin nelfhbouring terrłtorial unit, into larger one,. 
Deairing to give a aurvey of the diatrfbulion of landecaeee on the lowlandt of Poland, I elaborated. in 1928, a map to anewer tbls purpoae (Index numh.r 39)1) . There I emplor concepts aimilar to the morphometric onea. I establisbed a ,cale of dlveralty o territoriea from piało, to lake dl,trict,. Single sleep alopea I iadlcated where tbey oc:cur. But entire group, of bordera, forming a uniform 

1) Carte de, types de formatlon superflciellea des plainea de la Pologne, de l'Alłemafne orientale et de la Lltbuanie. Wanaw 1928, 1: 1 250 OOO. M. Weg. Leipzig, Kllnifalr. 3. 
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f landscape are joinUy deacńbed by covering the whole respective .surface. 3J>:
0
~" for ,uch a great area I could note give a strict num~ral analys11. The f landscapes were made conspicuous at once by observJDg the maps and typese:ritor itself. To form the types. the most prom~nent character!s~i~a were !a~~ tinto cJnsideration i. e. heigbt of the slopea •. fra<µent. of the decliv1!1es, dens.1ty oi the slopes. proportion of pl:nns .and orograph1c clirechons. Parabohc dunelike bill• were indicated by a apec1al 11gn. 

11 Giving the characteriatic of the formation of lowland surfaces, ~n a ama I orphometric mapa may be equally useful for generał morpholog1c conslde-;~~l:n:.1 and in investigations aa to the influepce. of the r elief of the surface on people, especially on the development of colon1sahon. 
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TADEUSZ ZUBRZYCKI 

ZAGADNIENIA HYDROGRAFICZNE 
NA MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE 
GEOGRAFÓW W PARYŻU (wrzealeli 1931) 

Odbyty we. w~ześniu b. r. Międzynarodowy Kongres Geo
grafów ~rzyczymł s_ię do podkreślenia roli, jaką w całokształcie 
proble.mow geograficznych odgrywają zagadnienia z dziedziny 
badanta wód. Wskaz)'.'wał. na to d.o pewnego stopnia już sam 
program obrad~ zapowiadaJą~y m. 10. dyskusję na temat: prze
pływu, ~a~ań t ruc_hu materiału rzek pochodzenia lodowcowego, 
nawa~manta w ~raJ~ch o małym opadzie, warunków regulacji 
rz~k, 1 wyzy~kania sił ~odnych, następnie - na temat przecią
g!lięc (kapt~ów) rze.k 1 J· p. Treść odnośnych referatów i prze
bieg d)'.'sk~sJt pogłębiły J~szcze niejeden temat; pozatem także 
zagadme~ia .z zakre~u khmatologji wyłoniły szereg momentów, 
szczególrue mteresu1ących z punktu widzenia badań odpływu -
c~arakterystycznem było zwłaszcza ujęcie zagadnienia zmian 
klimatu po? k~tem. spostrzeżeń hydrologicznych (ref. prof. Parde). 

Wyda1e się więc rzeczą- wskazaną, zebrać i zreferować po
krótce naj~aż~ejsze w~!1iki tych prac Kongresu, które doty
czyły powyzszeJ kategor11 badań, me wszędzie niestety jedna
kowo rozpowszechnionych. 

Pr~y podjęciu t~go zadania wypadło oświetlić, względnie 
uzup!łm; W:Ywod~ mektórych re~er~ntów J?Or~wnawczemi spo
strzeze01am1, bądzto odnoszącemt się specJalme do sieci wód 
polskich,. bądź też mającemi znaczenie ogólniejsze. Część refe
ratów, mewygłoszonych na Kongresie z powodu nieobecności 
auto;ów, streszczon'? n~ po~stawie ~ublik.acji kongresowej: ,,Re
sumes des Comm~n1cabons ; w koleJnośc1 przedstawienia prac 
zachowano układ 1 porządek! ustalony w tejże publikacji. 

Wśród refer~tów, poświęconych problemowi zmian klima
t-rcznych - Sekc1a Oeografji fizycznej - zwraca przedewszyst
k1em u.wagę. wsp~mniany już referat Prof. Pard e (Grenobla): 
„Badame zmian kbmatycznyc!J, szczególnie w erze !Jistorycznej, przv 
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pomocy !Jydrologji" (,.Etude avec l'aide de l'hydrologie des varia
tions chmatiques specialement pendant la periode historique"). 
Tok myśli referenta jest następujący: Ponieważ re gim e wód 
płynących odzwierciedla przed~wszys_tkiem ~jawiska ~lim,atyczne, 
więc można pogląd na tendencJe zmian khmatu oprzec na da
tach hydrologicznych, a zwłaszcza na datach, wskazujących porę 
występo~ania po~odzi. Zac~~rI?nięte z dawnych . kronik inf.o~
macje świadczą, ze we FrancJt (1 wogóle w Europie zachodnteJ) 
pora ta nie uległa zmianie. Na uwagę zasługuje fakt, że w pe
wnych okresach (liczącyc~ po dw~dzi~ścia pi~ć! pięćdziesiąt, 
względnie sto lat) powo~z1e z~ar~aJ~ st~ czę~cieJ, poc~em n~
stępuje długa przerwa w ich P<?Jawian~u się; obJaw te~ me zdaJe 
się jednak wskazywać na zmiany klimatu, lecz nosi charakter 
wahań periodycznych. Innego rodzaju zjawisko zaobserwowano 
na Rodanie i w zlewni rzeki Adour: wezbrania, pochodzące 
z topnienia śniegów i lodów, pojawiają się obecnie wcześniej, 
niż przed stu, względnie pięćdziesięciu laty; np. maxima noto
wane dawniej w sierpniu, przesunęły się obecnie na lipiec. Za
razem wysokości wód w pewnych miesiącach obniżyły się w po
równaniu z innemi wartościami miesięcznemi. Powstaje kwestia 
czy objawy te wskazują na zmniejszenie się uśnieżenia i zlodo
wacenia, a jeżeli tak, to czy należy je tłumaczyć wyższą tem
peraturą zimy i wiosny, czy też zmniejszeniem opadów. W każ
dym razie powód dostrzeżonych zjawisk nie może leżeć w obpi
żeniu temperatury letniej, gdyż musiałoby ono pociągnąć za sobą 
zwiększenie masy lodowców w Europie zachodniej - co nie 
odpowiada rzeczywistości. · 

Opierając sit; na analogicznych doświadczeniach co do wód 
Polski należy przyłączyć się do poglądu refer~nta, według któ
rego dotychczasowe obserwacje terminów pojawiania się po~o
dzi nie dają podstawy do wnioskowania o dokonanych zmia
nach klimatycznych, o ile chodzi o epokę objętą okresem. spo
strzeżeń. Tak np. na W arcie pod Poznaniem, według obser
wacyj sięgających pocżątku XVI w. 1), wielkie powoązie wystę
pują zawsze o tej samej porze, mianowicie wiosną, podczas ta
jania śniegów, zaś wahania odnośnych dat mieszczą się naogół 
w granicach spostrzeganych obecnie. Fakt, że niezwykła co do 
rozmiarów powódź 1736 r. pojawiła się też w niezwykłej dla 
wezbrań porze roku (początek lipca), wskazuje przedewszystkiem 
na to, do jakiego stopnia wyjątkowym jest układ stosunków 
atmosferycznych, sprowadzający katastrofy tej kategorii. Podo
bny przykład stanowi potężna powódź z sierpnia i września 
1813 r., która wywołała katastrofalne skutki wzdłuż całej Wisły, 

-pomimo że w środkowym, a zwłaszcza w dolnym biegu tej rzeki 
wezbrania letnie (deszczowe) należą w regule do mniej groźnych. 
Wyjątkowe zjawiska tego rodzaju nie mogą służyć za punkt 
wyjścia wniosków co do trwałych zmian klimatu. 

• 
1
) Józef L u k as z e w i cz: Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania 

w dawniejszych czasach. (Poznafl 1838). 
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Objaw skonstatowanego przez Prof. Parde kolejnego na
stępstwa okresów powodziowych i bezpowodziowych nie da się 
według naszych obserwacyj ująć ·w określoną regułę; mniemanie 
autora referatu, że zjawisko to nie ma związku ze zmianami kli
matycznemi. należy uznać za słuszne. 

Tematem: .,Rzeki lodowcowego pochodzenia; przepływ, cha
r~kter wahań, ruch materjału wleczonego i unoszonego „ zajęli 
się: Prof. Collet, L. Gyherardelli, O. Liitschg, Dr. Mónterin i Prof. 
Parde. 

Prof. Co 11 et {Genewa) w referacie ,,$wieże i dawne odkłady 
roczne". (,,Varves recentes et anciennes") komunikuje przede
wszystkiem spostrzeżenia nad powstawaniem •• warw" w Jezio
rze Genewskiem pod wpływem nanosów Rodanu; wskazują one 
na to, ie ~rubość narastających w ciągu roku pokładów nie jest 
jednakowa, lecz że zmienia się w pewnych wypadkach z roku 
na rok. Przyczyny tych zmian należy szukać w statystyce wa
hań objętości przepływu Rodanu. Poza tem, badając objętość 
materjału unoszonego przez Rodan przy jego ujściu do Jeziora 
Genewskiego, możnaby znaleźć związek pomiędzy temi warto
ściami a grubością odkładów rocznych. W dalszej konsekwencji 
mogłoby takie studjum doprowadzić do przybliżonego oznacze
nia rozmiarów erozji lodowcowej odpowiadającej dawnym „ war
wom". Studja, wykonane w Cobald (Kanada) i w Squantum 
(w ok?licy Bostonu), utwierdziły autora w przeświadczeniu, że 
badame odkładów tego rodzaju może posłużyć do oznaczenia 
dawnych zlodowaceń. 

L. G her ar de 11 i (Parma) przedstawił krótkie streszczenie 
referatu: ,,Obszar lodowcowy w dolinie Aosty i ;ego oddziaływanie 
na odpływ" (,,Il dominio glaciale nella valle d'Aosta e sua influ
enza sui regime dei deflussi") zawierającego wyniki oznaczenia 
powierzchni lodowcowej doliny Aosty oraz objętości odpływu 
potoków Dora Baltea i Lys. 

O. L ii t s c hg (Zurych) opracował na powyższy temat trzy 
referaty. W pierwszym z nich, zatytułowanym: ,,Przyczynek do 
oznaczenia stosunków opadowycb w strefie ~ysokogórskiej" (Zur 
Erforschung der Niederschlagsverhaltnisse im Hochgebirge"} wska
zuje na różnorodność stosunków klimatycznych w górach, która 
odzwierciedla się wyraźnie w znacznych różnicach pomiędzy 
wartościami opadu, spostrzeganemi w niewielkich wzajemnych 
odległościach. Prócz warunków orograficznych odgrywa tut.aj 
rolę nietylko położenie stacji względem kierunku wilgotnych 
wiatrów, lecz także sam charakter opadu. W strefach o prze
wadze deszczów ulewnych (,,Gewitterregen") specyficzne war
tości wzrostu opadu ze wzniesieniem są inne, niż w obszarach 
nawiedzanych przeważnie przez deszcze długotrwałe (,,Landre: 
gen"); jedynie ten drugi rodzaj opadów wykazuje wyraźny zwią
zek z rzeźbą terenu. 

Kwestja powyższa zasługuje na szczególną uwagę hydrolo· 
gów, ze względu na jej znaczenie dla okteślenia odpływu rzek 
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górskich wogóle. Co do końcowego wniosku referenta. to wnio
sek ten znajduje pewną analogję w obserwacjach w Polsce. we
dług których związek pomiędzy wzniesieniem terenu, a natęże
niem krótkotrwałych deszczów nawalnycb nie da się ustalić. 

W referacie: .Przyczynek do badania zimowego odpływu lo
dowców"' { .. Zum W asserhauschalt der Gletscher. im Winter") zaj
muje się f. ii t s c hg prz':dewszystki~m kwestją wzaje~ego s~o
sunku wody pochodzące, ze źródeł 1 wody pochodzące, z topnie
nia lodowca- w porze zimowej. Celem wyświetlenia tej kwestji 
wykonano w 28 róinych wypadkach (charakterystycznych pod 
względem położenia lodowca i jego kształtu oraz struktury geo· 
logicznej} badanie temperatury· i analizę chemiczną wody poto
ków lodowcowych. Linją wytyczną badań było to, że tempera· 
tura wody pochodzącej z topnienia lodowca pod wpływem cie
pła ziemi. nie może wznieść się nad O°. podczas gdy potok wody 
źródlanej może przy wypływie z pod lodowca mieć temperaturę 
wyższą od tej wartości. Rezultaty badań wskazują na to. że 
potoki lodowcowe pochodzą poczęści ze źródeł, poczęści z to
pnienia lodowców. 

W dyskusji nad referatem Prof. Collet uzupełnił wywody 
referenta co do przeprowadzonych w Szwajcarii badań i wypo~ 
wiedział zdanie, że wyniki analizy chemicznej świadczą raczeJ 
o źródlanem pochodzeniu odpływu zimowego badanych potoków. 

Referat L ii t s c hg a „O opadzfr1, odpływie i parowaniu w nie
któryc/) lodowcowyc/) obszarac/) Alp Szwajcarskie!)" (.,Ueber Nieder· 
schlag, Abfluss und Verdunstung in einigen vergletscherten Ge
bieten der Schweizer Alpen") streszcza wyniki specjalnych stu
diów przeprowadzonych przez Sekcję hydrologiczną Szwaje. 
Meteorologicznego Instytutu nad bilansem wodnym obszarów 
lodowcowych. przedstawionym przez referenta w formie wzoru: 

N= A + V+ R - B 
w którym N oznacza odpływ. A - opad, V - parowanie. R 
pozostałą rezerwę (.,Riicklage"), zaś B - zużycie rezerw (.,Auf
brauch"). Jako rezultat badań podał referent dla szere~u wy
padków różnicę między wysokością odpływu, a wysokością opa· 
du (N - A) w mm. Podane cyfry odnoszą się niestety do o~e
sów obserwacyjnych o różnej długości tr'flania. nie mogą więc 
być pomiędzy sobą porówny_wane; niektóre wyniki są Jednak 
uderzające same przez się. Tak np. dla trzyletniego okresu b~
dań 1920/21 - 1922/23 różnica między odpływem a opadem daJe 
wartość ujemną, mianowicie: 2042 - 2338 = - 296 mm. Rezultat 
ten tłumaczy autor referatu gwałtownem topnieniem śniegu i lo
dowca w ciągu lata i jesieni 1921 r. W wypadkach odwrotny~h. 
znaczne zwiększenie mas śniegu i lodu podczas surowych zim 
daje w rezultacie wysoką róinicę dodatnią. 

Wyniki powytsze, poza wnioskami wysnutemi z nich przez 
autora, . stanowią jeszcze jeden dowód więcej. że (nie mówiąc już 
o bezprzedmiotowości porównywania wyników obserwacyJ roz-
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maitych okresów o niejednakowej długości) oznaczenie przecięt
nych cyfr bilansu wodnego można oprzeć jedynie na rezultatach 
odpowiednio długiego cyklu spostrzeżeń - a to przedewszyst
kiem z powodu znacznych nieraz objętości wody, straconych dla 
danego okresu obserwacyjnego, a zasilających okres póiniejs1;y. 
Wprawdzie w obszarach lodowcowych różnice te osiągają war
tości wyjątkowo wysokie, jednak uwzględnienie wszelkich po
dobnych opóźnień odpływu jest postulatem ogólnym. 

Dr. U. M ó n ter i n (Monte Rosa) podał w swym komuni
kacie: ,,Badania nad topnieniem i odpływem lottowcowym na połu
dniowym stoku Monte Rosa" (11Ricerche sulla ablazione e sui de
flusso glaciale nel versante meridionale del Monte Rosa11) wyniki 
szczegółowych badań prowadzonych w czasie od 12.VI do 30.X 
1929 nad odpływem wód lodowcowych. Na podstawie tych wy
ników wyznaczono ubytek masy lodowca Lys wskutek topnie
nia, oraz wynikłe stąd zmiany w objętości wody w potoku od-
pływowym. . 

Prof. M. Pard e (Grenobla) w referacie „Rzeki i potoki lo
dowcowe" (11Les cours d'eau glaciaires"), scharakteryzowawszy 
re gim e wód lodowcowych w sposób ogólny, wylicza następnie 
szereg szczególnych cech, znamionujących ich odpływ, miano
wicie: 1) bardzo obfite zasilanie wód, 2) wysoki współczynnik' 
odpływu (miejscami ponad 8011

/ 0), 3) silny odpływ średni, 4) znacz
na różnica między średnim odpływem rocznym, a odpływem 
180-dniowym, 5) niewielka różnica między skrajnemi wartościami 
średniego odpływu rocznego, 6) późne topnienie, 7) kulminacja 
krzywej średnich odpływów miesięcznych w sierpniu (dla naj
wyżej położonych dorzeczy), 8) znaczne wahania skrajnych war
tości średniego przepływu miesięcznego, 9) znaczne wahania 
dzienne w lecie pod wpływem zmian temperatury, 10) bardzo 
słaby odpływ przy stanach niskich, 11) nagłe wezbrania letnie 
(bądźto roztopowe, bądi deszczowe), 12) obfity ruch materiału. 

Wśród referatów, mających za temat przeciągnięcia rzek 
(,,Captures possibles ou probables de rivieres11) odznacza się 
ogólniejszem ujęciem zagadnienia referat A. B r i q u e t (Stras
burg), Autor zaznacza, że przeciągnięcia, wywołane erozją wstecz
ną w późniejszych stadjach rozwoju sieci hydrograficznęj tłu
maczą się tylko szczególnemi warunkami, przeciwdziałającemi 
erozji w jednem dorzeczu, a sprzyjającemi jej w dorzeczu innem. 
Obecnie sieć hydrograficzna znajduje się w równowadze, a spo
strzegane we Francji przeciągnięcia pochodzą stąd, że rzeka 
tracąca rzekomo część swego dorzecza, w rzeczywistości wtar
gnęła w dorzecze sąsiednie przez erozję boczną. Kaptaż wła
ściwy, spowodowany przez erozję wsteczną, może powstać, jeżeli 
zmieni się prawidło następstwa cyklów erozji. Pozostałe refe
raty mają za przedmiot specjalne przykłady erozji. · 

Z . pośród innych referatów, omawianych w Sekcji Geografji 
:fizycznej - bardzo pouczających także dla hydrologa, lecz sto
jących w dalszym związku z naszym tematem - należy or~y
najmniej wymienić prace: Prof. Arct o wskie g o (temat: 

11
Etude 
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· · · 1· ti ues") oraz Prof. Le n ce w i cz a, Prof. 
de valr1ańhok~~ gc tm1!1 zq ie rho ff er a (Etude des terrasses litto-S m o e s te <?, . 
rales et fluviales ). d t t 

w Sekcji Antropogeograficznej poruszon~ był-y; . wa ) ema V, 
· w badań wodnych, m1anow1c1e: a nawa-wi~żą_ce s1bę zeówsproa m!łym opadzie b) warunki regulacji rzek. 

dniame o szar ' . . d , · · 
Referenci wypowiadający się w kwestJ1 ~awa mama, zał-

. · · ażnie w odniesieniu do kraJów pozaeuropeJ-
k~Ji s~ę z~

1

:er:i!e':drębnych cechach klimatologi~~nychd i hyd1:ot
s 

1
~ ' h ( in czek a J ski: Sur la reparhhon es pu1 s 

lo~::di~ts =~be~ et des cultur~; dans l'oasi~ d'O~~rglacJ.' d~~ 
as dz. In ·wzmiankę zasługuje referat de Mag Is t rt s a e JO I~) ~e n:wadnianiu w Piemoncie, zawierający charakdtery~tyc~n~ 
a d dł g t h dat roczna suma opa u me Jes 

cyfry opre ~iskae ( ~zecfę~na wartość 1886 - 1920 w stacji Ales-
::~d~f ~1:ynosiła 6~3 mm), katastrofalnym jest natdmiast zupełgr 
niemal brak opadu w okresach posuchy- np. opa 4 mm w P -
toczu kwiecień - wrzesień, h · k _ 

Na temat· Warunki regulacji rzek żeglownyc I wyzy~ a 
· 'ł dnyc

0

h'
111 

( Conditions de l'amenagement des cours d
1
eau 

ma s1 wo " d t' d J' • g· e e ec-en vue de la navigation et de la pro uc 10~ ~ e.ner l . 
trique") zgłosili referaty: .Babet, Baver. Vanm, Vilar .1 Zu~rzyck1. 

Bab et (Francja) ograniczył się do streszcze01a. op1su wy
zyskania sił wodnych we francuski~h kolo~jach Afryki podzwro
tnikowej. ogłoszonego już poprzedmo druk1Cem. 1 d N·caragua"· 

Ba v e r zapowiedział referat P, t.: ." ana. ~ . 1 d łał 
ponieważ jednak nie był obecny na pos1edz~mu I me n~ es 
skrótu swej pracy, więc treść jej pozostała meznana. 

V a n n i zajmuje się głównie . kwe~tją ochronr. przyrody 
w wypadkach użycia wodospadów Jako zródła energ11, . 

V il ar (Francja) podzielił swój referat p. t . . ".Wy~yskadme 
. . . ·· d ·" ( L'ubhsahon es rzek Hiszpanji z punktu w1dzema energ11 wo n~J "· e") na nastę-

fleuves espagnols au point de vue hydroelectr1qu f 
pujące działy: 1} stan wyzrskania sil wod1;ycb: wy~az rif~' c!zi
charakteryzujące produkcJę, zastosowame energ11, sp k' Pg _ 

k · ·1 dnycb· a) warun 1 eo mysłowe· 2) sposób wyzys ama s, wo · . d ś · 
graficzn~ (typowe różnice w charakterze rz~k), b) w1a omo ~ 
hydrograficzne (niedostateczny materiał dat co do opadukstanó . 
wody i przepływu - organizacja badań}, . c} rezultaty ~ oio<hi~ 
czne· konieczne prace regulacyjne na wielką skalę, '":zg ę d 
skut~czność tych robót, ich braki; stosunek między ene~gJą wo Y 
a energją cieplną; skutki finansowe; 3} prawod<;1WS~V;°. '· 1!0d: e~; 
jentacja ekonomiczna: a) punkt wyjścia elektryfi~ac11 1 JeJ . \ lg! 
dawne prawo wodne; b) konieczność uzgodmema c~ló~ Je.gł 

1
1 

nawadniania i wyzyskania energji wód, c) organizaC)a I z1a a -
ność „syndykatów hydrograficznych". d' b ł · głó-

Dyskusja, zainicjowana przez Prof. Par. e, o rac.a a. się 
wnie dokoła sprawy . m_aterjał~w ~ydrograficznych I u1emnych 
skutków braku jednohteJ orgamzac11 badań. 



Zubrzycki (Polska) w referacie ,.Warunki geograficzno
ekonomiczne regulacji rzek żeglownycl, i wyzyskanie sil wodnyc//' 
(.,Conditions geographiques et economiques de l'amenagement 
des cours d'eau en vue de la navigation et de I a product i o n 
de l'energie electrique) poruszył następujące punkty: 1) warunki 
fizyczne: związek między geograficzną charakterystyką dorzecza 
(położenie, stosunki wysokościowo, cechy klimatyczne, morfolo
giczne, i t. p.), a re gim e'm rzek i racjonalnem ich wyzyskaniem; 
przykłady; nieregularny przepływ rzek górskich i jego konsekwen
cje; wpływ zamarzania rzek na żeglugę (ograniczenie sezonu na
wigacyjnego) i na produkcję hydroelektryczną (względne zmniej
szenie energji w stosunku do poziomu wody); różnice w długości 
okresu zamarzania i ich skutki: 2) warunki ekonomiczne: a) że
glugi: związek między kierunkiem biegu rzek, a kierunkiem trans· 
portu towarów, zależność żeglugi od pewnych gałęzi przemysłu; 
porównanie kosztów przewozu wodą i przewozu koleją; b) wy
zyskania sił wodnych: rozmieszczenie ośrodków wytwarzania 
i zapotrzebowania energji, porównanie kosztów produkcji hydro
elektrycznej i termicznej; konieczne wyrównanie energji wód 
w czasie (zbiorniki) i w przestrzeni (linje wysokiego napięcia); 
podstawy nowoczesnego rozwoju elektryfikcji. 

W dyskusji nad referatem podniósł Prof. P a r de kwestie 
geograficznych różnic w rocznym przebiegu zmian stanów wody, 
częstości i warunków powstawania wezbrań, natężenia opadów 
katastrofalnych, warunków przepływu pod lodem i ilości wyko
nywanych w Polsce pomiarów - co dało referentowi motność 
dokładniejszego scharakteryzowania stosunków hydrograficznych 
Polski. 

Tok powyżej dyskusji unaocznił znaczenie, jakie dla postę
pu badań hydrograficznych ma porównanie materjału obserwa
cyj i pomiarów dokonywanych nad układem odnośnych zjawisk 
w rozmaitych warunkach geograficznych. Tego rodzaju współ
praca na terenie międzynarodowym przyczyniłaby się niewątpli
wie nietylko do wszechstronnego oświetlenia zasadniczej kwestj 
związku pomiędzy re gim e 'm wód, a całokształtem cech geo~ra
ficznych, lecz również - do pogłębienia i utrwalenia poglądów 
na inne zagadnienia, bardziej szczegłówe, traktowane dotychczas 
w poszczególnych krajach ubocznie lub fragmentarycznie. 

atsUME 

LES PROBLEMES HYDROGRAPHIQUES AU CONGR.ES INTERNATIO· 
NAL DE GEOGRAPHIE. Tade11az Zu brzyekl 

Apres avoir ex prim~ 1' opinion que le Congres International de głographie 
(tenu a Paris au moia de septembre a. c.) a releve, entre. autres, l unportance 
des problemes hydrographiques l'auteur passe en revue plus1,e~rs rappo~ta en qu!· 
ation _ a savoir ceux . des MM.: Pard e (.,Etude avec. l aid.e d! l ~ydrolog,e 
des vańations climatiques specialement pendant la p~r!ode h!atonque -d "\i! 
coura d' eau glaciairea "), C o ll e t ( .. V arves rece1:1tes et anc1ennes ), G h ~ r ar e ... l 

("Il dominio glaciale nella valle d'Aosta e sua tnfluen~a sui re.g,me det d~llus!1 ), 
( il t s c b g ( Zur Erforschung der Niederschlagsverhiltnłsse 1m Hochgeb1bfl -
.. Zum Wasser'haushalt der Gletacher im Winter" -: .. Ueber Nieden~hlag, ~~· 
und Verdunstung in einigeo vergletscherten Geb1eten de! Schwe1zer Alpen ), 
M ó n ter j n ( Ricerche aulla ablazione e sul deflusso glac1ale nel veraante men· 
dionale del M~nte Rosa"). Br i q u et ( .. De la posslbilit~ actuel~e de captures de 
ńvi~res"). Vila r (nL'utilisation des fleuves eap!gnols au po1nt. de vue hydro· 
electrique"). z ub r z y ck i (.Conditiona głograph1ques et econom.1que1 dr 1 am~· 
nagement des cours d'eau en vue de la navigation et de la production .de ł.nerg1e 
electńque"). Les resumh ci-desaus sont accompagn~s des o~servatsona se rap· 
portant soit aux rłsultata correspondants obtenus en Pologne so1t aux pbenomlnes 
analogues en generał • 

L'auteur finit par la conclusion qu'une etude _approfo':'die d! la ques~on 
ńncipale c'est a dire celle du rapport entre le r~~une Ounal et ! ena~mble .es 

facteura .teograpbiques n'est possible qu'au moyen d une collaborahon 1~ternatio-
5 •t t 'b · l luUon de mamte que-nale aystematique qui, en outre, pourrai con n uer a a so 

ation apeciale. 



EDOUARD DE MARTONNE 
PUŁKOWNIK WOJSK FRANCUSKICH 

PRACE GEOGRAFICZNE NA MADAGASKARZE 

Nie pisząc bynajmniej historji przebiegu prac geograficznych wykonanych na Mada~askar.ze,. w niniejszy1!1 artykule pragnę podać w _ogólnym zarysie w Jakt sposób w teJ kolonii powstały te pr'!-ce 1 'czem się. one różnią od podobnych prac w innych kolo?Jach f~~~usk1ch. Prace geograficzne na Madagaskarze !3alezy .podz1ehc n~ dwa okresy: przed wybuchem wielkiej wojny t po JeJ zakończemu. Sposób rozwiązania zagadnień geograficz~ych, narzuc~nycb przez życie w obu okresach przed i powoJennych będzie się różnić znacznie. 
I. . OgóJ~ie mówią~, dla ~adagaskaru opracowanie mapy geogr~1czne1 Jes.t znacznie łatwie1sze, niż dla pozostałych wielkich kolomJ francuskich! dzięki. rozmiarom i konfiguracji samej wyspy. M~dagas~ar, o pow1er~chm 600 OOO km odosobniony wśród oceanu, ?Ptera s1~ o w~raźnie zaznaczony łańcuch górski, tworzący Jakby szkielet teJ wyspy. Jest to zupełne przeciwieństwo do wa~unków, w jakich się znajdzie kartograf w Afryce Zachodniej j!dzie br~k naturalnych granic i rzeźba terenu, bardzo mało wy~ datna, me pozwala na łatwą orientację jego pracy. Jak to już za~naczyłem w POJ?rzednim artykule - wiele wysp Oceanu Indyjskiego odznacz.a się prostotą kształtu i wyraźną rzeźbą terenu. Dla topograf8: Jednak wyrazistość rzeźby terenu będzie pozorną tylko; ~ ?sobisteg? doświadczenia mogę twierdzić, że w niektóryc~ m1e1scow?śc1ach na wyspie teren przedstawia postać nader złozo~ą tak, z.e !lawet wytrawny topograf napotyka wiele trudności przy z~Jęciach. Jednak twierdzę stanowczo, że karto~rafja Mada.gaskar~ Jest zn'!-czni~ ła~wiejsza, aniżeli kartografja np. Srodkow!J. Ąfr,vk1,. właśnie d~1ę~1 wyraźnej przeważnie rzeźbie terenu, umozhwiaJąceJ dobre zd1ęc1a szczegółów terenowych. 

D? po~ższe~o _należy dodać jeszcze znaczne ułatwienia ~omu.mkacyJne dzu:~1 powszech~emu !JŻywaniu „filanzany", która Jest JedYJ?Y~ śro~k1em. komu01kacy1nym poza paru drogami, bardzo mehcznemi w pierwszym okresie zwłaszcza prac topo-
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graficznych. Filanzana jest to rodzaj lektyki, podobnej do używanej ongiś w Europie, w której podróżny, niesiony przez czterech tragarzy, przebywa góry, rzeki i błota nie potrzebując zupełnie z niej wychodzić. Komunikacja w „filanzanie" obecnie zanika, w czasie prac terenowych nad mapą oddała znaczne usługi, oszczędzając topografom wiele fizycznego wysiłku. II. W niewielu tylko krajach mało zbadanych można było ustalić racjonalny plan prac kartograficznych tak, jak na Ma· dagaskarze. 
Ustalenie podobnego planu należy zawdzięczać gen. Gallieni, przyszłemu obrońcy Paryża w 1914- 1915 r., który w ciągu 9 lat pozostawał na stanowisku gubernatora Madagaskaru. W 1896 r. gen. Gallieni zastał Madagaskar w okresie wygasającego powstania, którego epilogiem było zbrojne zajęcie wyspy; w r. 1905 r. gen, Gallieni opuszczał Madagaskar, pozostawiając po sobie zorganizowaną kolonię z dobrą administracją, przystosowaną do przyszłego rozwoju życia. W 1903 r. poznałem generał Gallieniego w czasie jednej z jego podróży. Gen. Gallieni pod pozorami surowego zwierzchnika, odznaczał się ogromną wyrozumiałością dla podwładnych, wielkim talentem administracyjnym ogromną znajomością ludzi i zagadnień, które przed nim powstały. W styczniu 1896 r. Gallieni zorganizował „Biuro topogra· ficzne Sztabu generalnego", organ wojskowy, którego zadaniem była ścisła współpraca z działaniami wojennemi i pacyfikacją kraju. Gen. Gallieni osobiście kierował pracami Biura. O tych pracach Gallieni wydał obszerne dzieło w 1900 r. pod tytułem .,La pacification de Madagascar". W pocz,tku pracy Biura, t. j. w 1896 r. można uważać, że więcej niż /, wielkiej wyspy były prawie zupełnie nieznane - przynajmniej z punktu widzenia kartograficznego, aczkolwiek władze posiadały pewne „informacje", które jednak nie mogły być uważane za informacje geo· graficzne o wyspie. Należało tedy jak najprędzej przystąpić do opisu geograficznego całej wyspy, pozostawiając na przy· szłość zdjęcia szczegółowe najbardziej ciekawych jej części. 

III. Przedewszystkiem należało poznać kartografję wyspy. oraz charakterystykę jej powierzchni; do tych właściwości samej wyspy należało przystosować sieć topograficzną opartą na tńan· gulacji. Madagaskar kształtem swoim przypomina jakby lewą ~topę ludzką postawioną na płask. Koniec stopy na północy Jest to Przylądek Bursztynowy (Cap d'Ambre), tył stopy -południowy koniec · wyspy - przylądek Sw. Marii. Oś większa wyspy, t. j, prosta łącząca oba te punkty z północy na południe, długości 1600 km, jest skierowana pod kątem 19° do południka. Oś mniejsza prostopadła w przybliżeniu do poprzedniej, a więc w kierunku wschód-zachód, oosiada długość 500 km. Obie one przecinają się dokładnie w Tananarive. 
Znacznie upraszczając, możnaby powiedzieć, że oś wielka wyspy jest uwidoczniona w terenie przez łańcuch górski. w którym znajdują się najwyższe szczyty. Ten grzbiet górski biegnie cokolwiek bliżej wschodniego. aniżeli zachodniego wybrzeża 
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wyspy; stoki wschodnie tych gór są bardzo strome, zachodnie 
zaś łagodnie zstępują ku wybrzeżu morskiemu. OglądaJąc ze 
znacznej odległości tak uproszczony obraz wyspy, zauważymy 
że kartografja wyspy da się sprowadzić do następujących wy
tycznych: przedewszystkiem musimy wyznaczyć punkt centralny 
dla wyspy, który będzie wyjściowym dla prac triangulacyjnych, 
jak również i topograficznych, oraz ustalić kontur zewnętrzny 
wyspy. 

Prace w terenie były wykonywane przez grupy pomiarowe, 
składające- się z oficera geodety i dwu oficerów topografów. 
Takie grupy, odznaczające się znaczną ruchliwością, bez trudności 
mogły przeprowadzić zdjęcia we wszystkich okolicach, przez 
które przechodziły, bez potrzeby powtórnego przebywania na 
tych samych punktach. Następnie, zadaniem kartografji było 
składanie poszczególnych zdjęć topograficznych w układ map 
jednorodnych; pospieszne drukowanie w ten sposób pozosta
łych map i przekazywanie ich dowództwu: prace bowiem ry
sunkowe i reprodukcja, która jak wiemy jest trudna i żmudna, 
były wykonywane w „Biurze topograficznem" w Tananarive. 

IV. W 1905 r. gen. Gallieni powrócił do Francji, przeka
zując całą administrację wyspy, dotychczas wojskową, w ręce 
cywilnego gubernatora. Zadania kartograficzne w większej części 
były zupełnie rozwiązane - coprawda może nie w ostatecznej, 
lecz tymczasowej postaci. Obserwatorium w Tananarive, którego 
spółrzędne astronomiczne zostały, jak na owe czasy, bardzo do
kładnie wyznaczone, było odrazu punktem centralnym sieci geo
dezyjnej dla całej wyspy. Sieć triangulacyjna składała się z na
stępujących łańcuchów: trzy łańcuchy południkowe, jeden z nich 
w kierunku od północy do południa: Diego Suarez-Fort-Dauphin, 
dwa pozostałe wzdłuż wybrzeża zachodniego i wschodniego 
wyspy. Te łańcuchy były związane ze sobą trzema łańcuchami, 
idącemi ze wschodu na zachód: jeden na wysokości Mażungii 
drugi na wysokości Tamatave, o długości ogólnej 5 OOO kilome
trów (patrz fig. 1). 

Jednym z wyników, osiągniętych z prac geodezyjnych w Ma
dagaskarze w czasie około 1902 r., jest stwierdzenie, że najwyż
szym szczytem wyspy nie jest szczyt Ankaratra (2644 m), na połu
dniu od Tananarive, lecz szczyt Tsaratanana (2880 m) 220 km na 
południe od Diego. Powierzchnia dokładna Madagaskaru wy
nosi 592 OOO km2

, jest zatem większą od obecnej Francji wraz 
z Belgją. 

Personel biura topograficznego opracował mapę ogólną 
Madagaskaru w skali 1 : 500 OOO w 21 arkuszach, rysowaną na 
cynku w 6 kolorach. Mapa była wykonana przez rysowników 
malgaszów, wykształconych już przez nas i całkowicie drukowana 
w Tananarive. Mapa ta była wystawiona w Marsylii w 1905 r. 
na wystawie Kolonialnej, w rozmiarach 1 m 25 cm szerokości 
i 3 m 25 cm wysokości. 

Z punktu widzenia współczesnego naukowego należy uwa
żać powyższą mapę za najzupełniej prowizoryczną. Triangu-
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Rys. 1. Prace geodezyjne na Madagaskarze. 



lacja była wykonana pospiesznie, jeszcze w czasie, kiedy wyspa nie była całkowicie uspokojona po jej zajęciu, przy pomocy mniej dokładnych narzędzi aniżeli obecnie, może więc być uważaną jedynie za triangulację przybliżoną. Zdjęcia topograficzne też nie przedstawiają jednakowej wartości dla całej wyspy: mianowicie 2/s wyspy, t. j. 400 OOO km 2, są to zdjęcia wywiadowcze, 40 OOO km - zdjęcia zwykłe topograficzne i reszta, t. j. 25 °/0 czyli około 150 OOO km, zdjęcia tylko przeglądowe. Lecz gen. Gallieni wiedział do czego dążył: chodziło bowiem o stworzenie w najkrótszym czasie mapy ogólnej wyspy, która dopomogłaby nietylko do pacyfikacji wyspy, ale także do jej administrowania, stworzenia i wykorzystanja sieci dróg. Należy przyznać, że cel ten został w zupełności osiągnięty. 
V. Zarząd cywilny Madagaskaru w 1906 r. rozpoczął swoją działalność. W zakresie kartografji stopniowo zamieniano mapę wywiadowczą, opierającą się na mało dokładnej triangulacji, lecz zupełnie wystarczającą dla działań wojennych na wyspie - na mapę dokładniejszą, której podstawą była siatka geodezyjna, ściśle wymierzona. Utworzono „Służbę geograficzną Madagaskaru" (Service geograph. de Madagascar), w której podobnie jak i w poprzednim „Biurze Triangulacyjnem" przeważał personel wojskowy, jednak środki na jej utrzymanie były asygnowane nie przez metropolię, lecz przez zarząd wyspy. 
Środki te, często nie wystarczające, nieregularnie asygnowane przez różne kierownicze urzędy administracyjne, powodowały, że nowo powstała „Służba geograficzna" nie mogła tak sprawnie pracować, jak poprzednio biuro. Podobny stan rzeczy działał hamująco na rozwój badań geodezyjno-geograficznych Wielkiej Wyspy. Od 1906, t. j. od chwili powstania „Służby geograficznej", aż do wybuchu wielkiej wojny, pod jej zarządem wykonano mapę Madagaskaru w skali 1: 100 OOO, najzupełniej wystarczającą dla krajów kolonialnych świeżo zdobytych, aby na niej zaznaczyć szczegóły bądź z planimetrji, bądź też z altymettji. Na tej mapie teren jest przedstawiony przez warstwice co 25 metrów z warstwicami głównemi co 100 metrów. W okolicach o niewielkich wzniesieniach rysowano interpolacyjnie warstwice w różnych odległościach z bezpośredniem zaznaczeniem na każdej warstwicy koty w metrach. 

Do tej mapy zastosowano rzut Bonne'a, również stosowany dla mapy Francji w skali 1: 80 OOO, a także dla map Algieru, Tunisu, wykonanych w najbardziej, jak na owe czasy, udoskonalonej technice. Każdy arkusz o rozmiarach 30 X 48 cm obejmował 30 X 48 km, czyli 1440 km 1 . Siatka tej mapy jest gradowa, a nie stopniowa, z wyjściowym południkiem paryskim. Zestawienie ogólne zawiera 508 arkuszy, z których 133 częściowych, t. zn. częściowo obejmujących ląd, reszta zaś-morze. Mapa Madagaskaru w skali 1: 100000, jako całość, zajmuje pole prostokątne 15 m wysokości i 7 m 70 cm szerokości. Jak wiemy, triangulacja dopełniająca, będąc podstawą dla topografii, musi być zakończona dla danej okolicy o rok wcześniej, aniżeli zdjęcia topograficzne. 

Triangulacja dopełniająca opiera się na siatce geodezyjnej wykonanej od 1896-1905 r. Zagęszczenie punktów 3-go rzędu różne w zależności od terenu - przeciętnie jeden punkt 8-12 km. Sygnały są budowane przy pomocy środków miejscowych z głazów ułożonych do wysokości 2,50- 3 m, na których w czasie obs~rwacyj ustawiano miry, wykonane z liści, plecionki bambusowej z mat miejscowych j t. d. Największe trudności należało przez~yciężyć, jak się łatwo domyśleć, w dziewiczych podzwrotnikowych lasach. 
Także ze względu na charakter kraju, należało zbadać w jakiej skali miały być wykonane zdjęcia topograficzne. W Europie zazwyczaj te zdjęcia są wykonywane w skali większ~i'-aniżeli w tej, w której są te zdjęcia następnie publikowane. W Algierze i Tunisie, gdzie topografia francuska zdołała zebrać najwięcej materiału w ciągu przeszło pół wieku,- prace w terenie są wykonane w skali 1 : 80 OOO, a publikowane w skali 1 : 1 OO OOO, w celu uzyskania wyrazistości szczegółów rysunku. Podobną zasadę także przyjęto dla mapy Indochin w skali 1 : 100 OOO. 
W przypadku zdjęć Madagaskaru, dla większego pośpiechu, p_~stanowiono robić zdjęcia topograficzne odrazu w skali 1: 100 OOO. Wyniki tej pracy były zupełnie zadawalniające. Zdjęcia w małej skali można uważać jako pewien tryumf topografii francuskiej, w żadnem bowiem państwie nie były one stosowane na tak szeroką skalę. 
Podobne zdjęcia wymagają znacznego wysiłku fizycznego od topografa, umiejącego szybko się przerzucać z miejsca na miejsce i odrazu znaleźć dla badanego terenu odpowiednią generalizację i interpretację. Doświadczenie pokazało, że tylko niektórzy topografowie zdołają się tak wyszkolić, aby móc korzystnie wykonywać podobne zdjęcia. 
Zresztą właściwość terenowa Madagaskaru, kraju o wielu wysokich płaskowzgórzach i powierzchni wulkanicznej, potwierdza celowość obranej skali, pozwalającej dokładnie przedstawić rzeźbę badanego terenu. 
VI. Po ustaleniu charakterystycznych danych karty w skali 1 : 100 000 i opracowaniu metody pracy w terenie, należało ustalić kolejność poszczególnych prac geograficznych. Przedewszystkiem postanowiono dokonać zdjęć okolic najważniejszych pod względem wojskowym, kolonizacji europejskiej i miejscowej ludności, a więc okolic większych miast i dróg komunikacyjnych. Stopniowo przy powiększeniu personelu technicznego i gdy służba geograficzna rozporządzać będzie wystarczającemi środkami, zdjęcia systematyczne zostaną rozszerzone na pozostałe miejscowości, unikając jednak dokonywania zdjęć niepołączonych ze sobą, fragmentarycznych. 
Opierając się na tym planie, rozpoczęto prace następujące: zajęto się zdjęciami w pasie objętym przez drogi i koleje, łączące Tamatave, wielki port na wschodniem wybrzeżu - ze stolicą Tananańve; następnie, okolice otaczające drogę od Tananańve do 
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Mażungi, największego portu na zachodniem wybrzeżu 1) i wresz
cie okolice drogi od Tananarive do Fianarantsoa, stolicę bogatej 
prowincji Betsileo 1). Ta ostatnia droga, idąca od północy ku 
południowi, przebiega na przestrzeni paruset kilometrów oś więk
szą wyspy, przez najbogatsze, bardzo urodzajne i najbardziej 
zaludnione okolice. Te trzy pasy terenu, każdy o 60-80 km 
szerokości, tworzy jakby gwiazdę o trzech promieniach dookoła 
stolicy Madagaskaru, dzięki czemu najbogatsze i najgęściej zalud
nione okolice tej wyspy są objęte przez zdjęcia. 

VII. Program powyższy został wykonany od 1901 - 1914 
przez niewielki personel w stosunku do obszaru, objętego przez 
pracę topograficzną. Należy stwierdzić, że zasady postępowania 
przy tem nowem zdjęciu były odmienne od przyjętych poprze
dnio, gdy wykonywano pierwszą mapą Madagaskaru. Personel 
techniczny składał się z dwóch grup oddzielnych: brygada geo
detów w składzie dwu oficerów i brygada topografów, składa
jąca się z 6 techników. Ponieważ uważano, że wstępna prze
glądowa triangulacja jest już zakończona, przeto geodeci w okre
sie prac polowych, w ciągu 4 - 5 miesięcy, winni byli zbudować 
sygnały i zaobserwować kąty na 3 arkuszach mapy, czyli na 
obszarze 4500 km'. Sześciu topografów w ciągu 5 - 6 miesięcy 
wykonywało w skali 1:10 OOO zdjęcie 3 arkuszy triangulowanych 
w roku poprzednim, co daje przeciętnie na jednego topografa 
zdjęcie 150 km2 miesięcznie. Z trzech pasów zdjęć, przewidzia
nych przez ogólny program początkowy, ukończono zupełnie 
pas terenu Tananarive - Fianarantsoa, który został przedłużony 
za Tamatave. Drugi pas terenu Tananarive-Mażunga był wy
konany tylko do połowy, do posterunku w Andriba z dwu po
wodów: 1° za tym punktem kraj jest mało zamieszkały i przed
stawia niewielką wartość ekonomiczną i dlatego mógł być póź
niej opracowany, po strefie 3-ej ustalonej w programie prac, 
2° w miarę oddalenia się od T ananarive, wyniki triangulacji da
wały coraz mniejszą dokładność. 

Prace w 3-ej strefie (Tanarive-Fianarantsoa) zostały także 
wstrzymane w połowie drogi wskutek wypadków 1914 r. opodal 
miasta. W reszcie kilka prac zostało zapoczątkowanych w oko
licy Diego-Suarez - wielkiego portu wojennego, będącego je
dnym z punktów oporu dla floty, na północy Madagaskaru. 
Całokształt prac wykonanych obejmował około 42000 km', czyli · 
7°/0 powierzchni Madagaskaru, rozmieszczonych na 40 arkuszach 
sąsiednich mapy w skali 1:100 OOO. Te 40 arkuszy były wydane 
w sześciu barwach w Tan,narive, w zakładach służby geogra
ficznej, w których większość robotników składała się z tubyl
ców, jak również rysownicy, grawerzy i drukarze byli to malga
sze, wyszkoleni przez specjalistów podoficerów francuzów. 

1
) Miasta na Mada~askarze. wskutek rozrzucenia mieszkańców na całej 

wyspie, są stosunkowo mało zaludnione, op. Tananarive ma 70 000 mieszkadców; 
Tamatave - 13 OOO mieszkańców, Mażunl!a 18 OOO mieszkadców. 

') Prowincja powierzchni 150 OOO km1 i 1 300 000 ludności. Patrz mój arty
kuł o Madagaskarze „Morze" Nr. 5-6 1930 r. 
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Rys. 2. Nowa triangulacja I-go rzędu (1925 - 1931). 



Dla obszarów Kolonji, w których w czasie najbliższym nie 
było zamierzone wykonanie dokładniejszych prac topograficznych, 
opracowano nową przeglądową mapę w skali 1:200 OOO, dającą 
więcej szczegółów aniżeli dawniejsza mapa w skali 1:500 OOO. 
Ta mapa powstała nie drogą bezpośredniego opracowania terenu, 
lecz przez kompilację materjałów uzyskanych z wywiadów 
i marszrut wojskowych różnych formacyj, oraz danych, otrzyma
nych od podróżników i różnych urzędów publicznych. Od 1909 
do 1912 wydano i wydrukowano w Tananarive około tuzina 
arkuszów tej mapy w skali 1:200 OOO, dotyczących okolic połu
dniowo-wschodnich wyspy, pomiędzy Fianarantsoa i Fort-Dauphin. 
Po wojnie wydawanie tej mapy nie miało być wznowione. 

Aby zakończyć ten krótki przegląd prac geograficznych 
z okresu przedwojennego, należy zauważyć, iż dzięki pomiarom 
geodezyjnym pomiędzy T ananarive i Mażunga okazało się ko
niecznem przeprowadzenie nowej tńangulacji I - go rzędu po
między temi punktami. Ten nowy łańcuch, uzupełniając da
wniejszą sieć triangulacyjną, pozwolił w 1910 i 1911 r. z większą 
dokładnością przedłużyć uzupełniającą triangulację i topografię 
poza Andriba, opierając się o bazę pod Tananarive, długości 
9462 m, zmierzoną w doskonałych warunkach przy pomocy 
drutów inwarowych. w·yjściowy azymut astronomiczny zo
stał zaobserwowany przy pomocy przenośnego koła południ
kowego na północnym końcu tej bazy. Łańcuch Tananarive
Mażunga, o większej znacznie dokładności aniżeli poprzednio 
zmierzony, daje możność ciekawego sprawdzenia wyników, 
uzyskanych na kilku łańcuchach całej sieci i jest jakby przygo
towaniem do ponownego pomiaru całej triangulacji I-go rzędu, 
stanowiącej już pracę z okresu powojennego, Wreszcie inży
nierowie służby hydrograficznej od 1895 r. badali wybrzeża Ma
dagaskaru, uzyskując w wyniku szereg map morskich wybrzeży 
Madagaskaru, obejmujących na wschodzie wybrzeża od Diegu
Suarez do Vohemar i na zachodzie do Maintirano z uwzględnie
niem trzech zatok dokoła Tamatave, Fort-Dauphin i Tulear. 

VIII. Od 1914-1926 prace geograficzne na Madagaskarze 
zostały przerwane, zwłaszcza w terenie, w biurach jednak praca 
posuwała się w dalszym ciągu przy pomocy sił miejscowych, 
dzięki czemu zdołano uniknąć dezorganizacji w pracy, którą 
zazwyczaj trudno po przerwie w ruch wprowadzić. Postarano 
się o wydanie wszystkich map przygotowanych przed wybuchem 
wojny, następnie wydrukowano na nowo arkusze wyczerpane, 
uporządkowano i uzupełniono archiwum. 

Mianowicie Biuro Topograficzne Sztabu Głównego w cza
sach Gallieni'ego miało do swojej dyspozycji średnio około 
1 OO OOO fr. roczni ej w okresie 1906 - 1914 Służba geograficzna 
dysponowała sumą zaledwie o połowę mniejszą. Trzeba było 
ze strony generalnego gubernatora znacznego wysiłku i wielkiego 
zrozumienia dla doniosłości prac geodezyjnych, aby uzyskać na 
ten cel w 1927 r. 1000000 fr.; w 1928 r. 1360 000 fr. zaś w 1929 r.-
1 600 OOO fr. W tym okresie należało całkowicie jak najprędzej 
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Rys. 3. Prace topograficzne na Madagaskarze w r. 1930. 
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zmienić materiał instrumentalny, przestarzały i zniszczony przez 
wieloletni użytek. Przestarzałe narzędzia zostały zamienione 
przez najbardziej nowoczesne teodolity Chasselon'a lub Wilda 
astrolabje pryzmatyczne, tacheometry i t. p. Na zakup instru~ 
mentów od r. 1926 przeznaczano corocznie 200 OOO fr. 

. ~rogram prac,. zakreślony poprzednio, uległ także całkowitej 
zm1ame z następuJących powodów: przedewszystkiem dokła
dność, .z którą zmierzono dawniej łańcuchy I rzędu, była niewy
starczaJąca dla wymagań nowoczesnych, nawet z punktu widze
nia potrzeb wojskowych. Łańcuchy triangulacyjne I-go rzędu 
winny służyć również do badań górnicLych i pomiarów kata
stralnych, a nietylko dla przygotowania mapy w skali 1:100 OOO. 
Zdecydowano więc przystąpić do pomiarów triangulacyjnych od 
podstaw, opierając się na nowo zmierzonych dokładnych bazach. 
W topografii nie zaniechano pracy nad mapą 1:100 OOO, jako da
jącej prawdziwy obraz geograficzny kraju, jednak rozwój sze
regu pr~edsiębiorstw przemysłowych i górniczych (kopalń węgla, 
nafty etc.) spowodował zmiany w zamierzonej kolejności zdjęcia 
poszczególnych obszarów. Następnie do grupy topograficznej 
wprowadzono nowy rzut i nowy podział na poszczególne arku
sze. Te zmiany w kartografji Madagaskaru spowodowały ko
nieczność wydania i zreambulowania wszystkich map, co dotych
czas jeszcze nie zostało całkowicie wykonane. 

IX. Nowa triangulacja Madagaskaru, rozpoczęta w 1925 r. 
przy udziale około 10 obserwatorów oficerów, ze względu na 
uzyskaną dokładność pomiarów, jakość wyników i rozpiętość 
całej sieci, zajmuje pierwszorzędne miejsce wśród prac geode
zyjnych kolonialnych. Łańcuch trójkątów obejmuje około 16000 km 
i tworzy czworobok, którego wierzchołki znajdują się w miejsco
wościach: Andriba, Betroka, Benenitra, Morafenobe. Naogół 
zbudowano 70 sygnałów i zmierzono przeszło 100 stacyj I-go 
rzędui poza ciężkiemi warunkami klimatycznemi ńie napotkano 
żadnych nadzwyczajnych trudności; obserwatorzy mieli również 
dobre warunki bezpieczeństwa i łatwość wynajęcia robotników, 
natomiast warunki atmosferyczne, mgły i opary, często utrudniały 
widoczność odległych sygnałów. Nowy środkowy łańcuch połu
dnikowy biegnie od północy na południe w odległości 100-200 km 
od wschodniego wybrzeża wyspy prz'ez: Andriba, T ananarive, 
Ambositra, Fianarantsoa i Betroka. · 

Pomiędzy Andriba i Tananarive ten łańcuch schodzi się 
z łańcuchem 1911 r. pomiędzy Tananarive-Mażunga, oraz na po
łudnie od Tananarive z triangulacją przedwojenną, biegnącą 
wzdłuż osi wyspy. Z poprzednich obserwacyj zachowano jedy
nie obserwacje wykonane w 1911 r., wykonane na pierwszym 
odcinku pomiędzy Andriba i Tananarive. Łańcuch południkowy 
zachodni w głównych zarysach przebiega równolegle do kanału 
Mozambickiego w odległości 80 - 120 km od wybrzeża, mając 
tylko kilka wierzchołków wspólnych z poprzednią triangulacją 
z lat 1900-1901. Oba łańcuchy południkowe są związane ze sobą 
trzema łańcuchami równoleżnikowemi o długości 200 - 300 km, 
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przechodzącemi przez szereg miejscowości na pół~ocy n~ wy
sokości Andrib~ w środku Ambo~itra i na południu pomiędzy 
Betroka i Benenitra. . h b h 

Powyższa sieć triangulacyjna . opiera s!ę na tr.zec azac 
geodezyjnych· baza Tananarive zmierzona p1erwotme w 1911 r., 
lecz przedłużona o 1902 m (całkowita dł~gość. 1136_6 .m!, baza 
kontrolna zmierzona, w 1930 r. w połu~10weJ ~zęsc1 srodko
wego łańcucha południkowe~<;> i wreszci~ trzecia baz~, dotąd 
jeszcze nie zmierzona w pobhzu styku łancucha połudmko~~~o 
zachodniego i trzeciego łańcucha poprzeczn~go. ?unkt wyJscia 
spółrzędnych pozostał ten sam co poprzedmo, t. J. obserwator
jum w T ananarive, którego długość geograficzna ~ostała przy 
pomocy sygnałów radjowych wyz~aczona P<?nowme ~ 1925 r. 
Różnica z poprzedniem wyznaczemem wynosi około 5 . 

X. Od 1925 r. wykonano także szere~ triangul~cyj miejsco
wych, uzupełniających, jak również zdJęc topograf1cz~ych. Te 
prace prowadzone na znacznym obszarze mało ,zalud~onym na 
zacho

1
dzie wyspy, zamieszkałym pr~ez Sakala~ow zostały prze

prowadzone przeważnie ze względow ekonom~cz~ych: ~P· pr~y 
poszukiwaniu źródeł nafty lub przeprowadzemu irygacJi okohc 
suchych a bardzo urodzajnych. Na południo-wschód od Tulear 
badania' topograficzne objęły mało znane i zbada~e tereny ~ę
glowe wreszcie badanie złóż złotonośnych, pomiędzy A~drkba 
i Mae~atanana, spowodowały powstanie dokładnych map teJ o o-
licy obejmując około 20 0000 km'. . 

' W niektórych okolicach rów~ież .ze wzgl_ędów ekonomi
cznych (Tananarive, Antsirabe Br1c~aville) ~z1ęto . szereg pla
nów w skali 1:20 OOO oraz plany miast Ants1rabe 1 M:anakara 
w skali 1:5 OOO. Te nowe mapy i plany są oparte bądz na da-
wnej triangulacji. bądź na nowych punktach. . 

Powyższe prace przeważnie były prowadzo!le zg~dme z po
przedniemi zasadami - tylko tytułem próby 't' 1edne1 z grup 
zastosowano uproszczony sposób zdjęć w .~kah 1:100 OOO, '!-wz_gljd
niając jedynie rzeźbę terenu bez niwelac)l. W, ten sposob J~ en 
topograf w ciągu 5 miesięcy może opracowac ar~usz o~eJ!llu
jący 1400 km', co daje jako wydajność pracy yv ~1ągu m1es1ąca 
300 kmt (dwa razy tyle co w przypadku zd1ęc1a normalnego 
w skali 1:100 OOO). . • l 

Również w ostatnich latach zorgamzowano pr~ce . mwe a-
cyjne. Dwa mareografy zostały ustawione w dwu wielk1c~ por
tach wyspy Tamatave i Mażunga. Te przrrządy po dłuz~zym 
okresie obserwacyj pozwalają na wyz~ac~eme śre_d~1eg~ poz10!11u 
Oceanu Indyjskiego i kanału Mozambickiego. Siec mwelacy1na 
wzdłuż linii kolejowej Tamatave -Tananarive (368 km) została 
zaobserwowana w 1927- 28 r. . . 

Następnie w czasie najbliższym zostame zakończny ciąg 
niwelacyjny w'zdłuż „Szlaku Zachodniego''. na długo~ci 500 ~ 
od Tananarive do Mażungi. Wszystkie te ła?cuchy _mwelacyJrt 
są obserwowane tam i z powrotem. ~racE; mwel~cy1ne poz~o ą 
na wyznaczenie wysokości dokładne) wielu m1e1scowośc1 na 
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wyspie, jak również wysokości bezwzględnej punktu wyjściowego 
całej triangulacji - Obserwatorium T ananarive. 

W wielu miejscowościach są założone repery niwelacyjne, 
będące pod opieką bądź Ministerstwa Robót Publicznych, bądź 
Służby Hydraulicznej rolniczej. Zamierzono prowadzić dalszą 
niwelację wzdłuż linij komunikacyjnych. 

XI. W porównaniu z okresem poprzednim, w pracach geo
graficznych wprowadono po wojnie szereg ważnych zmian. Prze
dewszystkiem w 1925 r. wprowadzono zgodnie z uchwałami 
Międzynarodowej Unji Geodezyjnej elipsoidę Hayforda, jako 
elipsoidę odniesienia, oraz zamiast spółrzędnych geograficznych, 
systematycznie używano spółrzędnych prostokątnych, Wreszcie 
major Laborde, szef służby geograficznej Madagaskaru, opraco
wał nowy rzut kartograficzny, bardzo dogodny z punktu widze
nia geodezyjnego, w którym zniekształcenia długościowe są jak 
najmniejsze. Rzut Laborde'a jest to rzut wiernokątny typu pa
rabolicznello, Oś rzutu tworzy z kierunkiem południka kąt 21 ° 
(llradów} i przechodzi równolegle do wschodniego wybrzeża wys
py. Środek rzutu znajduje się na przecięciu równoleżnika 21 gra
dów na południe z południkiem 49 gradów na wschód od Paryża. 

Wprowadzenie tego rzutu spowodowało również pewne 
modyfikacje w układzie kartograficznym, który jest pochodnym 
rzutu, zastosowanego do miljonowej międzynarodowej mapy 
świata: jeden arkusz tej mapy obejmować będzie tutaj 200 arku-

. szy w skali 1:100 OOO, Każdy arkusz w rzucie wielościennym 
zawiera 24' w szerokości i 18' w długości, co daje dla średniej 
szerokości Madagaskaru powierzchnię 1400 km2, bardzo bliską 
tej, którą obejmował arkusz prostokątny dawnej mapy w skali 
1:100 OOO. Ramka arkusza jest podzielona na stopnie (długości 
odniesione od Greenwich), zaś siatka na mapie jest gradowa 
w odniesieniu do południka paryskiego. Oprócz tego, na nowych 
arkuszach wrysowano w czerwonej barwie sieć kwadratów kilo
metrowych. Ogólne zestawienie mapy w skali 1:100 OOO obej
muje 488 arkuszy, w których na 116 częściowo zajmuje ląd. 
Dotychczas w tym układzie w skali 1:100 OOO wydano 15 arkuszy. 

Xll. .Streszczając nasze wywody w 1930 r., stan prac geo..: 
graficznych na Madagaskarze jest następujący: prace topogra
ficzne obejmują 62000 km1 (10°/0), 25000 km1 (4°i

0
} pokrywają 

zdjęcia topograficzne mniej dokładne; zdjęcie wywiadowcze po
krywają 450 OOO km• (75°/o), zdjęcie wywiadowcze bardzo przybli
żone 65000

1 
(11°/0). Z powyższego widać, że prace geograficzne 

na Madagaskarze znajdują się na dobrej drodze rozwoju; prace 
te rozwijały się równolegle do postępów okupacji francuskiej; 
śmiało rzec można, że prace topograficzne w tym przypadku 
bezpośrednio owocnie współdziałały ze zwycięstwem i koloni
zacją. Należy życzyć, aby prace geograficzne na Madagaskarze 
w dalszym ciągu stale się doskonaliły i Madagaskar, pod wielu 
względami uprzywil~jowany co do swojego położenia i bogactw 
naturalnych, stał się także krajem wyjątkowo uprzywilejowanym 
pod względem doskonałości opracowania geograficzneS!o. 

ue - (Przełożył. J. Kr.). 

RESUME 

LES TRA VAUX GEOGRAPHIQUES a MADAGASCAR. 
CoL Ed. de Martonne. 

I Les conditions locales sont plus favorables pour .l'lex~cut}on de~ travaux 
e .hi ues a Madagascar que dans les autres grandes co on1es ran~atses. 

g ograp q • . l G ll'e . . a ete le premier gouverneur de Madagaacar. 
accord~it t:e g;::~de i:p:r~~n~1 a posseder aussitót que possible une carte 

d'ensemble. . • hl e et qui 
111. c· est Gallieni qui etablit le pr!mter protramme geograp qu 

accorda lea credits necessaires a son execuhon. t ra hi ue 
IV. La realisat~on de .c~ progra.mme est l'~e~;:: 1sJur~905tp:tbtt !ne 

de r Etat-'!1ajor, or!l~msme mih~ate f qui, e~e!:~~le nde l'il~. dressa et impńma une 
lńangulabon ex~ed1ee donn5a00n 000.:r:eecouvrant la totalite de la colonie. 
carte de reconna1ssance au • B t h · 

V En 1906 apres la rentree en France de Gallieni, le ureadu„ opdogratp die-
. • S i • hi ue de Madagascar, "pen an aue est remplace par le erv ce geograp q · ff' t s C'est a ce service 

l'adminiatration civile, mais dote de ressources m!u isan e : 
qu'il appartiendra d'entreprendre la carte topog~apbique re~ut.er;, 

1 
tt art 

VI. Le 2-e plan a ensemble fixe l'ordre d urgence swvant eque ce e c e 
reguliere devra etre conduite. 1 'te de 1906 

VII. L'execution de ce programme .a ete poursuivie ave~a:!u ;; feuilles au 
a 1914. Les re,ultats geogrt!phiques ~ondt1stenlt en,.:n: !:~:fe de l'ile, qui est la 
lClO 000-e, couvrant 42 OOO kilom. carr„s a~s a r.,,.,o . 
plus importante au point de vue demographaque et econom1que. t 

VIIl. Les operations sur le terrain, .i~terrompues en 1914: neet~=pd::e:u 
qu'en 1925. Les moyens materiels et płcun1a1res accordde; 1epuls c 
Service geographique de Madagascar sont tres ~argement vet:PP /' 1925 a 1931 

IX. Une nouvelle triangulation primordrale est exec~ e e b u ou 
dans d'excellentes conditions techniques et en utilisant des 1nstruments ea c P 
plus precis que ceux employes anterieurement. . l' 

X. Les leves topographiques retuliers au 1~0 ~-e sont execu::s :i!:r e~ 
de 1.925, no~ plus dans le~ r6gdion•1.rfu ~entr: d!ł!n~,c~:: e;o~=i~fte,' d'avenir 
plus,eurs pomts 4e la Region e ues pr se e ) _ Le niveUement de 
(iusqu'a present 12 feuilles couvrant

1 
20 OOOd kil~meldes c::1'm~~ication exislantea. 

precision est commence en 1927 le ong es vo1es e . 
XI Adoption en 1926 d'une nouvelle projection conforme tres perfecht'?nee 

(ProJecti~n Laborde pour Madaga,carł .et .d'un nouveau systeme cartograp ique 
derive de la Carte internationale au milliorueme. f . t t 

1 xn. En resume, actuellement u~ peu plus de l / lO L~: \~a~iu': ~~:gr~pbi~ 
de l'lle est recouverte par la carte reiuhere. au 100 ~:e· d'ttre acbevh. 
ques a Madagascar sont en bonne vo1e malS encore 01n 
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U NAS I ZACiRANICĄ 

PRACE FOTOGRAMETRYCZNE W AUSTRJI. 

Austrjackie Towarzystwo Fot g t • 
zostało w marcu 1907 roku przez r~f rade rtczne istnieje od . 23 lat. Załotone 
tego rodzaju zrzeszeniem naukoweui. . r. dwarda Doletala 1 było pierwszem 

Towarzystwo to w 1908 r. zacz ło d . 
Photogrammetrie", a w 1910 r. przeksitałcil~ ~wać 'Mi'~as Internabonale Archiv fur 
Fotogrametryczne, którego zrze . . ~ na ędzynarodowe Towarzystwo 
~a d,zięki inicjatywie prof. dr. D~~;a~ust;~at~J:\ zos,tało pierwszą sekcją. Sekcja 
;c~1k Tl owarzystwo Fotogrametryczne, iicząc 8;•c:tęk~nowu t 1928 r. w Au~tr-

o a u towarzystwa w okresie zimow m db on w: w em 21 z zagramcy. 
członków, połączone z odczytami Y O ywały się co miesiąc zebrania 
. Austrjacki Państwowy Ur; d p . . 
I stereofotogrametrję ( dla celów kaiastral;aho) wJi s;osu1e !otogrametrję naziemną 
w gospoparce rolnej jak równiet w celachc t ' : sf:worzenaa podstaw technicznych 

opo5 ra 1cznych. 
I. Ste reofotogrametrja t 

nie starych planów katastraln eh w 1 zaa ~·o~anla do kata.tra. Odnawia
j ?granicza się prawie wyłącz!ie do ~~:nVUJe Się dla całych gmin lub ich części 
mieść, celem przygotowania podstaw d rnz'!aczonych do zabudowania przed
nych, dla których nie wystarcza skala t?stniW.Y. onanhta planów zabudowy i reguJacyf-

K e1ącyc planów 1 · 2880 
oszt nowych pomiarów ponoszą z kl ó . . . . 

czem wydatló gmin ograniczają się do do ( e r. wnom1ern1e rząd i gminy, przy
ków lokomocji, oraz mater'ału d 5 arcz~ni:i, tądanych pomocników i środ
cyjny~h i poligonowych, jak rów~}:i~t<j~w::11ic I zbrd~~ania punktó_w tr iangula-
częśc1owo ~ naturze, częściowo w gotówce. ance arJę, koszty gminy ponoszą 

Orygmały planów książki polo k' d 
się własnością państwa 'gminy zaś ot:':yem, s~ aced, . aw_nek plany, klisze i t. P· stają 

S ' u1ą o p1sy I opje. 
tereofotogrametrja znajduje głó · t • 

warstwicami nowych planów katastraJny:h•e zkst'i°~~:
1 

b1) w celu uzupełniania 
do 1 m, zależnie od ukształtowania t w s a 1 · u 1 : 2 OOO w odstępach 
nowych pomiarów katastralnych. erenu, oraz 2) w celu stworzenia podstaw dla 

1. Uzupełnianie warstwicami now h l d ~ 
wykonania planów katastraln eh yc P an W Ratastralnych. Podstawę do 
gonometryczna i poligonowa. y Dokł:Jn~;;ioc) ~ter~of.otogramefri_i stanowi sieć try
grametrycznych odpowiada nao ół d kł po O .ema I wy~o~o§c1 stanowisk foto
trygonometrycznej; dokładność pu!któw o k ad~ośc1 liołotema t wysokości podstawy 
wyn9si średnio ± 10 cm w przesunięc'i~ be onyc (zadohmol c~ zdjęć f~tograficznych, 
± 16 cm w odległości i ± 6 cm w w kocśz'?'em O c Y en1e od kierunku), oraz 

Zdj · t f yso o c1. 
ęc1a s ereo otogrametryczne wykonyw . ł . 

ł?wemi. Autogramełryczne O racow . · a się ąc;1m~ z pomi~rami szczegó
s1ę na niebieskich odbitkach/ hn1e m.apin (uzupełnienie warstwicami) odbywa 
przerwy uzupełnia się sposobe~o";!ch . o~gma ych pSlanów kata~tralnych. Powstałe 

yme rycznym. porządzame matryc drukar-
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.Jdcb ze względu '?'a ~kurcz papie~u a~kuszy, od~ywa si~ w. ten sposób, ż.e nanosi 
się warstwice part1am1, dopasowu1ąc Je dokładme do s1atk1 arkuszy orygmalnych. 

Następnie treść dopełnionych warstwicami oryginalnych arkuszy przenosi 
lic sposobem prześwietlenia na płyty aluminjowe. Pó:tniej zapomocą grawiury 
wykonywa się 2 płyty drukarskie - klisze: jedną z planem warstwicowym, drugą 
z planem sytuacyjnym. Przy pomocy tych dwóch płyt o jednakowej podziałce 
motna wykonać dalsze plany z warstwicami lub bez nich. 

Od 1927 do 1929 roku zaopatrzono w ten sposób w Austrji Dolnej i w Styrii 
w warstwice szereg nowych planów, pomierzonych metodą poligonową, służących 
dla celów rozbudowy, regulacji, meljoracji i t. p. 

W skali 1 : 1 OOO i 1 : 2 OOO (warstwice co 1 m) wykonano: 3152 ha. o łącznej 
powierzchni rysunku 5,5 m2• 

Do tych prac użyty 393 pary klisz i wykonano 153 stanowisk fotogra
metrycznych, oraz 896 punktów fotogrametrycznych (puntów kontrolnych). 

Wzniesienie nad poziom morza wynosiło od 40-450 m. 
Opracowany teren zawierał: 26 % roli, 31 % łąk i pastwisk. 32 % lasów 

oraz 11 % winnic. 

2. Stwarzanie podstaw dla nowych pomiarów katastralnych. Polega ono 
przedewszystkiem na określeniu punktów podstawowych wzdłuż linji granicznych. 
mierzonych obszarów. Zamiast dawnej metody stolikowej, używa się stereofotogra· 
metrji, która, ze względu na swą dokładność, znajduje zastosowanie w rejonach 
wysokogórskich, przy pomiarach lasów na stokach górskich hal. jak również na 
nieutytkach. a więc na terenach małowartościowych. z mniej lub więcej niepewnemi 
lub trudnemi do oznaczenia linjami granicznemi, dla przedstawienia których wystar
cza skala 1 : 4 OOO lub 1 : 5 OOO. Linje graniczne w terenie ustala komisja, następnie 
zostają one uwidocznione zapomocą odpowiednich znaków. Położenie stanowisk 
i fotogrametrycznych punktów pomocniczych jest wyznaczane z punktów triangu
lacyjnych, a do wyrównania błędów obserwacyjnych używa się metody najmniej
szych kwadratów. 

. Przy obieraniu stanowisk fotogrametrycznych zwraca się uwagę, aby wszyst-
kie. nowe punkty, uwidocznione zapomocą znaków. mogły być wyznaczone conaj
mmej z dwóch stanowisk. Rysunek wykonywa się na papierze z naniesioną siecią 
hektarową. Współrzędne nowych punktów odczytuje się wewnątrz sieci kwadratów. 

. W okresie sprawozdawczym wykonano w Tyrolu kilka prac, służących dla 
podziału obszarów leśnych, założenia katastru, lub ustalenia granic własności. 
Prace te w skali 1 : 2880 lub 1 : 4 OOO wykonano na obszarze 9764 ba. Użyte przy
tem 362 pary klisz i określono 120 stanowisk fotogrametrycznych oraz 1155 pun-
któw fotogrametrycznych (kontrolnych). • 

Wzniesienie nad poziom morza wynosiło od 1400-2870 m, a wzdlędne róż
nice wysokości od 1000- 1500 m. 

Opracowany teren zawierał: 17 % łąk i pastwisk, 60 % lasów, oraz 23 % skał. 
Ogółem w okresie sprawozdawczym pomierzono dla celów katastralnych 

11 426 ha, dokonywując zdjęć na 273 stanowiskach fotogrametrycznych przy użyciu 
75~ par klisz. Na jedno stanowisko fotogrametryczne przypadają przeciętnie 3 pary 
klisz, 55 fotogrametrycznie wyznaczonych znaków granicznych oraz około 42 ha 
powierzchni. 

O. Stereofotogrametrja w zaatoaowanla do atworzenla pod· 
•ław technicznych dla celów agrarnych. Stosowanie stereofotogrametrii 
o~r~nicza się głównie do terenów wysokogórskich. Prace pomiarowe na wniosek 
muusterstwa rolnictwa i lasów przeprowadza się wspólnie z pracami urzędów 
rolnych w ten sposób, że intynierowie rolni zajmują się ustaleniem starych i no
W:Ych granic, jak równiet umowami z właścic!ielami gruntów, zaś in.tynierowie-mier
nicy - jedynie pracami pomiarowemi. a przedewszyslkiem triangulacją i zdjęciami 
stereoskopowemi. 

Urzędy rolne otrzymują od państwowego urzędu pomiarowego współrzęned 
Punktów triangulacyjnych i punktów fotogrametrycznych (punktów kontrolnych), 
odręczne kopje autogrametryczne rysunku w skali 1 : 4 OOO i siatkę dalszego ciągu 
map .w lej samej skali, jak również kopje zdjęć stereoskopowych z naniesionemi 
na nie fotogrametrycznie znakami i linjami 

Zdjęcia stereoskopowe opierają się równiet i tu na nowej tńangulacji. 
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. Do uwidocznienia punktów granicznych używa się drewnianych białych 
tablic formatu 70 X 100 cm, Tablice te są wykonane z lekkich deseczek, złączo
nych drutem i dają się składać. Są one bardzo tanie i dają się łatwo przenosić 
z miejsca na miejsce. Umieszcza się je przeważnie na drzewach, znajdujących się 
na punktach granicznych, albo w ich pobliżu. Określenie ich położenia wzl!lędem 
wyznaczonych punktów granicznych odbywa się w ciągu ich budowy. Wybór 
stanowisk fotogrametrycznych odbywa się tak, aby wszystkie nowe punkty i linje 
graniczne mogły być wyznaczone conajmniej z dwóch stereogramów, Określenie 
położenia i wysokości stanowisk fotogrametrycznych odbywa się zapomocą teodo
litu na podstawie sieci trygonometrycznej IV rzędu. Pracę autogrametryczną prze
prowadza się na papierze rysunkowym z naniesioną na nim siecią hektarową. 
Konstrukcję położenia punktów nowych z dokładnością do 1/ 10 mm przeprowadza 
się zapomocą stereoautografu. 

Współrzędne stereofotogrametrycznie wyznaczonych punktów odczytuje się 
wewnątrz sieci kwadratów. Rysunek autogrametryczny zawiera wewnątrz sieci 
hektarów punkty nowe, wyznaczone trygonometrycznie i fotogrametrycznie, wszyst
kie nowe punkty i linje graniczne, oraz wszystkie dane wzięte z fotografji, potrzebne 
do dalszych technicznych prac rolnych, a więc dotyczące pokrycia gruntów 
i ukształtowanie terenu, z warstwicami 10 m, wzgl. 1 m, odpowiednio do tego 
w jakiej skali został wykonany rysunek, a więc 1 : 4 OOO lub 1 : 5 OOO, względnie 
1 : 1 OOO - 1 : 2 ooo. 

W okresie sprawozdawczym wykonano kilka prac w Przedarulanji (Vorarlberg). 
Karyntji i Salzburgu w skali 1 : 1 000, 1 : 4 000 i 1 : 5 OOO dla celów komasacyjnych 
i regulacyjnych. Do pokrycia 12 700 ha, o łącznej powierzchni rysunkowej 14,9 m', 
użyto 425 par klisz i określono 155 stanowisk fotogrametrycznych, oraz 2651 pun
któw fotogrametrycznych (punktów kontrolnych). 

Wzniesienie ponad poziom morza wynosiło od 800- 2600 m, względne róż
nice wysokości od 200 - 1700 m. 

m. Stereofotopametrja na udugach topopafjl. Założony 
w 1921 r. Paóatwowy Urząd Pomiarowy dostał polecenie przeprowadzenia przer
wanych prac nad odnowieniem starych map, oraz stworzenia podstawowego ma
terjału dla wykonania nowych map, któreby jednocześnie mogły zaspokoić potrze
by wszystkich gałęzi administracji i nauki, obrony paóstwa i gospodarki narodowej. 

Cel ten mógł być osiągnięty przedewszystkiem przez wykonanie nowej 
triangulacji I - IV rzędu, przez użycie odpowiednich przyrządów topograficznych, 
oraz przez zastosowanie stereofotogrametrji. 

Przy współpracy auatrj. rady pomiarowej postanowiono wydać nową mapę 
warstwicową w skali 1: 50 OOO w kilku kolorach. pod nazwą „mapa austrjacka". 
Prace pomiarowe w terenie wykonywują urzędnicy Paóstw. Urzędu Pomiarowego, 
czystorys prac polowych, drukowanie i powiększanie należy do instytutu karto· 
graficznego, (dawniejszego Wojsk. Instytutu Geograficznego w Wiedniu). Zdjęcia 
stereoskopowe, poprzedzające pomiary topograficzne, wykonywa się według ustalo
nego na kilka lat naprzód programu prac, który przedewszystkiem uwzględnia 
potrzebę map dla turystyki i podróży. 

Geodezyjną podstawę zdjęć stereoskopowych stanowi sieć trygonometryczną 
IV rzędu, na podstawie której wyznacza się położenie i wysokość stanowisk foto
grametrycznych, oraz wszystkich innych fotogrametrycznych punktów pomocniczych. 
Stanowiska fotogrametryczne i inne punkty pomocnicze stabilizuje się w terenie 
i opisuje tak, że stanowią one dla topografa cenne uzupełnienie sieci trygonome
trycznej ze względu na swe dokładne określenie. 

Pomiary stereoskopowe wykonywa się według programu pracy, ułożonego 
na podstawie istniejących map, który przewiduje pokrycie zdjęciami od 75° /

0 
do 

90 % terenu. W gęsto zaludnionych (bardzo rozcdonkowanych) terenach stosuje 
się autogrametrję w podziałce 1 : 12 500, a w terenach wysokogórskich w podz. 
1 : 25 OOO. W pierwszym wypadku pomniejsza się fotograficznie plany dla celów 
pal'latwowego urzędu pomiaru kraju do skali 1 : 25 OOO. 

W latach 1927 - 1929 wykonano l!łównie w Alpach szerel! prac fotograme
trycznych dla celów topograficznych o łącznej powierzchni 4128 kmi, przyczem 
użyto 529 stanowisk fotogrametrycznych, 1464 par klisz. oraz 1025 punktów foto
grametrycznych (znaków kontrolnych). 
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Prace te obejmują 61 arkuszy o powierzchni rysunkowej 11 m2• 

Na jedno stanowisko fotogrametryczne przypada przeciętnie 3 zdjęcitryaste-
owe na jedną zaś parę klisz, oprócz istniejących punktów trygonome cz-

reos:-o\ ło' 1 punkt kontrolny fotogrametryczny i okrągło 2,8 kml ter~nu_. . 
nyc ' z O 

ośród prac dla celów naukowo-doświadcza~nych nale~y wyn_iienić to.mia~ 
,tereofot~grametryczny położenia lin pro~u na Duna1u przy róznych Jego o ciąże 
niach i położeniach względem nurtu rzeki. 

IV. Aerofotogrametrja. z powodu braku odpo"?edniego samolotu 

prace ae~ofotogramet~~~:k~ 7er!:i:~ ;oiu~~:;it:_ b~!t1lend::ed~w':t 
1!!8 

zb·y~~ 

::!~~!uardnakrz;~t; teren Austrii specjalnie nadaje się ~do .POD>;iarów 1~:~t0 ~01~:: 
n eh Jeszcze od przedwojennych czasów znaJ u1ą się .w 

~:~J~gr~fy · O rei-Zeiss, których pełne wyzyskanie leży w interesie paóstw~. 
Aerofotogrametrja w Austrji ogranicza się do tej pory do sporządzania fo_t>" 

planów na terenach płaskich i fotoszkiców na terenach gór.rstycb h (b_ek w::\:;fai 

Zdjęcia lot1ic.~e :łużą b P::!en:i~tki;:mii cde~ó';;0t!~~tra :~1:r to~;g:aficznych, :~~z~;~iJ: :cl~r:n~~c nieobjętych przez: terrofotogrametrję. _Przetwarzlł!1ie ly~o-
. k r 1 4 OOO Jako podstawy do przetwarzania używa się P an w 

k!~:tr~fu;b~ :~ie/szony~h do odpowiedniej sk.i.li, które dają taką ilość punktów 
wpasowania, że tylko w rzadkich wypadkach trzeba oiu:e~lać ~owe .. 

Główną cechą tak przeprowadzonej pracy jest 1e1 taniość i . dos!ateczna 
dokładność . Do zdjęcia służy szeregowa k_amera lotnicza na ~tony ~e1ssa h fi~~n..; 
kamera Heydego z kasetami na błony i khsze. Do opracowarua ~pec1a nyc i 
lotniczych Zeiss-Ikon używa się aparatu Correx; do l?rzetwarzania zaś - przet'7'or
nika Hugershoffa (16 przetworzeó w ~-godzinnym dniu pracy\ 2404 zdjęcia 

W ten sposób zostały w okresie sprawozdawczym wy onane 
na obszarze 1074 km1• 

Streścił z „Archiv f. Photogrammełrie", tom III, cztść I z 1930 r. 

Mjr. Z. Paluch 

lrt14o111otc1 Sł. Oeov, 16. 241 -



SPRAWOZDANIE 

MIĘDZVNARODOWY KONGRES GEOGRAFICZNY W PARYŻU. 

Szybkie tempo współczesnego życia nie pozostaje bez wpły
wu na świat naukowy. Zwiększyło się i tutaj tempo prac i szyb
ciej po sobie następują ich kolejne etapy. 

Oto zaledwie trzy lata minęło, jak zaznajamiałem czytelni
ków „ Wiad. Sł. Geogr.11 z przebiegiem i rezultatem kongresu 
geograficznego w Cambridge. 1) W ciągu tych trzech lat, ileż 
nowej drogi przebyto, ileż nowych, nieoczekiwanych otwarło się 
przed nauką geograficzną horyzontów. Niestrudzone wysiłki 
szkół, służb i warsztatów naukowych wszystkich krajów cywili
zowanych mogą poszczycić się naprawdę wspaniałemi wynikami, 
których imponującą rewją był Kongres międzynarodowy, odbyty 
we wrześniu r. b. w Paryżu. 

Kongres Paryski wyróżnił się przedewszystkiem nadzwyczaj 
starannem przygotowaniem. Komitet Organizacyjny Kongresu. 
-:V por.ozumieniu z Zarządem międzynarodowej Unii Geograficznej 
1 wybitnymi uczonymi, pracującymi w dziedzinie geografii, już 
na rok przed kongresem ustalił program jego prac w postaci 
czterdz~estu pytań, rozesłanych następnie wszystkim przyszłym 
uczestmkom. 

Pytania były następujące: 
a) w dziedzinie topogralji i kartogralji. Jak ulepszyć metody 

topografji wysokogórskiej? Jak zorganizować prace aero
fotogrametryczne celem ich zastosowania do topografii? 
Jak ulepszyć przedstawianie terenu na mapach? Jak osiąg
nąć w krótkim czasie dostatecznie dokładne mapy krain 
podzwrotnikowych? 

b) w dziedzinie geogralji fizycznej: Jak badać dawne zmiany 
klimatu? Jak określać i studjować klimaty lokalne? Jak 
przezwyciężyć trudności, nastręczające się przy badaniach 

1
) Ob. Wiad. Sł. Geogr. 1928, str. 234-247. 
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hydro~raficznych rzek wypływających z lodowców? Jak wy
tłumaczyć stałe powtarzanie się tarasów rzecznych na pew
nych określonych wysokościach? Jak wyróżniać i badać daw
ne powierzchnie erozji? Jak przewidzieć możności i skutki 
samorzutnych zmian kierunku rzek i jak im przeciwdziałać? 
Jak odróżnić skutki erozji podziemnej od naziemnej? Jakie 
szczególne warunki erozji panują w krajach podzwrotniko
wych i jak wpływa na tę erozję okres suszy? Jaki jest 
wpływ podłoża oraz klimatu na przebieg rozwoju wydm? 

c) w dziedzinie geogralji roślin i zwierząt: Jak zorganizować 
badania flory i fauny górskiej? Jakim jest wpływ człowieka 
na rozsiedlenie innych istot żywych? Jakiem jest pocho-
dzenie roślin uprawnych? · 

d) w dziedzinie geogralji człowieka: Jak klasyfikować i porów
nywać ze sobą osiedla wiejskie rozmaitych krain świata? 
Jakie prawa rządzą rozmieszczeniem przemysłów? Jak pow
stają i rozwijają się miasta? Jakie zmiany zachodzą obecnie 
w rozsiedleniu i sposobie życia ludzi w krajach podzwrot
nikowych? Jak zorganizować szybkie transporty w tych kra
jach? Jak ulepszyć sposoby nawadniania pól, używane przez 
ludność krajów ubogich w wodę? Jak badać możliwości zużyt
kowania wód płynących dla otrzymania energji elektrycznej? 

e) w dziedzinie geografii historycznej: Poznanie podstaw dzi
siejszej kartografii, zaczynając od XVI wieku; badania kry
tyczne dawnych itinerarjów oraz dokumentów kartograficz
nych; opracowanie map paleo-geograficznych, przedstawia
jących środowisko, w którem przebywał człowiek przedhi
storyczny; opracowanie mapy Imperium Rzymskiego w skali 
1: 1 OOO OOO; publikowanie reprodukcyj dawnych map. 

f) w dziedzinie nauczania geogralji: Miejsce geografii w szkol
nictwie powszechnem i średniem; rola ćwiczeń praktycznych 
w tem nauczaniu. 

. Widzimy, że program przewidziano nadzwyczaj szeroki 
1 ~óżnorodpy. Poza kwestjami, długi czas już będącemi przed
m!otem badaó, dla których nieraz tworzono specjalne komisje 
m~ędzynarodowe (tarasy rzeczne, osiedla wiejskie, wahania 
kdlim";tu, flora i fauna górska, mapy paleo-geograficzne, repro-

ukcie dawnych map) - widzimy tu cały szereg zagadnień 
n
1
.owych,Snieporuszanych jeszcze dotychczas w literaturze geogra

.1cznej. wiadczy to o tem, że jesteśmy obecnie istotnie w fazie 
!D~ensywnego rozwoju geografji i ciągłego rozszerzania się pola 
JeJ dzjałalności. 

Srodowiska naukowe całego świata odezwały się na to 
wezwanie. Na kongres zapisało się 900 członków, z których 
sześc!uset kilkudziesięciu przybyło do Paryża. Z czterdziestu 
8.ześc1? krajów1 należących do Międzynarodowej Unji Geogra
ficznei. zgłoszono 287 referatów1 jako odpowiedź na postawione 
Pftania. 

* * * 
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Kongres otwarto we środę 16-go września, o godzinie 15-ej, 
w wielkiej auli Sorbony, w obecności marszałka Franchet-d'Espe
rey. Generał Bourgeois, dawny szef Wojskowej Służby Geogra
ficznej, a obecnie wiceprezydent Akademii Umiejętności, ogło
sił otwarcie kongresu, witając przybyłych członkówj następnie 
przemawiali w imieniu delegacji włoskiej generał Vacchelli, ame
rykańskiej - prof. Bowman, polskiej - prof. Romer i egipskiej 
Fakhry Pasza. Po przerwie, w czasie której przygrywała muzy
ka Gwardji Republikańskiej, oraz po informacjach udzielonych 
przez sekretarza generalnego Kongresu, prof. de Martonne'a, za
brał w imieniu Rządu. głos minister oświaty p. Mario Roustan. 
Dziękując delegatom cudzoziemskim za liczne przybycie, wyraził on 
żal, że niektóre kraje, ja~ Niemcy, Austria, Bułgaria, nie zdobyły 
się dotąd na współpracę z innemi narodami przez przysłanie 
swoich delegacyj; wyrażając swój podziw wobec nadzwyczajnego 
rozwoju nauki geograficznej i wspaniałych osiągniętych przez 
nią rezultatów, zaznaczył on, że lwią część tego powodzenia 
zawdzięczać należy głębokiemu zamiłowaniu geografów do prze
dmiotu ich badań, które wciąż ich pobudza do coraz dalszych 
niestrudzonych wysiłków. 

Właściwe naukowe obrady Kongresu otwarto 17-go września 
rano, w nowym kompleksie gmachów Sorbony przy ulicach Piotra 
Curie i Saint-Jacques. Sekcja I, topograficzno-kartograficzna, 
obradowała w audytorjum instytutu matematycznego imienia 
Henryka Poincare; sekcja II (geografii fizycznej) i V (geografii 
historycznej) - w Instytucie Geograficznym, gdzie urzędowały 
również biura kongresu; sekcje III (geografii roślin i zwierząt) 
i VI (bibljograficzno-wychowawcza)- w małem audytorium insty
tutu matematycznego, wreszcie sekcja IV (geografji człowieka) -
w instytucie hiszpańskim. 

W sekcji I obrady zaczęły się od wielkiej debaty na temat 
fotogrametrii powietrznej. Płk. De Fontanges z Francuskiej 
Służby Geograficznej zdaje sprawozdanie ogólne z zastosowania 
tej metody do zdjęć w dużych skalach (1: 10 OOO i 1: 20 OOO}, wy
konywanych przez Służbę. Metody, wypracowane w czasie 
Wielkiej Wojny, od roku 1918-go zostały zastosowane do zdjęć 
zarówno katastralnych, jak i topograficznych. Od roku 1921 wy
konywane są corocznie zdjęcia aerofoto dla celów zarówno zdjęcia 
oryginalnego jak i reambulacji. W ciągu dziesięciu lat zdjęto 
fotogrametrycznie ogółem około półtora miliona hektarów, prze
ważnie w skali 1: 10 OOO. Wyprostowane zdjęcia, odbite w ko
lorze niebieskim, służą za podstawę topografowi, który je dopeł
nia metodą stolikową i wykreśla ostatecznie. Koszt zdjęć wy· 
nosi około 20 fr. za hektar. 

Szwajcarzy również stosują metodę aerofoto zarówno w ka
tastrze, jak i w topografii. Zdjęcie wysokościowe, otrzymane 
sposobem aerofoto, zostaje u nich dopełniane przez zdjęcia ste
reoskopowe powietrzne tam, gdzie powstają luki skutkiem niedo
stępności albo trudnej widzialności pewnych partyj. Przy ream
bulacji wprawni topografowie posługują się zdjęciami niewy
prostowanemi. 
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We Włoszech oraz w Anglji fotogrametria nie wyszła 
jeszcze całkowicie ze stadium eksperymentowania. W obu ty~h 
krajach poszukiwane są najekon<?miczniejsze metody połączema 
topografii ziemskiej i powietrzne), 

Służba geograficzna Maroku, która już przed trzema laty 
w Cambridge przedstawiła bardzo ciekawe re~ultaty swyc~ 
zdjęć wywiadowczych, obecnie może s~ę poszczycić n~dzwycza~ 
szybkiem zakończeniem prowizo.ryczneJ mapy tego ~r.aJu w skah 
1 : 200 OOO. Mapa ta, wystarczaJąca dla potrzeb biezących, za
wiera błędy lokalizacji dochodzące czasem ~o . _2 km, ale to 
w miejscowościach, odległych o 90 km od na1bhzszego reperu 
geodezyjnego. . . 

Wiele zainteresowania wzbudził referat Węgiersluego Insty
tutu Geograficznego p. Jefedvey'a. Na ró_wninach stos~je się ta~ 
fotografje powietrzne zd1ęte z wyso~ośc.i 3600 m, a wi~c w skali 
około 1 : 17 500; fotografie te następme się wyprostow'-!Je, równo
cześnie powiększając je do skali 1: 10 OOO. _Sprawdzenie sz~zegó
łów i zdjęcie rzeźby terenu wykonywane Jest metodą stohkową. 
W górach stosuje się stereofotogrametrię powietrzną, opraco
wywaną zapomocą stereoplanigrafu Zeis~'a. Syt~ację otrzymuje 
się z dokładnością do 0,3 mm,. w:arstwi~e w kazdym razie m~ 
mniej dokładnie, niż przy zdJęciu stohkowem, a oszczędnośc 
kosztów wynosi 20° / o• 

Pp. Aufrere i Cholley (Francja) oraz Sziits (Węgry) dali cieka~e 
przykłady najrozmaitszych zastosowań, jakie aerofotogrametr!a 
może znaleźć w geografii. Na skutek tych referatów SekC)a 
przedłożyła Kongresowi do zatwierdzenia r.ezolucję, aby zwa
żywszy ogromny pożytek tych zastosowań ~ postępy aerof~t<;>
grametrji we wszystkich krajach, us~ano~~ono stałą komisJę 
dla międzynarodowej współpracy w dzie~zm1e ~astosowań foto
grafii lotniczej oraz dla międzynarodoweJ wymiany uzyskanego 
tą drogą materiału naukowego. . .. 

W następnej sprawie przedłożonej ~o. rozważama se_kcp, 
mianowicie kwestii topografji wysokogórskie) - głos oczywiście 
przypadł Szwajcarom, którzy n~jbardziej od~zu~ają wady map 
wykonanych dawnemi sposobami. Dla zastąpiema tych starych 
map przez nowe stosują oni wszędzie W: górach ~etodę terrofoto, 
wysyłając co roku w góry 5 do 7-mtu oddziałów fotograme
trycznych, z instrumentami _Wil~a i Zeissa. Ot~zy~ywane w ten 
sposób materjały opracowuJe się stereoautograf1czme. 

W trzeciej dziedzinie, mianowicie dziedzinie ~r~eds~awi.ania 
terenu na mapach, Szwajcarzy znów przedstawili na1obf1tsz': 
doświadczenia. Zarzuciwszy próby rozłożenia na kolory dawn~J 
mapy kreskowej Dufour' a, zwrócili się oni do metody warstwr 
cowej połączonej z cieniowaniem, która jedynie przedstawic 
może teren w sposób matematyczn~e ś~isły, a jednocześn~e wy
raźny i zrozumiały bez potrzeby obJaśmeń. Na przedstawionych 
próbkach map 1 : 100 OOO i 1 : 50 OOO cieniowanie, wykonane w ko
lorze jasnofijoletowym, znakomicie uwydatniło .rzeź~~· zarówn.o 
na białem, jak i na zielonem tle (lasy), nie zaciemmaJąc w naJ-
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mniej~zym stopniu. ry~unku mapy, ~pecjalną uwagę poświęcono 
s~rawie przedstawi~a skał na mapie. Najpiękniejsze przedsta
w!one plansze szwaJcarskie wykonane były w bronzowych warst
w,cach, połączonych z czarnym rysunkiem charakteryst} cznych 
kr~wę~z! skał, oraz. ~ lekkiem cieniowaniem. Referaty w tej 
~ziedz1~ue przedst~wtl1 również Włosi, którzy urządzają dla swo
ich .kres!arzy specJalne studium rysunkowe w górach oraz Fran
cuzi, . ktorzy wypr~cowują u siebie metody podob~e do szwaj
carskich. Stany ZJednoczone, nie posiadając odpowiednio wy
szkolonych kreślarzy, używa!y rysunku cieniowego, otrzymanego 
przez fotografowame modeli plastycznych; dopiero w ostatnich 
czasach su~?gat t~n zac.zęto zastępować przez rysunek wyko
na!]~ ołówlbem htograf1cznym. Z Polski zgłoszono w tej dzie
dzm1e trzy referaty, z których wygłoszono dwa. Dr. Zaborski 
zwr~cał uwagę ~ongresu na konieczność przedstawiania specjal
nem1 symbolami roz~aitych kategoryj drobnych form rzeźby, 
spoty~anych na równmach Europy, Ameryki Północnej, Argen
tyny, Jak wydmy, moren.Y, wąwozy lessowe; autor niniejszego 
sprawozd~m~ przedstawił sposoby wykorzystywania kolorów dla 
prz~dstaw1ama te~e1;1u na mapach, przyczem słuchaczom rozdano 
t~bhce, przedstaw1aJące wycin~k arkusza „Lwów" naszej mapy 
1 , 300 OOO, wykonany rozma1tem1 sposobami. Pod koniec dyskusji 
za~r~ł ~łos prof. Romer w kwestii międzynarodowego ujedno
staJmen1a sposobów przedstawiania terenu. 

Sprawa m':tod wykonywania zdjęć krajów podzwrotniko
wych okazała się bardzo aktualną i ważną ze względu na spo
!Ykane .tam nadzwycza~ trudne warunki terenowe, uniemożliwia
Jące °;teraz. ~ompl~tme ~awet przeprowadzenie triangulacji. 
W dośc dług.1~J pośw1ęconeJ temu debacie najwartościowsze refeRty wygłos1h Francuzi, mianowicie: płk. de Marlonne j kpt. 

ouylau z Frru_icuskiej Afryki Zachodniej, ppłk. Laborde z Mada
g!lskar_u or~z !nspekto! Hubert z Kolonialnej Służby Meteorolo
giczneJ. ZdJęc1a kolonialne francuskie opierają się na gęstej sieci 
pu1;1któw wyz1;1aczonycb astronomicznie, zapomocą obserwacyj 
gwiazd teodolitem lub astrolabją pryzmatyczną oraz kontroli 
zegarka przez odbi?r sy~nałów radiowych. Prze~trzenie pomię
d.zy. tem1 punktami zdeJmowane są dość pobieżnie zapomocą 
~1ec1 marszr~t, ale same punkty podstawowe są na tyle gęste T dokładne, ze ?tr~yman~ ma~a przedstawia wartościowy materiał. 
. ego typu zdJęc1a posiadaJą Afryka Zachodnia Madagaskar 
! znaczł!a ~zęść Sahary; natomiast kolonie bardziej ~cywilizowane 
Jak Alg1erJa,.Jndochi1;1_Y_, posiadają już mapy szczegółowe 1: 100 ooo: 
oparte na tn~ngulacJ1 1 normalnych stolikowych zdjęciach. Bardzo 
piękne próbki tych map oraz imponujące wykresy postępu robót 
wy~taw~ono n:1 ~ystawie Kolonjalnej, w pawilonach Armii Ko
lonJaln~J, AlgierJ1, .Maroku, Indochin i Madagaskaru. Służba 
geo2gra~czna Indochin, która wykonała największą pracę (350 OOO 
km zd.1.ętych w skalach: 1 : 20 OOO, 1 : 40 OOO i 1 : 80 OOO}, wydała 
z okazu Kongresu sprawozdanie ze swych robót. Również i cen
tralna Francuska Służba Geograficzna opublikowała dla Kongresu 
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pecjalne sprawozdanie z prac topograficznych i kartograficznych, 8 
rowadzonych przez nią we Francji, w Algierii, Tunisie, Maroku f Syrii, Sprawozdanie to, krótkie lee~ bardzo t~eściwe, ~ostało przez 

Kongres uznane za wzorowej w związku z mem SekcJa I przedsta
wiła na plenum Kongresu rezolucję, wyrażającą pragnienie, żeby 
podług tego wzoru wszystkie państwowe Służby geograficzne całego 
świata prze~staw~ły swoje. sprawozdania na następny kongres. 
Sprawozdama takie, ponawiane co trzy lata, będą naturalnem do-
ełnieniem sprawozdań, przedstawianych w Międzynarodowej Unji 

Ceodezyjnej i Geograficznej, i znakomicie ułatwią międzynaro
dową współpracę w dziedzinie kartografji. 

Z pośród poszczególnych prac kartograficznych, przedstawio
nych na Sekcji I, na specjalną uwagę zasługują: nowa mapa 
Wielkiej Brytanji 1 : 63360, oraz wielkie geograficzno-statystyczne 
atlasy Czechosłowacji i Francji. 

Nowa mapa Wielkiej Brytanji łączy warstwicowy obraz 
terenu z rysunkiem kreskowym, cieniowym i nawet hypsome
trycznym. Ta zbyt wielka ilość użytych naraz metod nie poz
woliła żadnej z nich dać dostatecznie wyraźnego obrazu: żółto
brunatne kreskowanie jest niedostateczne samo przez sięi pla
styka występuje tylko tam, gdzie wspomaga ją fioletowe cienio
wanie, i gdzie nie zaciemniają rys~nku brunat~e tony bypsome
tryczne, lub zieleń lasów. Mapy me można więc nazwać udaną, 
niemniej jednak stanowi ona bardżo ciekawy eksperyment. 

Atlas Czechosłowacji, drukowany w Praskim Wojskowym 
Instytucie Geograficznym pod kierunkiem Akademii Umiejętności, 
jest wielkiem wydawnictwem, złożonem z czterystu map w ska
lach od 1 : 1 250 OOO do 1 : 5 OOO OOO, na 54-ch arkuszach duże~o 
formatu. Atlas uwzględnia zarówno geografję fizyczną, z geologJą 
i meteorologją, jak również geografię historyczną, polityczną, 
społeczną i gospodarczą. Jednostką opracowania jest okrąg 
sądowy, a więc dokładność przedstawienia zjawisk. kilkak:~tnie 
większa, niż w naszym „Atlasie Statystycznym RzplteJ PolskteJ .
Atlas Francji, który zaczęto obecnie drukować pod auspicjami 
Narodowego Komitetu Geograficznego, przy udziale Sekcji Kar
tograficz.nej Wojskowej Służby Geograficznej, będzie miał rów
nież podobny charakter. 

Kilka prac przedstawionych Sekcji I wyszło poza pierwotny 
jej program. Tu należą: wygłoszony przez prof. Romera referat 
o nowym sposobie hypsograficznego wykresu, dającego wyso
kościową charakterystykę terenu; sprawozdania z nowych eks
ploracyj w Abissynji i w Azji Środkowej, przedstawione przez 
Włochów· oraz sprawozdanie prof. Samojlowicza o rezultatach 
słynnego 'rajdu polarnego okrętu „Małygin" i sterowca uGraf
Zeppelin". 

* * * . 
W Sekcji II najważniejszemi i najbardziej płodnemi w rezul

taty naukowe sprawami były: studjum tarasów nadrzecznych 
i nadmorskich oraz badania dawnych powierzchni erozyjnych. 
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Pierwsza z tych prac, prowadzona od lat sześciu zgodnym 
wysiłkiem rozsianych po całym świecie obserwatorów, doprowa
dziła już do pewnych konkretnych rezultatów. Ustalono miano
wicie, że na powierzchni ziemi istnieją pewne określone strefy, 
charakteryzowane przez takie lub inne ukształtowanie się tarasów. 
I tak, wzdłuż osi Morza ~ródziemnego, poprzez Azję Mniejszą, 
Grecję, Sycylję, ciągnie się strefa, gdzie tarasy nie wykazują 
żadnej prawidłowości; na zachód natomiast od tej strefy, w Af
ryce nadśródziemnomorskiej, Hiszpanii i znacznej części Francji, 
nad wszystkiemi rzekami układają się one nadzwyczaj prawi
dłowo, na pewnych określonych wysokościach. Taką prawid
łowością odznaczają się również atlantyckie wybrzeża Skandy
nawji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Afryki i Ameryki Połud
niowej. Świadczy to o istnieniu tam długich okresów spokojnej 
pracy wyrównania erozyjnego, przerywanych pewnemi, wspól
nemi, jak się zdaje, dla znacznych części globu okresami wahań 
poziomu morza. Takie cechy okazały się charakterystycznemi 
we wszystkich geologicznie starszych, wytrzymalszych na ciśnie
nia i napięcia, partiach skorupy ziemskiej, chaotyczność nato
miast obserwowana na morzu Sródziemnem charakteryzuje strefy 
młode, słabe, niewytrzymałe i poddające się działalności olbrzy
mich napięć, istniejących we wnętrzu ziemi. Z całości spostrze
żeń bije w oczy nietrwałość cienkiej i elastycznej skorupy ziem
skiej, która pod wpływem tych napięć ciągle oscyluje i rusza 
się. Obserwacje tych drobnych ruchów przyniosą być może 
więcej dla poznania wnętrza ziemi, niż studium olbrzymich, 
skomplikowanych, ale nie przedstawiających tak dogodnych wa
runków spostrzeżeń, łańcuchów górskich. 

Badania dawnych powierzchni erozyjnych są pracą zupeł
nie nową, rozwinięta na większą skalę przez geografów francus
kich pod wodzą prof. de Martonne'a. Te płaskie, monotonne obszary 
zajmują geografów dziś więcej, niż strefy górskie - a to dlatego, 
że mamy tutaj powierzchnie, zachowane z pradawnych okresów 
dziejów ziemi, i nieraz bardzo wiernie odtwarzające wygląd da
nego kraju z tych niezmiernie odległych czasów. Cały szereg 
opisów takich dawnych powierzchni został przedstawiony przez 
geografów francuskich z rozmaitych części Francjj, prócz tego 
jednak referowano również analogiczne badania z Ameryki, 
z Hiszpanii, z Czech, wreszcie z Karpat, gdzie rozmaity stopień 
nachylenia tych dawnych powierzchni dostarcza ciekawych da
nych do odtworzenia ostatnich stadiów wypiętrzania się gór. 

Mniej może płodnemi teoretycznie, ale zato ważniejszemi 
praktycznie były pozostałe dziedziny zajęć sekcji Il: badania 
klimatów lokalnych, rzek wypływających z lodowców, zmian 
biegów rzek oraz wydm. Pierwsze są nadzwyczaj ważne ze 
względu na rolnictwo, które~o powszechna dziś intensyfikacja 
wymaga wykorzystania wszelkich możliwości dawanych np. przez 
usłonecznione zbocza, zasłonięte od wiatru doliny, zraszane ob
fitemi deszczami wyżyny; drugie ze względu na możliwość wy
korzystania rzek dla uzyskania energji elektrycznej; w tym sa-
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PlYID celu projektuje się też instalacje,. zmieniaj~ce .sztucznie 
biegi rzek. Szereg przykładów przed~tawi1:mo z d~iedzmy n~tu-

lnvch zmian biegów - drogą przeciągania części zlewisk Je~
ra eh rzek przez drugie, szybciej erodujące. Wreszcie b~dama 
~dm doprowadzają dziś d<;> .u~talenia szereg~ ka.tegoryJ ty.eh 
utworów, zależ0:ie od mech.amki. ich powstawama (kierunek wia
trów grubość piasku, podsiąkame wód). 

1

Polskie referaty zostały w sekcji II przedstawione przez 
prof. Arctowskiego .. - o ~adan~ach. zmi_an klimatu, prof. Len.ce
wicza - o korelacJi tarasow Wisły I Dmepru, oraz p~zez A. Zrer
holfera i prof. J. Smoleńskiego - o badaniach dolm północno
karpackich zablokowanych przez dawny lądolód. . 

Najobfitszą ze wszyst~ich w .referaty była ~ekC)a IV. trzed
stawiono tu 93 prace z naJrozmaitszy~h d~1ed~rn .g~o~afi1 czło
wieka. Główną kwestią było badan~e 0~1edh ~!.eJsk.ich, scen
tralizowane już od roku 1925 w speC)alnei komisii międzyn.aro
dowei której przewodzi prof. Demangeon z Paryża. B~dame. to 
ma n; celu regestrację typów osiedli, zachodzących zmian Vf ich 
charakterze oraz ustalenie wyników, wpływających na te zmiany. 
Ogólny ob;az, uzyskany . na p~dstawie studium map i staty~ty~ 
oraz spostrzeżeń w tereme, słu.zy t.u za _POd~~a~ę d.o rozwaz_a~, 
wkraczających zarówno w dziedzinę historii, Jak 1 ekonomiki. 
Również i osiedlom miejskim poświęcono cały szereg prac, ,dą
żących do wyjaśnienia, . jakie ~zynniki r~ąd,z~ P?wstawamem 
i rozwojem miast oraz Jak mozna prze~1dz1ec kierunek !ego 
rozwoju i rozumnie nim kierować. W związku z t!m r~zwaz~ną 
była kwestia umiejscowienia przemysłów, w zaleznośct ~d zró
deł surowców, podaży rąk roboczych, rynków zbytu. Kilka re
feratów poświęcono kwestii użytkowania siły wó~ płynących dla 
uzyskania energii elektrycznej. Osobną wres~c1e g~upę stano
wiły tematy kolonialne: rozpatrywano głębokie ~miany, kt?re 
pod wpływem cywilizacji europejskiej zasz.ły w c1,gu ostatnich 
lat pięćdziesięciu w życiu krajowcó~ Afryk1; kwestię no~o~zes
nych środków transportu w koloniach, z któr~ch naJpo~yt~
czniejszem okazało się auto ciężaro~~; wr~szc1e zagadnteme 
nawadniania obszarów suchych. W sekc)l IV-ei cały szereg refera
tów wygłosili Polacy: J. Czyżewski, M .. Ki~lczewska .i prof. Pawłow.: 
ski - w dziedzinie badania osiedli wie1sk1ch, W. Winid - w kw!stJi 
znaczenia wody dla rozwoju miast, J. Czekalski - o studmach 
w oazach, oraz dyr. Zubrzycki o technicznych i gospod~.rczych wa
runkach użytkowania biegów wód do c.elów naw1gacJ1 o~az uzy
skania energji. Sekcja uchwaliła rezolucie o ko_ntynu~wan~u ba~a~ 
osiedli wiejskich oraz o konieczności stworzema specJalneJ kom1sJi 
dla badania akt~alnej dziś kwestii przeludnienia w wielu krajach. 

W Sekcji Ili-ej międzynaro~owa komisja p~le~geograficzna 
przedstawiła szereg map1 obrazuJąc~ch .w~ru~t, 1ak1e. panowały 
w okresie czwartorzędu, od czasu z1aw1ema się ~złow1eka prz.ed
historycznego. Pozatem kilka referatów poświęcono b~damo!ll 
flory i fauny górskiej, oraz wpływowi człowieka na rozs1edleme 
zwierząt i roślin. 
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W sekcji V przedstawiono całą serję monografij dawnych 
map i atlasów, bądź obrazujących poszczególne fazy rozwoju 
nowoczesnej kartografji, bądź też dających materiał dla odtwo
rzenia dawnego obrazu rozmaitych krajów. J. Wąsowicz wygło
sił tu referat o atlasie Vandermaelen'a, wydanym w Brukseli 
w latach 1825- 27 i obejmującym cały świat w jednolitej skali 
1 : 1641836. Inne referaty dotyczyły dawnych itinerarjów- dro
żni ~rancuskich, oraz mapy lmperjum Rzymskiego, której wykona
no JUŻ parę próbnych arkuszy, m. in. bardzo ciekawy arkusz 
.. Rzym

11

• Sekcja uchwaliła rezolucję, wzywającą wszystkie pań
stwowe służby kartograficzne do publikowania reprodukcyj da
wnych map, stawiając za wzór wydane niedawno 

11
Monumenta 

Italiae Cartographica11
• 

Wreszcie w sekcji VI, gdzie debaty dotyczyły głównie pro
gramów nauczania geografii w szkołach, uchwalono rezolucje, 
żądające wprowadzenia ćwiczeń praktycznych z dziedziny geo
grafii, oraz współpracy wszystkich krajów świata w międzyna
rodowej bibljografji geograficznej. 

* * * 
Z okazji . K?ngresu zorganiz.owano V! Paryżu cały szereg 

wystaw. W B1bhotece NarodoweJ wystawiono szereg nadzwyczaj 
rzadkich rękopiśmiennych map żeglarskich, m. in. mapy Kolumba 
i Chabot'a; w Służbie Hydrograficznej Marynarki francuskiej -
dawne mapy wybrzeży i kolonij, oraz tablice obrazujące przebieg 
opracowywania map morskich. W lokalach kongresowych roz
wieszono najrozmaitsze mapy Francji i kolonij · francuskich bar
dzo piękną serię map i sztychów japońskich, oraz różne 'mapy 
związane z pracami poszczególnych sekcyj Kongresu. Istniejące 
w rozma!tych pawilonach Wystawy Kolonjalnej działy geograficzne 
były zwiedzane przez członków Kongresu pod przewodnictwem 
specjalistów, wreszcie zwiedzano również wspaniały zbiór modeli 
plastycznych, przechowywany w Muzeum Wojennem w Pałacu 
Inwalidów. 

W pr~e~wach pomiędz~ posiedzeniami sekcyj odbył się 
szereg przyJęc: 16-go wrześma w teatrze Wystawy Kolonjalnej; 
17-go w Ratuszu, 18-go w Chantilly (posiadłość Akademji Fran
cuskiej w <?kolicach faryża), 21-go w Towarzystwie Geograficz
nem. SpecJalne przy1ęc1e urzędzone zostało przez delegację 
P<?lską ~ Bibljotece Polskiej_ w Paryżu, gdzie urządzono przy 
teJ okaz11 wystawę map polskich; honory domu czynił prof. Romer, 
obecnym był p. ambasador Chłapowski. 

Przed rozpoczęciem Kongresu i po jego zakończeniu odbył 
się cały szereg wycieczek naukowych. Doskonale prowadzone 
przez specjalistów, dały one możność uczestnikom Kongresu 
w warunkach wielkiego komfortu poznać najrozmaitsze części 
Francji i nawet Algierię wraz z częścią Sahary. Brakło niestety 
wycieczek w bliższą okolicę Paryża, nadzwyczaj ciekawą i piękną. 

Zamknięcie obrad Kongresu nastąpiło we czwartek, 24-go 
września, w wielkiem audytorjum Instytutu Oceanograficznego. 

UO -

p0 zagajeniu zebrania przez generała Bourg~ois, zabrał ~ło~ S!
kretarz generalny, stwierdzając ogromne zamteresowan1e, 1ak1e 
towarzyszyło debatom Kongresu: przeci~tnie każd~ r'7ferat wy
woływał po trzy repliki. Z ostateczme ustaloneJ hczby 924 
członków Kongresu zapisanych było bez mała 300 Fr~cuzów, 
następnie 101 Anglików, 67. Ameryk~nów,. 67. Włochów 1. 37 Po
laków· następnemi podług bczebnośc1, kraJarm były B.elgJa, Cze
cbosł~wacja, Szwajcaria i Hiszpanj~. Z pośród 287-mtu ogł<_>sz.o
nych referatów 237 (wtem 13 polskich) wygłoszono rzeczyw1śc1e, 
pozostałe zgłoszono tylko na ~iśmie. . 

Po przyjęciu przez zebranie rezolucyJ, uchw~lo~y~h przez 
sekcje zabrał głos prof. Romer, prosząc Kongres w 1m1emu Rzą~u 
polski;go o następne zebranie się w roku. 1934-ym w War~z:1w1e. 
Prośba ta przyjęta została przez aklamacJę, długotrwałem1 1 ser-
decznemi oklaskami. . . . 

Po zamknięciu zebrania odbyło się jeszcze pos1edzeme M~ę: 
dzynarodowej Unji Geograficznej, na którem wybran? nowy JeJ 
zarząd. Prezydentem Unji został prezes ~erykańsk1e~o Towa
rzystwa Geograficznego prof. Bowman, w1ceprezesam1 - gen. 
Bourgeois, gen. Winterbotham i prof. Romer, sekretarzem general-
nym - prof. de Marlonne. . . . 

Po wieczomem pożegnalnem przy1ęc1u powracaliśmy do 
Polski z uczuciem radości i dumy, że wyróżniono nas z pośród 
tylu współpracujących narodów; ale równi!ż i z poczuciem wie.1-
kiej odpowiedzialności, która na wszystkich nas, na wszystkie 
instytucje i służby z ~eografją w Polsce związane spada. Pr~y~ 
jadą do nas ludzie usposobieni dla nas życzliwie, ale rówmez 
i bardzo krytycznie; ludzie o bystrem oku i ~ surowym, .chłod
nym sądzie; ludzie, których nie łatwo będzie .za~owohć, ale 
którzy napewno potrafią ocenić, choćby skroxpny 1 me.efektowny, 
ale prawdziwie wartościowy rezultat rzetelne) twórczeJ pracy. 

Stanisław Pietkiewicz. 
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WYDAWNICTWA WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO. 
Marzec - lipiec 1931 r. 

Mapa taktyczna t • t OO OOO 
(wydanie dwubarwne) 

Pas 45 Słup 28 - Częstochowa 
" 36 " 37 - Zabłudów 
„ 42 

" 36 
n 40 

44 
„ 36 
" 40 
" 33 
" 31 
„ 40 

" 31 
„ 41 

" 33 

" 

" 

41 - Kuchecka Wola 
32 - Przasnysz 
36 - Biała Podlaska 
37 - Chełm 
35 - Tykocin 
38 - Żabinka 
42 - Lubcz (wznow.) 

... 45 - Olkowicze (wznow.) 
n 37 - Brześć n/Bugiem 

43 - Smorgonie (wznow.) 
42 - Serniki 
43 ·- !wieniec 

Pas 38 Słup 24 - Rogo:tno (wznow.) 
" 31 39 - Olkieniki Zachód 

(wznow 
" 42 40 - Kamie6 Koszynki 
.. 31 44 - Wilejka (wznow.) 
" 42 39 - Ratno 
" 33 35 - Raczki 
" 32 4.2 - Wiazniew (wznow.) 
" 39 39 - Malecz 
" 32 35 - Filipów 
" 30, 29 Słup 27 - Gdynia - Swarzew 

[ 2 i 4 kolorowa 

Mapa llłt;cbynarodowa Świata 
t. t ooo ooo 

N. N-35 Wilno - 6-barwna 

Mapy drukowan~ na zam6włenła autorów lub lnetytucjb 
Mapa kolejowa Poleld w podziałce Mapa Bogactw Kopalał-J l : 2 OOO OOO i Europy w pod z. l : 9 OOO OOO RzeczypoepollteJ Poleldej w 

działce l : 750 OOO - dla Pailstwow dla P. T-wa „Ruch". 
Instytutu Geologicznego. 
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WI A DO M O Ś CI Ż E GLARSKIE 

AVI S A UX N A VIGAT E URS 

Słull Hydrograficzna Marynml Wojennej 
Warszawa 

ot,,Q06cl geogr•lloitne od Greenwich. Kurty I pellngl 

neo&1"'1ote od o• do seo• według ruchu wll<u6wkl ze

..... -1 Uczone od n,ona. Gr•nlce ooktor6w 1•1.,.11 

.-.,kloh od morza. Głębokołol w metrooh przy ł111· 

dnłm atanie wody 

Wydanie IIl 26/IX Rok 1931 

Senlce hydrographlque de la Marine Polooalse 
Warszawa (Varsorie) 

Longltudff geogr. G„enwloh. Couro et rolłvemonto 

vrai• O O 
- 380 ° prie de la m•r dane le ••n• de 

l'aiguille d'une montre. Ufllit•• d•• aecteura d•• 

phar•• donn6a de la mer. Profondeure en młN• 

r6dufte .u nl•Hu moyen de I• mer. 

Edition IIl 26/IX Annh 1931 

BAŁTYK. - MER BALTIQUE, 

20. Zatoka Gdańaka. Światła na 

lkrzyniach żelbetowych przed wejściem 

do Basenu Południowego w Porcie Gdy

nia. (Urząd Morski Nr. Il. 2568/31). 

Przed wejściem do Basenu Południo

~ portu Gdynia, wykłada się 300 m. 

blet. ,krzyti żelbetowych (kesonów), ró

wnolegle do istniejącego falochronu, oraz 

w odstępie 100 m od niego. 

Oprócz ,krzyil. wymienionych wyżej, 

wyłożona jest jeszcze jedna skrzynia od

dzielna. zwana kierunkową. która leży na 

południe i na odległości 50 m w przedłu

temu kierunku wyłożonych skrzyó. 

Skrzynie skrajne nowej budowli oświe

done Sił w nocy jak następuje: północna 

skrzynia skrajna białem światłem błysko
wem (z błyskami co 3 sek.). na południo

wej skrzyni białe światło stałe. 

Mapy: polaka Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 

21. Zat oka Gdd •ka. Zmiana 

ł~atla i nabieżników wejściowych w por

ae Hel. (Urząd Morski Nr II. 2603/31). 

I l) Z powodu przedłużenia nowego fa

ochronu (~acbodniego) i zmiany kierunku 

kanału do1azdowego, miejsce i sylwetka 

~~ły wy~b . znaków nabieżnikowych zo
.... zm1en1one. 

ki Nowe znaki nabieżnikowe wytyczają 
w~~~ek neczywisty 150 i prowadzą do 

bo
"'k,-.; aa. portowego przez kanał 5 m. głę
oścL 

Io KAlt utworzony przez ten kierunek i mo

te wschodnie wynosi 5~.5 na zachód od 
to ost.tniego. 

20. Golfe d e Gchui• k• F eux sur 

les caissons en bHon arme, en avant de 

de l'entree au Bassin Sud du Port de 

Gdynia. (Office de la Marine Nr. ll.2568/31). 

En avant de l'entree au Bassin Sud du 

Port de Gdynia on procede a la pose de 

300 m. lineaires de caissons en beton 

anne, parallłlement au brise-lamea ex.i

stant, a une distance de 100 m. de ce 

dernier. 
E11 plus des caissons precites, il a ete 

pose un autre caisson a part, nomme cais

son de direction. qui est situe au sud 

a une distance de 50 m. dans l'allongement 

de la direction des caissone poses. 

La nuit lee caissons extr~mes de cetle 

construction soot eclaires comme suit: 

le caisson nord, par un feu blanc a eclat 

(eclat cbaque 3 secondes), 
le caisson sud, par un feu blanc fixe. . 

Carte,: pol. Nr. 1, allem. Nr. 29 et 51. 

21. Golfe d e Gdań•k• Modifica

tion du feu et de l'alignement d 'entree 

au Port du Hel. (Office de la Marine 

Nr. IL 2603/31. 

1) Par suite du rallongement du nou

veau brise-lames (ouest) et de la modifi

cation de la direction du chenal d' entree, 

la position et l' aspect des signaux tem

poraires d'alignement ont aussi change. 

Les nouveaux signaux d'alignement don

nent la direction vraie 15°, et młnent 

a l'entree du port par un chenal de 5 m. 

de profondeur. 
L'angle forme par la jetee E,t, et par 

cette direction est de 520,5, et se trouve 

du cOte Oueat de cette jetee. 

I 



Przedni znak nabieżnika posiada sylwetkę podobną do dawnego l zn. romb czerwony z białym pionowym pasem po hodku i stoi na koilcu mola wschodniego, w miejscu dotychczuowego atałego światła zielonego, które zostało usunięte. 
Tylny znak atoi w porcie na brzegu, w odległo6ci 293 m. od przedniego i ma kutałt wąskiego trapezu równoramiennego czerwonego, z białym pasem po środku. 
Stałe światła naftowe czerwone są na tych znakach jak dotychczas bez zmiany, przyczem wysokość przedniego jest 9, a tylnego 12 m nad poziom morza. 

Pozycja przybliżona znaku przedniego: 
'I' = 54° 36' 13" N. 
). = 18° 48' 17" Osl 

2) W częściowej zmianie ogłoszenia podanego w Wiadomościach Żeglarskich Wyd. 1/31 pkL 7, par 6), dotyczącego światła na ko11cu nowego budującego się mola zachodniego w porcie Hel, - zawiadamia się, że dotychczasowe światło czerwone stałe, prze,tawiane na koniec budowli w miarę jej postępu, zostało zamienione na białe światło błyskowe, z błyskiem co 2 sekundy, które umieszczone jest na palu drewnianym, na wysokości około 7 m nad poziom morza. 
Pozycja przyblitona: 

<p = 54° 36' 04" N. 
). = 18° 48' 12" Ost. 

Mapy: poL Nr. 1. niem. Nr. 29 i 51. 

22. Golfe de Gdańsk. Ponowne wysławienie pławy w kanale wjazdowym w Nowymporcie (Rada Portu i Dróg Wodnych w Gdailsku S. I. Nr. 3454/31). 
Pława świetlno-dzwonowa zdjęta w swoim czasie (patrz Wiad. Żeg. Wyd. Il/31. pkt. 11) na zakręcie kanału wjazdowego w Nowymporcie, została ponownie wyłożona w tem samem miejscu, przyczem jednocześnie zdjęto prowizoryczną czerwoną pławę z kulą szczytową. 

Charakterystyka światła ponownie wyłotonej pławy pozostała jak dawniej, l j. - białe trójbłyakowe. 

Il 

Błysk • • • . 0,5 sek. Krótka przerwa. 2,5 „ 
Błysk • • •. o.s " 
Krótka przerwa 2,5 " 
Błysk • • •• 0,5 " 
Długa przerwa 13,5 " 

Okres: 20,0 sek. 

L'aspect du slgne avant de ceł alignement ressemble a l'ancien, c'eat un loaan. ge raye de blanc au millieu. Il •• trouve au bout de la jetee Est, 6 la place du feu fixe vert. qui a ete ,uppńme. 
Le aigne arńere est place aur la cole 6 l'interieur du Port. A une diatance d~ 239 m. du aigne avanl Il a la fonne d'un trapeze isoscele, rouge, avec une raie blanche au milieu. 

Les feux fixea rouges a petrole de ce, signes, n'ont ,ubi aucune modification. Le feu du signe avant est A 9 metres. et celui du sil!ne arńere A 12 metres au-deJsus du niveau de la mer. 
Position approxirnative du signe avant: 

'I' = 54° 36' 13" N. 
). = tSo 48' 17" E. 

2) Comme modification partielle de l'Avia aux Navig. Edit. 1/31, par. 7 art. 6), au sujet du feu de l'extremite de la jetee Ouest en construction, au Port du Hel on fait savoir que le feu rouge fixe qui jusqu'ici a ete transplace A l'extremite de la construction, au fur et a mesure de aa progreuion. est remplace par un feu blanc a eclat aimple, avec repetition chaque 2 secondes. Il est place sur un poteau en boia A une bauteur d'environ 7 m. au-d.essus du niveau de la mer. 
Position approximative: 
'P = 54° 36' 04" N. 
>. = 1So 48' 12" E. 

Cartes: pol. Nr. 1, allem. Nr. 29 et 51. 
22. Golfe de Gdańak. Nouvelle pose de la bouee dans le chenal d'entrie a Nowyport {Conseil du Port et dea Voiea Navigables a Gdailsk S. I. Nr. 3454/31). 
La bouee lumineuse sonore enlevee anteńeurement (voir Avis aux Nav. Edition 11/31. par. 11) qui se trouvait au coude du chenal d'entree a Nowyport, a ete remise en place, tandis que la bouee provisoire, rouge, surmontee d'une boule a ete ,imultanement enlevee. 

La caracteristique du feu de la bouee replacee n'a subi aucune modlfication, c. a. d., que ce feu e,t b1'nc a troi, eclab. 
tclat • , . • • • O.S eec. Courte interruption 2,5 „ tclat. . . , • . 0.5 „ 
Courte interruption 2,5 " t clat. • • • • . 0,5 „ Longue interruption 13.S „ 

Periode: 20,0 sec. 

al ana na czerwono poaia--.... - ow .. .. -•a ..-- Neufahrwuser . . „ l,lały oapl•~lizacji dtwiękowel da1e AP-rat e ·~erzenia co 20 sek. . pale'łytac:z L Nr 1 niem. Nr. 29 1 St. M-(>Y: po • • • ka Gclań•k•· Wvłoten1e ,S. Zff S" i zgaszenie czerwonego płaWJ " e lu półwyspu Hel (Urząd ...... na cyp t) Monkl Nr. lłe~4~1udniowym półwyspu Przed c:yp głębokości 22 m wyłotono ~ego, na ową pławę białą z czarnym ~::__._.1„0 .dzwon k' m ~ .,Hel S" i czerwonym zna ie 
IICZYtowvm SUD, 

Charakterystyka światła: 
I błysk biały co 2 sekundy. 

Pozycja przyblitona: 
cp = 540 35' 30" N. 
>. = tSo 48' 36" Ost. 

c:bczuowe światło błyskowe czerl)oty na cyplu półwyspu Hel: zostało woae, aowo zQaszone, (patrz Wiad. Żegl. 
l':r'JJ31 pkt. 8). . · t \V razie nastania 01ebezp1ecz~ńs wa . li la pławy przez lody, będzie ona :;:...• a czerwone światło błyskowe na lu zOlllanie pon'?wnie zapalone, bez 
~go ogłoszenia. . 

Mapy: pc,L Nr. t, niem. Nr. 29 l 51. 
Szef Biura Hydrograficznego: 

K. Sliw•rslri. kpL mar. 

Wydanie IV 19/X Rok 1931 

La bouee peinte en rouge po~te l'inscription blanche .,,Neufahrwasser • d L'appareU de signalisation sonore onne un coup simple chaque 20 sec, 
Cartes: poL Nr. t, altem Nr. 29 et 51. 
23 Golfe de Gdańak. Pose de la b e • Hel S" et e:dinction du feu rouge, 

1
;: 1: ;ap de la presqu'lle HeL (Office de la Mańne Nr. Il 2747/31). Une bouee blanche lumineuse :onore portant l'inscription noire „Hel S ,ur. montee d'un signe rouge sunia. a ete ~ see devant le cap Sud de presqu e Hel a 22 m. de fond. 

Caracteristique du leu: 
1 eclat blanc chaque 2 secondes. 

Position approximative: 
'P = 540 35' 30" N. 
>. = 18° 48' 36" E. 

Le leu rouge a eclat place sur. le cap de la presqu'lle Hel. a ete temporairement eteint (Voir Avis aux Nav. Ed. 1/31, par. 8). En cu de danger de charńe du glaces on procederait a l'enlevement de ~t~e bouee et le łeu rouge a eclat sera,d e nouve~u allume sur le cap, sana en on-
ner avis. 

Cartes: poi, Nr, l , allem, Nr, 29 et 51. 
Le Cbef du Bureau Hydrographique: 

K. SUwerski, Ll de Vaisseau 

Edition IV 19/X Annee 1931 

BAI:. TYK. _ MER BALTIQUE. 
24 Bale de Puck. Determinalion de 1: zOne du champ de tir, (Cmdt. du Port Mil. Gdynia 41/31 St. b. p.) . 

14. ZATOKA PUCKA. Wyznacze• obnaru pod poligon. (Kom. Portu Wot. Gdynia 41/31 SI. b. p.). 
Dla cel6w ćwiczebnych Marynarki Wolanel zostało ustawionych 20 b_eczek w zatoce Puckiej. Beczki te le~ą na ohaarze zawartym między punkłanu: 

I: f = 540 35' 24" N. ). = 1So 36' OO'' Ost. 

Dl: 

IV: 

'I' = 54° 35' 36" N. 
). = ISo 38' 30" Ost. 
,p = 54o 40' 42" N. 
). = 1So 35' 12" Ost. 
,p = 54° 40' 48" N. 
). -= 18° 31' 42'' OsL 

En vue des exercices de la Mar1nde ~ Guerre on a procede a la pose e bouees'dans la baie de Puck. C~s boe:e;: se trouvent dans la zone compnse les pointa suivants: 
I: 'P = 540 35' 24" N. 

>. = 18° 36' OO" E. 
cp = 54o 35' 36" N. 
). = t8° 38' 30" E. 
cp = 540 40' 42" N. 
>. = 1so 35' 12" E. 

Il: 

ID: 

IV: 'P = 540 40' 48" N. 
>. = 18° 31' 42" E. 

Ill 
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W zwi,zku z powyższem wzbronione 
jest wszystkim okrętom i łodziom rybackim 
cumowanie się do wymienionych beczek. 
przechodzenie między beczkami blisko 
siebie połotonemi, oraz zbliżanie się do 
tego obszaru jeżeli okręt wojenny odbywa 
tam ćwiczenia z podniesioną na rei lub 
maszcie czerwoną flagą (flagę "B"). 

Mapy: poi. Nr. 1. niem. Nr. 29 i 51. 

25. ZATOKA GDAŃSKA. Zmiana 
świateł w !?orcie Gdynia. (Urząd Morski , 
Nr. II 3174). 

1) Z powodu zamknięcia północnego 
wejścia do portu Gdynia, światła ozna· 
czające to wejście zostały zgaszone, a mia
nowicie: 

a) światło zielone na głowicy mola pół
nocnego o charakterystyce: 

Blask . 3 sek. 
Przerwa 1 " 

Okres: 4 sek. 

Pozycja przybliżona: 

f = 54° 32' 24" N. 
). = 18° 34' OO" Ost. 

(patrz Wiad. Żeg. Wyd. lX/30 pkt. 32). 
b) światło czerwone na gfowicy północ

nej falochronu północnego z charaktery
styką identyczną do powyżej podanej. 

2) Usunięto trzy kesony wyłożone przed 
przed wejściem do Basenu Południowego 
wraz ze światłem czerwonem stałem, któ
re aię tam znajdowało. 

3) Światło błyskowe na kesonach, wy
łotonych w południowej częłci Basenu 
Prezydenta, zamieniono na stałe, białe. 

Mapy: poi. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 

IV 

Szef Biura Hydrografieznego 
K. Sliwer,lń, kpt mar. 

Par sulte du precite il est interdit a łoUI 
les vaisseaux et a toutes les barquea de 
pecheurs d 'amarrer a ces bouees. de pa,
ser entre celle• qui sont placeea a petite 
diatance l'une de l'autre, ainsi que d'ap
procher de cetle zone en tant qu"un blti
menl de guerre est en cours d'exercice 
de tir, et a hisse le pavillon rouge (pa. 
villon "B") soit aur la vergue, soit sur le 
mat. 

Carles: poi. Nr. 1, allem. Nr. 29 et 51. 
25. Golfe de Gdań•k. Modiflca

tion des feux dana le port de Gdynia. 
(Office de la Marine Nr. Il.3174). 

1) Par suite de la fermeture de l'entrłe 
Nord du Port de Gdynia. les feux qui la 
marquaient one ete eteints, notamment: 

a) le feu vert a la tete de la jetee Nord. 
dont la caracterjstque etait la suivante: 

Edat . • • . . 3 secondea 
Interruption . . • 1 „ 

Periode: 4 aecondea 

Position approximative: 
f = 54° 32' 24" N. 
" = 18° 34' OO" E. 

(voir Avis aux Nav. Ed. IX/30 par. 32) 
b) le feu rouge A la tete Nord du brise

lames Nord. dont la caracteristique łtait 
ident.ique a la precitee. 

2) Les trois caissons posb en avant de 
l'entree au Batsin Sud. y compris leur feu 
rouge fixe, ont ete enlevea. 

3) Le feu ś eclat des caissons posła 
dana la partie Sud du Baasin du Preli
dent a ete remplace par un feu blanc fixe. 

Cartes: poi. Nr. 1. allem. Nr. 29 et 51. 

Le Chef du Bureau Hydrograpbique 
K. Siiweraki Lt. de Vaisseau 

Sir. wiersz 

105 13 
105 17 
107 14 
107 15 
107 25 
1CJ8 12 
105 22 
tell 47 
1Cl8 48 
110 7 

110 16 
113 6 
113 21 
115 15 
119 25 
121 32 
123 15 
123 27 
124 2 
124 10 
125 17 
126 37 
128 4 
129 26 
129 37 
129 37 
133 17 
133 32 
135 38 
136 23 
137 2 
137 19 
140 24 
140 25 

OMYŁKI DRUKU. 
(Z Nr. 2 - 1'31) 

jest 

('30/o) 
podizolowywanych 
tarasów Skawy 
Górnej 
tnirowe 
(8% ) 
Rys. Meandrowanie 
Rys. 
Górnej 
Przegląd taruów 

i tarasy 
(por. fotogr.) 
nieco bliżej 
(4) 
(869) 
iwiry więc znalezione 
(str. 53) 
(444 m) 
(por. profil) 
Bystre 
(por. fotogr.) 
Tasas 
812 
d) 
18% 
70/o 

(por. fotogr.) 
naprzeciwległym 
Taras Jll. 
666 
zwanym 
koło 

(c) 
W celu zaokrąglenia i oatate
czneQo .... . 

ma być 

(30/oo) 
poodizolowywanych 
tarasów dorzecza Skawy 
górnej 
:żwirowe 

(8% o) 
Ryc. Meandry (Podz, 1: 150000) 
Ryc. 
górnej 
Przeitląd tarasów Skawy jej 
dopływów 

skreślić 
por. ryc. 6 
skreślić 
(IV) 
(869 m) 
zn.alezione więc twiry 
(str. 157) 
(644 m) 
(por. ryc. 10) 
Bystra 
(por. ryc. 11) 
Taras 
612 
a) 
180/oo 
10/oo 

(rys. 15) 
na przeciwległym 
Taras IIL [35 - 40 m] 
564 
z wanem 
poniżej 

(b) 
w celu zaokrąglenia obrazu 
ostatecznego .• . • 



Str. wiern 

142 1 
142 26 
143 16 
143 20 
144 13 od dołu 
144 5 
144 2 " 
144 1 
146 16 
146 2 od dołu 

147 1 .. 
148 28 

17 od dołu 
148 3 
148 2 " 148 1 " 152 11 
152 6 od dołu 
154 1 
154 5 
154 16 
155 27 
155 28 
155 1 od dołu 
158 13 
158 14 
158 17 
158 21 
158 21 
158 21 

158 14 od dołu 
158 10 
158 8 
158 6 „ 
158 4 
158 2 
159 8 
159 9 
159 11 
159 7 od dołu 
159 6 " 
159 5 " 

b) 

Ostrzysza 
Sicineczna 
dziale 
str. 46 
str. 48, 55 
ludowa 
dyluwjalne 
str. 126 

jest 

o brzegu równoległym do 
brzegu warstw 
opuszczono 

" Górnej 
Fleszer 
środkowym Beskidach 
145 
Kosinówka 
opuszczono 
Styszowem 
po litu 
Muchocza 
H. 
(przepływ Skawy) 
opuszczono 
Haute 
il 

c) 
Ostrysza 

ma być 

Sieć rzeczna (Podz. 1 : 400 OOO) 
Dziale 
str. 146 
str. 148, 155 
lodowa 
dyluwium 
str. 127 
równoległej do biegu warstw 

[Wiadomość ustna) 
(ryc. 20) 
głównej 

Fleszar 
środkowym Beskidzie 
155 
Kasinówka 
(ryc. 21) 
Strzyszowem 
poblitu 
Muchacza 
M. 
(przepływ Skawy)2 

por. str. 147. 
haute 
celui-ci 

ou ou 
Haute haute 
des aHluents skreślić 

La terasse IV se fait remarquer Les tarasses IV et V se font re
s~us forme de niveaux d'apla- marquer sous forme de niveaux 
n1ssement (50 - 60 m) et on y d'aplanissement (50 - 60 m), 
ti:ouve souvent des eboulis fiu- (8 - 100 m) et on y trouve 
v1aux. Une terasse V (80-100 m) souvent des eboulis fluviaux de, 
est frequente, elle est carac- terasses VI (110-120 m) et Vll 
terisee p~r le m:'nque complet 150 - 170 m) sont assez fre
du materie} fluv1al. quentes, elles sont caracteriseea 

par le manque complet du ma
terie} fluvial. 

de la Raba primordiele de la Raba le primordiale 
Haute haute 
Kaczkowa Keczkowa 
chaine chaine 
chaine chaine 
Haute haute 
Haute haute 
30 20 
chaine chaine 
mais se mais elle se 
Haute haute 
et causee et est causee 

.,iót.TE KSIĄŻKI Z TRZEMA TRÓJKĄTAMI'' 

BIBLIOTEKA SŁUŻBY CiEOCiRAFICZNEJ 
WYCHODZĄCA STARANIEM I SUMPTEM SEK CJI 
GEOGRAFICZNEJ TOWARZYSTW A WIE
DZY WOJSKOWEJ W WARSZAWIE 

WYDAJE PRACE, WCHODZĄCE W ZAKRES: 
GEOGRAFJI, GEOLOGJI, GRAFIKI, FO
TOGRAMETRJI, KARTOGRAFJI, TERE
NOZNAWSTWA, TOPOGRAFJI, TRIAN· 
GULACJI, UJMOWANIE ZE STANOWI· 
SKA POTRZEB WOJSKOWEJ SŁUŻBY 

• GEOGRAFICZNEJ LUB OGÓŁU WOJSKA. 

DO NABYCIA w KSIĘGARNI WOJSKOWEJ UL 
NOWY-ŚWIAT 69 I W SAMOPOMOCY INWALIDZKIEJ 
UL SIENKIEWICZA 2, LUB W SEKCJI GEOGRAFICZ
NEJ TOWARZVSTWA WIEDZY WOJSKOWEJ UL. 
WU.CZA 64. 
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CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

§ 1. W• ł ę P• 

Przy stosowaniu obecnie używanych instrumentów i metod 
pracy, łatwo się przekonać, że bezpośrednie pomiary długości 
są dokładniejsze od pomiarów kątowych. Jednakże bezpośred
nie pomiary długości powodują duże koszta i pochłaniają wiele 
czasu, wobec tego zmuszeni jesteśmy ograniczyć je do minimum, 
stosując zatem w szerokiem zakresie pomiary kątowe, które są 
naogół znacznie tańsze i zabierają stosunkowo mniej czasu; 
dokładność dają wprawdzie mniejszą, niż pomiary bezpośrednie 
lecz w żupełności dostateczną dla celów gospodarczych, a nawet 
częściowo i dla naukowych. 

Obecnie przy przeprowadzaniu triangulacji, pomiary dłu
g?ści ograniczamy jedynie do pomiaru krótkich podstaw, czasami 
kilkakrotnie krótszych od boków sieci triangulacyjnej. 

Jeżeli z jakiegokolwiek bądź powodu nie możemy pomie
rzyć bezpośrednio jednego boku sieci triangulacyjnej, to długość 
tego boku, określamy na podstawie bezpośredniego pomiaru in
nego boku, zwanego podstawą lub bazą. 

Dokładność tego pierwszego boku sieci triangulacyjnej nie 
~oże przekraczać pewnej granicy, gdyż w całej sieci powstałby 
~edopuszczalny błąd. Zachodzi więc potrzeba, przy przeniesie
ruu długości podstawy, pomierzonej bezpośrednio na jeden k bo.ków sieci triangulacyjnej, dążyć wszelkiemi możliwemi środ-

~m1 do otrzymania największej dokładności, ażeby wpływ błędu 
· pierwszego boku sieci triangulacyjnej mógł być pominięty wobec 
Wpływu błędów kątowych w sieci. 
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Zastanówmy się teraz jakie czynniki i w jakim stopniu wpływają na dokładność wyznaczenia długości boku wyjściowego triangulacji. Do otrzymania długości pierwszego boku sieci triangulacyjnej służą: bezpośrednio pomierzona podstawa oraz kąty tak zwanej sieci bazowej. Bezpośredni pomiar podstawy możemy wykonać z dostateczną dokładnością. Całkowity błąd przeniesienia zatem będzie spoczywał na drugiej części pomiarów, t. j. na kątach. 
Przy bliższych rozważaniach możemy się przekonać, że na dokładność przeniesienia wpływają: 
1) ogólny kształt sieci bazowej, np. sieć rombiczna, sieć trójkątowa i t. d., 
2) kształty poszczególnych trójkątów w sieci, 
3) dokładność pomiarów kątowych w sieci bazowej. 
Pierwsze dwa punkty dają nam wskazówki do czego należy dążyć przy sporządzaniu projektu i przy wywiadzie w terenie. Na punkt trzeci, to jest na dokładność pomiarów kątowych w sieci bazowej, składają się najrozmaitsze czynniki, jak naprzykład: dokładność używanego instrumentu, w pewnych granicach ilość wykonanych pomiarów tych samych kątów, dokładność centrowania stanowisk, mocna budowa i stałość stanowisk, warunki atmosferyczne, umiejętność obserwatora wykorzystania najlepszych warunków atmosferycznych i t. p. 
W praktyce okazało się, że obserwacje kątowe można wykonywać tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych, na które czeka się czasem dość długo. Dobry obserwator musi wiedzieć jakie warunki atmosferyczne są korzystne dla obserwacyj kątowych i obserwuje tylko w takich warunkach, które dają pewność dobrych wyników. U początkujących obserwatorów zdania takie jakoby obserwacje sprawiały pewne trudności, przyimowane są z pewnem zdziwieniem, a to z tego powodu, że niewyszkolony obserwator nie umie jeszcze tych trudności odnaleść. Przy wyrównywaniu wykonanych obserwacyj przypi· sujemy im wagi zależnie od ilości nastawień, a więc obserwator musi dążyć to tego, ażeby wszystkie nastawienia były wykonywane w tych samych, to jest dobrych, warunkach atmosfe· rycznvcb. 

Z tego widzimy, że obserwacje wykonywane ze zrozumie· niem zadania, muszą być kosztowne i trwają dość długo. Należy więc zastosować tu naukową organizację pracy: chodzić nam będzie przedewszystkiem o otrzymanie mo11iwie najwiekszei dokładności przy tym samym nakładzie pracy. Prak· tycznie bedzie to pomiar kątów z różną ilością powtar7aó. Zadanie to starano sie rozwiązać pierwszy raz w roku 1880 przy oomiarze „Goettinger Basisnetz", na podstawie teorii opra· cowAn~i orzet Schreibera. 
Niektóre państwa nie stosują tei metody przy sieciach ba· zowvch, mierząc wszystkie kąty z iednakową dokładoościa, jednak znajomość tej metody jest bardzo pożyteczna i pouczająca. 
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§ 2. Wymagana doldaclnoić bezpoarednleao 
pomiaru pod•tawy. 

Zbadajmy granicę, od której poczynając, wpływ pomiaru długości podstawy prz':staje być skuteczny. . . Dany jest bok b, 1ako podstawa bezpośredmo p~mterzona. Dokładność boków a ~ c otrzymanych_ d~o~ą .pośredmą z po~stawy b powinna być Jednakowa, gdyz siec tr1angulacy1na moze wychodzić tak z boku a, jak z boku c. 

Mamy: 
b • A a = -:--B Stu i 11n 

B 

b • c c= sin B sm 
Obliczmy błąd względny boków a i c, to jest obliczmy 11~ i ~ · Widzimy, że w ogólnej postaci a i b są funkcjami 

boku b i kątów A, B i C. Ażeby wyrazić to w kształcie linjo· 
wym, możemy napisać: 

lub 

log a = log b + log sin A - log sin B 
log c = log b + log sin C - log sin B 

log a = log b + tp (A, B, C) 
log b = log b +w (A, B, C) 

Wiemy, że pomiędzy wielkościami A, B i O zachodzi jedno ró· wnanie warunkowe kształtu: 
A + 111 + B + 112 + C + 11, - (180° + •) = O 

lub ogólnie: 
a 1 v1 + a, v, + a, v, + w = O 

gdzie 
a1 =a,= a, = 1 
w = (A + B + C - 180° - •) 
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Błąd sumy możemy przedstawić: 
112 (log a) = 112 (log b) + 112 (cpJ 

Na podstawie kilkakrotnego bezpośredniego pomiaru pod
stawy b możemy znaleść przybliżoną wartość średniego błędu 
podstawy b, a więc i średni błąd log. b. Biorąc wagę każdego 
kąta równą jedności, z teorii rachunku wyrównawczego (patrz 
np. Weigel, Rachunek wyrównawczy str. 135J wiemy, że 

1 [F F] (aFJ• , , 1 p= - [aa); 11 (ip)= 11o p 

[F F ] = F1
2 +F,2 + Fs2 

[a F]2 = (a1 F 1 + a 2 F2 + a5 F 1)
2 

[ a a ] = a1
2 + a 2

2 + a 8
2 

F -~· F -~· 1-3.A• 2-38 1 

a1 = a 2 = a,= 1 są to spółczynnki równania warun-
kowego. 

<p = log sin A - log sin B 
F 1 = ctg A 
F,= -ctg 8 
F,= O 

11-'M = p.0"
1 sin' 1" (ctg' A + ctg' 8) - ! (ctg A - ctg 8)1 = 

= tto" 2 sin' 1" ! (ctg• A + ctg• 8 + ctg A ctg BJ 

tto'' przedstawia tutaj błąd jednostkowy kąta i wyrażony 
jest w sekundach. Przechodząc do miary liniowej trzeba go 
pomnożyć przez sin 1". 

Dla uproszczenia oznaczmy 

110" sin 1" = l1o 
Wiemy, że: 

111 (log a) = 11
1 

(log b) + 111 
('!') 

ale 
(

3 log a )2 1 
p.2 (log a) = ~ 112a = a• ll-2

a 

więc 

( 11; r = ( 11: r + ( 11-ip r 
Przez analogję: 

(
11
; r = ( 11

: r + (11w)3 

Dla równości błędów 11a0 i 11; potrzeba by 
2 2 

3 111
0 (ctg'A + ctg18 + ctgA ctg8 ) = 3 1110 (ctg'C + ctg'B + ctgC ctgB) 

czyli potrzeba by A = C 
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Obliczmy minimum 11a
0 dla wypadku A = C. 

[ ctg' A + ctg• B + ctg B ctg A] = minimum, 
B = 180° - (A+ C) = 180° - 2 A, 
( ctg• A + ctg' (180° - 2 AJ + ctg A ctg (180°- 2 A)] = minimum 
t ctg' A + ctg' 2 A -:- ctg A ctg 2 A J = minimum. 
Przyrównywując pierwszą pochodną do zera, otrzymamy: 

tg 2 A = ctg• A - 1 
c 2 ctg A 

A ,_, 52° 45' 

Z praktyki wiemy, że za 110" możemy przyjąć 1" 

p.'ip (min) = + sint1" [ ctg' 52° 45' + ctg• 74° 30' + ctg 52° 45' ctg 74° 30'] 

Obliczmy to 
ctg' 52° 45' 
ctg• 74° 30' 
ctai 52° 75' ctg 74° 30' 

suma 

log sumy 

log V sumy 

log v-v.-
log sin 1" 
log 11 '!' 

0.578 23 
0.076 91 
0.210 88 
0.866 02 

9.937 53 - 10 

9.96876 - 10 
9.91195- 10 
4.685 57 - 10 
4.56628 - 10 

11 • .,=~=ft ::::::::: 1 
r T a c - 270 OOO 

W sieci tńangulacyjnej tworzymy takie trójkąty, ażeby po
kryły jak największą powierzchnię, to jest staramy się je zbliżyć 
do równobocznych. Dla trójkąta równobocznego błąd względny 
będzie większy, bo minimum mieliśmy dla trójkąta równoramien
!lego dla A = C ,._, 52° 45'. W praktyce, przy sporządzaniu pro
Jektów, staramy się obierać takie rozwiązanie, żeby błąd względ-
ny nie przekroczył 100

1 
000 • Kierujący wywiadem triangulacyj

nym musi to mieć na uwadze. Można przyjąć, że w praktyce 
błąd względny 11; waha się od 100

1
000 do 200

1
000 

• 

Przekonamy się, że jeżeli błąd względny bezpośrednio po
mierzonej podstawy nie wzrośnie powyżej 

500
1
000 

, to przy obli
czaniu błędu wzllłędnego boku a i c można go będzie pominąć. 
Praktycznie błąd względny bezpośrednio pomierzonej podstawy 
zawarty jest mniej więcej w granicach: 

1 1 
od 500 ooo do 1 ooo ooo .. , -



1 1 
Przyjmując błąd względny 

500 000 przy błędzie 11'1' 200 000 

całkowity błąd ,...; i ,...; wzrasta tylko do 185
1 
000 , a przy błę

dzie li'P 100
1
000 wzrasta tylko do 98 ~ • Rzeczywiście więc 

błąd bezpośrednio pomierzonej podstawy może być pominięty. 

7 = V(1F-f + rl"'P>2 

V( soo\oo f + ( 200\,00 r - 1 
185 OOO 

98000 

§ 3. Korzyatny kaztałt aieci bazowej. 

(1) 

(2) 

Sprawą tą zaczęto zajmować się dość dawno. Wszystkie 
badania doprowadziły do zgodnego wniosku, że ze wszystkich 
siatek bazowych najkorzystniejszą jest siatka rombiczna. (Patrz 
np. Zeitscbr. fiir Matb. u. Physik von Schlomilch 1868, rozprawa 
Helmerta). 

Rozpatrzymy tutaj tylko sieć bazową: trójkątową i rom
biczną, które spotyka się najczęściej w praktyce. 

a) Sieć bazowa trójkqtowa. 

Najpierw nale~_y się przekonać jaki kształt trójkąta jest 
najkorzystniejszy. " ; tym celu trzeba znaleść minimum błędu 
względnego boku a trójkąta, otrzymanego z bezpośrednio po
mierzonej podstawy b dla danego stałego powiększenia p. 

B 

Powiększenie 

sin A a 
p = •in B - T 
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Bę~zi~my mieli jedną niewiadomą A, bo B da się wyrazić 
przez 01ew1adomą A przy pomocy stałej p. 

Wiemy, że błąd względny boku a 

( fl,an )' = !10112 sin' 1" ; (ctg' .4 + ctg• B + ctg A ctg B) 

Ażeby zachodziło minimu ,...; , potrzeba żeby 

f = ctgt A + ctg' B + ctg A ctg B = minimum. 

Wyrazimy funkcję B przy pomocy funkcji A i stałej p: 

cos 

. B sin A sm = -
P 

B = 1 / 1 - sin' A = ..!._ V p' . t A V p2 p - Sill 

ctg B = V p' -:- 1int A 
Sin A 

f = ctg2 A + pt 1 + cos A . I . . 
sin2 A - sin' A y p' - sin' A = m101mum 

Musimy znaleść takie A, któreby spełniało warunek 

3 f 2 COi A 
oA = - ain1 A 

of 
oA = 0 

2p1 cos A 
sin' A 

2 cos1 A 
sin1 A V p• - s in1 A -

sin2 A 
sin1 A 

V cos1 A sin1 A 1 
p 2 

- ain2 A - · , A V . = O sm ·P' - stn1 A 

Mnożymy przez sin3 A i uwzględniamy, że cos2 A+sin2 A= 1 

- 2 COS A (1 + p 2) - V p2 - sin' A -

s V cos2 A sin' A 
- cos A p' - sin• A - = O Vp1 - sin2 A 

Mnożymy wszystko przez V p' - sin' A 

- 2 cos A (1 + p') Vp• - sin' A - P' + sin' A - cos' A p• = O 

Zamiast sin1 .A., kładziemy (1 - cos• A) 

- 2 cos A (1 + p') V p' - sin2 A - (p2 
- 1) - (1 + p ') cos' A = O 

Dzielimy wszystko przez - (1 + p•) i oznaczamy 

Mamy więc: 

p l - 1 I 

Z= P'+ 1 

2 cos A V p' - sin' A + z + cos2 A = O 
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Podnosimy do kwadratu stronami i sin' A zastępujemy 
przez 1 - cos• A 

(2 cos A V p2 - sin' A.) 2 = - (z+ cos' A)' 

4 (p1 
- 1) cos1 A + 4 cos4 A = z' + 2 z cos' A + cos' A 

3 cos4 A + [ - 2 z + 4 (p1 
- 1) J cos2 A - z' = O 

- 2 z+ 4 (pa - 1) = - 2 z+ 4 z (p2 + 1) 
2 z [ - 1 + 2 (p1 + 1)] = 2 z (2 pa+ 1) 

i ostatecznie: 
2 a z2 cos4 A+ 3 z (2p2 + 1) cos A-3 = O 

Pamiętając o tern, że cos2 A nie może być większy od jed
ności, rozwiążemy to równanie jako równanie drugiego stopnia. 1 v1 2 cosa A = - 3 z (1 + 2 p2

) ± 9 z2 (1 + 2 pa)2 + ~ 
Przyjmując dla p kolejno wartości 1, 2, 3 i t. d., otrzy

mamy wartość kąta A, przy której błąd względny boku a bę
dzie najmniejszy. 

Obliczając przekonamy się, że kąt A w ten sposób obliczo
ny jest bliski 90°. Różnica pomiędzy kątem 90° a kątem A 
wynosi: 

dla p = 2 
fi p = 3 
fi p = 4 
" p = 5 

1° 54' 
1° 12' 
0° 46' 
0° 31 ' .. ..... .. .. 

dla p = 10 0° 08' 

Widzimy więc, że ze wzrostem p, kąt A zbliża się coraz 
więcej do 90°. Wogóle dla p > 1 różnica ta jest tak mała, że 
za najkorzystniejszy trójkąt powiększający podstawę możemy 
przyjąć t r 6 j k ą t p r o s t o k ą t n y. 

Zwykle w praktyce zachodzi potrzeba użycia kilku trójką
tów dla uzyskania odpowiedniego powiększenia. 

Normalny bok trójkąta I rzędu wynosi około 30 km, dłu
gość bezpośrednio pomierzonej podstawy około 10 km. 

30 sin A 
p =w= 3 =sin H 

dla A= 90°; sin B = 1' B ,..._, 19° 

( ,,.; ) 
2 

- ! sin2 1" 11;1 
[ ctg2 A + ctg2 B + ctg A ctg B ] 

- ! sin2 1" 11;2 
ctg2 B 

Jeżeli chcemy ażeby błąd względny 11-; nie stał się więk-
1 

szy od 100 000 
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100 \oo = vr sin 1" ctg B 

ctg B = 100\00 sin
1 

1" vł=" 
log 1/100 OOO 5.000 OO - 10 
log V•11 0.088 04 
log 1/sin 1" 5.314 42 
log ctg B 0.402 46 

B ,..._, 22° 

B. musi h.yć ~iększ.e od .22°. A ~ięc ~awet przy. 3-krotnem po
większeniu me mozna s1ę posługiwać Jednym tróJkątem. 

D~a uproszczenia teoretycznego wrt>rowadzenia przyjmuje
m~ tró1kąty podobne. Dla danego powiększenia p trzeba ustalić 
na1korzystniejszą ilość potrzebnych trójkątów i wartość kąta B. 

A1 = A2 = ••• = An = 90° B 1 = B 2 = ... Bn 
a = - b_ , a - ~ --b_ 

1 sin B ' 2 - sin B - sin1 B 
b 

Un= sinn B 

an 1 
p =7,=sinn B 

log p = log cosec11 B = n log cosec B; n = log p 
log cosec B 

Obliczmy ~a : 
b F b cos B 

Un = linn ni 2 = - n sinn + 1 B = - n U11 ctg B; 

_!_ _ _! n2 aa t 2 B p - 3 n Cg 

!'-an "I /2 " • 1" B a,-;- = n V 3 110 sm ctg 

Podstawiając poprzednio otrzymaną wartość na n, mamy: 

11-an = -. 12 tto" sin 1" log P ct.r< B 
an V 3 log cosec B • 

Przyjęliśmy trójkąt prostokątny i stałą wartość na p, więc 
,,.a:." zależne jest tylko od B , Znajdźmy B przy ,,. :: = minimum. 

ctg B •• 
log cosec B = minimum 

1 COi B 
1 + tg B cosec B sfnaB O 

- sin2 B log cosec B c (log cosec B)2 = 

_ log cosec B + cos2 B _ O 
sin2 B ain2 B -

loJ! cosec B = cos2 B 
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Pamiętając o tern, że mamy tutaj logarytmy naturalne, dro
gą kolejnych przybliżeń znajdziemy 

B ,....., 26° 48' 

Dla powiększenia bazy przez szereg trójkątów, widzimy że 
ze wszystkich trójkątów przy stałej liczbie pomiarów najkorzy
stniejsze są t r ó j kąty pro st o kąt n e tak ie, w k t ó r y c h 
B ,....., 27°. 

Obł. "'"" dl . k . lCZmy an a pOWJę szema: 
p = 11 

n = log 11 _ 1.041 39 ,....., 3 log cosec 27° 0.342 95 
Niech: 

!io" = 1" 

fi-an 3, /'i ' 1" ttł 27° a;-= V 3 sm c & 

log 3 0.477 12 
log V•t, 9.911 95 - 10 
log sin 1" 4.685 57 - 10 
log ctg 27° 0.292 83 
log Iła /a 5.367 47 - 10 
log a/p.an 4.632 53 

a/p.an 42 907 
p.an 1 
an· ;:::;:; 43000 

Z tego widzimy, że przy powiększeniu 11-krotnem nie można 
stosować trójkątowej sieci bazowej, gdyż nawet w najlepszych 
warunkach otrzymana dokładność dla trian~ulacji I rzędu jest 
za mała. 

b) Siatki bazowe rombiczne. 

8 

• 
Dla uproszczenia weźmy prawidłowy romb. Niech 

A = C; H = 2h 
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Wtedy 
h b sin A • C b B/ = -:---B Sill = -2 ctg 2 

SID 

H = b ctg B/2 
Tutaj także bezpośredni pomiar uważany za bezbłędny. 

Waga boku H wyznaczy się ze znanego już nam równania: 
1 [a Fp 
p = [FF] - [aa) 

Mamy jedno równanie warunkowe, które dla błatwienia 
bierzemy na płaszczyznie 

A więc 
.A + B + C - 180° = O 

a1 = a2 = a8 = 1 

F1 = 3 H = O 
3A 
3 H b 1 

F2 = aB = - 2 sin2 B/2 

3 H 
F8 =-= O 

d c 

1 b2 b1 1 
b' cos1 B/2 

b2 1 sin1 8/2 
PH = 4 sin' B/2 3 4 sin' 8 /2 = 6 ,in' B/2 = 6 sin2 BJ2 cos2 B/2 

- 3 sin2 B 

fl-H 1 ,, , l " 1 n= V 3 lio sm sin B 

Weźmy szereg rombów podobnych: 

•. c, 

.A1 = A, = An = C1 = c, = Cn j 

H, = b ctg B/2 

H 2 = H 1 ctg B/2 = b ctg' B/2 

Rn = b ctgn B/2 



Ze względu na to, że A1 = A2 = A,, ; B1 = B 2 = B n , 
to chociaż mamy więcej równań warunkowych w sieci złożonej 
z szeregu rombów, są one prawie identyczne i możemy przyjąć 
że mamy tylko jedno równanie warunkowe: 

A+B+ C- 180° = 0 

Dla wyznaczenia wagi boku H„ będziemy mieli: 

F _ 3Hn = O 
1 - 3A 

F _ 3 Hn n b ctg n - 1 B/2 
2 - 3 B = - 2 ain1 B/2 

Fs =3Hn = O 
ac 

1 _ n• b1 ctg1 (n -1) B/2 1 n• b• ctg1 (n - 1) B/2 
P - 4 sin4 B/2 3 4 ain4 B/2 

1 I bi ctg1 
(n - 1) B/2 = ..!.. n• Hin 

- 6 n ain' B/2 6 cos1 8/2 
sin4 B/2 

sin1 B/2 
1 1 H 1n 

- 6 n coa1 B/2 ain1 B/2 

1 1 1 H1n 
PHn = 3 n sin1 B 

l'Hn _ 1_ " • 1" 1 
Hn = V3 n l1o sm sin B 

Powiększenie 
Hn 

p = T = ctgn B/2 

log p n = ---'"-'-~ 
log ctg B/2 

podstawiając n W 
11z: mamy: 

1:1H11 1 ,, 11 1 
H n = V 3 lło sin 1 sin B 

log p 
log ctg B/2 

Ażeby 11
;: = minhoum, to wystarczy żeby 

1 • • 
, in B log ctg B/2 = mmunum 

t B+-1- 1 ..!..= O 
log cotg B/2 sin1 B COS sin B ( log ctg B/2 P ctg B/2 ain1 B/2 2 

_ B 1 g t B/2 + 2 sin B/2 cos B/2 ..!._ = O cos o c g cos B/2 2 
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,in B/2 sin B/2 sin B/2 

..!.. cos B log (3) ctg B/2 = 1 
M 

skąd B ,..._, 33° 32' 

Dla powiększenia podstawy przez szereg rombicznych sia
tek, przy stałej liczbie pomiarów, najkorzystniejsze są romby, 
w których 

B ,..._, 330 i/, 
Obliczmy 

11
8
8

" dla tego samego powiększenia, co przedtem 
li 

przy siatkach trójkątowych, to jest dla 

p ,..._, 11 

Także niech 

log p n = --=------'-=-,,,.-log ctg (B/2) 

!to'' = 1" 

1.041 39 ,..._, 
2 0.52103 

11Hn n fi.o" sin 1'' t 2 • 1" 1 
sin B = V 3 SlD sin B Hn = V3 

log 2 
log V•t, 
log sin 1'' 
log cosec B 
log Mn /Hn 

log H,. /f'H11 

H,, /!'H11 

!iH,. = 1 

0.30103 
9.76144 - 10 
4.685 57 - 10 
0.257 73 
5.00577 - 10 
4.994 23 

98680 

Hn ,..._, 100 OOO 

Przy siatkach trójkątowych, przy tych samych warunkach 
mieliśmy błąd względny 40 ~· 

Z e w s z y s t k i c h s i at e k b a z o w y c h n a j k o r z y
a t n i e j s z a j e st s i at y r o m b i c z n a. 

§ 4. Najkorzy•tnlejazy rozkład pomłar6w kątowych 
w •leci bazowej. 

Zadanie to sprowadza się do odszukania maximum wagi 
funkcji, w której wyraża się szukany bok. 

Teoretycznie rozwiązane zadanie nie będzie ścisłe, gdyż 
opiera się na przyjętych założeniach, które tylko do pewnego 
stopnia są zgodne z rzeczywistością. 

Zakładamy, że 
1) obserwacje są od siebie niezależne, 
2) średni błąd przypadkowy kąta pomierzonego w n 

serjach, równy jest średniemu błędowi przypadko
wemu kąta pomierzonego w 1 serji, podzieJonemu 
przez Vn. 
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Przez to przyjmujemy, że błędy obserwacyj kątowych są 
obciążone tylko błędami przypadkowemi. 

Wiemy, że błędy obserwacyj kątowych są obarczone także 
błędami systematycznemi, a więc w tym wypadku, kiedy nie 
jesteśmy w stanie błędy systematyczne oddzielić od błędów 
obserwacyj kątowych, teoria opierająca się na powyższych zało
żeniach nie miałaby praktycznego znaczenia. Mając to na uwa
dze, staramy się dobierać takie metody obserwacyj kątowych, 
ażeby błąd systematyczny zmniejszyć do wielkości, którą mo
żnaby już pominąć w porównaniu z wielkością błędu przy-
padkowego. · 

W praktyce nie daje się to ściśle uzyskać i dlatego też 
przyjęta zasada, że średni błąd kąta z n seryj równy jest śred· 
niemu błędowi kąta pomierzonego w jednej serji podzielonemu 
przez Vn - jest słuszną dla n nieprzekraczającego pewnej gra· 
nicy, poczem w miarę wzrastania n coraz szybciej traci na ści
słości. O tern należy w praktyce pamiętać przy obliczaniu naj
korzystniejszego rozkładu pomiarów kątowych w ~ieci . bazow~j, 
gdyż może ono być wtenczas do pewnego stopma ścisłe, o ile 
zmniejszymy do minimum wpływ błędów systematycznych, co 
w obecnym stanie techniki pomiarów kątowych nie jest jeszcze 
całkowi'cie osiągnięte i dlatego nie można się ściśle przytrzymy· 
wać teoretycznych wyników, lecz należy wprowadzić dodatkowe 
warunki, wynikające z praktyki. 

Rozwińmy teorję Sc hr ei be r'a, 
Oznaczmy przez: 

x , y, z . prawdziwe wielkości 
A, B , O . obserwowane wielkości 
(1), (2), (3) . prawdziwe błędy obserwowanych wielkości 
Pi, p,, Ps • wagi obserwowanych wielkości 
{i, f,, fa . , . równania warunkowe, zachodzące między 

prawdziwemi wielkościami 
u = r (x, y, z ... ) szukaną wielkość. 

Możemy przedstawić: 
X= A+ (1) 
y = B + (2) 
, , . , . ,, , , . 

wtedy u= f [A+ (1), B + (2), c+ (3) ... ) = f (A, B, O ... )+ 
+ : i (1) + : ~ (2) + : ~ (3) + ... 

Oznaczając: 
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Uo = r (A. B, o ... ) 
of 

li= 3.A 
of 

1, = 'iJ B 

mamy 
u = u0 + li (1) + l, (2) + la (3) + ... 

Wyrazy z iloczynami i kwadratami błędów (1), (2), (3) .. , 
pomijamy, gdyż zakładamy, że obserwacje wykonaliśmy dokład
nie i błędy powyższe są bardzo małe. 

Dalej mamy: 

f1 = f1 [ A + (1), B + (2) ... ] = fi (A, B, C ... ) + 
+ ! ~ (1) + ~ (2) + ! i (3) + .. , 

Oznaczając tutaj: 

mamy: 

w1 = fi (A, B, C .. • ) 

a - ar. 
I -',JA_ 

3 f, a,= 'iJB 

I 
u = U0 + l1 (1) + 12 (2) + Is (3) + ... 
fi = w 1 + a1 (1) + a2 (2) + a, (3) + ... = O 

q l f2 = W2 + b1 (1) + b 2 (2) + b, (3) + .. , = 0 ..... , .. , . . ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Mnożymy równania warunkowe fi, /2, ••• przez korelaty 

ki, k 2 ••• (ki, k2 ••• są narazie dowolnemi wielkościami stałemi) 
i dodajemy do wielkości szukanej u 

U = llo + W1 k1 + W2 k2 + , , , + 
+ 11 (1) + a1 (1) k1 + b1 (1) k2 + ... + 
+ 12 (2) + a 2 (2) k2 + b2 (2) k2 + . . . + 
, , , , , , , , , , , , . , , , . , , , 

Oznaczając: 

wtedy 

U0 = u0 + W1 k1 + w2 k2 + W1 k1 + .. , 
L 1 = li + a1 k1 + b1 k2 + Ci k, + ... 
L 2 = 12 + a2 k1 + b2 k 2 + ~ k, + ... 
, . , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , . , , 

U = U0 + Li (1) + L2 (2) + L, (3) .• • 

Każdemu dowolnemu zespołowi korelat k1, k2, k, ... odpo
wiada pewna wartość na U0, do której należy .prawdziwy błąd 

E = L1 (1) + L2 (2) + L, (3) + ... 
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Błąd E jest niewiadomy, bo nie znamy prawdziwych błę
dów (1), (2), (3) ••• Znamy jednak błąd średni. Ponieważ jak zało
żyliśmy wielkości A, B, C ... są od siebie niezależne, to na za
sadzie prawa przenoszenia błędów z metody najmniejszych kwa
dratów (np. Weigel R.W. str. 287) średni błąd M funkcji U będzie: 

M1 = L\ m1
1 + L\m2

2 + V sm1s + u 
a waga P funkcji U przedstawia się: 

1 L\ LS, V s 
P = Pi t P2 + Ps + ... 

Zadaniem naszem jest znalezienie maximum wagi funkcji dla 
stałego nakładu pracy. Wyrazić to można, że suma wag jest stała. 

Pi + P2 + Ps + ... = S 
Chcemy znaleść takie wartości p1, P2, Ps ••. , oraz kv k,, ks ••• , 

dla których ! będzie minimum. Ażeby to otrzymać, obieramy na 

razie dowolną stałą fJ i ! przedstawimy w sposób znany z me

tody najmniejszych kwadratów. 

1 · L2 L 2 L2 
F = p = - 1 +- 2 + - 1 + ... + C2 (P1 + P• + Ps • ·, - S) P1 p, p3 
Różniczkujemy względem k1, k1, k, ... i względem p,, P•, P• ••. 

i przyrównywujemy do zera. 

a F = 2L, a, + 2L2 a,+ 2L, a,+ ... = [aL] = 0 
3k, P, P, Pa P 

3 F = 2L, b, + 2L, b, + 2L, ba + .. . = [bL] = O 
3k, Pi Pi Pa P 

Przez p oznaczaliśmy wagi, a więc d' może przyjmować 
tylko dodatnie wartości. Z równania C2 - r: = O mamy: 

I Li[ 
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p,= - c-

t JLI 
Iip = s = - e-

t s 
c= EILI 

~ = t 1LI (IL1I + IL,I + ILsl + · · ·) = t lf l
2 

A więc do otrzyma n i a m i n i m u m i, p otrze ba 
aby suma bezwzględnych wartości L była minimum 

Ii !LI= minimum 
Podstawiając wartości 

t _ l: ILI t 
"ii;' - - s- TY,T 

w drugą część warunków do minimów 

q 

otrzymamy: 
~ ILI ( a1L , + a1L1 + . an Ln ) -

S IL, I IL1I • • I L ii I - o 
Jeżeli u = ± 1, zależnie od tego czy L > O czy też L < O, to 
możemy napisać: 

t ILI ( a. v, IL,I + a1v2 IL,I + an v11 IL11 I) _ 
S IL, I IL,I " ' I L

11 
I - O 

a ponieważ 
tfl =!= o 

· więc musi być 

a 1V1 + a 2V2 + ... + an Vn = O i t. d. 
Ostatecznie ogólnie musi być: 

I [a v] = O 

q ~b. ~] .. . ~ 
b Warunki te wyrażają związki pomiędzy a1, a21 a, ..• , 

k
i, b2, b, •.• , C1, Ci?, es ... , ... i tylko w wyjątkowych wypad
ach mogą być spełnione. 

Mieliśmy 
s 

P, = tJLI I L i I 
a więc dla wypadku, kiedy q równań na L będą równe zeru: 

~ołcl Sł. Oeol'r, 11. 

L 1 = 11 + a1k1 + b 1k 2 + c 1k, + · · · = O 
L2 = 12 + a2k1 + b2k2 + G?k, + · · · = O 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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wszystkie równania warunkowe, których było q odpadają, gdyż 
dla L, = O także i P; = O, co znaczy, że waga obserwowanej 
wielkości .d.; równa jest zeru i wielkość A; nie powinna być 
obserwowana. Znikną również równania 

[a v] = O 
[b v] = O 

[c v] = O 

[q v] = O 

bo al' a2, a 8 ••• , bi, b2, b, ... , . . . były pochodnemi cząstko
wemi równań warunkowych. Jeżeli nie obserwowaliśmy q wiel
kości A, to powyższe równania warunkowe nie zachodzą. 

A więc, zawsze dla wypadku kiedy q równań L = O nie 
będzie warunków 

(a v] = O 
[b v] = O 

i będzie istniało minimum funkcji F = ~ do czego już wy s

tarczy ażeby 
~ILI = minimum 

§ 5. Wyznaczenie młnmum t ILJ. 

Widzieliśmy, że twierdzenie Schreibera doprowadziło do 
wyznaczenia minimum sumy bezwzględnych wartości linjowych 
funkcyj, których liczba jest większa od liczby zmiennych. Roz
wiązanie ogólne tego zadania jest dość żmudne. (Patrz np. Jung 
Gewichtsverteilung in Basisnetzen). W praktyce geodezyjnej nie
ma potrzeby stosowania ogólnych metod, zastosowanie prób przy 
pewnem doświadczeniu umożliwia łatwiejsze i szybsze osiągnię
cie celu. 

S z c z e g ó 1 n y p r z y p a d e k z j e d n ą z m i e n n ą, t a k 
zwana metoda środkowej wartości. 

Dla szczególnego przypadku z jedną zmienną mamy bardzo 
proste i sz-y bkie rozwiązanie zadania. 

Mamy n funkcyj 
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Trzeba wyznaczyć k1, tak by ~ ILI = minimum. Przekształćmy 
powyższe funkcje w ten sposób: 

Li = atfk1 + JL) a, 

.L2=a2 {k1 + !1

2
) 

, ... , .. , , . " 

Ln = a11 (k 1 + ~) 
an 

i uporządkujemy L; 
lejących 

według wielkości algebraicznych I; 
a1 ma-

..!.!.>Ji.>JL ... >~ 
a1 aa a, a„ 

Wiemy już, że minimum ~ musi nastąpić dla takiej war
!ości ki, przy której jedna z wielkości L; naprzykład Lr równa 
Je~t ze~u. W danym wypadku q = 1, k1 ma znaczenie korelaty· 
z ilości korelat wnosić możemy o ilości równań warunkowych)'. 

wtedy 
/,. Ir 
\l = - -ar 

.L .. = o 
Jeżeli rzeczywiście dla ki = - _!.!:... ma zachodzić minimum, ar 

to dla wartości 

Jo. = - _!.!:... ± dk1 ar 

~ 1LI powinna się zwiększyć lub przynajmniej być stała 

fa = Gł ( k1 + !•) 
Lt = a2 ( ki + ::

1 
) 

. , . , . , ... , , . 
Lr= O 
, , . , , , , , , . , , 

L'1 - a1 (k1 ± d k + i) = L1 ± a1 d k1 a1 

L' 2 - a2 (k1 ± d k1 + ;, ) = L2 ± a 2 d k1 
.. . , . , , , ... , , 

, ... , .. , , .. , , 

t IL'I = t ILI ± d k1 t (va) 

. , ,, , . , , , ... , 
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g4zie. v1 = ± 1 zależnie czy L, ~ O. Tworzyć mamy sumy bez
względnych wartości L, jeżeli więc L; = - I L; I to musimy całe 

równanie L1 = a, ( ki :ł- ~~ ) pomnożyć przez v 1, które w tym 

wypadku = - 1. 

Wtenczas będzie 
Vt L, = IL, I 

I L' r I będzie zawsze równe I a,. d k 1 I, 
Przyglądając się bliżej spostrzeżemy, że ponieważ 

L1, La ••. Ln 

uporządkowane są według algebraicznych wielkości malejących 
lt , k lr - i 2 - - - to zawsze 

<U ar ' 

dla i < r będzie v, a, = I a, I 
dla i > r będzie v, a1 = - I a, I 

bo nawiasy wartości 

dla 
i < r mają wartość dodatnią, czyli IL, I = I a, I (ki+ ~:) 

i > r mają wartość ujemną, czyli IL, I= - I a1 I (ki+ ~;) 
Łatwo spostrzec, że nawias dla i = r jest równy zeru, więc 

Vr dla zachowania warunku 

Vr L'r = I L'r I 
musi przyjąć znak przyrostu d k1, kiedy ar = I ar I, natomiast 
znak przeciwny niż znak przyrostu d k1 dla ar = - I ar I, 

W tożsamości 
t IL' I = t ILI ± d k1 t (va) 

wyraz ± d ki t (va) możemy przedstawić 

± d Je, ( I a1 I + I a, I + I Ur-1 I ± I Ur I - I Ur+,I - .. , I Un I ) 
Jeżeli ma zachodzić minimum t IL I, to 

t IL' I > t IL I 
czyli 

± dh t (va) > O 
Inaczej, 

dla + d k1 (1) I U1 I + .. , I Ur-1 I + I Ur I > I Ur+,I + .. , I Un I 
dla - d ki (2) I at I + .. . I Ur-,I ~ I Ur I + \ Ur+,I .. , + I Un I 
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~o(żemy to przedstawić inaczej, dodając do obu stron ró
wnanta 1). 

I a1 I + I aa I + , · , + l U r--1 I + I Ur I 
i dzieląc przez 2, otrzymamy 

i-n 

I a1 I + I aa I + ... + I a,._, I + I Ur I > ! Ł I a, I 

Dodając zaś do obu stron równania (2). 

I a1 I + I aa I + ... + .. . I a,._1 I 
i dzieląc przez 2, otrzymamy 

i=n 

i=t 

(la) 

I a1 I + I a2 I + ... + I a,._, I ~ ! Ł I a, I (2a) 
i=t 

. Sposób. znalezieD;ia tej wartości k1, dla której I:. IL I = mi-
mmum będzie następuJący: 

Wyrażenia 
L, = a, k1 + 11 

sprowadzamy do formy 

L, = a, ( k1 + ~~ ) 
i porządkujemy według algebraicznych wielkości malejących 

lt 

at' 
znajdujemy sumę bezwzględnych wartości 

i= n 

Ł l a, I; 
i= l 

sum~jemy tyle kolejnych wartości I a, I , ażeby suma tych war
tości przekroczyła lub była równa 

i=n 

! Ł 1a, I 
i=l 

Jeżeli I Ur I j!st osta!nim wyrazem, który w sumie spowodował 
przekroczeme lub rowność wartość 

i=n 

!L 
i=l 

to minimum ma miejsce dla 

k. = 
f 

Ir 
ar 
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§ 6. Kryterjum minimum. 

Możnaby wyprowadzić sposób znalezienJa minimum E I L I 
dla większej ilości zmiennych, lecz ogólne wyprowadzenie jest 
już więcej skomplikowane i posiada charakter tylko teoretyczny. 
Natomiast pożytecznem będzie poznanie ogólnego kryterium dla 
znalezionego minimum. 

Po rozpatrzeniu dwóch typowych siatek bazowych przeko
naliśmy się, że najdokładniejszą i najprostszą będzie siatka ba
zowa, składająca się z pojedyńczego rombu. To też w najnow
szych sieciach triangulacyjnych, siatka bazowa przedstawia się 
jako pojedyńczy, lub conajwyżej podwójny romb. Zasada ta 
miała także zastosowanie w Polsce przy sieciach bazowych, wy
konanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny. 

W praktycznem rozwiązaniu tego zadania przekonamy się, 
że rozwiązanie siatki bazowej składającej się z podwójnego 
rombu, sprowadzi się do znalezienia 2 niewiadomych korelat 
k1 i k2• Rozpatrzymy więc kryterium dla 2 niewiadomych, które 
daje się uogólnić dla 11 niewiadomych. 

a) Żarys potrzebnych wiadomości z teorji wektorów. 

Wekto r em nazywamy skojarzenie wartości liczbowej do
datniej z określonym kierunkiem. Pojęcie wektora oznaczamy 
literami z kreską. 

Wektor A= 1. 
Jeżeli l jest symbolem wektora, to przez A bez kreski bę

dziemy oznaczali jego natężenie; jest to zawsze wartość ska
larna dodatnia. (Skalar jest to wartość liczbowa nie związana 
z kierunkiem). 

Wektor jest określony przez rzuty swoje na osie układu 
spółrzędnych. Rzuty te uważamy za skalary. Dla 2 niewiado
mych będziemy rozpatrywali układ płaski o osiach prostopa
dłych. A więc w tym wypadku wektor A określony będzie przez 

A1 = rzut wektora A na oś k1 , 
A, = rzut wektora A na oś k 2• 

Wektorem j e dno st ko w y m nazywamy taki wektor, który 
posiada kierunek wektora A, a natężenie równe jedności 

- -==A=== A= , , 
V A' i + A', 

S u m ę wektorów A + B można sobie przedstawić jako 
wektor trzeci c, który jest przekątnią równoległoboku, zbudo
wanego na wektorach składowych. Według znanego z geometrii 
twierdzenia, wartość rzutu wektora C na dowolną oś równa się 
sumie algebraicznej wartości rzutów wektorów B i C. 

C1 = A1 + B1 
C2 = A2 + B,1, 

_Iloczynem ~k~lara a p~zęz wektor A nazywamy wek
tor B~ którego natęzeme równa się aA, zaś zwrot jest zgodny lub 
przeciwny względem wektora A, zależnie od tego czy skalar 
a jest dodatni, czy też ujemny. 

B = aA 
z. tego widzimr, że każdr wektor można uważać jako ilo

czyn_ Jego wartości skalarne) A (natężenia A) przez wektor 

v Ai, ~ Aai o natężeniu jednostkowem. 

I.l oczy n em skalarnym 2 wektorów A i B nazywa
my ~elkośc skalarną równą iloczynowi natężenia jednego wek
tora A przez wartość rzutu nań ~rugiego wektora B. 

[A BJ = A.B cos (A,B) 

W tym paragrafie iloczyn skalarny oznaczać będziemy przez [ J 
Z tego widzimy, że jeżeli A J_ B to 

[A B] = A.B cos 90° = O 

Wiemy, że wartość rzutu wektora na pewną oś równa się sumie 
war.toś~i rzutów jego składowych na tą samą oś. Możemy więc 
napisac: 

[A B] = A. rzut B(nn A) 

rzut Bcun A) = Bi cos (A,1) + B2 cos (A,2), stąd 

[AB] = A.B1 cos (:i,1) + A.B2 cos (A,2) 

g4zie (A,1) i (A,2) są ~o kąty zawarte między wektorem A, a osia
mi spółrzędnych k1 1 k,. A więc 

[A BJ = A1 Bi + AaB2 
Iloczynowi skalarnemu wektora przez sumę kilku wektorów 

przysługuje praw o r o z dz ie l cz o ś ci. 

fA (B + c )J = A1 (B + 0}1 + A2 (B + C), 

= A1 B1 + A, B1 + A.i Ci + A2 C2 

= [A BJ + [A c.] 
Weźmy pewną funkcję ciągłą 

r (h, k2) 

i niech jej pochodne cząstkowe 

of of 
ok1 ' ok, • 

będą też funkcjami ciągłemi. Nadajęc k1 i k , przyrosty d ki i d k, 

cif = :: d kl + :l dk2 
l "1 . 
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Uważajmy teraz 

za rzuty na osie k1 i k2 pewnego wektora jednostkowego dk, a 
3f • 'iJ{ 

--1- -
'iJk1 'iJkł 

za rzuty na te same osie innego wektora, który nazwiemy 
gradjentem r 

grad f 
Wtedy df przedstawi się jako skalarny iloczyn 2 wektorów 

- df = [grlid f , <IlJ 
Zastanówmy się kiedy df osiąggie maximum, jeżeli za zmien

ną obierzemy wektor jednostkowy ak. Pamiętać należy o tem, że 
zmiana może zachodzić tylko w kierunku, gdyż natężenie wek
tora ak jako wektora jednostkowego musi się zawsze równać 
jedności. Napiszmy to tak: 

- df = grad f • rzut ar.,.(I grad f 

= grad f . dk cos (grad f, aJc) 

Poniewai z określenia zmien~ wynika, że skalar grad f jest 
stały, a także skalar wektora 7IK jest stały i równa się jedności, 
więc mi n im u m dla df zachodzi gdy 

COS (grad f 1 7If) = + 1 
i maximum gdy 

COS (grad f I ak) = - 1 

lnnemi sło'!}'. mi n im u m zachodzi wtenczas, gdy wektor jed
nostkowy af przyjmie kierunek zgodny z wektorem grad f, 
a więc gdy 

al< = + grad f 
Maximum zachodzi, gdy wektor jednostkowy "iik przyjmie kieru
nek Odwrotny niż grad r I to jest gdy 

ale ·= - grad f 
A więc grad f jest to wektor, którego kierunek wskazuje 

nam największy spadek funkcji. 

b) Kryterjum minimum. 

Rozpatrzmy naszą funkcję f dla 2 zmiennych k1 i k2. 

I.Lil = JJ1Li. = ui(a8k1 + b1k2 + li) 
!Lal = u1L1 = IJ2 (aa.ki + baka = l,) 

f = t ILI = kda1u1 + a 2u2 + ... + a
11
u

11
) + 

+ k2 (b1u1 + b2u2 + ... + b„u,.) + 

Oznaczmy 
+ l1U1 + l2U2 + ... + f

11
U

11 

B 1 = a1u1 + a2u2 + ... + a
11
u

11 

wtedy 
B2 = b1u1 + b2u2 + ... + b

11
u

11 

f = k1B1 + k2B2 + E(l v) 

df = !! dk1 + :kr dk2 
I ł 

df = B 1 dk1 + B2 dk2 

. Bi _i B2 możemy. uważać za rzuty pewnego wektora B na 
osie. k1 1. k2, z~ś dk1 1 dk2 za rzuty na te same osie wektora dk. 
Pomewaz dk1 1 dk~ są dowolne, w~c mogą to być także rzuty 
pewnego wektora Jednostkowego al(, 

df = [B,ak] 

łeżeli B jest wektorem, to także a1, a2, ••• a„ musimy uważać 
Jako rzuty pewnych wektorów w1 , w2 • ·..:. ~n na oś k1 , a b1 , 

P
b2, : , • b'.' za rzuty tych samych wek~orów w1 , w2 , • • • wn na oś k2• 

oruewaz 

- Bi = - !/ 
- B2 = - :1. 

więc z poprzedniego naszego określenia 

grad f = - B 

Niech 

a inne L są różne od zera i 

zaś 

I Lr I = Ur Lr gdzie r = 3, 4, 5, . . . n. 

Ponieważ L1 = O, L2 = O to 
U1 = ± 1 
U2 = ± 1 

Ur 

są1 jednoznacznie określone i przyjmują tylko jedną wartość + t 
a bo - 1. 

Mieliśmy 

d f = [ B, ak] 
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Jeżeli chcemy_ poruszać się w kierunku największego spadku 
funkcji_.L, to ak musi mieć kierunek największego spadku funkcji. 
Niech al. ma kierunek największego spadku funkcji; 

mamy 
df = [ ( v1 W1 + Vi W2 + .. . + V11wn ), ał. J 

Na zasadzie prawa przemienności 

df = V1 lw1 akJ + V 2 [w2 ilkJ + .. , + Vn [w11 aX·] 

Wartość d f w kierunku spadku funkcji, to jest w kierunku 
wektora jednostkowego ak będzie wtenczas największa, jeżeli 
każdy pojedyńczy składnik sumy dr 

V; [w; akJ 
do tego dopomoże lub przynajmniej będzie neutralny. Vr mogą 
przyjmować tylko jedną wartość albo + 1, albo - 1 i są jed
noznacznie określone przez wektor jednostkowy w kierunku naj
większego .spadku funkcji, natomiast v1 i v2 mogą przyjmować 
wartości ± 1 i nie są jednoznacznie określone. Ażeby więc 
wyrazy 

V1 [w akJ 
V2 [ w ifk] 

pomagały do największego spadku funckji, lub przynajmniej były 
neutralne, potrzeba by wartości te miały ten sam znak co wek
tor jednostkowy w kierunku największego spadku ak. Czyli 

v1[iv1a1cl > o 

'V2 [ w2 ak] > 0 
(1) 

Gdyby żadne L nie były równe zeru, to nie byłoby ostat
nich warunków, gdyż wszystkie v byłyby jednoznacznie okre
ślone i minimum d f znajdowałoby się w kierunku gradjenta {, 
to jest w kierunku wektora - B. W wypadku ogólnY!!l z po
wodu warunków (1) nie jesteśmy w stanie wektorowi ok nadać 
kierunku gradjenta. _ 

Przekształćmy wyrażenie d f, rozkładając wektor B w ozna
czony sposób 

Niech p będą dowolnemi rzeczywistemi liczbami. Weźmy 
pod uwagę dwa nowe wektory 

1' = Pi w1 + P2 w2 
a wektor A" wyznaczymy z równań 

[w1 A
11 l = 0 

r w2 ji'' l = o 

(2) 

(3) 

Wektor :i' jest sumą wektorową wektorów w1 i w2, pomno
żonych przez spółczynniki skalarne p1 i pa, a z równań (3) wy
nika, że wektor :ii'' jest prostopadły do wektorów w1 i w2; skąd 

1" J_ 1' 

Każdy wektor będziemy mo~li rozłożyć na dwa wektory, 
jeden wzdłuż wektora A' i drugi wzdłuż wektora 1". Rozłóżmy 
wektor A w ten sposób 

Będziemy mieli 
A = A

1 + A11 

A" = A - P1 w, - P2 W2 

A" podstawiamy w warunki (3) i mamy 

(4) 
fiv1 AJ = Pi [w1 wił + P2 fw1 iii2J 
fw2 11 = r1 [iv2 iii2J + r2 fui2 ui2J 

Z rozwiązania równań (4) otrzymamy wartości 
możemy wyznaczyć A' i A". 

na P• i P2 poczem 

Przyjęliśmy, że L. = O i ~ = O. Niech 

A = tlsWs + v,iu, + . .. + V11 w,. , to 

A = A" + A' = A" + P,w, + P;w2 

'ił = 1 + v1iv1 + v2iu2 
B = (p, + t11 ) w1 + (P2 + t19) w2 + A" 

Oznaczmy przez 

B' = (p1 + v. ) W1 + (pi + V2) W 
Wtedy 

B = B' + A" 

Porównując B' z A' widzimy, że wektor B został rozłożony 
tak samo jak wektor A. 
_ Rozłożony wektor ak w analogiczny sposób na wektory 
al? i a!?'. 

aK = d k' + dk" = C1 al? + C2cl7?7 

Dla iloczynu skalarnego 2 wektorów mamy prawo 

[x Y] = X1 Y, + X2 Y2 

Przyjmując X = Y przez analogię mamy 

(af Tk] = [C1 a/? Ci ffl + [Cl a71' C:i tfR'] 

Dla wektorów jednostkowych mamy 

[ak~ = 1 
[a7? ak'J = 1 
la lf' dk") = 1 



czyli 
(5) 

Ponieważ kierunek, a więc i znak określają już same wek
tory więc 

Warunki (1) możemy napisać 

111 [ ( W1 C1 dJ? ) + ( W1 C2 a7?' ) ] > 0 

V2 [ ( W2 C1 al( ) + ( W2 C2 7JJ?1 ) ] > 0 

c1 i ~ możemy pominąć, bo są zawsze dodatnie. 

(6) 

Wiemy już, że każdy wektor z obszaru I naprzykład A', B', 
d k', jest prostopadły do każdego wektora z obszaru II naprzy
kład A", B'', d k" , co wynika z ich określenia. Oprócz tego 

czyli także 

~? J_ w1 
1·;, J_ w2 

dk" J_ w1 
d k" J_ w2 

Z tego wynika, że iloczyn skalarny wektorów 

w1 d7?' = O 

w2 d7?' = O 

i warunki (1) przejdą w warunki 

Dalej mamy 

111 [ w1 aP] L O 

112 [ iii2 aP J > o 

df = [B alć] 
B = B' + A" 

ak = C1 al? + ~ d7?'] 

df = [Or+ A") ~ ] = [B' a7ć] + [A" die] 
= [ E (cial? + c2al?'I] + [ A" (c1aF + ~al?"] 

(7) 

= [B' C1 ffl + (1r C2 al?'] + (? C1 ffl + [A"~ al?'] 

Ale iloczyn 2 wektorów prostopadłych 

[B' C2al?'] = 0 
[ A" C1 al? ] = 0 
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i będziemy mieli 
d f = [B' a??] C1 + [ A" d7?' ] C:! (8) 

Największy spadek funkcji, to jest minimum dla d f' zajdzie 
wtenczas kiedy równocześnie 

[ B' clP ] ci = minimum 

[ A'' a I(' ] C2 = minimum 

Rozróżnimy 2 wypadki. 
1) kiedy B' al? z powodu ograniczenia warunkiem (7) może 

przyjmować tylko wartości dodatnie. Wtedy dla otrzymania 
minimum dr wystarczy tak wybrać d k by 

<Il = dk'' 

Dla tak wybranego d k będziemy mieli 

al?= o 
[ B'aFJ ei= O 
C1 = 0 

a C2 osiągnie największą wartość to jest + 1, a jak wiemy z te
orii wektorów, ponieważ a7?' ma kierunek A" więc iloczyn wek
torowy 

. [ A" a7?' ] 
t 

osiągnie minimum, które równe jest · minimum dla d f i równa się 
A" df =- - - -

y' At+ A!" 
Widać odrazu, że d I dla tego wypadku nie może przyjąć 

mniejszej wartości, gdyż C2 osiągnęło maximum, pierwszy wyraz 
może przyjmować tylko wartości dodatnie, a więc przyjmując 
wartość zero, przyjął najmniejszą możliwą dodatnią wartość. 
W drugim wyrazie d k" ma kierunek zgodny z gradientem, a więc 
także przyjął najmniejszą możliwą wartość. 

Zbadajmy kiedy zajdzie ten wypadek. Mieliśmy 

111 [ wi aP ] ~ O 

112 [wa aP ] ~ o 
B' = (P1 + vi) w1 + (P2 + 112) w2 

Podstawiając w 
[E a7? ] ~ 0 

mamy 

[ h P1 + 1'1) wt + (pa + 1'2) w2) al? ] > O . 
Niech 

(9) 

lr l :s;; 1 
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to wtenczas dla każdej kombinacji znaków 1:1 i i12 wyrażenie (9) 
będzie miało znak wyrażenia 

V1 [ W l aJ? ] + V2 [ W a cfi? ] 

Z warunku (7) wiemy, że to wyrażenie będzie dodatnie. 
A więc ażeby zachodziło minimum d f w danym punkcie, 

to znaczy dla L1 = O j L2 = O, wystarczy . ażeby spełnione zo
stały warunki 

IP1 l ~ 1 
IPal ~ 1 

Obliczymy go przyrównując d f do zera, to jest 

.d" = o 
2) w y p ad e k kiedy 

to 
IPI> 1 

[ B' aF ] 
będzie mogło przyjmować wartości ujemne. Ażeby znaleść mi
nimum d f dla tego wypadku, trzeba będzie wyznaczyć takie al?, 
które daje największą możliwą wartość ujemną tego ostatniego 
wyrazu z zachowaniem warunku (7). Może to zajść w innym 
punkcie, a więc nie dla L 1 = O i LJ = O lecz naprzykład dla 
Li = O i La = O. A zatem w tym wypadku nie mamy minimum 
dla d/. 

Zestawiamy otrzymane wyniki: 
Dla znalezienia rzeczywistego minimum l nie wystarczy 

warunek d f = O, bo jak widzieliśmy, trzeba go sobie wyobrazić 
jako d f spowodowane przyrostem d k w pewnym kierunku. 
Może się okazać, że w tym samym punkcie w innym kierunku 
d f I O. Łatwo zrozumieć, że zmianę kierunku d k uskutecznia 
się przez kombinację wartości d k1 i d k,. A zatem dla znale
zienia prawdziwego minimum potrzeba by cl f = O dla d k, leżą
cego w kierunku największego spadku funkcji f, Wtenczas dla 
tego samego punktu we wszystkich kierunkach musi być d f = O. 

Całe rozumowanie przeprowadziliśmy w ten sposób, że zna
leźliśmy najpierw kierunek największego spadku funcji f, a po
tem na tym kierunku d f = O. 

Ostatecznie kryte r j u m mi n im u m dla funcji f będzie 

IPI ~ t 
A" = 0 

Praktycznie przedstawi się to tak: 
Na podstawie doświadczeń lub prób obieramy tyle L , ile 

jest niewiadomych i przyrównywujemy je do zera. Następnie 
stosujemy kryterium minimum, ażeby się przekonać czy zało
żenie było słuszne. 

Ponieważ ma być A" = O 
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więc 
,.,J = fJi Wt + r2 Wz 

Rzutując powyższy wektor na osie k1 i k2 mamy następujące 
równania 

A.i= fli aJ + ()2 a 2 

k = p,. b1 + Pi b, 

Rozwiązujemy te równania i otrzymujemy p. Jeżeli wszystkie 
czynią zadość warunkowi 

IPI < 1, 

to dla obranych L; = O zachodzi minimum . 
Łatwo spostrzec, że kryterium to daje się rozpowszechnić 

na II niewiadomych. 

§ 7. Wyeliminowanie stacyjnych równań warunkowych. 

W sieciach triangulacyjnych I rzędu obserwujemy zwykle 
kąty, a nie kierunki. Przy pomiarze kątów dochodzą dodatkowe 
równania .sta.cyjne, które zwiększają ilość niewiadomych k i przez 
to ~omphkuJą w znacznyr_n stopniu znalezienie minimum l:. ILI, 
Pomższy sposób daje możność wyeliminowania równań stacyj
nych, wynikających z pomiarów kątowych i przez to zmniejsza 
ilość niewiadowych k. 

Przyjmujemy, że kąt pomierzony w 1 poczecie posiada wa
gę równą jedności. Suma wag jest równa ogólnej sumie obser
wowanych poczetów s. Chodzi o rozdzielenie sumy wag S na 
c~łą siatkę w ten sposób, by waga otrzymanego boku była ma
ximum. 

Oznaczmy wszystkie kierunki w sieci 

1, 2, 3, . , . 11 

Wogóle dla II kieruQków mamy wszystkich kątów 
1 

2 11 (n-1), 

gdzie niezależnych kątów jest 

n - 1, 

między któremi zachodzi 
1 1 
2 n (n-1) - (n-1) = 2 (n-1) (n-2) równań warunkowych 

Naprzykład dla 4 kierunków 

mamy 6 kątów 
1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.4, 
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które spełnić muszą 3 równania stacyjne: 

1.2 - 1.3 + 2.3 = o k2.3 

1.2 - 1.4 + 2.4 = o k2.4 

1.3 - 1.4 + 2.4 = o k3,4 

Korelaty tych równań oznaczamy przez 

k2.3 f k2.4 I k3,4 

Tutaj niewiadomemi niezależnemi mogą być kąty 

X.l - 1.2 
Xll = 1.3 
Xa = 1.4 

(1) 

Biorąc pochodne cząstko~e z równań. ~arunkowyc~ (1) 
otrzymamy następujące wartości na spółczynmk!, które ~la pierw
szego równania oznaczamy przez a, , dla drugiego b; i dla trze
ciego równania przez c, . 

· a,.2 = + 1 b,.2 = + 1 c, .2 = o 
a,.3 = - 1 b,.3 - o c, .3 = + 1 
a, .• = o b, .• - - 1 Cu = -1 
a2.3 = + 1 b2.3 = o C2,3 - o 
a2.• - o bu = + 1 C2.4 = o 
U3.4 - o b3.4 = o C3.4 = + 1 

Wstawiając a, , b, , c, .. . na wyrażenie 

L 1 = [1 + a; ki + b, b + c; ka + d, k, + , . . 

i przedstawiając w ten sposób 
L 1 = a1 ki + b, h + c; ka + R1 

gdzie 
R, = 1, + d, k, + e, k 5 + . .. 

R1 jest to suma wyrazów powstałych z dalszxch równań warun
kowych sieci i wyrazów powstałych z funkcJi u. 

Otrzymamy 
L,.2 = -- + k2.3 + ku + R,.2 
L ,.3 = - kz.3 -- + k3.4 + R,.3 
L, .• = - ku - ks.• -- + Ru 
L2.3 = + k2.3 + Ru 
L u = + k2.4 + Ru 
k.• = + k3.• + Rs.• 

(2) 

Przejście do ogólnego kształtu jest łatwe, gdyż wszystkie L 
ze wskainikiem 1.i przedstawiają jakby równania normalne bez 
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wyrazów zawierających sumy kwadratów. Inne L zawierają tylko 
jedno k z tym samym wskainikiem co L. 

Chcąc wyeliminować korelaty stacyjnych równań warun
kowych 

k2.3 , ku , i b."3.4 

poprzednie wyrazy na L1 j łączymy, jak następuje 

Li = -- - L1.2 -L,.s - L, .• 
L2 = + L,.2 -- - Lz.3 - L2.• 
L s = +L1.s + L2.3 -- -L3.4 
L 4 = + L,.. + Lz.4 + L3.• --

(3) 

Podstawiając odpowiednie wartości z równania 

Li= - - R,.2 - R,.3 - R,.4 

(2) otrzymamy 

L 2 = + R,.2 -- - R2.3 - Ru 
La = + R1.3 + R2.3 ~ - Rs.• 

(4) 

L, = + R,.4 + Ru + R3.4 --

EL = O 

Wielkości Li , L 2 , L a i L, są niezależne od stacyjnych rów
nań warunkowych, bo wyrazy R;,j zależne są tylko od dalszych 
równań sieci i od funkcji u. 

Widzimy, że gdyby każde L w (3) składało się z wyrazów 
o tym samym znaku to 

Minimum dla zespołu · wartości L,.2, Lu, L, .• ... L3.4 może 
zachodzić tylko wówczas, jeżeli każde poszczególne wyrażenie 
na L 1, L 2, L„ L, składa się z wyrazów o tym samym znaku. 
W tym wypadku 

l: I Lt I - I. IL· 2 - ,.j 

Po otrzymaniu L 11 L 2 L , i L, z równań (4) gdyby znaki 
wyrazów w równaniach (3) dla poszczególnych L, nie były te 
same, to nie byłoby minimum dla L,.2, L1.3, •.. L3,41 bo niektóre 
wyrazy w wyrażeniach na L 11 L 2, L, i L 4 w równaniu (3) zno
siłyby się i 

t i L; I < t I L · I 2 #,J I 

a jak widzieliśmy przedtem istnieje jeszcze taki zespół I L;.J I , 
gdzie L;j = I. ~1 

, czyli suma bezwzględnych wartości dla I L1.J I 
może być jeszcze mniejsza. 

Można więc znaleść minimum dla 

L 11 L 2, L, i L, -... omotcl SI. Oł!ogr. 19. 289 -



a następnie według stacji (stanowisk) z równań (3) wyznaczyć 

Lu, Lu, .• : L3,4, 

Do ułożenia jednak równań (4) nie potrzeba tworzyć ani 
stacyjnych rów~ań waru~k.owych. ani wyrażeń (2), tylko otrzy-

uje się je o wiele proścteJ. , t k 
m wystarczy funkcję u wyrazić w . ki,eru_nkach. zawas d b ą
tach i za niewiadome x, y, z, ... uwazac kierun~i. po o ~y 
sposób równanie warunkowe sieci ułoży się w kierunkach z me
oznaczonemi błędami 

zamiast 

A więc 

(1), (2), (3) • , • 

(1.2), (1.3), (1.4) ..• 

zamiast (1.2) będzie - (1) + (2.) 
11 

(1.3) 11 - (1) + (3) 
i t. d. 

Można się przekonać, że w ten sposób otrzymane wyraże-

nia na L, = 11 + a, k1 + b, k2 + .. · 
będą identyczne z wyrażeniami (4), ~ stacyjnde równania warun
kowe jako wypełnione same przez się, odpa ną. 

Przy przejściu z kierunków na kąty 
L 1.j = O 

1 b d · d L i L· równe 
i!!fliz~u~ Ig0 mt~Jk: s:mpi::~dttlchg :Oz~af~ń zi j~st ~upełnie 
zrozumiałe. . . 

Ażeby otrzymać wielkości 

-L,.2, L,.3 . .. k .• 
z wartości 

L 1, L2 , L.,, i L4 

nie trzeba ustawiać równań (3) tylko błąd funkcji 
razić w obu formach 

E = L 1 (1) + L2 (2) + . · · 
E = L,.2 (1.2) + Lu (1.3) + , .. 

u należy wy-

gzie wielkości L, i L;J są bardzo przejrzyście u.mieszczone. 
Można to zrobić w różnorodny sposób. Naprzykład. 

lub 

E = 9 (1) - 15 (2) - 7 (3) + 13 (4) 
E = - 9 (1.2) + 6 (2.4) + 7 (3.4) 

E = - 2 (1.2) - 7 (1.3) + 13 (2.4) 
Sprawdzenie: 

1 
) 

9 + 6 + 7 = 2 + 7 + 13 = 2 (9 + 15 + 7 + 13 
Dalszy ciąg nastąpi w Nr. 1 w 1932 r. 
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MARJAN MAŁUSZYNSKI 

ZBIÓR KARTOGRAFICZNY 
BIBLJOTEKI RAPPERSWILSKIEJ 

Zbiór kartograficzny Bib}joteki Rapperswilskiej był dotych
czas mało znany, trudno też było tym stosunkowo nielicznym 
badaczom, którzy dotarli doń, zapoznać się z jego zawartością 
z powodu zupełnego braku katalogu.1) Sprawa uległa gruntow
nej zmianie po przewiezieniu całości zbiorów do Warszawy 
i umieszczeniu ich w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Udostęp
niono tam wkrótce dla szerszej publiczności działy rękopisów 
i druków, zwrócono także baczniejszą uwagę na pozostałe części 
zbiorów. · Wydawnictwa kartograficzne wydzielono i przekazano 
pod zarząd Oddziału Kartograficznego Centr. Bibl. Wojsk. Wtedy 
też zaczęła się praca nad ich katalogowaniem i inwentaryzowa
niem; obecnie zakończono już ją całkowicie. 

W toku tej pracy okazało się, że jest to zbiór ilościowo 
i jakościowo dość poważny, jak na nasze stosunki. Zawiera on 
produkcję kartograficzną począwszy od wieku XVI aż do XX. 
Cechuje go jednak zupełnie wyraźna i zdecydowana przewaga 
wydawnictw XIX w., dużo słabiej przedstawia się w. XVIII. 
Starszych jeszcze zabytków jest zaledwie kilkanaście, szczupło 
też wygląda nasza współczesna produkcja w. XX. Najobfitszym 
i najcenniejszym jest dział polski, w którym znaleźć można nie
mal wszystkie ważniejsze mapy starsze. Ten charakter zbioru 
staje się zupełnie zrozumiały, gdy weźmiemy pod uwagę historię 
Bibljoteki Rapperswilskiej. Powstała ona zdała od kraju głównie 
z darów emigracji polskiej, której rozwój przypada właśnie na 
w. XIX. Wówczas emigracja nie dysponowała większemi środ
kami pieniężnemi, nie mogli też jej kierownicy marzyć o planowem 
uzupełnianiu zbiorów drogą zakupu potrzebnych wydawnictw. 

1
) Wiadomość B. Olszewicza (Polskie zbioryllkartograficzne, Warszawa. 

1926, str. 66) o skatalogowaniu tego zbioru jest mylna. 
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Odbiło się to na zbiorze kartograficznym. Objął on głównie te 
rzeczy, które łatwiej można było dostać, a więc współczesne t. j. 
przedewszystkiem z XIX w. · 

Jeżeli chodzi o starsze zabytki kartograficzne, to góruje nad 
nim kolekcja Lelewela, znajdująca się obecnie w Uniwersyteckiej 
Bibliotece Publicznej w Wilnie, zbierana świadomie i celowo. 
Jednak w dużym stopniu usuwają ten brak dwa wspaniałe atlasy 
Nordenskiolda z reprodukcjami starych map lądowych i morskich. 1

) 

Pozatem na wzmiankę zasługuje także reprodukcja t. zw. mapy 
Peutingera, będącej kopją rzymskiej mapy drożnej z lV w. po 
Chr., w wydaniu francuskiem E. Desjardins'a. Z pośród map 
tyczących się Polski, zwraca uwagę piękny plan oblężenia Smo
leńska przez Władysława IV, sztychowany w Gdańsku przez 
Hondjusza, niestety bez wyjaśniającego tekstu, oraz bardzo do
brze zachowana rękopiśmienna mapa Księstwa Warszawskiego 
z oznaczeniem donacyj napoleońskich, opracowana przez ppłk. 
A. Alfonce'a.2) Ciekawie też przedstawiają się prace, wykonane 
przez Polaków na emigracji, zwłaszcza Leonarda Chodźki, ze
brane tutaj prawdopodobnie kompletnie. Wielką rzadkością są 
fotografie wojskowych map topograficznych, używane w powsta
niu styczniowem, a mianowicie mapy Królestwa Kongresowego 
gen. Richtera i mapy Wołynia. 

W całóści zbiór rapperswilski daje dosyć dobry obraz roz
woju kartografii, zwłaszcza w części tyczącej się Polski. Stanowi 
też podwalinę działu kartograficznego naszei Biblioteki Narodo
wej, w skład której ma wejść. Poza nim Bibljoteka Narodowa 
nie posiada narazie większej kolekcji. 

Liczy on wo~óle 1431 map, planów i atlasówi z tego atla
sów 106 (113 tom.), map i planów 1325 (2483 ark.), wśród nich 
109 rękopiśmiennych. Dokładniej ilustruje zawartość zbioru 
w odniesieniu do poszczególnych krajów i wieków załączona 
obok tablica. 

Przy katalogowaniu oparto się na jedynej polskiej instrukcji 
B. Olszewicza.s) Okazało się jednak, że nie uwzglednia ona 
należycie wszystkich potrzeb czytelnictwa i zdecydowano się 
wprowadzić niejakie inowacje. Doświadczenie stąd zdobyte po
służyło w oewnej mierze za materiał do opracowania nowej 
instrukcji przez ppłk. Łodyńskiego, dyr. Centr. Bibl. Wojsk.") 

1) Facsimile-atlas to the carlv bistory of carlol!rapby... Stockholm, 1889 
i Periplus. Utha<it till si5kartens och sj5b5ckernas ii.ldsta historia. Stockholm, 
1897. Ten dru iti atlas iest bodei jedvnym egze.,,plarzem w Polsce. Oba oocho· 
dzą najoewniei z daru Henrvka Bukowskiego. bibliofila polskiego w Sztokholmie. 
który żywo interesował się Bibljoteką Rapperswilską. 

2) O m,1pi~ tej wiadomo bvło, że znajduje się w BibliotMque Nationale 
w Pa~yżu. (B. Olszewicz: Polska karlol!rafia wojskowa, Warszawa. 1921, str. 72). 
Musiała być wykonana w paru egzemplarzach. z których jeden znalazł się w zbio-
rze rapoerswitskim. 

1) Zbiory kartograficzne. (Próba instrukcji do katalogowania i konserwo· 
wania zbiorów karto~raficznych). Warszawa, 1915. 

' ) Kabloitowanie i inwentarvzowanie wydawnictw kartol!raficznych. (Pro· 
jekt instrukcji). Wiadom. Służby Geogr., zesz. 2 z 1931 r. i odbitka. 
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Mapy i atlasy całego świata 

Mapy i atlasy nieba 

Afryka 

Druki: Ameryka 
Rkps: 

Australja i Oceanja 

Druki: Azja 
Rkps: 

Europa Druki: 
Rkps: 

Austrja i Austro-Węgry 
(przedwojenne) 

Bałkańskie państwa: Buł- Druki: 
l!arja, Grecja, Jugosławja , 
Rumunia Rkps: 

Bałtyk i państwa bałtyckie: Druki: 
Estonja, Finlandja, Litwa, 
Łotwa Rkps: 

Belgja i Holandia 

Brytanja Wie lka 
Irlandia, Szkocja) 

(Anglja, 

Czechosłowacja 

Francja I Druki: 
Rkps: 

Hiszpanja i Portugalja 

Niemcy Druki: 
Rkps: 

Druki: Polska 
Rkps: 

Druki: Rosja 
Rkps: 

Skandynawskie paóstwa: Druki: 
Danja, Norwegia, Szwecja Rkps: 

Szwajcaria 

Druki: Turcja 
Rkps: 

Węgry 

Druki: Włochy 
Rkps: 

RAZEM Druki: 
Rkps: 

w I E K I OGÓ-
XVI I XVII I XVIII I XJX I XX LEM 

- 1 12 24 4 41 ----- --- - 3 3 - 6 ------- - 1 16 1 18 ------- - 2 26 3 31 - - 4 - 4 ------- - - - 1 1 ------
1 - 1 20 13 35 - - - 1 - 1 - - - - --
1 1 8 105 28 143 - - - 4 - 4 --------

- - 5 23 1 29 
- ---- - --

1 1 9 47 2 60 

- - - 2 - 2 ------- 1 23 26 4 54 

- - 3 8 1 12 ------- - ~ 8 - 11 ------
l - - 14 - 15 
------- - 14 5 - 19 --- - --- -- - 5 79 6 90 - - 1 1 - 2 ------- - 1 4 5 -------- - 53 54 8 115 - - - 2 - · 2 --------

6 9 60 245 67 387 - - 1 65 7 73 ------- 1 25 87 5 118 - - - 5 1 6 ------- - 3 13 - 16 - - - 1 - 1 ------- -- - 3 39 6 48 ----- -- - 1 12 - 13 - - - 1 - 1 ------- 1 8 10 - 19 ------- - 5 43 - 48 - - - 1 - 1 ,~ ----
10 245 903 1 148 1322 - 5 95 9 109 
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W porównaniu z nią zasadniczy katalog rzeczowy zbioru 
rapperswilskiego nie wykazuje poważniejszych różnic, napisany 
jest na kartach, przyjętych przez nią, także i jego ·układ odpo
wiada naogół regułom. Zgodnie z nią też wprowadzone zostały 
zbiorowe karty katalogowe dla map fizycznych, antropogeogra
ficznych, historycznych i batalistycznych. Pewne różnice wystę
pują tylko przy katalogowaniu atlasów, które umieszczono 
w katalogu nie pod nazwiskami autorów, tylko pod nazwami 
krajów, do których się odnoszą, oraz przy mapach i planach, 
przedstawiających. części danego państwa. Te skatalogowano 
pod nazwą państwa, jako uzupełniające hasło, dodając właściwą 
nazwę danej prowincji, województwa, miasta i t. d. Aby je można 
było łatwiej odszukać, dano odsyłacze od ich nazw właściwych 
państwa, pod którem zostały skatalogowane, np. Warszawa (patrz 
Polska-Warszawa). 

Natomiast katalog autorów i sztycharzy różni się zasadniczo 
od przepisów instrukcji ppłk. Łodyńskiego. Jest on przedew
szystkiem katalogiem zupełnie samodzielnym, obejmuje wszystkie 
mapy, atlasy i plany, opisując je tylko mniej szczegółowo, niż 
katalog rzeczowy. Podaje nazwiska autorów, w razie ich braku 
rysowników, sztycharzy, ewentualnie wydawców. Przy ich naz
wiskach dodawano w nawiasie: rys., sztych., albo wydał. Dla 
sztycharzy do końca XIX w. (włączono tutaj i litografów, nie 
chcąc tworzyć dla nich oddzielnej grupy} sporządzono osobne 
karty prócz autorskich, pozatem dla uwydatnienia związku mię
dzy autorem i sztycharzem u dołu karty autorskiej umieszczono 
nazwisko sztycharza, o ile był wiadomy. Także na karcie szty
charskiej zaznaczono u dołu nazwisko autora. Następnie każda 
karta zawiera tytuł mapy względnie atlasu, miejsce, rok wyda
nia, wydawcę lub drukarza, ilość arkuszy. 

Praca przy skatalogowaniu i zinwentaryzowaniu tego zbioru 
zajęła dwa lata czasu. Zatrudniony był tylko jeden pracownik 
przez dwa dni w tygodniu. Obecnie katalog rzeczowy liczy 
1921 kart. Od. dłu.ższego czasu oddany został do użytku czytel
ników i oddaje znaczne usługi przy poszukiwaniu map. Katalog 
autorski został niedawno wykończony i liczy 1661 kart. 

Co się tyczy konserwacji zbioru, to naogół nie wymaga on 
szczególnych zabiegów. Mapy są w dość dobrym stanie, obecnie 
leżą rozłożone w szufladach specjalnych szaf. Procent zniszczo· 
nych lub podartych nie jest zbyt wielki. 

Po całkowitem skatalogowaniu zbioru została się jeszcze 
spora ilość dubletów, a mianowicie map i planów 359 (468 ark.), 
altasów 6 (6 tom). Są one wszystkie spisane w celu ewentualnej 
wymiany z innemi bibliotekami. 
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Int. J A N J A N I C K I 
pOR· KORPUSU GEOGRAFÓW 

O RACJONALIZACJĘ 
BUDOWY WIEŻ TRIANGULACYJNYCH W POLSCE 

Wieże triangulacyjne w Polsce buduje się 1) przewazme 
z drzewa ścinanego w lecie, bezpośrednio przed budową. Nie 
stosuje się obróbki drzewa, ani żadnych wcięć. Zastrzały i wieńce 
przybija się gwoździami do słupów głównych. Sztukowanie słu
pów głównych nie uwzględnia możliwości rozciągania. W bardzo 
rzadkich wypadkach stosuje się fundamenty. 

Niewłaściwość stosowanych połączeń jest jaskrawa. Trzy
mają się one wyłącznie pracą rozciągającą gwoździ, co w rezul
tacie prowadzi do tego, że materiał nie spełnia swego zadania 
i budowla zawiera jego nadmiar, sztywność zaś wieży zależna 
jest tylko od grubości słupów głównych. 

Taki stan rzeczy jest wynikiem tego, że naogół w sferach 
mierniczych polskich sprawa racjonalnej budowy wież triangula
cyjnych jest niedoceniana, a nawał prac organizacyjnych i ściśle 

· fachowych spycha na dalszy plan, podrzędną dla geodety, kwe
stję konstrukcyjno - budowlaną. Tymczasem budowa znaków 
triangulacyjnych stanowi najwyższą pozycję wydatków na trian
gulację kraju, pochłaniając do 60°/o rocznego budżetu triangula
cyjnego. Zrozumiałe więc jest, że racjonalizacja budowy wież 
triangulacyjnych ma, między innemi, pierwszorzędne znaczenie 
ekonomiczne dla pomiaru kraju. 

I chociaż w wielu innych krajach, stojących niejednokrotnie 
wyżej pod względem technicznym od nas, buduje się te wieże 
podobnie jak u nas, to jednak myśl o racjonalizacji przeniknęła 
tam prędzej, o czem świadczy budowa wież z drzewa obrobio-

1) Zasady budowania wid trianizulacyjnych w Polsce ujęte są w instrukcji 
M. R. Publ. ,,do przeprowadzenia triangulacji kraju", w rozkazach technicznych 
W.I.G. i szkicach wid triangulacyjnych przez M.R.P. Do budowy wiet triangula
cyjnych niższych rzędów stosuje się również niemiecką konstrukcję Klamma. 

Przegląd typów wid triangulacyjnych podaje kpt .. Kopczyński Feliks w arty
kule II Wiet.e triangulacyjne" (Wiad. Sł. Geogr. Zeszyt 4/27). 
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nego w Czechosłowacji, Francji i Stanach Zjednoczonych, a w tych 
ostatnich ponadto - wież stalowych przenośnych składanych 1). 

We Francji i Szwajcarji pozatem próbowano budować wieże 
triangulacyjne z żelbetu. 

Celem uprzystępnienia zagadnienia budowy wież triangula
cyjnych ogółowi techników, którzy z temi budowlami nie stykali 
się , podaję, jakim warunkom z punktu widzenia geodety powinna 
odpowiadać wieża triangulacyjna. Mianowicie: wieża triangula
cyjna spełnia równocześnie podwójne zadanie-sygnału, na który 
się celuje lunetą teodolitu z drugiej wieży, i stołu na określonej 
przez wywiad wysokości, na którym ustawia się ~recyzyjny 
teodolit; zasadą jest żeby żaden element sygnału me dotykał 
elementów kozła, czyli są to dwie wieże przenikające się, różnej 
wysokości. Kozioł, na którym umieszczony jest stół, winien być 
możliwie sztywny, odporny na działanie wiatru, nieulegający skrę
caniu, wolny od drgań sprężystych, któreby przekazywały się 
stołowi. Rusztowanie sygnału trzyma na sobie podłogę, umo
żliwiającą pracę triangulatora przy stole, oraz utrzymuje możli
wie sztywno urządzenie sygnałowe. Dokładniej precyzuje zadanie, 
spełniane przez wieżę triangulacyjną, kapitan Kopczyński we 
wspomnianym wyżej artykule 11wieże triangulacyjne". 

Amerykanie · formują już warunki techniczne obciążenia 
wież triangulacyjnych przez siły zewnętrzne. (Dane te podaje 
kpt. Zarychta w Zeszycie 3/30 Wiad. Służby Geogr.). 

Zadanie takie należycie rozwiązać może tylko inżynier spe
cjalista budowlany. Należy ono do rozpatrywanych w statyce 
b·udowlanej zadań z działu układów przestrzennych kratowych2), 

a częściowo praktycznie rozwiązane jest w niektórych typach 
anten radioteleJlraficznych. 

Racjonalizacja poruszanego przeze mnie zagadnienia wymaga 
postawienia budowy wież triangulacyjnych nietyllto na poziomie, 
odpowiadającym dzisiejszej technice budowlanej, lecz i odpo
wiednio do zasad organizacji pracy, które wskazuj \ na koniecz
ność zastosowania normalizacji typów wież i ich c·zęści składo
wych. Z punktu widzenia ekonomii natomiast przewidzieć należy 
zużytkowanie materiału budowlanego, zawartego w wieżach, po 
wykorzystaniu ich całko~item do. celó'Y mie~niczy.ch1 . . 

Widzę trzy następuJące możhwośc1 rozw1ąza01a zagadm~ma: 
1. Zracjonalizowanie budowy wieź triangulacyjnxch te1 sa

mej, co dotychczas, konstrukcji, mających trwać 15 1at, przez 
wprowadzenie reform budowy koniecznych z punktu ,vidzenia 
inżynieryjnego, 

2. Zastosowanie do budowy wież drzewa suchego, obro
bionego, impregnowanego, wysyłanego na miejsce przeznaczenia 
z fabryk. Po skończonym pomiarze, włącznie do zdjęcia to
pograficznego, rozbieranie wież i użytkowanie ich w innych 
miejscach. 

1) Kpt. Zarychta - "Organizacja i metody pracy służby pomiarowej Sta· 
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej" - Wiadom. Sł. Geogr. Zeszyt 3/35. 

1) Mechanika budowli - Witold Wierzbicki. 1929 r. 

2•• -

3. Przejście do budowy wież rozbieranych przenośnych ze 
stali, na wzór stosowanych już w Stanach Zjednoczonych Ame
ryki Północnej. 

Najwłaściwsze rozwiązanie zagadnienia widzę w zastosowa
niu wież przenośnych. Najbardziej odpowiadają one przezna
czeniu, a przy ewentuałnem skróceniu czasu ich użytkowania 
przez odpowiednią koordynację prac topograficznych z triangu
lacyjnemi, będą najekonomiczniejsze. 

W łańcuchach triangulacyjnych I rzędu, wiążących punkt 
centralny z segmentem łańcucha głównego obwodowego, gdzie 
budowy niższych rzędów narazie nie przewiduje się, korzyści 
zastosowania wież przenośnych są oczywiste. 

Czy wieże przenośne stosować drewniane, jak w punkcie 
2-im, czy stalowe, jak w punkcie 3-im, to już kwestia, o której 
zadecydować winien rezultat wypróbowania przydatności jednych 
i drugich do celów triangulacji, oraz ich koszt w stosunku do 
całego pomiaru kraju, lub do jego części ujętej w programie 
kilkunastoletnim. 

Szczegółów konstrukcyjnych tych wież nie podaję, gdyż 
opracowanie ich znacznie przerasta ramy mego artykułu. Zresztą 
praca taka powinna być udziałem komisji technicznej, złożonej 
ze specjalistów, a w stosunku do wież stalowych należałoby 
skorzystać z doświadczeń zebranych przez Amerykę. Przewiduję 
tu konieczność izolacji stołu od drgań nóg kozła, co również 
powinno być uwzględnione i w konstrukcjach drewnianych, oraz 
zaradzenie wpływom zmian temperatury na zmianę centryczności 
stołu względem punktu stabilizacji. 

W okresie przejściowym, do czasu wprowadzenia wież 
przenośnych składanych, zastosowałbym rozwiązanie zawarte 
w punkcie 1-ym. Reforma budowy polegałaby na usunięciu 
błędów wyszczególnionych w punktach a, b, c. Osiągnąć to można 
w następujący sposób: 

Fundamenty. W Polsce wieże budujemy przeważnie na grun
tach piaszczystych lub gliniastych. W tych warunkach dopusz
czalne naprężenie na grunt wynosi od 2,5 do 4,0 kg/cm2, wobec 

Rys. 1. 

czego powierzchnia parcia słupa jest zamała i należy ją powięk
szyć, np. przez zastosowanie skrzyżowanych legarów, jak na rys. 1. 
Głębokość posadowienia dostatecznie będzie uzależnić od głębo
kości przemarzania ziemi (1.5-2.20 mm) w gruntach gliniastych, aby 
uniknąć oddziaływania pęcznienia gliny na słupy główne, należy 
podsypać pod fundament ·warstwę piasku około 30 cm grubości. 
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Slupy główne. Cieńsze niż dotychczas używane (Dla kozła 
26 m wystarczy średnica 25 c~, dla niższych - od 18 cm). W, o~ec 
tego, że słupy główne są śc!skano-rozc1ągane, sz~ukowame 1ch 
winno być takie, aby materJał pracował w obu kierunkach. Da 
się to osiągnąć przez zastosowanie połączenia, jak na rysunku Nr. 2. 

z · -1-= 
: --~ : ~S'o 

Rys. 2. 

Wieńce. Średnice wieńców maleją w miarę tego, jak maleją 
średnice słupów głównych. (Dla kozła 26 m dolny wieniec o śred
nicy 12 cm). Połączenia ze słupami głównemi - na śruby, przytem 
wieńce wcięte (obróbka siekierą). 

C ,~- ł 

.S•'"' 

!li 
fli 

' 
J 

Rys. 3. 

Przy większym rozstawie słupów głównych (6- 10 m), celem 
otrzymania większej sztywności konstrukcji, należy w bliskości 
pierwszego sztukowania dać wieńce tej samej średnicy, ale pod
wójne. 

Rys. 4. 

Jeżeli stosujemy zastrzały drewniane, to pierwsze wieńce 
muszą zaczynać się tuż nad ziemią, inaczej nie mielibyśmy o co 
oprzeć zastrzałów. 

Zastrzały. Ze względu na trudności, wynikające z koniecz
ności mijania się bez dotykania zastrzałów kozła z zastrzałami 
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sygnał~, najwłaściwiej byłoby dać zastrzały z prętów żelaznych. 
(Sred~c~ prętów ~łla kozła 26 m - na dole 15 mm do 8 mm na 
sameJ .g~rze). Pr~Jekto~ane połączenia prętów z wieńcami uwi
doczmaJą rysunki 5, 6 i 7. 

Rys. 5. Rys. 6. Rys. 7. 

Aby naśrubki nie odkręcały się, końce śrub winny być 
zaopatrzone w dziury, w które zakłada się zatyczki. 

Za~trzał~ drewnian~ na to, aby pracowały, muszą być wcięte 
końcami w wieńce. NaJprostsze połączenie: 

Rys. 8 . 

. Przy długości 12 metrów, uwzględniając już wpływ wybo
czenta, zastrzały w wieżach tńangulacyjnych nie potrzebują być 
grubsze niż 10 cm. 

W celu uniknięcia trudności mijania się zastrzałów drewnia
nych kozła i sygna!u, kozioł wieży .1/ 4 można usztywnić w płasz
czyznach przekątmowych; przy większych wysokościach dać 
wieńce zewnętrzne, nie dając w tych bocznych płaszczyznach 
zastrzałów. 

299 -



Stół. Długi słup wiszący jest zbyteczny i szko~~iw.y .ze wzglę
du na to, że jest to element wystaw!ony ~a na1s~lme1sz~ pod
muchy wiatru wobec prostopadłości do )ego kierunku„ tem
samem narażo~y jest na najsilniejsz.e drgama, ~ ł:\cząc się bez.
pośrednio z blatem stołu, przekazuJe te drgama mstrumentow1. 

Dlatego w konstrukcjach drewnianych doprowadzałbym słup 
wiszący tylko do najbliższego wieńca i tam ~mocowywa)by.m 

1
go 

z nim. U góry ścinałbym go razem z nogami kozła. Blat 1zo o
wałbym od tak utworzonego przegubu warstwą. kauczuku przy: 
najmniej 5 cm grubości. Dobrzeby było dać blat zelazny, przymo 
cowany do przegubu. 

Rys. 9. 

Piętro sygnału nad podłogq. W sygnale należałoby uszty~n!ć 
piętro nad podłogą, jednakże w ten spo.sób, aby .usztywmen!~ 
nie stanowiło przeszkody przy obserwaq~ch. Mozna ~o zrdb( 
przez skosy prętów żelaznych, lub drewn.1ane u góry 1 na o e 
wcinane jak wieńce i przykręcone śrubami. 

Rys. 10. 

Rozstawienie słupów i wieńców, s~osowa~e dotychcz~s! 
zwłaszcza przez M. R. P. (szkice z 1929 r.) Jest duze. Oszc.zędmeJ 
będzie dążyć do zmniejszenia tego rozstawu według doświadczeń 
amerykańskich (Wiadomości Służby Geogr. zeszyt 4/27 str. 395). 
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Przed obserwacją trzeba śruby skręcić ponownie i kliny 
w sztukowaniach słupów głównych dobić. 

Po wyzyskaniu wieży do celów triangulacyjnych i topogra
ficznych, należałoby rozebrać ją we własnym zakresie, lub po
wierzyć rozebranie przedsiębiorcy. W ostateczności można zlecić 
to miejscowym władzom, oddając im drzewo, a polecając zwrot 
prętów żelaznych, śrub, kauczuku i blatu żelaznego. 

Wprowadzenie proponowanych poprawek, przy zak~pie 
masowym śrub, prętów, płyt i t. p., zmniejszy koszty wież. Wy
gra się tu na czasie budowy (zwłaszcza stosując zastrzaJy z prę
tów żelaznych) i oszczędzi na ilości materiału. Najwięcej zaosz
czędzi się na klasie drzewa budukowego, zarówno słupów głów
nych, jak i wieńców (ewentualnie zastrzałów). Korzyści te jednak 
widoczne będą dopiero po osiągnięciu przez majstrów wprawy 
w budowaniu tych nowych wież. 

W każdym razie zyskać tu winna obserwacja. 
Wracam raz jeszcze do myśli stosowania wież przenośnych 

składanych i podkreślam, że ze stanowiska celowości, zasady 
ekonomii materiału i kosztów pracy byłyby one najbardziej 
wskazane do zastosowania i u nas. 
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u NAS I ZAGRANICĄ 

POMIARY SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ ŁYSICY I AZYMUTU z R. 1829, 

· · t p · t 'k Sandomierski" t. 11 War-w dość rzadkiem wydawnictwie P· · " amię Dl • • d t tu-
szawa, 1~30. str. j2t7 zKoajdui~~y na:;i~~~!~inf:!at!\;;~n~·ś!~~bt\:~:tf:0!f ~~n;ch. 
łem: ,,Opis góry .:>· o rzys 1.e1 z u . . f b · olecenia Komis11 Rzą-
dotyc.z:ąpch sihę pdoómi~tk pbw1:~~:tc:6:~:~:~aacbytst8ei ~8~9 r. uskutecznionych'.'· 
doweJ rz:yc o w t ~r u . . Rz d wa Prz: chodów i Skarbu, pod naczelm
Opis ten skrócony. brzmi: ,.Kom1s1a dr~d~onem k r ólestwie Polskiem, iwróciwszy 
ctwem ks. Lub~ck1ego, p1erw~{a w :ać . e z rzemieślniczego stanu samej graficz· 
uwa~ę. na pom1adry:ćpostadrnowg1 a wlr ku I bez którego pomiar priestrzeni znaczny 
nośc1 1 na pro wa z1 na O ę rac un · ' . . k t · · · gd ze ścisłą dokład
·1 trudny dla górzystego położenia daleko więce1 osłz u1e i ru YW . . how1' N1'e 

• K · · orucz:y a tę pracę 01c1ec • nością wykonany być. me mo.~e... . omisia. P aś rewizorowi jeneralnemu 
mys~iemu b. ofi~erow1 artyler11 woJ't Ptf;~;1r~;~ltj:~metrów, Józefa Bojarskiego. 
pomiarów, doda1ą~ mu na [.

0k~~; °J:J: Piątkowskiego i Józefa C~rianowskie~o. 
Karola Borowskiego. a JUbn . t . liczbi'e do potrzeby 1eometrów me-

t · go do przy rama w s osowne1 . • . upowa n1wszy . • W . . h N' ki mąt niezmordowane, t wzorowe, 
etatowyc~... ~om1emo_nv _01c1ec . !emys k nanie omiarów ... na ł.ysicy wysta-
gorliwośc1, :zabiegał o 1ak nał1do.kła.dme1sz:e dwy o iemnfej dla osób w czasie nie
wiono baraki. tak dla. zas on1ęc1a .narzę d,a, n k dziły - w 1829 r. w lipcu 
pogody... w patdz:ierruku 1828 r. mepog? r c~~.ts: . isobem wiadomym, z wyso
i sierpniu... oznaczyłe~ w n~tępnyc~ ło~~~ą kieru~ek południka miejsca tego. 
kości odpowied1;1iej gw1a~d.' 1ajo te~ 1 8 i ' 710 51, 51".. zapomocą obserwacyj 
który oddala się od wiezy .:,-go rzy a O unktu na ł. sicy = 500 53' 35".28. 
oznaczoną została szerokość geograf1cz!1a. e!ie się wierzclołka góry Łysicy nad 
z obserwacyj barome'lru... oznaczono wzmesi W k' · tu wyno11' 1 530 426 

· · · Ob torjum arszaws 1em 1 · posadzką sal! obserwadcy1ne1 .w h s~rwa ś orza Baltyckieito przy Kopenhadze 
stóp parysk1ch1

) na powierz:c nu~ za !Il Gdat\sku 1865.786 stóp 
1 961.816 stóp paryskich. ! 0wad. ~0wbeN~hnyu~kr0;::z:.;:ry z: głównego punktu na 
paryskich W tymże czasie OJ ciec. te~ · ' · h na około Kielc leią
ł.ysicy, wykonał tńan~ul~cję na pow1erz:tck~nh 1:z~rcłók::~~:Cw' ttójkącie płaskim się 
cych :z tą dokładnością, 1ż suma wsz:ys 1c „ 
różni o całe 2" od 180°. G t · k łem 

wt 
.. ~ypadkti8~bsealrowwaecmyj rRoe~~ohne:bafha;d~e;:t~u ~~!a:z::ia :~:~ok!1~~yge:gra-po arz:a1ącem c , 

ficz:nej tejże góry: 

') 1 stopa paryska = 0.324 839 metra. 
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Patdzier- gwiazdy odległość ciśnienie 
nik 1829 zenitalna barometr. 

temper. szerokość = cp: 

3 Polaris 37° 30' 24".66 707.012 
14 Polaris 37° 29' 53".00 696.00 
22 CD 61° 54' 9".00 711.65 
22 a Urs. maj. s. p. 66° 24' 0".00 709.875 
22 r ,, s. p. 74° 24' 28" 709.900 
22 Polaris 37°29' 42" 709.675 
22 a Urs. maj. s. p. 54o 13' 26" 709.475 

+ 80.8 50° 52' 53"·62 
+ 6°.9 500 53' 29"'54 
+ 5o,4 50° 53' 10".30 
+ 10.4 50° 53' 59".49 
+ 10.2 50° 53' 51".21 
+ 2°.o 50° 53' 42".29 
+ 10.2 50° 54' 0".54 

Srednio = 50° 53' 35".28 

J. KraHow,1,i 

O POMIARACH DŁUGOŚCI U. S. A, 

W Nr. 28 „Bulletin geodhique" - Urząd Geodezyjny Stanów Zjednoczonych 
(U. S. Coast an Geodetic Survey) podaje interesującą notatkę o wyznaczeniach 
długości geograficznej na niektórych punktach triangulacyjnych. W Stanach Zjedn. 
A. P. na katdym łat\cuchu triangulacyjnym są obserwowane dfugości i azymuty 
astronomiczne w celu zastosowania azymutów Laplace'a. Ten azymut jest aiymu
tem astronomicznym, zaobserwowanym np. z Polaris i poprawiony o odchyłkę 
pionu, którą otrzymujemy przez porównanie dla danego punktu jego długości astro
nomicznej i geodezyjnej. 

Azymuty Laplace'a pozwalają na dokładne z:orjentowanie łaflcucha triangu. 
lacyjnego. W pracach organizowanych przez Coast and Geodetic Survey, znajdują 
zastosowanie specjalne odbiorniki radjowe, pozwalające z łatwością otrzymywać 
sygnały czasu, nadawane przez:. morskie obserwatorjum w Waszyngtonie (U. S. Naval 
Obserwatory). 

Dla ogólnego zastosowania w triangulacji azymutów Laplace'a, wystarcza 
znać długość astronomiczną poszczególnych punktów :ze stosunkowo niewielką 
dokładnością, ponieważ błędy prawdopodobne azymutów Laplace'a są rzędu 
0".3 - 0."4. Narzędzia przejściowe Bamberga :z mikrometrem samopiszącym poz
walają zaobserwować ze znaczną dokładnością w ciągu paru wieczorów rótnicę 
długości pomiędzy dwiema stacjami. 

W czasie kampanji 1930 r. w poszczególnych punktach I rzędu zaobser
wowano długości astronomiczne w 9 punktach :z pośpiechem iście amerykallskim 
przeważnie w ciągu 3 wieczorów, a w niektórych nawet w ciągu 2 wieczorów! 
Błędy prawdopodobne wyniku wahają się od 0".001 (przy 2 wieczorach obserwacyj) 
do ± 0".006 (przy 3 wieczorach), a nawet dochodzą do ± 0".017. 

Naogół przyjęto uważać, ie obserwacje długośd z: dokładnością dającą błąd 
średni ± 0".025 są wystarczające dla azymutów Laplace'a. 

Szerokość geograficzna na poszczególnych stacjach była wyznaczona w ciągu 
2-3 wieczorów metodą Talcott'a, z: 10-15 par zaobserwowanych w ciągu jednego 
wieczoru. Narzędzia i przyrządy pomocnicze każdej grupy obserwacyjnej były 
transportowane na dwu ciężarowych samochodach. 

Kr. 

Z NAJNOWSZYCH BADAŃ NAD ATLANTYDĄ, 

W ostatnich czasach przeprowadzono szereg studjów geologicznych, antro
pologicznych i etnograficznych, z: których zdaje się wynikać niewątpliwie, iż w okre
sie trzeciorzędowym i na początku czwartorzędu istniał wielki ląd na obecnym 
Oceanie Atlantyckim, mogący odpowiadać tajemniczej Atlantydzie, o której wspo-
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mina Platon. Badania historyczne w ostatnich czasach zostały potwierdzone przez 
badania chronologiczne, oparte na obliczeniach astronomicznych. Mianowicie, we
dług tradycji przechowanej u kapłanów egipskich, oraz meksykańskich, zniknięcie 
Aotlantydy nastąpiło według tych tródeł wtedy, gdy punkt równonocy wiosennej 
znajdował się w znaku Raka, nawet meksykańczycy określali ten czas dokładniej, 
twierdząc, te punkt ten znajdował się w pobliżu skupienia drobnych gwiazd w Raku 
(Praesepe). • 

Filippow, obecnie astronom w Algierze. na drodze rachunkowej starał 
się odnaleść epokę. kiedy punkt równonocy wiosennej znajdował się w położeniu 
wskazanem przez powyższe iródła. Obliczenia p. Filippowa okazały, że istotnie 
w roku 7256 przed Chrystusem - ten punkt zajmował połotenie na niebie zgodnie 
z powytsią tradycją. Data znaleziona przez Filippowa byłaby o 2300 lat pótoiejszą. 
niż wykazana przez Platona w jego dialogu Timajosie data najścia Atlantydów na 
Egipt i Grecję (9000 lat przed Salamonem). 

W ten sposób fakt o katastrofie Atlantydy, opowiedziany przez egipskie 
i meksykaóskie tródła, jak również powtórzony przez Platona. zostałby potwierdzony 
co do czasu przez współczesne obliczenia astronomiczne. 

Kr. 
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DRUGA WYSTAWA PRAC FOTOGRAFICZNYCH 
o n cERÓW WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAnCZNEGO 

W dniu 20.IV b. r. została otwarta doroczna wystawa prac fotograficznych 
Koła Miłośników Fotografji przy Sekcji Geograficznej T. W. W. w salach Oficer· 
skiego Kasyna Garn_izonowego, Otwarcia wystawy dokonał Szef S:i:tabu Główneito 
p. Gen. Piskor w towarzystwie p. Gen. Zamorskiego i Szefa W. I. G. p. Płk. 
Kreutzingera. 

Wystawa obejmowała zbiór zdjęć fotograficznych przedewszystkiem mających 
związek z pracami oficerów korpusu geografów. Eksponaty podzielono na cztery 
działy: I) zdjęcia krajobrazowe, II) zdjęcia rodzajowe, ID) zbiory regjonalne 
IV) zdjęcia z prac polowych. Na wystawę nadesłali swe prace: 

f) Z Koła Geodetów: mjr. Krzanowski - 3 zdjęcia krajobrazowe. 
15 zdjęć powiększonych rodzajowych i 3 zdjęcia z prac triangulatora. 

II) Z Koła Topografów: 1) kpt. Sierosławski: 3 zdjęcia krajobrazowe 
i 3 zdjęcia rodzajowe, 2) kpt. Szymkiewicz: 10 zdjęć krajoznawczych, 1 zdjęcie 
z pracy topografa i 1 zdjęcie panoramiczne z Tatr, 3) por. Loga: 18 zdjęć 
krajobrazowych, 4 zdjęcia z prac topografa, 1 zbiór krajoznawczy 55 zdjęć, 
4) por. Gosiewski: 6 zdjęć krajobrazowych i 2 zdjęcia rodzajowe, 5) por. 
Swiderski: 3 zdjęcia rodzajowe, 6) por. Wawrzecki: 2 zdjęcia krajoznawcz~ 
i 1 z pracy topografa, 7) por. Herman: 3 zdjęcia krajobrazowe, 8) por. JM.
wicki: 3 zdjęcia krajobrazowe, 9) por. Gundelach: 1 zdjęcie krajobrazowe 
i 10) por. Wondraczek: 1 zdjęcie krajobrazowe. 

ID) Z Koła Fotogrametrów: kpt. Skoczycki: 18 zdjęć rodzajowych 
i 2 z pracy topografa. 

Ogółem 12-stu oficerów W. I. G. wystawiło w 1-szej grupie „zdjęcia kraj
obrazowe" - 38 prac; w II-giej grupie "zdjęcia rodzajowe" - 41 prac; w III-ciej 
grupie „zbiory krajoznawcze" - 1 zbiór krajoznawczy o 55 zdjęciach „Borysław", 
jedno zdjęcie panoramiczne Tatr i 12 zdjęć krajoznawczych; a w IV-tej grupie 
"zdjęcia z prac oficerów geografów W. I. G." - 11 prac. 

Poza konkursem wystawiono: dwa albumy obejmujące około 400 zdjęć krajo
mawczych jako zbiorową pracę oficerów Wydziału Topograficznego, dalej kilka
dz~esiąt prac rodzajowych i eksponaty referatu fotogrametrycznego, obejmujące 
panoramy miast i fotoplany. 

Jury artystyczne w składzie: p. dr. Wład. Biernacki, (prezes P. T. F.), p. M. Koz
łowski (wiceprezes P. T. F.), p. inż. M. Dederko, p. Stan. Schonfeld (redaktor Foto
grafa Pol.), p . kpt. L. Lejman przedstawiciei W. I. G., przyznała w dniu 20 kwietnia 
1931 r. nagrody za następujące prace fotograficzne w poszczególnych działach: 

I Grupa. Zdjfcia krajobrazowe: 

Nagroda I - kpt. Sierosławski "Lato nad Wieżycą" 
" II - n Skoczycki „Jesienny Poranek" 

II bis - por. Loga "Noc" 
III - por. Gosiewski "Nad Wilją" 
IV - kpt. Szymkiewicz „Fragment z Krynicy" 

.. V - por. Jóźwicki "Zima" 
Wyróżnione: por. Swiderski i por. Herman. 
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II Grupa. Zdjęcia rodzajowe: 
Nafroda I - mjr. Krzanowski 

Il - kpŁ Skocz:ycki 
III - por. Gosiewski 

.,Zadumana" 
"Portret starca" 
"Portret" 

Ili Grupa. Zbiory krajoznawcn: 
Nagroda I - por. Lo11a 
Wyróżnione: kpt. Szymkiewicz: - .,Panorama". 

IV Grapa. Zdjęcia z prac oHc,rów W. I. G. 
Na11roda I - kpt. Skocz:ycki - .,Odpoczynek południowy" 

Il - por. Wawrzecki - .,Licznik" 
ill - mjr. Krzanowski - "Wieża triangulacyjna". 

Zarząd Koła Miłośników Fotografji, zachęcony dodatniemi wynikami wystaw, 
zamierza urz-.dzić w pierwszych miesiącach prz:ysz:łego roku trzecią ogólną wystawę 
prac fotograficznych oficerów Korpusu Geografów. 

mjr. Krzanowski 
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Lato nad Wieżycą (Pomorze). 

W. Sierosławski, kpt. 



A. Skoc:yck l, kpt 

Odpoczynek południowy (IV grupa - I nagroda). 



A Skoczyckl, kpi . 

Portret starca (li grupa - li nagroda). 

SPRAWOZDANIA 

,,WALKA ZBROJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 1905 -1918 R". 
DR. li.JR. T. LIPIŃSKI. 

Wolskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1931. 

W okresie wojny światowej, w chwili gdy przez ziemie polskie przewalały 
aię armje zaborcze, społeczeflstwo zetknęło się z faktem istnienia Legjonów Pił
sudskiego, ich rozwiązaniem i osadzeniem w obozach jeflców, oraz wywiezieniem 
Komendanta Piłsudskiego do Niemiec. Prócz Legjonów ukazują się w drugiej"po
łowie wojny polskie formacje wojskowe na Wschodzie i we Francji. 

Chcąc zrozumieć ideę Legjonów Piłsudskiego w momencie wybuchu wojny 
w 1914 r .. należy się cofnąć do lat, poprzedzających wojnę, kiedy to z niesłabn11,
cym zapałem i wytrwałością odbywała się praca nad tworzeniem i bojowem wysz
koleniem organizacyj wojskowych, początkowo tajnych, p~tniej zaś jawnych, które 
w większości weszły w skład Legjonów. 

Celem i myślą przewodnią przedwojennych związków wojskowych oraz 
Legjonów było, by w koócowej rozgrywce wojennej mocarstwa nie decydowały 
o losach Polski bez Polaków. Gotowe kadry wojska polskiego miały w tym wy
padku stanowić tę siłę, z którą naletałoby się liczyć. Przygotowawcze prace 
polskie w okresie przedwojennym nie były jednak dostatecznie znane, przynajmniej 
szerszemu ogółowi Niedokładna znajomość tych dziejów cechuje w znacznej mie
rze i dzisiejsze społeczeflstwo, które w wielu wypadkach ma nawet bałamutne 
wprost wiadomości o pracach niepodległościowych z przed wojny i w polskich for
macjach niepodległościowych z przed wojny i w polskich formacjach z czasów 
wojny światowe j. 

Praca mjr. Lipióskiego jest pierwsza w literaturze polskiej, która zamyka 
w sobie całokształt dziejów ostatnich walk o niepodległość. Przedstawiając historię 
wszystkich ~ojskowych formacyj polskich, istniejących od czasu powstania pafl,twa 
polskiego, obejmując okres 1905 - 1918 r ., kolejno omawia organizacje i związki 
przedwojenne, historię Legjonów Piłsudskiego, I. II. JII korpus, P. O. W., dywizję 
syberyjską, dywizję Żeligowskiego oraz Armję Polską we Francji. 

Historia lat 1905 - 1918 stanowi finał przeszło 100-letniej wojny 
narodu polskiego o niepodległość. Wspaniały, zwycięski finał, opro
mieniony nigdy niegasnącą glorją nieugiętego, hardego ducha i nie
złomnego oręb polskiego. 

J eteli z tej perspektywy , pojrzymv na te lata ostatniego naszego wysiłku, 
przyznać trzeba, iż trudno o obraz bardziej krzepiący, bardziej pojący ufnością 
we własną moc. A dodać przytem trzeba, iż obraz ten kreślony jest żywem, pory
wającem piórem. umiejącem doskonale wśród powodzi suchych dat i faktów, pod
kreślać wspaniałe, zachwycające wprost momenty. Ilet l!rozy, ilet tragizmu zawie
rają np. opisy bitew pod Kostjuchnówką, wa.lki dywizji syberyjskiej, boje bajofl
czyków i t. p. 
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Można śmiało powiedzieć, że książka mjr. Lipióskiego jest zjawiskiem wprost 
rewelacyjnem na rynku księgarskim, zarówno ze względu na zestawienie całego 
szeregu niepublikowanych dotychczas faktów, opartych na niewyzyskanych dotąd 
przez nikogo tródłach, jak i ze względu na swą formę pisarską. 

Praca zawiera liczne fotografje z ówczesnych czasów, nie publikowane 
w znacznej mierze dotychczas, a które są bardzo charakterystyczne i przyczyniają 
się do nadania jej barwności i żywości. 

Książka wydana bardzo starannie, na bezdrzewnym papierze, ozdobiona 172 
ilustracjami oraz zaopatrzona wykazem tródeł i bibljografji do dziejów polskich 
w ostatniem piętnastoleciu, z indeksem nazwisk wymienionych w tekście. 

Książka znajdzie się niewątpliwie w ręku każdego, kto w tej czy innej woj
skowej formacji polskiej walczył, gdyż stanowić dlaó będzie najdroższe wspomnie
nie przebytych bojów. Lecz poza tem powinna się ona bezwarunkowo znaletć 
w rękach pedagogów, którzy mogą z niej wysnuć niesłychanie cenny pod wzglę
dem ideowym materjał. celem przekazania go młodszemu pokoleniu . . 

Każda biblioteka powinna po•iadać tę książkę. Dziś, gdy materializm 
i zwiększone kłopoty dnia powszedniego rozhartowują ducha społeczeóstwa. należy 
jak najszerzej propagowóć dzieła, które przywodzą nam na pamięć wielkie poświę
cenie i wielkie bohaterstwo. 

Thun mjr. 

DALEKI WSCHÓD W MIĘDZYNARODOWEJ POLITYCE 
GOSPODARCZEJ -WŁADYSŁAW KOMOROWSKI 

Książka polska o Dalekim Wschodzie, książka przytem licząca zgórą 600 
stronic, nie jest zjawiskiem. nad którem moglibyśmy przejść do porządku dziennego. 
Wiemy doskonale, jak ubogiem jest nasze piśmiennictwo w dzieła poświęcone 
Wschodowi wogóle, a Dalekiemu Wschodowi w szczególności, zdajemy sobie przy
tem sprawę z ciągle wzrastającego znaczenia i aktualności problemów wschodnich. 
Zgóry więc też jesteśmy skłonni żywić wdzięczność do autora, który zadał sobie trud, 
aby dać c.zytelnikowi polskiemu możność "zapoznania się z rozwojem gospodarczym 
Chin i Japonji oraz problemami międzynarodowej polityki gospodarczej na Dalekim 
Wschodzie". Że zaś świadomi jesteśmy przytem tych trudności, z jakiemi walczyć 
musi autor piszący na te tematy w Warszawie, trudności, polegających na braku 
nietylko materjałów tródłowych. ale również najważniejszych opracować syntety
cznych, przeto. biorąc do rąk każdą nową książkę polską z tego zakresu, nastra
jamy się wyrozumiale wobec jej nieuniknionych braków i niedociągnięć. Istnieje 
wszakże pewne minimum wymagań, z których nie może zrezygnować nawet naj
bardziej wyrozumiała krytyka. 

Rozpatrując książkę p. Komorowskiego poprostu jako zbiór informacyj, do
tyczących historii i stosunków polityczno-ekonomicznych Dalekiego Wschodu, nie 
możemy jej odmówić pewnego znaczenia praktycznego. Czytelnik nasz, któryby 
się interesował powyższemi kwestjami, a nie miał możności korzystania ze tródeł 
zagranicznych, znajdzie w niej, obok rzeczy błahych i nieistotnych, szereg wiado
mości pożytecznych i interesujących, dotychczas w języku polskim niedostępnych. 

Część pierwsza daje obszerny wstęp historyczny. malujący poszczególne 
etapy penetracji europejskiej i amerykańskiej na terenach Dalekiego Wschodu, na
stępnie dzieje wzajemnych rywalizacyj pomiędzy państwami dążącemi do zdobycia 
uprzywilejowanego stanowiska w Chinach, wreszcie próby wyzwolenia się Chin 
z narzuconej im dominacji obcej. Dalsze części informują nas o obecnych stosun
kach gospodarczych Chin, Japonji i rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Dowiadujemy 
się z nich szczegółów, dotyczących zaludnienia, podziału administracyjnego, rolni
ctwa, przemysłu. handlu zagranicznego i systemu komunikacji poszczególnych kra
jów. Tablice porównawcze i statystyczne dają nam możność zorientowania się 
w różnorodnych działach handlu i przemysłu omawianych terenów. Rozdziały. po
święcone chiiiskiemu handlowi za~ranicznemu, zawierają ciekawe dane o warun
kach, w jakich doniedawna rozwijała się ekspamja gospodarcza paóstw obcych 
w Chinach, z jednej strony korzystająca z takich ułatwień, jak niskie cła konwen-

cyjne i eksteryto~jalność, z drugiej zaś krępowana przez liczne opłaty i cła we
wnętrzne, a zwłaszcza przez zamknięcie ogromnej większości obSLaru Chin przed 
kupcem zagranicznym. Część ostatnia zawiera pewien pogląd ogólny na zagadnie
nia Dalekiego Wschodu i horoskopy na przyszłość. 

Jeżeli wszakże zadamy sobie pytanie, czy książka p. Komorowskiego posia
da walory dzieła nauki, to odpowiedt musi bezwarunkowo wypaść negatywnie. Po
mijając już brak samodzielnych i głębszych spostrzeże{) i konkluzyj, jakich zwykle 
wymaga się od dzieła mającego pretensje do poziomu naukowego, nie możemy nie 
zwrócić uwagi na kardynalne braki tak w lreści, jak i w strukturze, które obniżają 
wartość książki, nawet jako zwykłej kompilacji. 

Zasadniczemi wadami książki są: 1) brak pewnego ustalonego kryterjum, 
któremby się autor kierował w doborze materjału i 2) brak metody w ugrupowa
niu podawanych faktów i wynikający stąd fatalny układ. 

Wstęp historyczny zajmuje przeszło trzecią część książki i wydaje się zbyt 
obszerny. Zresztą możnaby tego zarzutu nie czynić, gdyby wszyst.kie podane przez 
autora fakty były ważne i istotne i gdyby z drugiej strony nie było poważnych 
luk Zupełnie niepotrzebnie autor, nie będąc sinologiem ani hebraistą, zajmuje się 
rozważaniami na całych trzech stronicach, co znaczyło słowo "Sinim" użyte w księ
gach Izajasza. Wystarczyłaby dwuwierszowa wzmianka pod tekstem. Wą'.pliwej warto
ści legendy chińskie służą za podstawę do wyciągania konkretnych konkluzyj. Znaczna 
część wiadomości, dotyczących handlu hebrajskiego i rzymskiego ma dość lutny zwią
zek z tematem książki. Słusznie poświęcając dużą uwagę roli Mongołów w dziele 
nawiązania kontaktu pomiędzy Wschodem a Zachodem, autor zupełnie pomija rolę 
dyna.stji Tang'ów, aczkolwiek w tej epoce granice państwa chióskiego sięgały nie
mal do morza Kaspijskiego i kontakt Chin z Zachodem był wówczas bardzo oży
wiony. Dość wspomnieć, że właśnie temu kontaktowi Zachód miał do zawdzięJ 
czenia zaznajomienie się z fabrykacją papieru. Nieścisłości są również w historii 
czasów najnowszych. Na stronicy 181 autor mówi o zatrzymaniu pociągu rosyj
skiego w 1927 r. Zat•zymanym był nie pociąg lecz statek „Pamiat' Lenina". Nie 
wojska mandżurskie wtargnęły do gmachu poselstwa sowieckiego, lecz władze po
licyjne z polecenia marsz. Czang-Co-Lina przeprowadziły formalną rewizję tego 
poselstwa, w czasie której aresztowano 15 urzędników sowieckich. 

Dalsze części książki, poświęcone opisowi współczesnych stosunków gospo
darczych na Dalekim Wschodzie grzeszą tym samym błędnym układem i brakiem 
proporcji w traktowaniu poszczególnych tematów. Materiał zgrupowany jest we
dług następującego schematu: 1) terytorium, ludność i podział administracyjny; 
2} produkcja artykułów pierwszej potrzeby, do których autor zalicza opjum: 3) bo· 
gactwa leśne: 4) przemysł ludowy i fabryczny; 5) przemysł górniczy: 6) Elektry
fikacja (tylko w Japonji)1 7) środki komunikacyjne; 8) handel zagraniczny: 9) pra
sa zagraniczna. 

Rzuca się w oczy brak rozdziałów poświęconych geografii fizycznej. jak
gdyby takie rzeczy, jak orografia, klimat i topografia nie odgrywały pierwszorzęd
nej roli w kształtowaniu się życia gospodarczego narodów. Orografia i klimat Ja
ponji poruszone są przygodnie w rozdziale o rolnictwie: system rzeczny Chin tra
ktowany jest w rozdziale o środkach komunikacyjnych. Natomiast czytelnik, pra
gnący dowiedzieć się czegoś o klimacie Chin, darmo będzie szukał wskazówek 
w spisie rzeczy lub indeksie. Trzęsienia ziemi w Japonii są omawiane w rozdziale 
o ludności. pomiędzy ustępem o emigracji a przyrostem naturalnym ludności. Prze
mysł Mongolji dzieli się na następujące grupy: a) przemysł mongolski: b) prze
mysł chiński; c) przemysł rosyjski: d) łowiectwo (I). Miastom chińskim, nawet 
drugorzędnym, poświęcone zostały specjalne ustępy, o ile leżą nad jakąś rzeką. 
Dowiadujemy się więc, że miasto Uhu położone jest pod 31° 20' szerokości póło. 
i 118° 21' dług. wschod. etc. (,tr. 282). Natomiast Pekin, jako miasto nieposiada
jące większej rzeki, nie zasłużył na takie wyrótnienie. O braku proporcji daje 
pojęcie fakt. że Mongolii został poświęcony specjalny rozdział liczący 38 stronic, 
gdy tymczasem rozdział o Korei zajmuje pół stronicy. o Formozie 16 wierszy, o Sa
chalinie południowym 13 wierszy. O Hongkongu dowiadujemy si ę, że wychodzą 
tam cztery dzienniki angielskie, z zaznaczeniem, że dwa ukazują się wieczorem. 
Natomiast istotna rola tej!o najważniejszego punktu przeładowcze,to i pośredniczą· 
cego w stosunkach handlowych pomiędzy Wschodem a Zachodem została zig
norowana. 

Jest to tylko część jaskrawszych niekonsekwencyj, jakie dały się zauważyć 
przy pobieżnem przejrzeniu książki, jednakie nie wyczerpuje to c„łej listy. 



K,iątka pozatem cierpi na brak jakiejś myśli przewodniej. Po przeczytaniu 
kilkuset stronic czytelnik nie znajduje odpowiedzi na zasadnicze pytanie, jaką 
właściwie rolę kontakt z Dalekim W1cbodem odegrał w tyciu gospodarczem Eu
ropy i Ameryki, w jakim stopniu, dajmy na to, zdobycie rynków cbi{ukicb wpły
nęło na rozwój przemysłu włókienniczego w Europie. Tak samo ktoś, coby chciał 
1ię zorientować w dzisiejszych wypadkach w Mandturji, prótnoby sięgał do ksiątki 
Komorow1kiego jako do tródła informacyj. Kweatja rywalizacji cbi'1sko-japol'lskiej 
w dziedzinie budownictwa kolejowego została zupełnie pominięta. O miljonowej 
emigracji koreal'lskiej w Mandturji i o problemach z nią związanych niema wzmianki. 

Nie znalazłszy w czterech pierwszych częściach ksiątki .tadnego syntetycz
nego ujęcia przedmiotu, z tem więk,zą ciekawością zwracamy się do rozdziału 
kol'lcowego w nadziei, it mote tutaj autor zreasumował swe apostrze.tenia i wy
ciągnął pewne ogólne wnioski. I tu jednak ,potyka nas zawód. Znajdujemy tam 
wprawdzie kilka prób rekapitulacji, dotyczących chwili obecnej i pewne horosko
py na przyszłość, jednakie z wyjątkiem paru trafnych spostrzetel'l, wszystko inne 
nalety do dziedziny komunałów i fantazji. Słusznym jest pogląd, it Mandturja 
w chwili obecnej nie mote rozwiązać problemu przeludnienia Japonji; bardziej 
ogólnikowem jest powiedzenie, i.t rozwój gospodarczy Dalekiego Wschodu jest je
dną z przyczyn dzisiejszego kryzysu gospodarczego świata; lecz jakte.t banalnie 
brzmi zdanie .te "idealnem rozwiązaniem problemu (chićsko-japol'lskiego) byłoby 
takie porozumienie pomiędzy obydwoma narodami, któreby umotliwiło Japonii rea
lizowanie swych interesów i zapewniło zgodę i przyjatn pomiędzy dwoma naro
dami" (str. 591). Przyszłość rysuje autor w dość ciemnych barwach. Niemcy będą 
prawdopodobnie dą.tyły do opanowania gospodarczego Autonomicznej Republiki 
Kirgiskiej (592), droga zaś do tego celu ma prowadzić przez Persję, "gdzie budują 
koleje telazne i gdzie bardzo powatnie wzmagają się ich wpływy gospodarcze". 
Według autora "interesy niemieckie zaczynają się krzytować z chińskiemi dą.te
niami wyzwolel'lczemi" (?) (str. 594). Hegemonja niemiecka grozi światu renesan
sem imperjalizmu (str. 595). Dopiero dalsza przyszłość wydaje się jaśniejszą. Blo
kowi pal'lstw imperjalistycznych przeciwstawi się blok pal'lstw mniej uprzemysło
wionych. w którym narody Dalekiego Wschodu będą odgrywały bardzo poważn11 
rolę. "Blok taki mógłby spowodować ostateczny upadek imperjalizmu i będzie to 
stanowiło początek nowej epoki, w której międzynarodowa polityka oparta byłaby 
mote (I) nie na podboju i eksploatacji podbitych narodów przez pal'lstwa imperia
listyczne, ale na zgodnej i harmonijnej współpracy wszystkich narodów świata". 

Zwrócimy jeszcze uwagę na kilka ra.tących usterek. dotyczących strony ze
wnętrznej oraz językowej. 

Przedewszy1tkiem kwestja transkrypcji nazw chil'lakicb. Autor wypowiada 
się zasadniczo za zachowaniem transkrypcji angielskiej, jako najbardziej rozpo
wszechnionej. Jednak.te za podst.awę własnej transkrypcji bierze transkrypcję ro-
1yjską, której zasad w dodatku nie zrozumiaŁ Pow,taje jakiś niczem nieusprawie
dliwiony melan.t. o którym nie będziemy tu pisać obszerniej, poprzestając na uwa
dze, i.t niezale.tnie od zwracania się w tej spra~ie do wybitnych polonistów, wska
zanem byłoby zasięgnięcie opinii i sinologów, których na szczęście jut posiadamy.l) 
Z grubszych błędów należy odnotować, it znakomity wódz mąnd.turski nosił imię 
Nurbaczi, nie zaś Nurchach. Pisownia "Czansolin" nie znajduje usprawiedliwienia 
ani w brzmieniu chil'lskiem, ani w .tadnej z transkrypcyj europejskich. 

Wiele curiosów w bibljogralji. Zgodziliśmy się na wstępie, te od autora 
piazllcego w Warszawie trudno jest wymagać znajomości całej literatury przed
miotu. Autor jednak nie prze1tudjował całego materjału, dostępuego nawet w bi
bljotekacb warszaw,kicb, te wymienimy chocia.tby Willoughy. "Foreign Righta 
and lnterests in China". Natomiast całkiem niepotrzebne do napisania studium 
o gospodarczem znaczeniu Dalekiego Wschodu były at dwa wydania Biblii, księga 
Jezajaaza w przekładzie Cylkowa i Słownik Etymologiczny jezyka polskiego, Alek
sandra Brucknera, z całą skrupulatnością podane w bibljografji. Zbyt wybitną rolę 
w powstaniu dzieła Komorowskiego odegrały encyklopedje i roczniki informa
cyjne, jak naprz. China Year Book, którego układ autor ze szkodą dla własnej 
ksilltld w niektórych miejscach kopiuje. 

1) W obecnem stadjum naszej wie$łzy sinologicznej, najbardziej wskazanem 
byłoby przyjęcie transkrypcji, utytej przez Dr. J. Jaworskiego w jego "Historji 
Chin" (Wielka Historja Powszechna, Trzaska, Evert i Michalski). 
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Niewiadomo w jakim celu autor podaje nazwy chióskie metalów, minerałów i zbót (natomiaat pomija nazwy japoflskie i mongolekie). Utywanie chiflskich jednostek miar i wati (mu, szang, pikut). przewatnie bez podania ich ekwiwalentów metrycznych, utrudnia czytelnikowi polskiemu orjentowanie eię w danych statystycznych. Brak mapy jest równie! bardzo powatn11 usterk11 k,tątki. Razi pisownia Koreja, Korejczyk. korejski, zamiast przyjętej w języku polskim Korea, Korea.6.czyk, koreafl,ki; równie! . tybecki", zamiast prawidłowego "tybetwki". K1iątka zoetała wydana przez Kaeę im. Mianow,kiego. 

A. K. 

WYCHOWANIE tOŁNJERZA-OBYWATELA - PPŁK. DYPL. SOSABOWSKI ST ANISł.AW. 

Podręcznik dla dowódców pododziałów, uzgodniony z "Instrukcj11 o pracy ołwiatowokulturalnej i wychowawczej w wojsku". - Warszawa 1931. 

Wojsko - to ukoła. której celem jest wychowanie nietylko dzielnych wojowników, lecz równie! i prawych, oddanych swej ojczytnie obywateli. Zachodzi więc pytanie jakie wiadomości, jakie za,ady powinno ono wpoić tołnierzowi-obywatelowi pa.6.stwa polskiego? Czasu w okresie szkolenia Jest mało. a zatem nalety mu przyswoić najistotniejsze, jak najlepiej d·o serca i rozumu przemawiające wiadomości o paflstwie naszem, o wojsku narodowem, o prawach i obowiązkach tołnierza. Muszą mu one mówić, w jaki eposób doszliśmy do pa.6.-1twa naszego, muszą wyjałnić rolę i obowiązki katdego obywatela i tołnierza -bez względu na jego narodowość - w stosunku do naszego paóstwa w czasie pokoju i wojny. muszą mu wreszcie dać chociatby w przybliteniu obraz tej wojny. Wuyatkie wspomniane wytej zagadnienia wyjaśnia omawiana praca, metodą i kategorjami jak najprzyatępniejszemi dla tołnierza. Ma ona charakter podręcznika dla wychowawcy i dzieli się na 34 nauk. Na przykładzie nauki, przy pomocy ogólnych wskazówek, tyczących się układu nauki, eposobu jej wygłaszania, myśli przewodniej, wytycznych co do wprowadzenia nauczanych w naatr61 odpowiedni do dobrego przy1ęcia nauki - autor uczy instruktora-wychowawcę jak podejść do słuchaczy, aby wynik był Jak najbardziej wydatny. 
Podobna szkoła obywatelska konieczna jest dla katde,to, zwłancza zd dla tych obywateli, którzy nie odbywają czynnej słutby wojskowej. Z powytuego wynika, te omawiana praca, jest niezbędnie potrzebna nietylko dla dowódcy pododziału. Powinni ją równiet posiadać instruktorzy organizacyj o charakterze zblitonym do wojska, a więc policja, strat graniczna. instruktorzy przyspo,oblenia wojskowego, wreszcie nauczyciele kursów dokształcafących i prelegenci ołwiatowi. Ksiątka została zalecona do utytku przez Pana I Wiceministra Spraw Woj-1kowych. 

KILKA St.ÓW OT. ZW. MAPIE TURYSTYCZNEJ KARPAT WSCHODNICH. 

Jest w Polsce zakątek zwany Huculszczyzną, najbarwniejny po Podhalu skrawek Karpat. Obszar ten - jak wiadomo - z racji swej odrębnej, górskiej przyrody i bardzo ciekawego folkloru, ,tanowi interesujący teren dla szeregu badaczy z najrozmaitszych dziedzin. Oprócz tego, w góry te ciągnie rok rocznie falanga tury1t6w i miłośników gór. Obszar ten potraktowany z pietyzmem przez wszystkie bez wyjątku przewodniki krajoznawczo-turystyczne. ma zostać w najblitszym czasie, w swej najciekawszej górskiej partji, Czarnohorze. rezerwatem. Do r. 1928 nie było dla niego (przynajmniej w szenzem utyciu) innych map, jak dawnej austr. 1 : 75 OOO. W wymienionym roku Pol1kie Tow. Tatrzdskie po-1tarało 1lę o wydanie t. zw. Mapy Turyst. Karpat Polskich w podz. 1: 100000 
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(nakł. i wyd. F-my kartogr. "Gea" w Warszawie), gdzie szlaki i inne dane tury
styczne opracowało P. T. T. a przerysowanie z mapy 1: 75 OOO (bo mapa 1 : OOO OOO 
jest kopją. uskuteczniła "Gea". Między innemi ukaza.ły się sekcje: llI (Czarnohora
Żabie) i fV (Worochta-M1kuliczyn) obejmujące właśnie część Huculszczyzny. 

Spędzając w tym obszarze od szeregu lat kilka miesięcy w roku i potrze
bując w terenie kany, sądziłem że mapa ta niecylko zastąpi, a1e i poprawi szereg 
niedociągnięć tak błędnej np. w nomenklaturze mapy austr. t : 75 OOO. Przy pierw
szem jej użyciu przekonałem się jednak. że tak nie jest. Dość pobieżny nawet 
przegląd musi bowiem dać bardzo niepochlebną - powściągliwie mówiąc - ocenę 
tych kart. Dla ułatwienia orjentacji takiego poglądu podawać będę przy każdym 
szczególe odpowiednie numery 16 pól, powstałych przez pokratkowanie mapy 
(4 X 4) i ponumerowanych kolejno od lewej zgóry. 

Wet.my naprzód punkty wysokościowe. Mapa 1: 100 OOO w ark. IV {Worochta) 
daje piętnaście punktów wysokości oznaczonych mylnie, gdzie błędy wynoszą 200, 
300, 400, a nawet 1000 m. Kilka przykładów. W polu 4. na płd. od Słb. Rungur
skiej zamiast punktu 645, mamy 945 m. W polu 8, szczyt Rotundul. zm. 916 jest 
516 m. W polu 10, pkt. na zboczu Jahodinka, zm. 793 jest 1793 m. W polu 12, 
szczyt Klewa, zm. 853 jest 653 m. W polu 16, na płd. od Kosmacza, zam. 944 jest 
641 m. Dalne wyszczególnianie jest już chyba niepotrzebne. Wstrzymując się 
narazie od kwalifikacji takich błędów, można tylko zaznaczyć. ie nawet w tych 
punktach, gdzie przez dopisanie lub skreślenie jedynki pows1ały różnice 1000 m, 
niema mowy o błędach druku, gdyż na egzemplarzu, który posiadam albo po cyfrze 
I niema śladu nawet, albo z drugiej strony, jest zupełnie wyratna jedynka. 

Druk jest przytem swoją drogą bardzo niedbały. Sieć wodna z reguły nie 
odpowiada ryeunkowi terenu Prawie wszędzie wypadła tak, że potoki zda1ą się 
płynąć omal że po linjach grzbietowych. Wystarczy przejrzeć np. pole 9 i 10 
ark. IV lub całą płd, zach. połać ark. III, z pasmem Czarnohory w szczególności. 
Nigdzie niebieskie linje wód nie trzymają się odpowiadających im wcięć poziomic. 
Druk jest zapewne tet winien temu, że sygnatury zabudowad leżących np. faktycz
nie na połoninach wypadają akurat już w lasach i naodwrót. Ten stan rzeczy jest 
właściwie tet regułą. Podobnie nietrafny wybór miejsca na napisy i punkty 
wysok. nie pozwala np. zrozumieć do czego odnoszą się napisy (ark. III, p, 6. Howerla 
i t. zw. Mała Howerla) a w całym już szere~u wypadków nie pozwala znaleść 
odnośnika do punktu wysokościowego. 

Ścieżki poznaczono tet bardzo niedokładnie. W W orochcie np„ otoczonej 
neregiem gór będących celem częstych wycieczek (a mapa ta ma chyba w pier
wszym rzędzie służyć celom turystycznym) narysowano ścieżkę wiodącą ze szczytu 
Ryzy do wsi. Tymczasem każdy przewodnik P. T. T. doniesie, że ścieżki tej wogóle 
niema i że ktoś, kto chce przejść tamtędy wejdzie w zrąb, z którego nie wydosta
nie się po kilku godzinach marszu. W Czarnohorze nie można się już zorjentować 
zupełnie. Jest tam np. droga będąca osią komunikacyjną Czarnohory {nb. zn,ko
wana w terenie i nawet jezdna w pierwszej swej partji) wybudowana jeszcze przez 
rząd austr. a wiodąca wygodnemi zakosami od schroniska P. T. T. na Kozły i do 
jeziorka pod Turkułem. Drogi tej na mapie 1 : 100 OOO niema zupełnie, Jest jednak 
w Czarnohorze mnóstwo dróg zakosowych, pozostałych w tym odcinku po słynnych 
walkach karpackich, ale przeważnie zatartych już i zniszczonych. Otóż kilka takich 
dróg wyrwanych na chybił-trafił wrysowano w tę mapę, nawiasem mówiąc całkiem 
fałszywie, bo drogi te - jak wspomniałem - idą olbrzymiemi zakolami, a na mapie 
znaczone są linją prostą, przycze'll zaznaczono i takie, których zupełnie już niema 
(np. z kotła pod Dancerzem na Homul). 

Z rysunku terenowego i sytuacji trzebaby wymienić jeszcze parę rzeczy. 
Tak np. brak liczb wysok. przy stacjach kolej. będących punktami wyjściowemi 
dla wnystkich niemal wycieczek w góry. Stąd trudność obliczenia różnicy wyso
kości między dwoma punktami, a więc i np. czasu marszu. Grube, kolorowe zna
czenie ścieżek znakowanych zamazuje rysunek mapy i nie pozwala na jej odczy
tanie (ark. IV. p. 2, Synieczka, art. III. cały pas grzbietowy Czarnohory). Znaki 
na tunele w Diłoku i Woronience może należałoby zostawić. Są przecież dość 
długie. Możeby się również udało przeprowadzić - nienajprecyzyjoiej powiedzmy -
ale jak na mapę turystyczną o dość dużej podz.. korektę zasięgu zniszczonych 
podczas wojny lasów (np. na Kukulu i Kitylówce) i zabudowania się letnisk 
i osiedli, przynajmniej w ważniejszych turystycznie punktach. Miejscowości na 
linji kolejowej Dela tyn-W orochta nie są już przecież pustkowiami o kilkunastu 
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zabudowaniach (nawet uwzględniając generalizację), a z drugiej strony nie każda 
leśniczówka czy szałas pas,erski z przed wojny światowej stoją na tern samem 
miejscu, a to jest chyba dla turysty ważnem. Trzebaby też zwrócić uwagę na to, 
że skały na Dancerzu w Czarnohorze są jeszcze i że jeżeli się znaczy skalne Kozły, 
to nalety i taki np. szczegół przerysować. 

Wszystko to jednak, o cz~m dotychczas mówiliśmy (nawet owe „minimalne" 
błędy w punktach wysok.), jest niczem wobec zamieszania w nomenklaturze jakie 
niestety i ta mapa wniosła w kartografię tego terenu, Mówi~ ,.i ta" ponieważ 
znaną jest rzeczą jak mapa austr. 1: 75 OOO prukręcała, niemczyła, węgierszczyła 
nazwy - specjalnie w terenach górskich Karpat. Hłędy te wytknął w swym prze
wodniku po Karpatach Wsch. (nawiasem mówiąc najlepszym do dziś dnia) jeszcze 
Orłowicz (1912). Z błędami temi spotykał się w terenie każdy, kto próbował py
tać hucuła o tę czy inną nazwę. Z wyjątkiem bardzo niewielu wypadków, nic to 
jednak widocznie nie pomogło. 

Punktem wyjścia w tej kwestii jest naturalnie oryginalna nomenklatura hu
culska. Nazwy powinny być ta Kie, jakich utywa ludność miejscowa. A ludność 
ta pauperyzuje się coraz szybciej i niedługo bardzo mało zostanie z oryginalnego 
charakteru Huculszczyzny. Możeby więc przynajmniej nazwy zostawić nietknięte 
i z nich - jeżeli już nie da się z czego innego - zrobić rezerwat po zbójniku -
Dobonu, rzetbiarzu - Szkryblaku i t. d.? 

Przyjrzyjmy się paru przykładom. Naprzód kilka pomyłek kartografa prze
rysowującego mapę .1: 100 OOO z mapy 1 : 75 OOO. Z p. Ardteluża (ark. lll, p. 3) 
z.robiono Andielużę (mimo że tak samo nazywającą się osadę napisano dobrze). 
napisy Mły i Wiki Tomnatyk (p. 7) zamieniono, z p. Howerli zrobiono Howerkę, 
z Magury (p. 12) Nacurę, z g. Waskul - Maskul (p. 15). W ark. IV zamiast Ba
bina Jama (p. 3) mamy Babinia Jama {choć w innem miejscu jest Babina Jama), 
zm. Ropy - Rop (p. 4), zm. Na Diłku (dit= dział. p. 6) - Na Dilku, zm. Wyżna 
Hega (p. Il) - Wyznu Hega, zm. Pot. Czemegowska - Pot. Czeinegowska (m = in?), 
zm. Mel - Met (p. 12), zm. Ryzy (rizaty = rznąć drzewo, p. 15) - Ryży. Tytuł 
Ili ark. napi~ano dobrze Czarnohora. ale napis na paśmie już mylnie Czarna Hora. 
Są to wszystko przykłady jak źle odczytano mapę 1: 75 OOO. Zobaczmy teraz kilka 
nazw mylnych na mapie 1: 75 OOO. które zatrzymano na karcie 1: 100 OOO. W ark. 
lil zamiast p. Hudick {p. 3) ma być Hudik. W ark. IV zamiast Sinak - Syniak 
(synyj = niebieski, p. 6). Nazwy Luuga (p. 8) w jęz. buc. niema. trzebaby tę rzecz 
zbadać na miejscu. Zm. p. Lewuczyk (p. 10) ma być Lewuszczyk. G. Lysunia 
(1: 75 OOO Ledeskul. p. 16) nie ma jeszcze trzeciej nazwy Pożeratul, a ta odnosi 
się do obszaru leśnego i należy ją z pod napisu Lysunia wykreślić. Opuszczono 
z mapy 1: 75 OOO napis Szeza (ark. ITI. p. I), nazwę ważnego szczytu pod Pietro
szem, dalej, napis ~czera, nazwę jednego z bardzo uczęszczanych wyższych szczy
tów, napis Hordie (ark. IV, p. 16) też nazwę jednego z 3 najważniejszych szczytów 
t. zw. Beskidów Huculskich, ważnej kulminacji (1478 m). Szereg nazw zmieniono 
dość nieszczególnie. I tak np. spolszczono niepotrzebnie Kostrycz, wzgl. Kostryczę 
(ark. III. p. 7) na Kostrzycę, Medweszczenka (medwid = niedźwiedź, p. 15) na 
Nedweszenkę, Worochteóski na Worochciaó.ski (p. 15). Napisy na mapie austr.: 
Czarna Tisa zmieniono niepotrzebnie na pseudo-czeski Cerna Cisa (chyba Cerna 
Cisa?) gdy nawet nowy ang. atlas „ Timesa u uznaje tu widocznie wp!)rw kultury 
polskiej, bo pisze Czarna Tisa. Podobnie zostawiono mylny napis Bila Tisa (chyba 
Biła Cisa?). Kilka napisów zmieniono dobrze, ale dodano prócz tego niepokojące 
nowości. W ark. ID. w paśmie Curnohory pojawiła się nazwa „Mała Howerla" 
(obok Howerla) i „Niesamowite (?) Jezioro". Obie nazwy są bardzo niepożąda
nemi naleciałościami. Przed kilku jeszcze laty nazw tych nie było. Hucułowi ani 
się nie śniło oznaczać ledwie widocznego garbu na stokach Howerli nazwą Mała 
Howerla, a wysokogórskiego jeziorka pod Turkułem nazwą „Niesamowitego". Je
ziorek takich w Czarnohorze jest kilka i nazywają je wprost Ozero (jezioro). Na
zwy te wzięły się skądinąd. Stworzyły je ciągnące od kilku lat w Czarnohorę 
krzykliwe i niechlujne grupy pseudo-turystów niearyjskiego przeważnie· pochodze
nia, i co gorsze, zdołały zasugerować je przewodnikom P. T. T. Sam pretensjonalny 
wyraz „niesamowite" jest przecież dla tego rodzaju „turystów" typowy. Czyby 
więc, w imieniu czystości nazw tej ogromnie ciekawej partii górskiej, nie należało 
tych nowotworów usunąć? Zadecyduje tu P. T. T. mające za sobą tak piękną prze
cież tradycję pod tym względem. 
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Pobidny ten przegląd (bo to niestety tylko mała część tego co motnaby 
o tych mapnch powiedzieć) nasuwa niezbyt wesołe refleksje. Mapa Turystyczna 
jeat w tych dwu watnych sekcjach nietylko wydana. ale i zredagowana bardzo 
niedbale i przedstawia dla turysty i miłośnika gór minimalną wartość. Czem jeat 
pod względem czysto hrtograficznym, nie chcę wchodzić. W katdym razie nietylko 
nie zmniejsza, ale wprowadza jeszcze większy zamęt w literaturę kartograficzną, 
tego obszaru. 

Są to jednak wszystko rzeczy dające się naprawić . Katdy przewodnik P. T. T. 
katdy turysta zbierze i poda potrzebne dane do korekty mapy, a staranniejsza 
praca rysownika da resztę. 

Wreszcie je.szcze jedna uwaga. Z seryj tych map mają wyjść ark. 10 i 12, 
obejmujące Gorgany. Mapa austr. 1: 75 OOO przedstawia się dla tych dzikich ob
szarów jeszcze gorzej pod względem nomenklatury, znaczenia ścidek i t. p. ani
teli dla innych. Błędów tych, wraz z nieumiejętnem poprawianiem, trzeba za wszel
ką cenę uniknąć. Lepiej posługiwać się mapami staremi, aniżeli nowo wydanemi 
tego rodzaju. Trzymajmy się powtarzanego dzieciom morału, te co się robi, powinno 
1ię robić dobrze i te lepiej nic nie robić, nit robić tle. 

Adam Kochafl ,kt 
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PRZEGLĄD CZASOPISM · 

CZASOPISMA POLSKIE 

,,WIADOMOŚCI GEOGRAFICZNE", rok IX. 

ZHsyt 6 - 7, czerwiec - Upiec 19S1. 

Kllma•zew•kl M. Z zagadnień tyczqcycb zlodowacenia ziem pohslcicb. 
Sprawy'.PolaJdego Towarzy•twa Ge ograficznego, Kraków. 
Ruch geograficzny w iwle cle I w Pol•ce. 
Wykłady I kany, wycieczki, zjazdy, wladomoi cl drobne ł notatki 

naukowe. 
Dobrowol• ka M. .Studja nad osadnictwem Wisło/cl I Białej. 
Receasje l blblJografJa. 

ZHsyt 8, pddzlernlk 1931. 

Borowik Józef. Po/sicie badania bydrograficzne na Ba/ty lcu. 
Sprawy Pobklego T·wa Geograflcanego, Warazawa. 
Rach geograficzny w iwlecle l w Polace. 
PenonaJJa , wykłady I karay, zjazdy, ek•pedycje. 
Towarzy•twa I Komlaje, wladomoicl drobne, recenzje. 

,,POLSKI PRZEGLĄD KARTOGRAFICZNY". Rok IX. 
Nr. SS - Sł, kwiecień 19S1 r. 

Romer E. Zbiory lcartograflczne „Royal Oeograpblcal .Soclety• w Londy nie. 
Autor zapoznaje nas ze wspaniałemi i nadzwyczaj wartościowemi naukowemi 
zbiorami kartograficznemi Królewskiego Tow. Geograficznego. Orjentuje 
czytelnika z olbrzymią ilością nagromadzonych dzieł, mówi o wartości 
i znaczeniu tych rzadkich zbiorów. i omawia azczegółowo dział "Map-Room". 
J est to przegląd najrótnorodniejszych map i atlasów geograficznych, fizycz
nych, historycznych, go1podarczycb, komunikacyjnych, geofizycznych, admi
nistracyjnych, statystycznych, katastralnych, lądowych i morskich, oceanicz
nych i w, in. - rótnych pailstw, między innemi i Pol,ki. Autor omawia 
zatem kartografię azjatycką. australijską, amerykańską. francuską, niemiecką, 
balgijską. holenderską, eksploracyjną Afryki i t. d„ zatrzymując się na naj
cenniefszych dziełach historycznych i współczesnych. 

„Relch•amt f&r Landesaufnahme" w r. 1929/SO. Roczne sprawozdanie 
niemieckiego Państwowego Oddziału Pomiarowego. Omówione są tam po
krótce wykonane prace przez oddziały: tńangulacyjny, topograficzny i kar
toiraficzny. 
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Instytut kartograficzny Im. E. Romera. Dział ten omawia wydawnictwa 
I. K., wydane i będące w opracowaniu. 

Mapy Polski I mapy sąsiednich kraJów Polsld - Działy te obejmują 
najnowsze wydawnictwa kartograficzne. 

Nr. 35, lipiec 1931 r. 

Romer Witold. Nowa metoda reprodukcji kartograficznej. W bardzo przy
stępny i zwięzły sposób zaznajamia nas autor pokrótce z używanemi dawniej 
sposobami reprodukcji - stosowania wyłącznie ręcznej grawury (miedzio
rytnictwo, litografia i cynkografja). Wymienia zalety tych sposobbów oraz 
trudności w szerszem ich stosowaniu i przechodzi do metody fotomecha
nicznej, używanej powszechnie dzisiaj, a która polega na tem, że czysto
rys sporządza się na papierze kreślarskim ręcznie. tuszem, następnie foto
grafuje s ię go zazwyczaj w zmniejszonym formacie, aby uzyskać ostrość 
i delikatność rysunku. Otrzymany negatyw kopjuje się bezpośrednio na 
blachę cynkową, z której po odpowiedniem przygotowaniu i trawieniu w kwa
sach aby uzyskać wypukłość rysunku - drukuje się (zazwyczaj pośrednio 
z kamienia). Tu autor omawia szczegółowiej dotychczasowe sposoby dru
kowania kolorów i zatrzymuje się dłużej na n4jnowszej metodzie, którą sam 
wyna!Pzł niedawno i nazwał .Kartochromją", a która rzekomo wytrzymała 
zwycięsko kilkakrotne próby. Polega ona na wydobyciu kilku odcieni przy 
druku jednego koloru. Dzięki uzyskaniu większej precyzji sposobów foto
mechanicznych, ora:r: przy użyciu t. zw. rastrów i filmu celulojdowego, udało 
się autorowi wydobyć at 5 odcieni jednego koloru i czyni nadzieję. że wy
dobycie jeszcze dwóch wydaje się Mu zupełnie możliwem. 

Jacyk R. . Analiza mopy Ukrainy Beauplana•. W pierwszej części autor oma
wia stan kartografji do czasów Beauplana. jej rozwój od XII wieku, czasy 
Beauplana i szczegółowy jego życiorys. Druga część artykułu zawiera: 
prace kartograficzne Beauplana. Mapy Dniepru, Mapa Ukrainy, Mapa Spe
cjalna Ukrainy. Analiza sieci geograficznej. Analiza podziałki mapy. Poło
żenie punktów na mapie Beauplana. Rozmieszczenie błędu tp i )., porówna
nie położenia miejscowośei na mapie Beauplana z mapami Sansona. Anali:r:a 
sieci rzec:r:nej. Pomiar rzek. Generalizacja. Sygnatura miejscowośc i. Rysu
nek rzeźby. Nomenklatura mapy i metody pracy polowej. 

Instytut Kartograficzny Im. Romera. Dział ten omawia najnowsze wy
dawnictwo kartograficzne, wydanie X Małego Atlasu Geograficznego. 

Mapy polskł, Mapy sąsiednich krajów Pobkł, Mapa etnograficzna. 
Atlas. Mapa 6włata. Mapa oceanów. Ksląłkl. Notatki. 

"PRZEGLĄD MIERNICzy". Rok vm. 
Nr. 7 - 8 (84 - 85), lipiec - •lerpleń H!łl. 

Sienkiewicz Józef, łnł. Kilka uwag na marginesie kwest}/ zawodowego azkol
nictwa mierniczego. 

S. z. M. Tnstrukcfa tecbnlczna. 
Sienkiewicz Józef, lnł. Uwagi o złagodzeniu kryzy su w dziedzinie pożyczek 

acaleniowycb. 
Zerwenłtzer Klemens, łnł. O trudnościacb przy uzyakaniu wpisu do kaiąg 

gruntowycb. 
Murzewskł Władysław, łnł. Pomiary kataatralne. 
Od Redakcji. Miernictwo w Estonji. 
Przegląd p16młennłctwa. 

Władomo6cl blełące. 

Kronika fotogrametryczna (dodatek). 
Płaseckł Bl'1lllon M., łnł. Zdjęcia aerofotogrametryczne przy atudjacb urbanl

stycznycl,. 
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Aerofoto a reformy rolne. 
Fotogrametrja we Włoszech 1923-!łO. 
FotogrametrJa w HolandJl. 

Nr. 9 (86), wrzesień 1931. 

Memorjal Zw. Mlern. Przys. Prywatne umowy jako konieczny warunek 
rozwoju prac scaleniowych. 

MemorJal Zw. Mlern. Przys. Prywatne umowy Jako konieczny warunek roz-
woju prac scaleniowycb. 

Bychawskł T. O jednolitq instrukcję pomiarową. 

Słenkfewłcz J. Int. O aposobacb wykonania prac meljoracyjnycl, w Polsce. 
Od Redakcji. Międzynarodowa federacja mierniczycl,. 
Sawicki K. lnł. Niedyskrecje redakcyjne. 
Przegląd pl6młennłctwa. 

Wladomo6cl blełące. 

"BADANIA GEOGRAFICZNE NAD POLSKĄ PÓŁNOCNO-ZACHO

Zeszyt 6-7. 
DNIĄ" - Poznań 1931 r. 

Bajerlełn J. Jeziora Onieinieńskie. 
Dyllk J. Oaadnlctwo epoki kamiennej w przełomowej dolinie Warty pod Poznaniem· 
Galon R. Morfologja doliny Drwęcy. 
Klełczew•ka M. Osadnictwo wiejskie Wielkopolski. 
Kopytowskł Cz. Jeziorka efemeryczne na obszarze wydmowym Warciańsko-

Noteckim. 
Pawłowski St. O kształtacl, powierzcl,ni I o podziale Wielkopolaki. 

Notatkh 
Młodzlejowskł J. Nacbylenie drzew na p6łwyspie Helskim. 

Nr. 15-16. 
"ZIEMIA". Warszawa 1931. 

Niwiński M. Opactwo cysterskie nad Kamlennq w średniowieczu. - Kolcl6ł 
zamkowy w Str6ży. 

Dobrowolska W. W najpiękniejszycb zatokacb południa. 
Danielski J. Zamek w Rzeszowie. 
Szaflarski J. Kilka uwag o oaadnictwie sezonowem na Poleaiu. 

Nr. 17-20. 

Slppko G. Wielkie zagłębie Polskie. - Stoaunki wewnętrzne. 
Kosmowska J. W. Na Huculszczytnie. 
Metelski Al. Z dorzecza Ełku. 
Ber W. Z polskie/, wypraw arcbeologicznycl,. (Prace wykopaliskowe w Sierpowie 

pow. łęczyckim) . 

Dekowskł J. P. O cl,arakterze ludu opoczyńakiego. 
Wladomo6cl krajoznawcze I turystyczne. 
Z pł6młennłctwa. 

nKOSMOS". Rocznik LV. 
Zeszyt W- IV H!łO. 

Stenz E. I Orkl•z H. O pracacb magnetycznycb Instytutu Oeofizycznego Uniw. 
J. K. we Lwowie w latacb 1928 - 1929. 
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Arc:tow•ld H. i Gotlfeb J. O zmianacb zachodzqcych w slcfadzi'1 ropy w ciqgu 
tllcsploatacji szyb6w i uwagi odnoszqc'1 sif do dystylacji metodq Englera. -
O ropach Majdanu, Rosólnej, Kosmacza, Jabłonki i Rypn'1go. - O ropach 
Paszowej, Ropi'1nki, Wańlcowej, Brelikowa, Kiczer, l eszczowat'1go i Łodyny. 

Arc:tow•ld H. I Jawor.Id R. O ropach Harklowej i Pagorzy ny. 
Stenz E. O rozkładzie geograficznym usfon'1cznienia w Polsce. 
Zych S. I Czerniewicz M. Wahanie temp11ratury w Ameryc4i Poludniow•J 

w latacl, 1910-1919. 
Borowik J. Kilka przyczynk6w ,twierdza/qcycb oddziaływanie Wi,ly na sto,unkl 

w Zatoce Qdańskfgj, 
Wdowfan J. .Szkic geologiczny Karpat między przeleczq Dukielskq a Oslawlcq-

0 1Sfawq. 
Pawłow.id B. .SpllS ważnfgjszycb roślin, znalezlony cl, w Tatrach slowacklcl, 

w grupie .Siwego Wierchu i u jej podnóża. 
W a wrzyniak Francf•zek, b . Mikroflora denna Jeziora Lednicy. 
Mlldal•kl J. Notatki florystyczne. 
Tymrakfewfcz W. R'1/iktowe stanowisko Warzuchy Pirenejskiej, Cocl,learja 

pyrenaica D. C. var. eupyrenaica Tl,'111, u tródlislc Bugu. 
Bryń•ld K. Przyczynek do znajomości wpływu wiatrów na wzrost drz'1W, 
Fedorowicz z. Żaba Zwinka (Rana agi/is Tbom). 

„PRACE OBSERWATORJUM ASTRONOMICZNEGO UNIWERSYTETU 
POZNAŃSKIEGO" - Poznań 1931 r. 

Tom I. (Publications de l'Observatoire Astronomique de l'Universite de Poznaó, 
Tome I) - Tytuły po francusku. tekst f.o an,tielsku. Treść: Avant--Propo& 
(przedmowa). Witkowski: Preface (wstęp . B. Zaleski: On cosmic refraction 
(O refrakcji kosmicznej). J . Witkowski: longitude determlnations (Okre
, lenie długości). St. Andruszewski et J. Sławiki: Observatlon& des cometu 
(Obserwacje komet). Obs'1rvatlons d'ocultatlons. 

CZASOPISMA ZAGRANICZNE 

,,JOURNAL DES GEOMETRES ET EXPERTS". 

Nr. UO - •ferpfeń 1931. 

Danger Ren~. Kronika zawodowa, dzialalnoić korporacyjna 
Lemay. Aparat optyczny do powi,kuania lub zmnł,juania ry ,unków (pozwala-

i,cy na zmianę skali). 
K . D. Uukadzanł, gleby przez elcsploatacjf kopalnianą. 

Bentot. Wyznaczanie krzywizn parabolicznych. 
Wladomoicl z towarzy•tw. 

R. D. Związek międzynarodowych geometrów. 
Eaperon. Izba ekspertów geometrów w Tarn. 

Mon9ł11Tat. Odpowl,dzialnoić ekp, rtów. 
Dyplom - D,kr,t uzupełniający. 
Mon•arrat. Porady: usuwani, wód zażytych. 
Martin R•Y• Rozrywki mat,matyczn,. 
Echa I Informacje. 
Pnegiłld k•hlłek. 
Pnegiłld CZłUOpbm• a) zagranicznych 

b) francuskich 
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Komentarze Jurys prudencji. 
Prawoda wstwo i j ury•prudencja. 

Nr. 131 - wrze•leń 1931 ·r, 

Dang e r Re ne. Geometra i lototopogralja. 
Notton J. B. Tacheogral Notlona. 
Lecq. Sztuka geometry na wystawie kolonjalnej. 
Wla douioici z t owarzystw. 

Fumet, Noiray. I;ba geometrów alpej,kich. 
Lemay. Komunikat departamentu 111, et Vilaine. 

Mon•arra t G. Parcelacja. 
Pfetrł. Dyplom - .Alzacja i Lotaryngja. 
R. D • . Z zakresu spraw miejskich. 
Marti n Ra y. Rozrywki matematyczne. 
Echa f Informa cj e . 
Przegląd k•ląiek. 
Przegląd cza•opł•m a) zagranicznych. 

b) francuskich. 
Mon•arra t. Komentarze z zakre,u jurysprud,ncji. 
Pra woda w • twa, J ury•prudencja . 

Nr. 132 - paidzłernfk 1931 r . 

Da nger Rene . Kronika zawodowa: Przesilenie w rozgraniczaniu gruntów. 
CahJerre Lole, Błędy, których należy &if obawiać przy uiyciu instromentów 

do wymiaru . kątów. 

Ville torte J. Wyliczanie przy &ypaniu truntów. 
La Dlrectłoa. Działalność zawodowa. 
Gide Ch, Sjonistyczna własność ziemska. 
R. D. Dyplom w kolonjach. 
NekrologJa: a ) Paul Be melma n a, b) Ernes t Prolry„ c) Cbarle• Ho-

gułn, d) Benjamin Fourell. 
Panet. Porady zawodowe: Podatki. 
R. D. Plany urządzeń miast. 
Marti n Ray, Rozrywki matematyczne. 
Echa i informacje. 
Przegląd k•fąiek. 
Przegląd cza•opf•m a) zagranicznych. 

b) francuskich. 
Prawoda w•two, Jurys prudencja. 

,,L ' UNIVERSO". Anno XII. 

Num. 8 •łerpień 1931. 

Cbauran d d e Enrico. Le determinazioni di gravita &econda il calcolo astro· 
morio. (Nota di geofisika) - Ustalenie· ciężkości zapomocą obliczeó astro
morficznych (notatki geofizyczne). 

Ma.tarzł Giovanni. I godimenti di um viaggio in „Bat,lon'' (Przygody w pod
róty na łodzi „Batelonu). 

Po~zfan Ma.rlo. La fotografia dei lontani. (Fotografia na dutą odległość, Tele
fotografia), 

Cartografia. (kartografia). 

Wt•domołcl SI. o~oer, 21. 3:11 -
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Notłzlarlo. (notatki). 
Blblłografla. 
Bollenłto Nr. 8 del Comłtato Nazlonale Italłano per la geodeelae 

e la geoflelca. (Biuletyn włoskiego narodowego komitetu geodezyjnego 
i geofizycznego). 

Num 9, wrzeeleń 1931. 
Puccini Ettore. Relevamenti alla ,cala di 1:10000 nella pianura trouetana 

e ricognizioni nelf agro romano. (Reambulacja w skali 1:10 OOO okolic Gros
seto i rekone~ans w Kampanii Rzymskiej). 

Arditi Lazzaro. In Manciuria (continuatione). (Mandturja (ci\ll dalszy)). 

Bibliografia, 

nPETERMANNS MJTTEILUNGEN" (pol11caone a caaeop, ,,GLOBUS"), 

Zeezyt 7-8, 
Koeppen, prof, Nekrolog o Alfredzie Wegenerze. 
KloH, Dłpl, Ing. Rosyjscy Niemcy w Ameryce. 
Sapper, prof, Warunki geograficzne staroamerykańskiej wysokiej kultury i kul· 

tura kraju. 
Paeearge, prof, Kartograficzne zdjęcie Orinoko między Cauramundung i Ciudad 

Boliwar. 
Pollog, dr. Sprawozdanie naocznego świadka z trzęsie.nia ziemi w Managua. 
Leo J. Nowy spis ludności Japonji w 1930 r. 
Tam••, dr. Zaludnienie Szwajcar/i w 1930 r. 
BJ8rkbom, K. O pierwszym pruskim atlasie morskim. 
Rublć lvo, prof. Włosi na wybrzetu pofudniowo•słowiańskiego Kr6lestwa. 
Rocznik geograficzny w nowem aJt;clu, 
Lauten•ach, prlv.•doz, I Lłndner, dr. Cbemiczne metody tworzenia się 

kotf6w karowycb, 
Herling, dr. Badania z planktonem w okolicy Bergen. 
Mecking, prof. ł Beck, dr. Zarys nowego porządku egzaminacyjnego w pań· 

stwowym egzomlniB gt1ografjf. 
Langhaue, prof. 24 obcb6d dnia niemieckiej geografii w Odańsku w tygodniu 

Zielonycb Świąt 1931 r. (Pierwszy raz w 1905 r.). 
Burchard, prof, Nadzwyczajne zgromadzenie w adańsku czfonk6w związku 

nauczycieli geografji wytszycb uczelni. 
Zahn v,, prof, Nowy zaktad geograficzny uniwersytetu w Jt1nie. 
Curecbmann, prof, Odezwa międzynarodowego wydziału dla historji geografii. 
Tam••, dr, Nowa pisownia f/amanddcich nazw miejscowości. 
aeograf iczne miesięczne sprawozdanie. 
Sprawozdanie z geograficznej literatury, w którem w ddale mete~atycz~ej ge.o

gra(ji i kartogra(ji omawiana jest Międzynarodowa ~apa. ~ niem1eck1ch pię
ciu arkuszy, ll"towe dotychczas są dwa NM. 3_3. ~1ede6 1 NM_. 34. Wsch~d
nie Prusy. Jako trzeci arkusz w opracowaniu Jest Monachium. skutkiem 
czego brak jest je,zcze arkuszy Berlina i Hamburga. 

Zeezyt 9/10._ 
Paeearge, prof, Opisy krajobraz6w. 
Halbfa••, prof, Hydrograficzne odkrycie na morzu p6lnacnem. 
Młlller•Miny, d.r. Morfologiczne spostrzeżenia w g6racb Sauerlandzkicb (odnoga 

reńskich gór łupkowych). 
Lehmann, prof. Rysunek skal na artystycznej topograficznej mapie Szwajcar/i. 
Kloee, A••eeor, Obszar i zaludnienie Wenezueli, Alaski, Portoriko, Hawii i Filipin· 
Weber E, Zarys zaludnienia we Francji odr. 1801 do r. 1926. Przyczyna. Następstwa. 
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Langhaae, prof. Fryzy/akie narzecze w p6nocnej Fryz/i. 
Sapper, prof. Warunki geog1'aficzne staroamerykańsklef wysokiej kultury i kul-

tury kraju. (Zakoóczenie). 
Wlttlech, dr, liczebnolć Judnolci w Mek,yku 1930 r. 
Hopfner, dr. Niemieckie mapy wybrzeta i morza poludn(owej Ameryki, 
Leo J. ,,Kurosbio" i „Ogasbio". Wscbodnlo·azjatyckie międzyzwrotnikowe prądy 

i Jeb zimne prądy przeciwne. 
Oeograficzne, etnograficzne i pokrewne wykłady oraz ćwiczenia w połowie zimowego 

okresu roku 1931/32 w niemieckiej wyluej szkole lrod/cowo europejskiej. 
Oeograflczne miesięczne sprawozdanie, . 
Sprawozdanie z literatury geograficzriej, w kt6rem pod /. 344 omawiane sq geo

graficzne studja, Zakfadu aeografji w Poznaniu w r. 1927 zeszyt 2/J oraz pod 
I. $1$. Ormfckiego „Życie gospodarcze Wscbodniej i P6fnocnej częlcl Polski". 

,,GEODEZIST" Nr. 6, c:serwłec 1931, 

Błochłn N, Iz praktiki wozdusznoj ,tereofotograficzeskoj 1jomki. (Z praktyki 
lotniczych zdjęć stereofotograficznych). 

leakow K, Rek_otnoscirowka kart mauztaba 1: 50 OOO pomo,zczju aero,nimkow. 
(Reambulac1a mapy 1:50000 zapomocą zdjęć lotniczych). · 
. We wstępie autor mówi o koniecznościach atałego poprawiania map 
i o potrzebach utrzymywania ich w s ianie aktualności, następnie - o nowych 
żądaniach stawianych obecnie geodetom i topografom. Uważa, że używane 
d?tychczas powszechnie sp?s?by rea~b~lacji, zapomocą zdjęć atolikowych, 
nie aą korzystne i nie za1paka1a1ą całkowicie żądanych potrzeb, nie mogą iatem 
za~'?~oln_ić wyma_ga~. jakie się stawia w1p~tczesnej mapie. Dlatego tet mapa 
~maJ nie •pełnia ,1es~cze swego wy1?k1eg~ :zadania. J edynym sposobem 
istotnie korzystnym 1 da1ącym duże możliwości na przyszłość, jest - zdaniem 
autora - sposób re~mbulacji z zastosowaniem zdjęć lotniczych, daje bowiem 
pełną gwaran~ję wiernego obrazu. Zdjęcia stolikowe- twierdzi autor-mogą 
tyko dokładme odtworzyć fragment sytuacji. natomiast błędu w sieci trian
gulacyjnej nie wyeliminują. a przeciwnie nowe sprawdzenie powtórzy błąd, 
zaś każde wzno~ienie nakładu powiększy go jeszcze. Po tych argumentach 
autor przechodzi do szczegółowego opisu reambulacji mapy 1:50 OOO :z :zasto
ao~anlem :zdjęć lotnic:z:1ch w jednym z rejonów Ukrainy Sowieckiej w 1930 r., 
gdzie w drodze próby dokonene 1.djęcia dały rzekomo wyniki nader pomyślne. 

Kal'an W• . O 'f'YCZi, lenji poprawocznych czlenow for~uły Gauna-Kriugiera. 
(O obhczemu wyrazów dodatkowych we wzorze Gauasa-Kńigera). 

Baezarla ~· .P~ powodu . tak nazywajemogo 1po1oba prol. Kras,owskogo po opri,
di,l,niju 11tmnogo azimula. (Z powodu tak zw. sposobu prof. Krassowskiego 
o określeniu rzeczywistego azymutu). 

Bae:sa~~ P. (tłomac~enie) Opr,diel,nj, iłlinnogo azimuta iz gorizonlalnogo ugta 
mre7du Polar~oj r f! Ur,ae minori,. (Okrełlenie rzeczywiste~o uymulu z kąta 
po1.1omego mtędzy gwiazd\ Polarną (Polaris) a f! (Ursae minoris). 

Włnopadekij I. Metalliczeskij ,ignał „Centr" Moskow,k~J triangulacji I kłassa. 
(Metalowy sygnał „Centr" Moskiewskiej triangulacji I-go rzędu). 

Sopoiko A, O poligonom,tricznkich znakach. (O znakach poligonomelrycznych). 
Alfa, . Geodezija i kartogralija na ,tużbi, Urało-Kuznieckoj problemy. (Geoduja 

i kartografja na służbie Uralsko-Kutnieckiego problemu). 
N. K. Pier,dacza koordinal czeru w,pomogati,lnuju toczku. (Przesłanie apółrzę-

dnych przez punkt pomocniczy). · 
N. K, Nowyj, służby wretnieni w Mo,ltwi,. (Nowe słutby czasu w Moskwie). 
Ubanow N, Sochrannost' kari. (Przeoho'A ywanie map). 
L, D. K topograliczesltim rabotam Mo,ltowskogo otdiel,nlja Goszemtre,ta 

N. K. Z,ma. (Przyczynki do prac topograficznych moskiewskiego oddziału 
ftGoszemtrest" N. K. Zeme). 

Natan•on S, Ob izmierienii dliny prowotokoj iii lentoj. (O mierzeniu długoś::i 
sznurem lub taśmą). 
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Basanow W. Or1anizacja ucz,bno-proizwod,twiennofo proce11a po opyla Mo,

ltow,kofo Geodeziczukofo In,tilula. (Or!lanizacja ,y,temu celowego nauczania 

na podstawie do,wiadczeti moskiewskiego lnaytutu Geodezyjnego). 

Jew8tłl'nłeJew A. K wopro,u o wojenno-topofra/icz,1koj służbie w poukoj 

i rumun,koj armilach. ( ,U sprawie zapytania o wojskowo-topograficznej słut

bie w armjach polskiej i rumutisklej). 

Bereanlew J. Wopro,y karlofralii na 1-om Wostoczno·sibirskom nauczno - u,le

dowalieukom 1/ezdie. (Pytania, dotyczące kartografji na 1-ym Wschodnio-

1ybirskim zjetdzie badali naukowych). 

BlblJopafJa. Karlofralja Pol,zi. (Kartografja Polski) - dokoticzenie. Jest 

to tłomaczenie artykułu podpułkownika armji francuskiej De Marton

ne' a Edwarda, podana treść jest znacznie skrócona. Całość artykułu 

jednak znajduje się w redekcji "Geodezista" w Moskwie. Dokoticzenie zatem 

tego skróconego artykułu obejmuje następ. części: Watęp. Podstawa geode

zyjna. Problem kartograficzny. Mapa 1:100000. Plany 1:25000. Mapy drob

niejszej podział.ki : 1:300 OOO, 1:750 OOO. Krótka definicja stanu prac karto~ra

ficznych w Polace. 

Nr • . 7, cserwłec 1931. 

Ot ·rtedakcU. (Od redakcji). 

O zadaczach planowo-ekonomiczeskogo otdiela turnala. (O zadaniach działu 

miesięcznika dotyczącego pla
nowości gospodarki). 

Gapocako. O mietodie f otopoligonometr/1 F. W. Drobyszewa. (O fotopoligono

metrycznej metodzie Drobyszewa). 

R-••dln D . lzm/ereni/e ugtow sposobom powtorienij. (Mierzenie kątów spo

eobem powtarzali). 

Ua:sakow. Nieslcolko zamieczanij o poligonometricHskich rabotach. (Kilka uwag 

o pracach poligonometrycznycb). 

Sawłn D. Upros,ciionnyj mietod opredielenija azimuta ziemnogo prledmleta. 

(Uproszczona metoda określenia azymutu przemlotu ziemnego). 

Leblodłew. Hletod opticzeskogo montata primienitielno k izgotowleniju repro

dukclj. (Metoda optycznego montażu w zastosowaniu do wykonywania re

produkcyj). 

Smirnow K. Ritmiczeskij chronomletr i ritmiczeskle signaty. (Rytmiczny chro

nometr i rytmiczne sygnały). 

Derblenlew C. Niwielirowlca goroda Tiflisa . (Niwelacja miasta Tyflisu). 

MapJln. Wojenno topograficzeskaja srkota na nowom etapie. (Wojenno-topo· 

graficzna szkoła w nowym etapie). 

N. N. N/esko/no slow o wojskowej topograf iczeskoj slutbie. (Kilka słów o wo i· 

,kowej lłutbie topograficznej). 

I. B. Op,ledle/anije wldlmostl tocziek s pomoszczju rlezlnki. (Określenie wi-

doczności punktów zapomocą gumy). 

C:sł ... anł M. Dwuchsmienlca. (Dwuzmianka). 

lllelnłkow. Odna iz tuczszich. (Jedna z lepszych). 

Ba:sanow. O,ganlzacija uczebno-proizwodstwiennogo processa po opytu Hos

kowskogo Geodeziczeskogo inst/tuta (prodoftenie). Organizacja systemu 

celowego nauczania na podstawie doświadczeti Moskiewskiego Instytutu 

Geodezyjnego (ciąg dalszy). 

Zbiorowe. Sroczno dadlm kartu Bolszogo Urala. (Na termin wykonamy mapę 

Wschodniego Uralu - list otwarty). 

WyaoeldJ W. prof. Po powodu pisma P. Szitowa (Szillo); zamieczanija 

k statie W. Wysockogo. G?odezist Nr. 4, 1931. (Z powodu pisma P. Sziłowa 

(Szyłło) - uwagi do artykułu W. Wysockiego - Geodezist Nr. 4, 1931). 

Chronika. {Kronika). 

BlbUJoraflJa. (Bibljografja). 
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WYDAWNICTWA WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZKiGo. 

Sierpień - grudzień 1931 r. 

Mapa taktyczna l 1100 OOO 

(wydanie dwubarwne) 

Pas 42 Słup 42 - Chinocz 
,. 40 40 - Drohiczyn (Poleski) 
" 51 39 - Rohatyn (wznow.) 

40 39 - Kobry6 
34 39 - Różanka (wznow.) 
39 " 23 - Buk 

„ 39 40 - Chomsk 
ff 41 40 - Wielka Hłus.za 
„ 41 39 - Dywin 

41 41 - Lubieszów 
33 28 - Sztum (Stuhm) 

(wydanie czterobarwne} 

Pas 43 Słup 41 - Maniewicze 

45 31 - Kielce 

31 35 - Przerośl 

ff 36 34 - Lomża 

" 35 

" 50 
„ 33 

.. 31 - Janowo-Nibork 
(Neidenburg) 

38 - Bóbrka (WJ:!IOW,) 

39 - Nowy Dwór (wznow.) 

,. 48 42 - Szumsk (wznow). 

lllapy l 1300 OOO 
Nowogródek 6 kolor. (wmow.) 

Mapy drukowane na zam6włenia autorów lub in•łytucyj1 

Mapa kolejowa Po„ki w podziałce 

1:2000000 dla P. T-wa "Ruch". 

Mapa kolejową Europy w podz. 

1:9000000 dla P. T-wa „Ruch•. 
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KOMUNIKAT REDAKCJI 

1. 

Od niniejszego zeszvtu począwszy, będziemy 
dołączać dwa arkusze (32 str.) pracy mjr. Lipki, 

. pod tytułem ,,Fotogrametrja zastoso,vana do po
trzeb obrony kraju". Zostaje ona wydana, jako 
tom 7 „Bibljoteki Służby Geograficznej". 

Po ukazaniu się wszystkich arkuszy dołączy
my p. t. prenumeratorom okładkę. 

Książka ta ukaże się oddzielnie w handlu księ
garskim w październiku 1932 r. 

2. 

Do niniejszego zeszytu dołączamy, ze ,vzględu 
na aktualność tematu, mapę Mandżurji. Mapa ta 
należy do art., który . ukaże się w zeszycie 1 /1932, 
pióra dr. Edwarda Banasińskiego. 

3. 

Zapowiedziany w zeszycie 1/1930 r. naszego 
pisma Ka I a I o g Punktów Stałych na terenach 
Rzplitej Polskiej, w opraco\vaniu mjr . .Józefa Mi
chałowskiego i kpt. Tadeusza Sikorskiego ,vyjdzie 
niebawem, Jako dwutomowe wyda,vnictwo książ
kowe. (Tom 8 i 9 „Bibljoteki Służby Geograficz
nej"). Tom 8 ukaże się w maju 1932 r. Wydanie 
tomu 9 jest przewidziane na listopad 1932 r. 
328 -

Służba Hydrograficzna Marynarki Wojennej 
\Varszawa 

Dl 0 ,o1 geografiozne od Greenwich. Kurty I pelingl 
ug ltte od o•c1o seo• według ruohu wtkazówkl ... 

nec~ lioxon• od morzL Gra11ioe ••ktor6w lat.~ 
:~kioh od mona, Gł11bok':'śoi w me11'11oh przy ,,e

dnlm et.anie wody 

Wydanie V 18/XII Rok 1931 

Senlce hydrographlque de la Marine Polonalse 
Warszaw• (Va.rsovie) 

Longitud•• geogr. Greenwich. Coure et ,. .. veroenh 
vrate O• - 360 ° prie d• I• mer dan, I• ••n• Oe 

l'aigulll• d'une mant,.. Umił•• d•• ••oteurs dee 
pl,ar• • donn6t de la mer Profondeurt •n Młret 

r6duit• a u nlveau moyen de la mer. 

Edition V 18/XII Annee 1931 

BAŁTYK. - MER BALTIQUE. 

26. Zatoka Pucka. Usunięcie let: 
nich znaków morskich. (Urząd Morski 
3672/31). . ż 

W częściowej zmianie Wiadomośc~ .e· 
glarskich Wyd. lI/31 pkt. 12. ogłasza się 1ż: 

1) W kanale dojazdowym do portu 
w Pucku zostały zdjęte dwie pławy czar· 
ne stożkowe i dwie pławy czerwone drąż
kowe oznaczające ten kanał. 

2) Równiet została zdjęta wiecha mor· 
ska, biała z czerwonym znakiem !zczyto
wym Ost, naprzeciw znaków nabaeżmko
wych w Osłaninie. 

Patrz Wiadom. Żegl. Wyd. 11/31 pkt. 17. 

Pozycja przybliżona: 

f = 540 39' 36" N. 
). = 18° 29' 56" Ost. 

3) Zdjęto pławę białą z czerwonym 
znakiem szczytowym Ost i napisem „Rzu
cewo O". 

Patrz Wiad. Żegl. Wyd. I. poz. 7, pkt. 5. 

Pozycja przybliżona: 

f = 54° 42' 18" N. 
). = 1so 29' 24'' Ost . 

Mapy: poi. Nr. 1, adm. niem. Nr. 29i51. 

27. Zatoka Gdańaka. Zmiana świa. 
teł przed wejściem do basenu południo
wego w porcie Gdynia. (Urząd Morski 
3672/31). 

W uzupełnieniu ogłoszenia podanego 
w Wiad. Żegl. wyd. 111/31 podaje się do 
wiadommci, że na wyłożonych skrzyviach 
telbetonowych przed wejściem do Basenu 
P~łudniowego w Gdyni. dotychczasowe 
białe łwiatła błyskowe i stałe zamieniono 
na światła błyskowe czerwone (z błyskiem 
co 3 sekundy). 

Mapy: pot Nr. 1, adm. niem. Nr 29 i 51. 

Szef Biura Hydrograficznego: 
K. Sliwerski. kpt. mar. 

26. Bale de Puck. Enlevement des 
signes d'etł. (Office de la Marine 3672/31). 

Confonnement a la modification parti~l· 
le de l'Avis aux Navigateurs Edt. Ilj31 
par. 12, on fait savoir: 

t) Dans le chenal d'enłree au port de 
Puck on a procłde, a I' enlevement des 
deux bouees noires coniqu~s et de~ d_eux 
bouees rouges a percbe qua determanaient 
ce cbenal. 

2) La balise blanche surmontee du si· 
g:ne rouge "Ost". qui se łrouvait .en face 
des signes d0 alignement a Osłanan a ete 
aussi enlevłe. 

Voir Avis aux Navig. Edt. Il/ 31 par. 17. 

Position approximative: 

rp = 54o 39' 36" N. 
>. = 190 29' 56" E. 

3) La boułe blanche surmootłe du si
gne rouge "Ost" portant l'inscription „Rzu. 
cewo O" a ete enlev6e. 

Voir Avis aux Navig, Edt. I. par. 7, poa.S. 

Position approximative: 

,p = 54o 42' 18" N. 
l. = tao 29' 24" E. 

Cartee: pot Nr. 1, allem. Nr. 29 et St. 

27. Golfe de Gdań•k. Cbaoge
ment des feux a l'entree du bassin wd du 
port Gdynia. (Office de la Marine 3672/31). 

Comme completemeot a l'Avis aux Na· 
vigateurs Edt. 111/31, oo fait coonaitre que 
!es feux blancs a eclat ainsi que les feux 
fixes du caissons en beton arrnł qui se 
trouvent avant l'entree au Bassin Sud 
a Gdynia, ont ete remplaces par des feux 
rouges a eclat (avec eclat chaque 3 sec.). 

Cartes: poL Nr. I, allem. Nr. 29 et 51. 

Le Chef du Bureau Hydrographique: 
X. Sliweraki. Lt. de Va.isaeau 



OMYlKI DRUKU DO ART. T. ZUBRZYCKIEGO 

p. l „Zagadnienia Hydrograficzne na Międzynarodowym KongrNie 
Geograf6w w Par,tu". Znz. 8/31. 

Na str. 219 we wierszu 17 od dołu i w następnych należy zaabtpić wyraz 

"odpływ" przez „opad" - i odwrotme. 



Str. wiersz jest 

269 17 5 00577 
1 

269 20 - 100000 

269 22 brakuje uwaga: 

271 15 - 18 
r ~ 
I ~~ . 

271 
273 
274 
274 
275 
276 
280 
280 

282 

282 
283 
286 
287 
288 
290 
296 

297 
297 
298 

303 

303 
303 
303 

24 
32 
21 
36 i 37 
27 
11 
34 
35 

18 

19 
13 
34 
23 
4 

35 
23 od dołu 

02 (2) k2 
ka 

Minmum 
k2. k3 
dk 
k2 = 
a, 

w 

w 
Pi [ W2 W2] 

funcji 
s 
2.4 
gzie 
zadanie takie 

31 od góry opuszczono 
31 " " w punkcie a, b, c 
Uzupełnienie artykułu: 

10 od dołu ± 0".025 
12 

" .. ± 0".017 
12 ft " ± 0".006 
13 ,. 

" ± 0".001 

ma być 

5.156 28 
l 

70000 • 

Daleko korzystniej przedstawia się ten 
stosunek dla siatek romhicznych. przy zasto
sowaniu do obu siatek planu obserwacyj we
dług teorji Schreibera. 

u 

j 11 

ł ~~. 
a2 (2) k1 
k3 
Minimum 
k1 
dk1 
k. = 
01 

+ 12 
w1 

W2 

P1 [ Wt wz) 
funkcji 
s 
3.4 
gdzie 

' 

• 

Jest to już wyraźnie zadanie konstrukcyjno
budowlane, które •.. " 
po słowie „błędów" - ,.budowli" 
we wstępie 
Zamiast podanego sposobu sztukowania słu
pów głównych wież triangulacyjnych. uwa
żam za korzystniejsze w budownictwie tego 
rodzaju zastosowanie wiązadeł pierścienio
wych, które wyrabia fabryka „Aligator" 
w Oslo (przedstawicielstwo na Polskę - inż. 
M. Warth w Warszawie, Chłodna 4). 

Wiązadło takie zastępuje działanie kli
nów. jak to pokazane na rysunku. 

± 08 .025 
± 08 .017 
± 05 .006 
± os .001 



Str. wiersz 

259 19 

267 16 

267 17 

268 5 

268 13 

• 

268 

268 

269 

14 i 19 
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24 
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OMYŁKI DRUKU 
z Nr. 4 - 1931. 

i est 

log b 
1 

- 3 

1 
= V3 

ma być 

log c 
2 
3 

- lr~ 
opuszczona uwaga: Przyjęcie tylko jednego równania warun-

• kowego. to jest jednei zmiennej na B. iest 
jednoznaczne z przyjęciem w mieisce błędu 
jednostkowego 1-lo wartości I.I.o V 2 n 

Chodzi nam o porównanie między sobą 
dokładności sieci bazowych trójkątowych 
i rombicznych dla tej samej ogólnej ilości 
obserwacyi s. To znaczy dla siatek złożo
nych kolejno z jednego trójkąta. z n trójką
tów i z n rombów kąty mierzone będą z wa
gą s/3, s/3 n i s/6 n. 

Zwykle błąd wzilędny otrzymuje się 
w ten sposób, że bierzemy pod uwagę tyle 
równań warunkowych ile jest trójkątów po
mierzonych, to jest dla sieci składających 
się z jednego trójkąta, z n trójkątów i z n 
rombów. kolejno jeden warunek, n warun
ków i 2n warunków i zamiast wartości I.I.o 
wstawiamy kole jno wartości P.o, I.I.o v-;; i P.o 
V2 n~ W ostatnim wypadku różniczkujemy 
osobno względem B1, B2 i t.d .. i dopiero w o!da
tecznym wzorze zakładamy B1 = /J2 = Bu. 

1 2 
3 3 

1 

V 3 
log (8-) 

1 

V 3 
1 

tog V 
3 

9.761 44 

11~ 
log (dz i esiętny) 

11~ 
log 1/~ 9.91195 



,,ŻÓŁTE KSIĄŻKI Z TRZEMA TRÓJKĄT AMI'' 

BIBLIOTEKA SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ 
WYCHODZĄCA STARANIEM I SUMPTEM SEKCJI 
GEOGRAFICZNEJ TOWARZYSTW A WIE
DZY WOJSKOWEJ W WARSZAWIE 

WYDAJE PRACE, WCHODZĄCE W ZAKRES: 

' 

GEOGRAFJI, GEOLOGJI, GR.AfłKI, FO
TOGRAMETRJI, KARTOGRAFJI, TERE
NOZNAWSTWA, TOPOGRAFJI, TRIAN· 
GULACJI, UJMOWANIE ZE STANOWI-
SKA POTRZEB WOJSKOWEJ SŁUŻBY 

• GEOGRAFICZNEJ LUB OGÓŁU WOJSKA. 

DO NABYCIA w KSIĘGARNI ~ WOJSKOWEJ UL 
NOWY-ŚWIAT 69 I W SAMOPOMOCY INWALIDZKIEJ 
UL SIENKIEWICZA 2, LUB W SEKCJI GEOGRAFICZ
NEJ TOWARZYSTWA WIEDZY WOJSKOWEJ UL. 
WILCZA. 64. 

• 






