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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 zastosowanie różnych metod, ewentualnie w niezależny sposób powtórzone, 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 matematyku 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 przej ść
do wł aściwych pomiarów, narzędzie jego, z powodu j akiegoś
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, zademonstrować, jak łatwo jest nieraz, bez żadnej dodatkowej aparatury,
ani głębszych wiadomości z astronomii, niemal en passant, uzupełnić lub sprawdzić skądinąd posiadaną orientację jakiegoś kierunku względem południka astronomicznego. W drugiej części
Wl•domotcl Sł. Oeoa-r. 6.
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odczytu przedstawię w zarysie
azymutu z przejść gwiazd przez

precyzyjną metodę wyznaczania
wertykał przedmiotu ziemskiego.

Jest to dość niezrozumiałe 1 że metoda wyznaczania azymutu z obserwacyj Słońca na jednakowych wysokościach przed
południ~~ i popołudniu ~iągle jeszcze ci_eszy się_ największą popularnoscią 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 nalezy 1 Jak wiadomo, do osobliwości. W przeciwnym razie1 przy zmiennej pogodzie1 z krótkiemi okresami
przejaśnień! podczas których inne metody miałyby znakomite
zastosowame, niekompletność obserwacyj Słońca metodą równych 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 poziomeJ , na brzegi tarczy słoneczneJ Jest metylko kłopotliwe i nienaturalne, lecz powoduje również błędy 1 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 godzm wcześ01e1 1 oczyw1śc1e w zgoła odmiennych warunkach 1
z przeciwnej strony południka.
Na mocy wzoru

„=
li

cos q
cos <p • sin l · J r

oznacza 'szerokość geograficzną miejsca obserwacji 1 zaś
- azymut, odległość zenitalną, kąt godzinny i paralakty.cz~y gwiazdy1 do~hodzimy do :wniosku1 że błąd samego nastaw1ema w wysokości lunety1 powiedzmy dla przykładu, jednominutowego 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 trwaJąceJ ser11 obserwacyJ. Nic tez dziwnego, że dokładność stosowania 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 ~ysiłku 1 ani wymogom praktyki, w wypadkach posdkowama s1ę, Jak w powyższym przykładzie jednominutowem narzędziem.
'
gdzie

<f'

a1 z, t1 ą

Nieporównanie ekonomiczniejszą w czasie i również obywającą 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 ~
2

=

±

1 /sin (s-cp) cos (s - z)

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 zaletach 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 zastrzeżeń, 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 chronometru (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 momentów sprzężonych wysokości Słońca. Jeśli dodam, że zalecana
metoda jest astronomicznie jeszcze bardziej dla laików zrozumiałą, 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 jednommutowem 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 rewizji, w celu ich uproszczenia i udokładnienia. Tak, z łatwością
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rozwinąć możemy wspomniane przed chwilą metody przez dodatkowe 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 mimochodem na pomijaną ogólnie i solidarnie okazję łatwe~o zorientowania zdjęć stolikowych przy pomocy kierownicy, z obserwacyj 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 papieru 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 pionowej, 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 odpowiadać będzie wertykałowi środka Słońca oraz wynikającej
z odczytów koła pionowego odległości zenitalnej Słońca. Po
zredukowaniu tychże odczytów o wpływ refrakcji, wyprowadzamy, na mocy wzoru na tg ~, wartość na u, a następnie wykreślamy we właściwym kierunku, kątowo odległy od owej przekątnej o wielkość a, kierunek południka. Oczywiście, deklinacja Słońca odpowiadać będzie średniej arytmetycznej zanotowanych według zegarka kieszonkowego momentów.
Jeżeli chodzi o wyznaczenie kierunku południka z obserwacyj wieczorowych i jeśli się rozporządza jakim takim kąto
mie.rze~ <;>raz czaso~ierzem, (a właśnie przed chwilą podkreślaliśmy, 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 zaznaczyć, 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.
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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 Ursae 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 bynajmniej 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.
ą =

_
cos_
rp
I.. _

(2)

sin

(3)

ctg 1;

= k2

ctg q -;

( )

4
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= -
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(5)

J ab = -
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J
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t
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=
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+
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q

cosog
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H

(Sg + rp)
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tb . J lg

g

Rozważmy najsamprzód wzory (2), (3) .i (4).
~w~żajmy
og i p (odległość biegunowa Polaris), a więc 1 sp6ł
C7.ynniki k 1 i k . jako wielkości znane (rys. 1). Kąt paralaktycz-

w nich <p,

ny q wyznacza~y za pomocą wzoru (2), o ile tylko we wz?rze
H zrobimy odpowiednie z.ałożeni,e co .do poszukiwanej wielkości ab . Krasowski pr<;>PO!}UJ': kłaśc w p1er~sz~m ~rzybliżeniu ab równe bądź + 1°, Jeśh Biegunowa zna1du1e się ze
strony wschodniej, bądź - 1°, jeśli Biegunowa jest ze strony
a g = ab -

-••

~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 powtarza my rachunek i Juz dw drugiem przybliżeniu otrzymuj emy wartość ostat eczną ab z okładnością do ułamka ± 1'.
Z w~orów różniczkowych (5) i (6)dysk~sJa których, nawiasem mówiąc,
s.króc1ła~y przewlekłe rozumow aniaht':rac~i~ Krasowsk iego, rozwinięte
; ~ mn~J J';S~~ze pracy jego - wynika,
ze naJlepieJ Jest zaobserwować kiedy
e7
fb = ± 90°, ~ oprócz. tego,. kiedy 'gwiazda ~omocm~ za góruJe, zg Jest ~inimum ,
a więc ą -_ O • Jest. to zrozumiałe, gdyż
bł~~ P.rzyJmowan~J w pierwsze m przybltze~iu wartości na ab tern mniej
oddziały.wa na obliczany kąt godzinny ~g, un szybciej. zmi';nia się a9 ,
a więc w momenci e, kiedy gwiazda
pomocni cza góruje (q = O, z = minimum), zaś błąd kąta godzinne go
tb - ag - a b + t0 tem mniej oddziały
wa na ~zn!lcza ny azymut ab, im ab
powol01e.1 się zmienia, t. zn. około
elongacyJ, lub, co na jedno niemal wychodzi, dla tb = ± 900.
. Ja~o regu!ę możemy więc przyjąć,
ze, kiedr J.:łiegunowa jest W pobliżu
RYS . f.
elongacyJ, Jest dość obojętne, jaką
.
hl .~w.1a~ddnWk. Niedźwiedzicy czy Kasjopei się posiłkujemy Im
!Ze~ Je addpołudnika znajduje się Biegunow a, tern bardzi~j powmmbśm1."'! o aw~ć pierwszeństwo gwiazdom , znajdującym się
w po izu połudmka.
. Oczy"";iście, nie możemy zaobserwować obydwu gwiazd
w Jednym 1 ty~ sam_vm momenci e. Wystarcz y jednak ugrupować obserwacJ.~ g.wiazdy ~omocnic zej symetryc znie w czasie
wzgl. obserwa.c)l B1egunoweJ, albo odwrotni e: dokonać symetrycznych ~ c~asie obserwac yj Biegunow ej wzgl. obserwac ji gwiazdy
pomocm.cze1, aby warunek jednoczesności mógł być spełniony
~bran1cach ~okładności zegarka kieszonk owego (oczywiście
c .oc Y dowolme nastawion ego}. Komuby się to jednak nie powiodło, ~atwo może dokonać redukcji do tego wypadku jednoczesności, na mocy wzoru
A T
~ a = 15 cos8: c~ q

h
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gdzie odstęp czasu między obserwac jami obu gwiazd wyrażony
być winien w czasie.

••

Powtarza m, i ta metoda obywa się bez chronom etru, jest
łatwa w wykonan iu i zapewnia , przy użyciu jednomin utowego
narzędzia, dokładno ść ± 0',5.
Oczywiście i ona, jak i poprzedn io rozpatry wane metody,
nadaje się do dalszej rozbudow y, w sensie podniesie nia dokła
dności, o ile tylko rozporządzamy chronom etrem.
W konkluzji, metodzie wyznacz ania azymutu ze sprzężo
nych wysokości przeciws tawiamy, jako ekonomic zniejsze co do
czasu trwania obserwac yj oraz zapewniające większą dokładność,
cztery inne metody: a) z odległości zenitalne j Słońca, b} z przejść
Słońca, c) z Biegunow ej i d) z pomiaru kąta poziomeg o między
Biegunową a jakąś gwiazdą pomocniczą.
Przechod zimy obecnie do metod, mających na widoku dokładniejsze wyznacz enie azymutu z nocnych obserwac yj gwiazd
i zakładać będziemy nadal, że dysponuj emy a priori znajomością
zarówno q>, jak i poprawk i chronom etru u.
Gdy w dziennyc h wyznacz eniach azymutu ciągle jeszcze
eierwszeństwo oddaje się metodzie sprzężonych wysokości
Słońca, do nocnych wyznaczeń azymutu niemal powszech nie
używa się dotąd Biegunow ej, przyczem , chcąc pomniejszyć wpływ
błędów podziału koła poziomeg o, w dokładniejszych wyznacz eniach azymutu wykonyw a się p seryj obserwac yj (p - liczba
całkowita), z przesuwa niem w każdej z nich limbusu koła poziomego o kąt 180°/p.
Ale nawet tak postępując, nie jesteśmy w stanie całkowicie
wyrugować wpływu błędów podziału koła poziomeg o, podobnie
jak rugujemy np. wpływ błędów podziału koła pionoweg o w metodach różniczkowych Zinger' a przy wyznacz aniu u i Piewcowa
przy wyznacz aniu <p.
Wprawd zie oddawna znane są wypadki umieszcz ania miry
południka i wyznacz ania jej azymutu z obserwac yj
pobliżu
w
pqejść gwiazd przez południk metodą T. Mayer'a, w której to
metodzie istotnie omijamy odczytyw anie koła poziomeg o, mikrometryczn ie nawiązując w azymucie mirę do południka. Mianowicie, jej azymut wyznacz amy przez przesuwa nie, przy obydwu
położeniach koła, ruchomej nitki poziomej od miry do nitki
środkowej i odnośne odczyty mikrome tru.
Chcąc jednak zastosować tę metodę do dowolnie odległego
od południka, a więc leżącego w dowolnym wertykal e, punktu
trian~ula cyjnego przez nawiązanie doń ustawion ej w pobliżu południka miry, musielibyśmy, w tej czy innej postaci, powrócić
do pomiarów , opartych na udziale koła poziomeg o, notabene
pomnażając pracę swoją .

poszukiw anie metody różniczkowej wyznacz ania azymutu, któraby pomijała wspomni ane trudności, musiało z natury
rzeczy doprowadzić do metody wyznacz ania azymutu z przejść
gwiazd przez wertykał przedmio tu ziemskiego, do której obecnie
przejdzie my.
Toteż

-
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Wyobraźmy sobie, że narzędzie prze1sc1owe ustawione zostało tak, że środkowa nitka pionowa lunety połowi obraz sygnału ziemskiego. Gdyby kolimacja oraz nachylenie osi poziomej narzędzia równe byfy zeru, wówczas oś optyczna lunety
zakreślałaby płaszczyznę wertykału sygnału, i z momentów T
przejść gwiazd przez tenże wertykał z łatwością wyprowadzilibyśmy 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 obserwacyj, z wzoru tego wyprowadzamy następujący wzór różniczkowy:
sin a
= - tgz

.ia

.lt

+ sin
+ sm. cp (1 + ctg cp . tgz
cos a )
sin z aa
q

.il

W wypadku zwykłej metody wyznaczania azymutu z Biegunowej, pierwszy i trzeci wyrazy znikomo mało oddziaływują,
jeśli tylko cp i Il są dostatecznie dobrze znane. (Spółczynnik
przy

.i

.

,

• .

•, .

.

cos a . cos ą )

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 przekraczającą pewnej granicy, poza którą wpływ refrakcji mógłby się okazać 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

=

t

sin q>

au+

! sin cp (l1\ + aT2) -

l
2

cos (f COSCl

(

AT:_ .iT,)
tg z,

tg 2'2

Do wzoru tego nie włączyłem wyrazów, zawierających
wpływ błędów pozycyj gwiazd, o których tylko powiem, że najwięcej wpływają w tej metodzie błędy systematyczne rektascenzyj gwiazd. Gdybyśmy wzięli za podstawę katalog fundamentalny 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 geograficznej, 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 drugie osiągnąć możemy przez użycie mikrometru bezosoboweJ!o,
.
do czego powrócę za chwilę.
Dodać jeszcze należy, że metoda ta tern lepsze wmna dawać 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 stosowanie 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 wysokiej jej wartości, a punktem wyjścia przytem była chęć wyszukania 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-Talcott'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
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
widomemi.
W rok później, prof. Graff, któremu zak<?munikowałem o korzyściach tej metody, przesłał mi wydaną JUŻ w r ..1913 pracę
prof. Stechert'a 1), który przyznać należy, w znakomity sposób
uprościł układanie programu obserwacyj do omawianej metody.
dużego

burg.

') C. Stechert.
1913.

Azimutbestimmung aus Durchgangsbeobachtunge n

Ham-
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Rozważania Stechert'a polegają na następującem.
Dokoła obserwatora O opiszmy kulę niebieską (rys. 2). Niech
będzie B biegun ś wiata, Z zenit, BZ południk miejsca obserwacji, P przedmiot ziemski, G gwiazda, w chwili jej przejścia przez

wertykał

Z P, W R równik.

z

Otóż, jak postępuje Stechert, w celu wyszukania odpowiednich 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 mebieski na wspomnianej mapce nieba.

RY S ll

•

Oznaczmy przez Zo punkt przecię cia wertykału Z P z równikiem W R i poprowadimy południk niebieski B Z 0 • Jeżeli
obecnie wyobrazimy sobie obserwatora 0 0 , dla którego zenitem
będzie Z0 , to oka ż e się:
1) że punkt Z 0 leży na zachód od południka mie jsca obserwacji 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 a 0 i w odległo ści zenitalnej z 0 , przyczem
sin a 0 = cos cp • sin a;
3) w tym że samym czasie gwiazdowym miejscowym 9 0 dla
obserwatora 0 0 , kiedy gwiazda G (a, o) przechodzi przez wertykał Zo G, góruje dlań w zenicie Z 0 również gwiazda (a0 = 9 0 ,
00 = OO) taka, iż
tg o= ctg ll0 • sin (a - a 0)
To ostatnie równanie jest równaniem wertykału Z P, przyczem deklinacja gwiazdy G spełniać winna warunek

-
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sin

o=

sin 'f' cos z - cos 'f' sin z cos a,

55° < z < 75°

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 równikowemu 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, znacznie 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 Eichelberger'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~cfnościami braku dostatecznej liczby odpowiednich gwiazd.
~o.zważania swoje. Stechert poparł kilkoma seryjkami obserwacyJ1 Jak np. następuJącą:
przeciwwaga zprawa, gwiazda S : a = 37° 24' 48",6
.,
zlewa,
N:
51" ,6
11
zprawa,
N:
43",2
"
zlewa,
S:
52",2
li

"

"

ale niewątpliwie nie osiągnął z nich tego 1 co dać powinna, co
dać zdolna jest ta metoda.
Różne złożyły się na to, zdaniem naszem, przyczyny.
1) Przedewszystkiem posiłkował się on narzędziem uniwersalnem (przypuszczalnie pięciosekundowem), gdy tymczasem niemal 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 odpowiedniej od niej odległości. Stałość bowiem ustawienia narzędzia 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 okularowego, choć wspomniana powyżej konieczność pomniejszenia błędu
systematy.c znego czasu przejść podszeptuje korzyści zastosowania tu mikrometru bezosobowego. Coprawda, spotykamy się ·
przytem z pewnemi trudnościami. W trakcie przejścia gwiazdy
prze~ pole widzenia, należałoby zmieniać nachylenie osi optyczneJ lunety, aby gwiazda przechodziła przez nitki pionowe
wzdłuż nitki poziomej. Lecz, przy użyciu mikrometru bezosobowego, 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 .

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 sprawności praktycznej, wówczas zapomocą narzędzia przejściowego,
uoosażonego, jak to już dzisiaj się dzieje, w mikrometr bezosobowy i libelki Horrebow, można będzie wyznaczyć wszystkie
trzy elementy: szerokość geograficzną, długość geograficzną, oraz
azymut.
Narzędzie przejściowe będzie wówczas w stosunku do metod różniczkowych spełniało rolę narzędzia uniwersalnego w taki
sam sposób, w jaki dotychczasowe narzędzie uniwersalne speł
nia swą „uniwersalność" w stosunku do metod absolutnych.

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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RESUME

MARJAN ŁODYŃSKI
PODP UŁKOWN IK

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 Soleil 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.z imut 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 differentes 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 assurer 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 hauteur 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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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 charakter specjalny odrębnym zasadom katalogowania. I tak slłówny
czynnik przy katalogowaniu map, planów i tablic przeglądowych
stanowi moment terytorjalny, a to albo geograficznie albo politycznie terytorialny; w związku z tern katalog rzeczowy, t. j. katalog, 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 wyrazów naczelnych - stanowi główny katalog; katalog autorów, rysowników, sztycharzy i ewent. wydawców - ma charakter pomocniczy. Mapy, odnoszące się do kosmosu, do mórz, do całości lub
części świata (jako całości lub w odcinku) i do tematów geograficznych (fizyczno-bio lub antropo-geograficznych), kataloguje się
terytorjalnie według określeń, użytych w tytule mapy lub utworzonych ze względu na jej treść, mapy zaś polityczne określa
się terytorialnie państwowo t. j. według państwa, do którego terytorium 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 istotnych 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

-••

mieszczą na„mapie ~ sw.ych granicach calkowityc!J. Mapy. dotycząc~ ~olomJ, meposia~aJącyah uprawnień . suwerennych, należy

Obecny projekt instrukcji dotyczy przedewszystkiem polskich
bibljotek wojskowych. wobec czego, uwzględniając jakość zbiorów kartograficznych 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.

uwazac za odnoszące się do metropolji.
Mapy historyczne, odnoszące się do działań, do stanów historycznych .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 katalogoweJ (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 formie 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 odsył~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 KurlandJl ~ 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 tematowe, ,,zb1orowe1 karty katalogowej".
Mapy, złączone tytułem lub planem wydawniczym dotyczące teąo sam.ego terytorium P?lityczne~o. czy geografi~znego,
~ składa1ące się z szeregu tablic, sekcyJ 1 t. d., uważa się za

Katalogowanie map. Katalogowanie map, planów i tab-

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

lic

którym się umieszcza zasadniczą kartę katalogową od tytułu
zaś, podanego na mapie, daje się odsyłacz,
'

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 miejscowości 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 nazwę odnośnego państwa (np. Pokucie [Polska], Kijów (UkrainaRosja]), a pod nazwą państwa. jako wyrazem naczelnym, sporzą
dza się zbiorową kartę katalogową, zawier'ającą wykaz terytorjalnych nazw, dotyczących części składowych danego państwa
(np. dzielnic, województw, gubemii, miejscowości i t. p.), a posiadających w katalogu oddzielne karty.
W tej samej lewej części karty katalogowej. w rubryce
,.tytuł", wpisuje się w odpowiedniem miejscu tytuł, podany w ramach 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 kartografji. 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 rubryce "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 wykonania, 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}; wreszcie wypełnia się „Uwagi".

UWAGA: .,Projekt instrukcji", stanowiący znaczną przeróbkę dotychczas obowią
zując~; w Ce~tr. Bib.ljotece ~?isk. instrukcji (zob. Podręcznik bibljotekarsk1 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.

') Dla kartograficznych zbiorów naszych bibljotek wojskowych, jako otrzyegzemplarz obowiązkowy. początek polskich oficjalnych wydawnictw kartograficznych. a więc mniej więcej r. 1920, stanowi moment zasadniczego znaczenia, nie mniej fakt, te obecnie biblioteki, nie mając naog6ł wcześniej
szego materjału, posiadają sporo map austrjackich. niemieckich i r9syjskich, z początku XX w., nakaiuje ze względów praktycznych przesunąć datę rozdziału na
tnapy starsze i nowsze do początku XX wieku.

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
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Sygnaturę umieszcza się w prawym górnym rogu karty katalogowej. Składa się na nią numer inwentarza oraz numer szuflady, szafy lub półki, na której mapa się znajduje.
Podziałki mapy, t. j. stosunku odległości na mapie do odległości rzeczywist ej, często niema podanej, zwłaszcza w starszych mapach. Tam, gdzie jest siatka geograficzn a, można ją znałeś~, mierząc długość jednego stopnia południka na mapie i znajdu1ąc stosunek tej długości do długości rzeczywist ej. Jeśli podziałka 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 specjalnyc h kart katalogowy ch, wystarczy bowiem utrzymanie 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 katalogowych może odpowiadać kartom ogólnego katalogu druków danej biblioteki.
Katalog autorów, rysownikó w i sztycharzy , sporządza się na
kartach katalogowy ch stosowany ch w danej bibljotece do ogólnego 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 autora (lub autorów), jak rysownika i sztycharza - to dla każdego
z nich pisze się oddzielną kartę katalogową o charakterz e odsyłaczowym, przyczem przy rysowniku , względnie sztycharzu , dodaje się pod nazwiskiem w nawiasie (rys.) lub (sztych.); wrestcie
do katalogu tego trzeba włączać nazwiska wydawców , o ile odegrali oni ważniejszą rolę w rozwoju kartografii .
Karty katalogu autorów, rysownikó w sztycharzy i ewent.
~ydawców sporządza się w dwóch egzemplar zach z tern, że
Jedne egzemplar ze kart katalogu autorów, rysownikó w, sztycharzy i ewent. wydawców , jako sporządzonelto na zwykłych karta~h katalogowy c~, albo włącza się do ogólnego katalogu map,
o ile ten kataloj! spisano na zwykłych kartach - albo też umieszcza się je oddzielnie , o ile główny katalog map sporządzono na
odmiennyc h kartach katalogow ych; drugie zaś egzemplar ze kart
katalogu autorów, rysownikó w, sztycharzy i ewent. wydawców
włącza się do ogólnego (alfabetycz nego) katalogu druków.
Oczywiście, dokładne wypełnianie wszystkich rubryk katalogu map nastręcza niejednokr otnie trudności, które mogą być
roz~iązane tylko przy pomocy specjalnyc h studjów nad kartografją (np. szczegóły dotyczące autorów, wydawców i t. p.), jedn~o~oż bez względu na te trudności należy wypełnić conajmmeJ 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 bezwarunk owo udostępnione zainteresowanym.
Zbiorowe karty katalogow e. Dla lepszego udostępnienia
katal.ogu sporządza si~ zbiorowe karty katalogowe , skupiające
pod Jednym tematem, Jako wyraz~m naczelnym , spis map, dotyObok więc kart zbiorowyc h dla map
czących tego tematu.
wykaz części składowych danego
zawierają
polityczny ch, które
państwa,. uwidoczni<;>nych na oddziel~yc h kartach katalogu, spor.ządza się .karty zb!orowe dla map. fizycznych (oro- i hydrograficznych) biogeo~raf1cznych, (fauna I flora), antropogeo graficznyc h
~etnografi.cznych, kom~nikacy.jnych, kolonja]ny ch, gospodarcz ych
i t. d.), historyczn ych i batalistycz nych. Zbiorowe karty katalogo~e (be.z względu na format samej karty katalogowe j) zawieraJą swóJ tematowy wyraz naczelny (np. Historja polityczna) wed!ug w_ieków); ~ojny (według wieków); Fizyczne mapy; KomumkacyJne 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 poszczegól ne pozycJe na zbiorowyc h kartach katalogow ych przy tematach historycznych (np. wojennych ) wpisuje się (o ile możności) - cbronologicznie, przy innych tematach (o ile możności) - geograficzn oalfabetycznie.
. Tabące przeirl,do we. Ta~li~e przeglądowe stanowią siatki geograficzn e, podaJące w zmmeJszon ym wymiarze obraz cało
kształtu mapy,. wydanej w większej liczbie sekcyj, przyczem
każda część siatki odpowiada poszczegól nej sekcji mapy i jest
oznaczona zapomocą specjalnyc h 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 posiadanych sekcyj.
9 i~e pos.zcze.~óln~ se~cje na oryginalne j tablicy przeglą
doweJ me po~iadaJą c1ągłeJ numerac11 lub tei o ile tworzy się
sztuczna. tablicę przej!lądową, - należy sekcje na tablicy przestlądo.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 zakresie danej mapy, ale i łatwość odnalezien ia poszukiwa nej sekcji.
Tablice przeglądowe wykonuie się w dwóch egzemplar zach,
.
Jeden egzemplar z dla t. zw. katalogu tablicoweg o, a drugi dla
dołączenia do samej mapy.
Katalog tablicowy . Katalog tablicowy jest rodzajem podkatalogu zbiorowyc h map, a składa się z szeregu 1tablic przegl~dow ych", sporządzonych do map wydanych w oddzielnych sekcJach.

r,ęcznego
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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 pierwszego 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 kataloguje się każdą mapę na oddzielnej karcie katalogowej, a w rubryce 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 samej 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 katalogu 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 zasadniczej karty dla włączenia do ogólnego (alfabetycznego i rzeczowego) katalogu druków.
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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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na odmiennego formatu kartach, . szereguje się oddzielnie lecz
również w układzie.alfabetycznym.

Układ
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Układ katalogu. Wszystkie kartki katalogu map i atlasów (a więc i zbiorowe karty katalogowe) układa się alfabetycznie według wyrazów naczelnych, przyczem - o ile cały katalog 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

Inwentaryzowanie map ł atlasów. Inwentaryzowanie
map i atlasów przeprowadza się w podobny sposób jak inwentaryzowanie 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 oznaczenia tablicy przeglądowej), a przy atlasach - na odwrociu karty
tytułowej atlasu.
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b) Katalog autorów.
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Wzór 2.
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676/ 10

_I

ADLERFELD G. v.

•

zob.

KLISZÓW
Schlacht bey Clissow

676/ 10

P I N G E L I N G C. G.
(sztych.)
zob.

KLISZÓW
Schlacht bey Clissow

żone i obrazem do góry; jedynie mapy, przekraczające rozmiarami powierzchnię szuflad, układa się złożone albo nawija się na
drążki lub wreszcie (zwłaszcta gdy są podklejone płótnem) rozwiesza się na ścianie czy na specjalnych stojakach. Mapy, zło
żone z więcej niż jednej tablicy luźnej , układa się kolejno według 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 SKAWY I GÓRNEJ RABY
Praca niniejua }Hl ruultaltm ,tudj6r.o, prnprot.0adzanych 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
mu1lałem 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 Panom Pro/eaorom St. Kreub:or.ol, St. Lencer.oicr:owl I 8. Zabor,ltiemu r:a cały uereg cennych rad I t.01ltar:ót.0elt.

,1,

Wzrastające ostatnio zainteresowanie problemami. morłolo
gicznemi w Karpatach znajduj~ swój wyraz również i w niniejszej pracy, obejmującej studjum jednej z rzek zachodniokarpackich - Skawy. Zrozumiałą jest rzeczą, że niemożliwem było
prowadzenie badań jedynie w dolinie Skawy, w naturalnym rozwoju 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 pasmami - Babiogórskiem, Przedbabiogórskiem i Beskidem Małym, od
południa głównym wododziałem europejskim i działem wodnym
między Dunajcem a Rabą, wreszcie od północy szczytami: Cymbałową (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 zachodu 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 zachwiana przez wsuwające się tu szeroko rozpostarte wzgórze,
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silnie na wierzchu spłaszczone, sterczące nieco ponad 100 m
nad dnem doliny. Jest to Wysoka, bardzo już zniszczony poziom 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 Luboniem, druga Skawy między Wysoką, Luboniem, Narożem i Przykrzcem. W obrębie tej kotliny obie główne rzeki zbliżają się
do siebie na niewielką odległość (około 1,5 km), a ich dział wodny 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 rozwinięte 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 dzisiejsze 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 podłoże południowej części tego terenu budują przeważnie warstwy
oligoceńskie i eoceńskie (1. 9, 10), wykształcone w postaci piaskowców, 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 piaskowiec ciężkowicki, wreszcie ku północy kreda (piaskowiec
godul~ki).
Dla badań morfologicznych szczególnie ważną jest odporność 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 zaznacza 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 swoim rozwoju.
Szczegółowe badania morfologiczne nie były na tym terenie
również zbyt liczne. Pierwszym, który dał nam pogląd na morfologję omawianego obszaru, był Sawicki (16). Jego studjum
jest podstawowem dla tego terenu, jak zresztą dla całych zachodnich 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 pracujący w zachodnich Karpatach musi się oprzeć.
Ze znanych jego wywodów zainteresują nas przedewszystkiem 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 Dunajec (kotliny Nowotarskiej wówczas nie było) płynął wówczas
przez wrota Sieniawy do dzisiejszej doliny Raby, Czarny Dunajec przez przełęcz Pieniążkowicką również do doliny Raby,
Praskawa natomiast przez przełęcz Beskidu, łącząc się na południu z górną Orawą. Po podniesieniu Karpat przez ruchy
późniejsze to połączenie się urwało.
Sawicki nie podał jednak dowodów na taki przebieg dawnych 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 przepływy byłyby tu jedynie ~ir_y tatrzańskie.
Dlatego następny badacz na tym terenie, Łoziński (8), uchwycił słabe strony jego hipotezy. Badając wpływ tektoniki na paleohydrografję Karpat, znalazł Łoziński żwiry rzeczne na dziale
wodnym między Skawą i Sołą, dowód, jak twierdzi, dawnej prarzeki, a uzupełnił sobie tę prarzekę zupełnie logicznie_. choć dowolnie (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 działem? 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 znaleziska 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 należy, 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
niemniej jednak żadna z nich nie jest poparta
szczegółowemi studiami w terenie.
pomiędzy sobą,

Fig. 1. Schematyczne profile poprzeczne tarasów
Skawy i Górnej Raby.

Przedstawienie próby wyjaśnienia tych zagadnień na podstawie 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 poszukiwania 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 kierunek swego biegu wracając znów do pierwotnego (t. j. wschodniego), 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 stanowi wybitną cechę tego odcinka-przy pobieżnej nawet obserwacji 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 Skawy tembardziej, że nie
spotykamy go w środko
wym i dolnym biegu.
Dopiero od Osielca, a
raczej nawet już od Jordanowa, charakter jej biegu się zmienia, rzeka ma
dużo większy spadek
(8°/o), znika podmoknię
cie doliny. Sawicki (16)
przypisuje to podmoknię
cie dna doliny górnej
Skawy nieprzepuszczalności zwietrzeliny piaskowców. Takie tłumacze
Rys. 1. Meandrowanie górnej Skawy.
nie nie jest jednak wystarczającem, a świadczy o tern
choćby fakt, iż za Jordanowem materiał budujący podłoże naogół się nie zmienia,
podmoknięcie zaś znika. Widocznie nie stoi ono w związ
ku z nieprzepuszczalnością materiału,
ale również wielki
wpływ ma i mały spadek.
Nasuwa się więc odrazu pytanie w jaki sposób możria
wytłomaczyć oba te dziwne
zjawiska, a więc nieregularność biegu oraz meandrowanie 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 rozważań wyniknie, będzie również
stać w ścisłym związku z drugim problemem-genezą działu
Rys. 2. Przykład powolnego biegu
wodnego między Skawą i Rabą.
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 obserwacje Sawickiego tyczyły się głównie Raby, gdzie rzeczywiście bieg te°: jest szybszy.

-

108

3.

Dział

wodny

między Rabą

a

Skawą.

Raba i Skawa, spływające jedna z pod przełęczy Sieniawskiej, 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 wodnego wydaje się dziwnym, gdy się zważy, że nigdzie w Karpatach 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 jednak bliżej tern zagadnieniem. Ponieważ problem działu wodnego 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 podcinająca 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 szeregi oddzielnych kopulastych wzgórków.
Na północy dział zaczyna się na zboczach Dzielca, na wywysokości 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 odcinku 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 niezbyt dużej amplitudzie, bo wahające się w granicach 35 m. To
dosyć znaczne wyrównanie działu wyzyskuje ·d roga 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 interesującego nas problemu, przełomu Skawy przez Beskid Mały. Dla
wyświetlenia obu tych zagadnień, a więc ciekawego biegu górnej Skawy i jej przełomu przez pasmo Babiogórskie, oraz następnego przełomu przez Beskid Mały, zbadano dokładnie występujące 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 Spytkowice i Skawą) wysokość tarasu, wynosząca pierwotnie 1 m
wzrasta stopniowo, osiągając wysokość 2 m. Skład jego wykazuje następujące warstwy: na wierzchu czysta glina rzeczna
0,2 - 0,3 m, niżej zaczyna pojawiać się w tej glinie piasek, czasem 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 stosunku do doliny górnej Raby doskonałe wykształcenie tego tarasu, 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 obserwować dobrze wykształconą formę. Badania składu tarasu wykazują 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 pojawia, ale już podwyższona (3 m) i wyraźniej zaznaczona. Wykształcenie tego tarasu jest poczynając od tego punktu niezwykle 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 rzeczna), 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 bardzo rzadkiemi otoczakami, potem cienka warstwa żwirów
w glinie, a ku dołowi gdzieniegdzie przeziera szuter rzeczny. Skład ten jest na dłuż
szej przestrzeni zupełnie bez
zmian, jedynie grubość pokrywy gliniastej jest różna. Na
czem spoczywa ta pokrywa
na brzegach doliny, czy jest
grubsza, czy cieńsza - stwierdzić 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 lewego brzegu tej części odcinka doliny jest brak arteryj
wodnych oraz świeżo wcietych dolin, które w normalRyc. 3. Odkrywka w tarasie niższym
nych warunkach musiałyby się
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 wyj aś nienie drugiego interesującego nas problemu, przełomu Skawy przez Beskid Mały . Dla
wyświetlenia obu tych zagadnień, a więc ciekawego biegu górnej Skawy i jej przełomu przez pasmo Babiogórskie, oraz następnego przełomu przez Beskid Mały , zbadano dokładnie występujące w dolinie Skawy poziomy i tarasy.
Poniż ej podaję prz egląd zaobserwowanych poziomów.
Tara• nibzy (I).

Zaznacza się on w dolinie Skawy niedaleko źródeł, mniej
na wysokości 600 m. Zrazu jest niski, choć krawędź jego
jest bardzo wyraźna, później (na granicy między wsiami Spytkowice i Skawą) wysokość tarasu, wynosząca pierwotnie 1 m
wzrasta stopniowo, osiągając wysokość 2 m. Skład jego wykazuje następujące warstwy: na wierzchu czysta glina rzeczna
0,2 - 0,3 m, ni ż ej zaczyna pojawiać się w tej glinie piasek, czasem można zauważyć wkładki warstewek gliny spiaszczonej, ku
dołowi ukazuje się coraz częściej piasek, potem zanika (1 m)
i głębiej mamy tylko szuter rzeczny. Ud~rzaj ącem jest tu w stosunku do doliny górnej Raby doskonałe wykształcenie tego tarasu, 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 obserwować dobrze W'"flrs&tałeea"1 fgrm~. Badania składu tarasu wykazują 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 pojawia, ale już podwyższona (3 m) i wyraźniej zaznaczona. Wykształcenie tego tarasu jest poczynając od te~o punktu niezwykle 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 szerokoś ć ·doliny. krawędzie ie~o sterczą blisko siebie.
Mimo, iż jest to materiał bardzo miękki {przeważnie glina rzeczna), rzeka nie wyzyskuje tego, nie rozszerza koryta, wcina się
więcej
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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 bardzo rzadkiemi otoczakami, potem cienka warstwa żwirów
w glinie, a ku dołowi gdzieniegdzie przeziera szuter rzeczny. Skład ten jest na dłuż
szej przestrzeni zupełnie bez
zmian, jedynie grubość pokrywy gliniastej jest ró żna. Na
czem spoczywa ta pokrywa
na brzegach doliny, czy jest
grubsza, czy cieńsza - stwierdzić 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, mi ąższoś ć
osadów). Uderzaj ącą cechą lewego brzegu tej części odcinka doliny jest brak arteryj
wodnych oraz świeżo wcietych dolin, które w normalRyc. 3. Odkrywka w ta rasie niższym
nych warunkach musiałyby się
tu potworzyć dzięki dużym
nad Ska wą w okolicach J ordanowa.
deniwelacjom. Tymczasem
ostrych wcię ć nie widzimy tu zupełnie , widocznie więc muszą
istni eć przyczyny z acieraiące skutki erozji rzecznej. Przyczyny
te - to ogólne silne pokrycie tej częś ci 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.
Wracając do opisu tarasu niż·
szego, zauważamy pewną róż
nicę w jego wykształceniu w oko·
licach Jordanowa. Dolina zachowuje swój poprzedni wygląd,
jest może nieco szersza, ale nieznacznie - meandrowanie rzeki
utrzymuje się w dalszym ciągu.
Zmienia się tylko skład tarasu,
choć glina dalej przeważa, to jednak w wielu odkrywkach (podcięcie tarasu) można stwierdzić
zmniejszanie się jej miąższości,
znika również wąskość koryta.
Wreszcie koło przełomu Skawy przez pasmo Babiogórskie
(Naroże - Przykrzec) znajdujemy
odkrywkę, świadczącą o zmianie
materjału budującego taras. Jest
to fragment tarasu zniszczony
przez rzekę, gdzie aż do poziomu rzeki mamy odsłonięty jego
przekrój. Są to jedynie tylko
warstwy szutru (warstwowanie
Ryc. 5. Taras nitszy nad Skawą,
niezbyt
wyraźne) zmieszane z otookolice Bystrej.
czakami, czasem można zauwa·
żyć maleńkie wkładki piasku.
W przełomie brak prawie zupełnie wspomnianego tarasu, powód czego jest zupełnie jasny; Skawa po przybraniu Sidziny

Ryc. 6. Taras niższy koło Osielca nad Skawą.

.Mapa rozmieszczenia tarasów
'

środkowej

i dolnej Skawy.

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

(Bystrej) staje

•

krawędź

wznosi się 2,5 m nad poziom wody, jest również podprzez rzekę {por. fotogr.) i odsłania warstwy budujące taras. Są to, poczynając od góry, 0,3 m gleby i gliny, 1 m warstwy żwiru i szutru, u spodu gruby szuter rzeczny. Wszystkie
inne odkrywki stwierdzają skład podobny. Jeśli odnośnie do
odkrywki w okolicach przełomu Skawy możnaby mieć wątplicięty

Ryc. 7. Taras wyższy nad Skawą w okolicach Bystrej.

wości, że są

to resztki żwirów naniesione na zbocza przez doSkawy Sidzinę, to tu już ta wątpliwość nie zachodzi. Widzimy więc, że na zachód od Osielca masy gliniastej na tarasie
już niema, zamiast niej występuje już wyłącznie masa piaszczysto-żwirow a. Zwłaszcza odkrywka koło Osielca (395 m) dobrze charakteryzuje jego skład 0,2 m gliny piaszczystej, 1 m
warstwowego szutru z piaskiem, niżej grubsze szutry. Z powyższych odkrywek jasnem się staje, że wykształcenie tarasu
na odcinku od Spytkowic aż po Osielec jest niezwykle charakterystyczne, 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 Makowa zaznacza się na nim taras nieco wyższy (4 m), o podobnym
składzie (taras stadjalny).
pływ

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 granitów 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 dolinie Skawy; jest silnie zniszczony, oraz przykryty materiałem
zwietrzelinowym naniesionym ze stoku, co oczywiście utrudnia
bardzo jego identyfikację. Odpada bowiem możliwość rozeznania tarasu na podstawie materiału rzecznego, jak również nasuwa się cały szereg wątpliwości co do jego wysokości.
Pierwszy fragment znajdujemy w dolinie Skawy niedaleko
kościoła w Spytkowicach. Jako forma nie zaznacza się wyraźnie, 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 poprzedniego, 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), podobnie zresztą jak i w punkcie 524 m.
Dalej spostrzegamy go przy drodze z Chabówki do Spytkowic, 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 cegielni wejrzeć nieco w skład podłoża. Założenie cegielni w tarasie, a raczej tuż przy stoku, wskazywałoby na dużą warstwę
gliny. Tak też jest w istocie i warstwa ta sięga grubości 4, a może i więcej metrów, gdyż przy stoku podłoża się jeszcze nie dokopano. Na tarasie grubość warstwy gliniastej jest prawie ta
sama, z wierzchu jest to glina cżysta zupełnie, ku dołowi spiaszczona 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 Wysokiej, koło potoku Stachorówka, za torem kolejowym (por. mapę
1:25000). We wszystkich omówionych punktach można śledzić
jego skład, gdzie warstwę spodnią stanowią zielonkawe lub szarawe 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 Skawie (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 kol~Jowym w bardzo wyraźnej formie, na wysokości 20 m nad poziomem Skawy. U spodu widać warstwy skalne (gruboławicowy
szarawy piaskowiec), obnażone przy budowie kolei, wyżej materjał 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 wzniesienia, sterczącego dość stromo nad tarasem niższym. Poczem
na dłuższej przestrzeni nie występuje zupełnie, a zauważyć go
dopiero można u podnóża wzgórza Pertkówka, gdzie osiąga dużą ~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 najzupełniejszą antytezę tarasu poprzedniego; brak mu bowiem zupełnie 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 odkrywki (podcięcie przez rzekę, cegielnie) pozwalają na określe
nie jego składu (nie różniącego się od poprzednich). Aż po Zembrzyce występuje. po obu brzegach rzeki jako niewielkie fragmenty. 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 okolicach 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 bardzo 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 lessowy. 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).

m (35 - 40 m).
Jak to przy opisie tarasów doliny Raby szczegółowo omówię, można w jej dolinie wyróżnić taras III nieco wyższy od tarasu 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.
Ta.r aa
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Po~acając do P?d.ania p~któw jego występowania, to zaznacza 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
dolmy, zresztą

nawet wyrazme1szych fragmentów na zboczach
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 mozna 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 zniszczony przez małe potoczki, dopływy Skawy. Obniżenie to jest znaczne, bo taras dosięga ledwie wysokości 510 m - 515 m (55 m
wys.. wzg}.) z _nielicz.nemi ż~irami na. wierzchu. Temu prawobrzezne11;1u poziomowi odpowiada rówmeż obszerna płaszczyzna
na przeciwległym brzegu, wznos~ąca się średnio na 522 m (punkty 521, 522, 527 m). Jest ona, tak to można zauważyć z zestawienia wysokości, prawie zupełnie horyzontalnie ułożona i stanowiła _dawniej jeden wielk~ P.oziom z wyżej omówionym prawobrz~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 zwykle) 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. DoP!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 warstwą gliny z otoczakami (bliskość drogi). Odpow1ed01k Jego mał
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brzegu, o wy-

wierzchu rzadkie żwiry. Poza wspomnianym nie mamy już aż poza Jor• danów żadnych śladów omawianego
poziomu, gdyż są one z powodu zwę
żenia doliny zniszczone, a ewentualne ślady są trudne do rozeznania
ze względu na pokrycie tej okolicy
przez gęsty las.
Dopiero w okolicach Jordanowa
występuje na prawym brzegu obszerna płaszczyzna, zaznaczająca się tuż
nad rzeką i wznosząca się swoim stromym 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, wywołane erozją dopływów Skawy, poczem znów wznosi się ona do pierwotnej wysokości 497 i 502 m, a od·
powiadają jej stwierdzone dalej nad
Naprawką tarasy 492, 496, 498 m. Materiał rzeczny jest tu w kilku punktach
~
widoczny (492, 502 m). Na przed* et wnej zaś stronie doliny brak zupełnie
odpowiedników, jeden zaledwie ślad
na stokach Keczkowej Gó..~ ., ~ spotykamy
ry (493 m), natomiast na prawym
~
brzegu mamy dalej obszerne zrówna].
nie na W. od Jordanowa zaznaczone
niezwykle wyraźnie. Sprawę zaliczenia tego punktu do omawianego poziomu utrudnia nieco fakt, że powyższe wzgórze jest stosunkowo bardzo 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 przełomem Skawy przez pasmo Babiogórskie.
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przeciwległym

, sokości nieco większej (528 ąi), na-

le

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 tarasem 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, odnośnie 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 tarasów 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 ~
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 ~ ~
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 nawet 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 poprzednio 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 wydzielić pewne, jako odpowiedniki tarasu przeciwległego. Pod
samym szczytem Wysokiej są one zupełnie zniszczone, zaznaczają 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, niedaleko 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). Poszukiwania za odpowiednikiem na przeciwnym brzegu nie przedstawiały większej trudności, gdyż zaznacza się on tutaj w postaci wzgórza spłaszczonego na wierzchu, choć bez śladów materiału akumulacyjnego. Wysokoś ć 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 zniszczenia tego poziomu niema mowy o znalezieniu na nim materiału
rzeczne~o. Na tym samym brzegu widzimy jedno ramię Lubonia, 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 wysokość , 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 stanowią 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 niemożliwem znalezienie materiału akumulacyjnego.
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Zreasumujmy teraz nasze opisy. Taras V osiąga maksy550 m na północy,
natomiast ku południowi wysokość jego maleje do 540 m. Jasnem
więc jest, że mamy tutaj wyraźny
spadek tarasu ku SO, wbrew spadNW
kowi rzeki skierowanemu ku NW. ~
SO
Podobnie zachowuje się i taras IV.
Maksymalna jego wysokość wynosi w północnej części tego odłOO
cinka rzeki 532 - 530 m, a ku południowi maleje do 522 m. Wnioski } g ' l ; ~
z takiego ułożenia tarasów są oczyRyc. 10. Profil poprzeczny przez
wiste; rozwinę je w ·końcowych rozdolinę Sidziny (Bystra - Keczkowa
działach pracy.
Góra).
Tymczasem dokończmy przeglądu tarasów dalej z biegiem rzeki. 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 dolinie Skawy. Wprawdzie istnieją pewne ślady załomu na wysokości 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 bezpośrednio 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 wysokości 505 m. Widoczną jest tu różnica spadku z 550 m na
505 m, a więc 45 m różnicy. Taras wspomniany stanowi tu kulminację 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 tarasami 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 (podobnie .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 przedłużenie jego stanowi poziom 520 i drugi tej samej wysokości.
Są to zbocza Keczkowej Góry, doskonale widoczne ze zrównaniami 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 podaję kilka uwag odnośnie do genezy przełomu.
Między szczytami Przykrzcem (738 m), a końcowemi kulminacjami pasma Babiogórskiego (Naroże 1063, Bystra 884 m, Łysa
malną wysokość na tym obszarze 558 -
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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, stwierdzone w przełomie (VI, 542, 540 m). Już wtedy - P!zeł?m był
szeroki na przeszło 2 km (taras VI), poczem na poziomie tarasu 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 doliny. 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;1kiem 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 wysokości 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 dopiero 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 rzeczne 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 okolicach 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·
jału jest największą, jaką wogóle udało mi się znaleść. Są to
otoczaki z drobnoziarnistego piaskowca, dosyć źle zachowane.
Taras omawiany występuje jeszcze koło Skawiec 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 Górnego. 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
na naszym terenie, choć są bardzo nieliczne. Siedzenie ich jest jednak bardzo utrudnione ze względu na zupełny
brak materjału akumulacyjnego.
Taras VI występuje na zboczach Dzielca 565 m, oraz Wysokiej (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 Zadeńka (559 m). Ostatni ślad jego obserwujemy na s.tokach Prorokowej Góry (584 m),
zauważyć

'

.

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, przyjmuje 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 odznacza się wybitną asymetrją, gdyż rzeka podcina silnie prawy
brzeg. Najwyraźniej można obserwować tę asymetrję przy połączeniu 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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I

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, przeciwnie odpowiadają one najzupełniej tarasom obserwowanym
w dolnym biegu Skawy, oraz co należy podkreślić, taras wyższy
(II) i· wysokie (IV1 V) są rozwinięte może najwyraźniej w dolinach dopływów Skawy, lepiej może nawet od takich że poziomów doliny głównej.
'

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 górnej 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 Skawy. Dobrze zwłaszcza jest widoczny na prawym brzegu na
zboczach Pertkówki, gdzie ciągnie się na przestrzeni około

Ryć.

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~ranicza 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 !ewoboczny zanika, a pojawia się na l?ra~ym brzegu o dosyc wyraźnej krawędzi, po~ze~ z~ó~ w1dL1~~ go na le.wym brzegu.
W tym punkcie znaJduJą uJście w ~ohrue gł~wneJ ~oczne dopływy Ciśniawa i Głaza,. taras 'Y1ęc rozd~1ela s1~ .w~kutek
tego na trzy części, które Jednak me występuJą wyrazmeJ w dolinach dopływów. Są to bowie~ jedy~ie. nieli<:zne. i sła~o widoczne fragmęty. Samą zaś kotlinkę Sidzmy za1mu1e duzy stożek 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 wysokością nie dorównywa tarasowi II, tak dobrze w!doc.znemu n~
lewym brzegu Ciśniawy. Taras zaś I zaznacza się meco daleJ
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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 ciemnoszary lub szarawo-zielony piaskowiec widoczny w kilku punktach nad rzeką (por. fotogr.), wyżej warstwę gliny różnej miąż
szości (2 - 4 m) z rzadkiemi otoczakami. Taras po lewej stronie 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 zacierając 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 doliny, choć po lewej jest wyraźniejszy.
Wkraczamy teraz w obszar kotliny Sidzińskiej, gdzie zauważamy 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 powrotem na pierwotną oś doliny. Wytłumaczenia
tego faktu trzeba s·zukać w towarzyszącej jej
Ciśniawie. Niewątpliwie powodem tego zepchnięcia jest Ciśniawa, potok mający dużo
silniejszy spadek od Sidziny. Ciśniawa, spadając z wysokich gór (Polica) w kotlinę Sidziny, 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 - brunaM 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 tartaku 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 Skawy 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. Zwierzchu obserwujemy żwiry dobrze zachowane w warstwie 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),
ze żwirami, choć mniej licznemi niż poprzednio. Ostatnim 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, sterczące 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 poprzednie 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 stanowi ą punkty 541, 546, 547, 564 m na lewym brzegu,
również

Ryc. 14.

Odkrywka w tarasie
nad Rabą).

niższym

(Rokłciny

a· odpowiada im z prawej strony jedynie przy ujściu taras opisany już poprzednio, a należący już do Skawy. Widzimy wi~c,
że poziom ten jest wykształcony bardzo wyraźnie w doline Sidziny; 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 rozwiniętego 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 rzecznego (żwiry z miejscowego piaskowca. silnie zwietrzałe). W nioski 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
570 ro. Natomiast taras VI zaznacza się tylko na wzgórzu Jarominy, powyżej tarasu V (585 m). Oba punkty są .to
oczywiście tylko zupełnie wyraźne wystąpienia obu tych poziomów, 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.
około

Jest rzeczą uderzającą, że poziomu III niema zupełnie w dolinie 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 wykształcone Jako forma, brak na nich natomiast zupełnie materiału rzecznego, Tarasowi 564 m odpowiada po drugiej stronie
inny tej samej wysokości. Natomiast na przeciwnym (prawym)
brzegu brak najzupełniej odpowiedników powyższych.
Z poziomów jeszcze wyższych zaznacza się tylko taras VI.
ledzimy go na lewym brzegu w dwóch punktach (586 m i poniżej punktu 592 m), oraz jego odpowiednik na przeciwległym
brzegu.

Ś

5. Dolina Raby
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jej dopływów.

d) Dolina Raby.

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; dolinka 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 całym badanym obszarze.
.
Taras II występuje bardzo rzadko; nieliczne je~o ślady znaJdujemy 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 wysokości odpowiadającej tarasowi.

ł

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 spade~ rzeki (w części górskiej wynoszący średnio 18°/0 tu zaś 7°/0 ),
dolma rozszerza się (1 - 1.5 km). Stoki doliny oddalone znacznie · od siebi~ są zniszczone przez dopływy boczne. To zniszczenie i wymodelowanie stoków wszędzie dosyć silne, a najwyraźniej widoczne na północnych zboczach Gorców (Potoczkowa,
qrze.biE:ń), oraz na stokach Lubonia - jest tutaj uderzającem
ZJawiskiem.
Przegląd tarasów doliny Raby zaczynam od tarasu najniższego. 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_.ladornotd Sł. Oeorr. 9.
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b brzegach rzeki. Wąskość doliny
znacznych fragmentók' po O ją jego zniszczenie po obu brzei liczne zakręty rze i powo u d , .ego zaznacza się bardzo
gach rze.ki! w~~utekb c~_ego ~rawiar~a!
Wysokość jej mierzona
kt 576 m wreszcie przy
niewyrazme, Jest o mzona 1 za
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
·ępdo ledwie widocznych
st~je się tak wąską, że taras ogramcza s1
skrawków.
.
R b największe~o zwężenia
. . D?piero P? dopusBcze:,:te!r(869
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 piasteż sztuczne, pozwata1_ą . n~ .s Jedna z takich, najlepiej po~w~ków warstwowa~yckł i lwirowianego tarasu, odkrywek zna1du1e
łających rozeznac. ł a oRalie Wyżnej gdzie mamy od góry:
się poniżt bko~ol~:i :iżet d~obne war;twowania żwix:ów z piaswarstwę
y
'
kiem 1 m,g eszuter
rzeczny
z n iewyraźnem warstwowamem 0,5 m,

d

i!) \

Ryc. 15. Taras wyższy w Rabie Wyżnej .

zt

.
. k
Rab Wyżną taras niższy przenieco niżeJ znów piase ·
n t! wykształcony bardzo wych?~zi na. bdrze~ s~;~::·od~~!ni~za go stok tarasu wyższego
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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cm.

do charakteru biegu górnej Skawy; rzeka meandruje, ale spadek
jest tu jeszcze stosunkowo duży, dwa ra.z y większy niż na odcinku 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 jednym 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 Lubonia (Luboński, Miedziański potok), pozatem wyżej wspomniane
ogólne zwężenie doliny ma wpływ na jego słaby rozwój powierzchniowy. 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 nielicznemi 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 omawianego, 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, dolina 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.
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W kotlince Mszany Dolnej, tuż koło zakrętu . drogi, zaznacza się
dość dobrze forma przypominająca taras, której jednak wysokość przekracza znacznie wysokość omawianego poziomu, wynosi 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 podcięcie 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 doskonale (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 podcinanie i obniżanie. Wysokość tarasu nie przekracza na tym
odcinku 2· m, a skład, który można śledzić w wyżej wymienionych 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 bardziej 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.
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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 niedaleko 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 stacjj kolejowej w Sieniawie jak również w pobliżu dworu. Wysokość 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 około 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 magórski, na wierzchu materiał akumulacyjny niezbyt dużej miąż
szości (żwiry w glinie 1 m}. Wierzch przykryty materiałem zwietrzelinowym naniesionym ze stromo nad tarasem wznoszącego
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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

kwarcu.

16 metrowym stokiem nad poziomem rzeki. Wierzch jego przykrywa 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 pochylenie ku rzece płaszczyzny tarasu (2 - 3°/0) .
Za Chabówką występuje on dalej na północ tylko na lewym 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 obserwujemy rzeczną żółtawą glinę, niekiedy z wtrąceniami nielicznych drobnych otoczaków fliszowych. Podłoże tarasu buduje
jasno szary drobnoziarnisty piaskowiec ciężkowicki (1). Na przeciwległym 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 zaznacza się tak klasycznie, jak pod Rabą Wyżną, niemniej jednak
jest bardzo wyraźna, choć czasem zaciera ją osadnictwo. Osadnictwo bowiem, mało mając miejsca w samej dolinie, podchodzi 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 zakrętu Raby pod Zarytem i w pobliżu ujścia potoku Olszówka.
Slady te widzimy również nieco dalej, mniej więcej aż do punktu 413 m.
Na prawym brzegu śledzimy taras Il poniżej wz~órza Pukarzykowej, 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 (piaskowiec 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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Stwierdziłem jego istnienie koło Rokicin w pobliżu punktu
548 m, na wysokości 39 m nad rzeką, następny jego punkt występowania 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 znaczenie 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 zestawienia 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 Zarytem, wzniesiony na 60 m nad poziom rzeki (5~7 m), oraz następny nieco dalej (506 m). Na obydwu tych poziomach znalazłem bardzo nieliczne otoczaki. Odpowiadający powyższym poziom 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 występowania 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 widoczne, 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 (obnizerue), O przynalezności wspomnianych poziomów do omawianego 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 taraS?w wysokich najlepiej w dolinie górnej Raby, jest ta~as V. Pozio1;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, p owodując od~
dz1ele01e tara~u od stoku wzgórza. Naprzeciw wyżej wspomnianych 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 karpackiego (piaskowce gruboziarniste}, również i materjał tatrzański w postaci ot<;>czakó~ granitowy~~ (3 sztuki) i z piaskowca permskiego
(2 ~ztuk1). ';rkw1ą one w gbme na szczycie wzgórza razem z matenałem fliszowym. Ten sam poziom ciągnie się dalej po obu
b~zegach rzeki, a wszystkie poniżej wymienione wzgórza stanow1łr przedtem jedną cał?ść. Są to punkty 686 m na lewym brzegu .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 Bielank! (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 prawym. br~egu Bielanki, oraz 702, 698, 680 m na lewym. Z wyżej
wym1e01onych punktów niektóre zawierają ślady materiału rzecznego, a na~to dwa z nich tzw. Jardusówka (671 m) i Folwarki
(~Om) mater1ał tatr~ań~ki (oto.czaki g!~itowe i z piaskowca permskiego 6 sztuk), zna1du1ący się w ghme na płaszczyźnie tarasu.
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Powracając do przeglądu tarasów Raby spostrzegamy omawiany poziom w punktach 671 m i powyżej 648 m. Brak na
nich jednak zupełnie materiału rzecznego, choć wiążą się najwidoczniej 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 tatrzańskie (5 sztuk). Razem więc odnalazłem na północ cd przełęczy Przysłop i Pieniążkowickiej 4 punkty występowania materiału tatrzańskiego, niezależnie od dwóch już poprzednio opisanych przez Pawłowskiego (15) punktach na przełęczach. Nasuwające się tu wnioski, jak również i analizę wyżej wspomnianych
żwirów tatrzańskich podam w końcowych rozdziałach pracy.
Poza wymienionemi punktami nie obserwujemy dalej z biegiem 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 odcinku nie jest większa nad 50 m. Odpowiedników więc omawianego 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 najprawdopodobniej jego zniesienie lub przykrycie przez zwietrzelinę z partyj szczytowych.
·
W okolicach Chabówki występują dwa wyraźne tarasy; jeden 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 rzecznego. 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 małych dopływów Raby (jest ich razem· na przestrzeni 2,5 km około 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 poz10mów 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 tarase~ ~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 najdokładmeJszych poszukiwań me znalazłem zupełnie. Materjału
tatrzańskiego nie udało mi się więc zupełnie znale ść na północ
od Raby Wyżnej.
Poziom odpowiadający najzupełniej poprzednio omawianemu wi~zimy na przeciwl~głym brzegu koło Szarkowego potoku 482 i. 477 m. ~szystkie te. P.unkty świadczą o doskonałym 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 omawianemu ~oziomowi. Wreszci~ we wsi Lubień odnajdujemy na
st?kach Kiczory na wysokości 471 m ten sam poziom. Odpowiada mu taras zaobserwowany po przeciwnej stronie, a należący 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 zaznacza 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 1 w pobliżu
kotliny Mszany Dolnej na lewym ~rzegu (523 m). Do tego pozio-
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mu należy zaliczyć zrównanie na stoku również w kotlinie Mszany 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 Poniczanki (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.
Na tern kończę przegląd tarasów
w dolinie Raby. Wyższe poziomy
(200 m wys. wzgl.) również dobrze
widoczne w wielu punktach są jednak
Ryc. 17. Profil poprzeczny
silnie przeobrażone wtórnie, oraz nie
przez dol. Lubienia (Klimasdadzą się ująć w pewien system tak,
Czechówka).
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 uj ściu do Raby, nieco
dalej w górę rzeki zwęża się jeszcze bardziej i staje się wybitnie asymetryczną. Stoki Strzebla opadają bardzo stromo, zbocza
zaś Cymbałowej, zrazu bardzo silnie opadające, tworzą zrównanie (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 doliny 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 następnie 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, powodem 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 Lubienia do Raby.,. na lewym brzegu
rzeki na wysokości 446 m z licznemi \
otoczakami na wierzchu. W skazuje
::,-,
to na wyraźny związek obu pozio.·
a
mów Raby i Lubienia. Bardziej w gó~
:i
rę rzeki, jak to już zauważyłem po·
...,
~
przednio, zaznacza się on ,tylko na
i=
'°
o
lewym brzegu rzeki - są to poziomy
1 NNu
462 m i 503 m. Nieco dalej na dziale
" ~
Ili
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
i=
N
doskonale dalsze poziomy (537, 516 m),
u
N
fragmenty tarasu V, zniszczone już
Cl.
bardzo i obniżone. Zniszczenie to
o
Cl.
można najwyraźniej śledzić na tarasie 527 m podcinanym przez Smugawę
'o
i ,jej dopływy. Jeśli zbadamy najbar~
dziej górną część doliny, zauważymy po
co
prawej i po lewej stronie wyraźne
'
=
c.i
poziomy, znacznie wyższe od poprze>dnio wymienionych. Na jednym z nich
~
stoi kościół w Krzeczowie i część
wioski, drugi tej samej wysokości można odnaleść na przeciwnym brzegu
na stokach Lubienia. Na tym samym
brzegu zaznacza się również na stokach 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
poziomów w dolinie Lubienia, gdyż zachodzi wielka trudność
identyfikacji ich resztek.
~

..

i\

..

..
~

..
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b) Dolina Krzczonówki.
Drugim zkolei dopływem Raby, mającym pewien związek
z górną Skawą i sięgającym swojemi źródłami aż w okolice Jordanowa, jest Krzczonówka. Szeroka jej dolina jest bardzo charakterystycznie 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 duża 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 podcinającą 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 doliny. Lewoboczny zaś jest widoczny tylko w niewielu punktach,
gdyż, jak to już poprzednio wspomniałem, płaszczyzna jego jest
całkiem przykryta przez spełzający ze zboczy materjał. Nieliczne 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 potokiem 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 wysokości 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 widocznej 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 rozwinięta 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 okolicach 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 omawianej 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). Taras VII zaznacza się prócz tego na zboczach Kokorzyka (560 m}.

6. .Żwiry na wododziałach.

.

Badanie tarasów nie dałoby jeszcze całkowicie pewnej podstawy 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 Dunajcem 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?Oszukiwań na południową część działu, znala~łe?-11 w końcu. _zw!ry rzeczne. 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 krakowską i być może odpowiadają żwirom Sieniawskie) (Przysło~,1
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 wspomnianych znalezisk; świadczy o tern chocby zestawieme ~y~okości 719 m (Niwa), 711 m (przeł. Pieniążkowice), 686 m (Siemawa), 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 początek 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~jalne. 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 granice dyluwjalne prowadzą na wysokości około 100 m.
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je zanalizować, gdyż w ten sposób hipoteza Sawickiego (16) uzyskuje pełne uzasadnienie. Zkolei przechodzę do następnych
żwirowisk.

Na dziale wodnym między Toporzyskiem a Głazą, we wsi
Toporzysko, na wysokości 602 m zauważyć można liczne otoczaki, 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 Toporzyska, 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 wododziałowych 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 Lubieniem a Naprawką dały wynik negatywny.
Znalezienie powyższych żwirów rzuca światło na stosunki
hydrograficzne na tym poziomie, co omówię szczegółowo w następnym rozdziale.
7. Zmiany hydrograficzne na obszarze dorzecza
górnej Skawy ł Raby.
Reasumując wyniki spostrzeżeń na opisywanym terenie, postaramy się zbadać jaki był przebieg dawnej sieci rzecznej. Rekonstrukcja 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 rzeczną 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 podaje nam załączona mapka, którą szcze~ółowo zanalizujemy.
Pierwszym szczegółem, który na mapce rzuca się najbardziej
w oczy, jest inne ułożenie dopływów górnej Raby, która odbierała od zachodu potężny dopływ w postaci górnej Skawy. Że
tak było w istocie, na to dowód mamy w przebiegu profilu podłużnego .tarasów wysokich (V) górnej Skawy, gdzie koło Malejowej 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 odpowiadające już dojrzałym formom dolinnym. Z rozmieszczenia tarasów
po obu brzegach okazuje się również, że ówczesna dolina Skawy była znacznie szersza od dzisiejszej.
Pozostaje nam dalej rozważyć, gdzie brała początek dawna
Skawa, a gdzie dopływ Raby, górna Skawa. Granicę między
Wtadomo$cl SI. Oeogr.
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niemi już znaleźliśmy - jest to okolica Jordanowa. Ale niepodobna 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 stoków pasma Babiogórskiego, źródła zaś jej leżały mniej .w.ięcej
u stóp Kielika. Dzisiejsza zaś część źródłowa i dolina JeJ dopływu 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 dopływu 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;>rzepływ 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, stwierdza, że początków tego dopływu Raby nal~ży szukać D;a zboczach 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 daleko 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 punktadh, na północ od p~zełęczy Przysłop i Pieniążkowickiej, przesą za sprawę decyduJąco. Prarzeka ta spływająca z Tatr przepływ~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~
wały 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 wykazały! 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
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,
ak aleJ JJuz poprzedmo omówiony dopływ, górną Skawę (odcinek
S a wa- ordanów) z Toporzyskiem.
. . ~owracamy teraz do pierwotnie omawianej kwestji ułożenia
sRiebci opłb~w~w . górnej Skawy, dalej Naprawki, oraz dopływów
a Y, u xema i Krzczonówki.
. I tu badania dały ciekawe wyniki. Mianowicie z pochylem!citarasó~, oraz na podstawie żwirów znalezionych na dziale
w nym między Napr.awką a Krzczonówką (str. 145) można zrekonstr: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' Hajdkówk1 .. Świadczy o tern nachylenie profilu tarasów nad górną
awą i Naprawką.

k

W

1

s

•) bPoziom więc len nazwaćby mo:tna tatrzaóskim, skoro główne rzeki na
naszym o szarze czerpały stamtąd swe wody.
M. Gotkie_wicz wykazał mianowicie pochylenie tarasów Oraw ku 0 •
co J::pełn_,e wyklucza odpływ ku północy. Również i jego sposirzeże!ia
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 dopływ Lubienia, Smugawa, Lubień bowiem spływał z okolic
Krzczowa, dzisiejszego zaś wzgórza (544 m), dzielącego dwie te
rzeki, nie było zupełnie. Z innych dopływów Poręba najprawdopodobniej 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 występowania, jaką mamy przy tarasie V, dlatego należy zgóry zastrzec, 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 oporzyska 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 osobnym 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.
r
I w tern stadjum główne zarysy poprzednich linii hydrogral\
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 zmiana 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 poziomie 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 dowodem, 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) -
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(por. str. 145).

nienie. Potwierdzenie tego zn 'd ·
.
niach na stokach doliny któ aJ ~Jemy wb01.ewyra_źnych zrównaniemniej jednak można 'je u~~:;ez mogą yc. u~aza~e ~a tarasy,
brażone fragmenty tarasu IV Dl t at{ bar~zo
Juz wtorme przeoprzebiegu sieci · rze
·
·
a e~o ';Y'1 ęc 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
.
kogrpaficznym. Istdz1 do Mszany tak jak to mam d . . . .s~ ~ a. oręba uchowypłukiwać kotlin~ Mszany Dol~ej ziit'· 1.
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, omóa 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 wspomwały wprost do Skawy.
bi~/'wał! Jrzkz Hajdówkę i spły
nadążyć wcinaniu się Skawy' utgł
Je na . cz~s~, nie mogąc
e y przec1ągruęc1u przez po-

ni~ją już wtedy dopływy Poniczanzb1~noi

l
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tok spływający ze wzgórz koło Jordanowa. Ponieważ jednak
przez pewien czas płynęły przez pasmo Hajdówki, pewne obniżenia w jej grzbiecie są właśnie przez nie wywołane.
Pozostawałaby jeszcze do omówienia dolina Lubienia. Tu
mamy do zanotowania ciekawy fakt, mianowicie wcięcie się Lubienia tuż pod Luboniem, a nie jakby należało oczekiwać, bliżej
Cymbałowej. Może miały tu wpływ potoki spływające z Cymbałowej na południe, które zepchnęły Lubień na południe. Równocześnie prawie zaczął się tworzyć dopływ jego Smugawa, niemal 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 spływał bardziej ku północy, stanowiąc właści
1
wie dzisiejszą S1eawę;
jedna jego część opływała południowe zbocza Przykrzca i wpadał do Praskawy (Sidziny) w punkcie dzisiejszego 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 okolicach 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 sąsiedztwie Jordanowa.
Również nieznaczne zmiany zaszły i w dolinie Sidziny. Rozwijać się zaczynają subsekwentne doliny źródłowa i Małej Sidzinki oraz Głazy, Ta ostatnia, wcinając się energicznie w zboI cza Wostojowa, odcięła źródłową część Toporzyska, powodując
pierwszą stratę Raby na rzecz dorzecza Skawy, co jak zobaczymy zakończyło się przeciągnięciem całej dzisiejszej górnej Skawy. W dolinie Głazy widzimy jeden niezmiernie ciekawy szczegół, 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 hydrograficzna na niniejszym obszarze: przeciągnięcie całej górnej
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I'

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 dopływów Raby przez Skawę. Skutkiem bowiem obniżenia poziomu o blisko 60 m, zwiększają się spadki stoków otaczaJ!\cy;ch,
gór1 na zboczach których zaznacza się zwolna wytwarzac siec
subsekwentnych 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 Skawy przez wzgórze Kosinówkę (540 m) i on to spowodował po-

Ryc. 23. Sieć wodna na poziomie tarasu II.

I~

I\

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 wprowad.ził kaptaż gómeJ Skawy, Jak bardzo rózm się siec rzeczna
na tym poziomie (nazwanym od znalezionych otoczaków---;Spytkowickim) od sieci na poziomie tarasu IV, co zresztą uwidacznia załączona mapka.
'Na poziomie tarasu II r.z~ki przystosowują sią do tego. ch~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 zwolna do noweJ podstawy erozJi.
. Również ~d Jeg? okresu, aż. po dzisiejszy stan rzeczy, nie
mozemy za~wazyc większych zmian. Małe tyczą się raczej wymo~elow~a stoków, utworzenie się gęstej sieci rzecznej, małej
zmiany biegu Skawy pod Mucharzem (por. str. 154) stożków nasypowych (Sidzina, Poniczanka, Mszana). Nad górną Skawą przeło~ ~rze~ ~asmo N~roże-Przyk~ze~ spełnia rolę podstawy erozyJneJ. 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 tarasu .ruzsze~o nad .gor~ą. Skawą świadczy, że początkowo rzeka
wc!nała się energiczmeJ, potem nanosiła coraz drobniejszy mat!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 obiema 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 przeci~z ~oc~y. się i dzisiaJ, ~~c będzie komec. I rzeczywiście prze~i~zieć JeJ dalszy rozwóJ i zakończenie można dosyć łatwo. Dzisie1sza 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. Poniemewaz dno ~kawy leż~ niżej niż Raby, potoczki spływające do
Skawy, przeciąwszy dział przeciągną górną częśc Raby do dorzecza Skawy.
Widzimy więc, że walka rozpoczęta przez małą stosunkowo .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 dzisieJszeJ 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
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•
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 obserwowane w poliżu Łękawicy na wysokości około 380 m.
1
•
•
Stwierdził je również dr. Książkiewicz: ) •
Tarasy wysokie w okolicach SwmneJ Poręby 1 9'orzema
Górnego w obecnej dolinie Skawy są "{obec tego naJprawdopodobniej 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 nasuwa się samo przez się, trudno bowiem przypuśc1c, aby pły
nąca po wyraźnej linii tektonicznej Ska~a, zbaczała _nag!e! yvYbierając 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. dz1S1eJszego. Powodu tego przecjągnięcia można dopa~rywać się w pewnej predyspozycji podłoża (co zresztą wyświetlą rozpoczęte
już szczegółowe badania), gdyż Stryszówka, tworząca swe koryto 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 zachodziły 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. .
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-

s,-

strzygnięte.
1)
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Wiadomość

ustna.

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 spostrzeżeń odnośnie do niego. Nie poruszam jednak tej sprawy celowo, 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. Pominięcie 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 przyczynkiem jest tu stwierdzenie wieku tarasu Il (podług Kuźniara III),
który autor umieszcza między Ls a L 4 1) . Ostatecznie jednak rozstrzygnięcie przyniosą zapewne studja nad Dunajcem. Na po·
łudniu, jak to już podkreśliłem wyniki moich spostrzeżeń pokrywają 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·Wostojów-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 pozostaje naogół bez zmian.
3. Skawa przepiłowuje linię działu wodnego z Rabą i zdobywa koleino dzisiejszą górną Skawę (odcinek Chabówka-Jordanów) i Podiagę, potem źródłową część Skawy (poziom Spytkowicki).
1
)

Wobec tego przeciągnięcie górnej Skawy byłoby starszem.
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4. Skawa utrzymuje swoje zdobycze i dąży dalej do przegórnej Skawy.
Doszliśmy więc do wniosków. częściowo tylko potwierdzających wyniki Sawickiego, niezgodnych natomiast zupełnie z hipotezą 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 przeciwnie, 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 również i obfity materiał obserwacyjny pozwolił nam rozwiązać pochodzenie 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.

13. Pawłowski S. -

ciągnięcia całej
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RESUME

SUR LA IIIORPHOLOGIE DE LA VALLEE DE LA SKAWA
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 septeotrionale 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 terrasse 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 recevait plusieurs affluents surtout du cole gauche, ce sont la Haute Skawa, la Podżaga 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 envhrons de la Haute Kię.cza en utilisant la lil!oe tectonique, qui s'y trouve. La brec11e1 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 origmed. 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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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 historycznego 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 rozmaitych 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.). Laussedat od 1861 r. przy wykonaniu szkicu Buc'u definitywnie ustalił wartość swej metody; w 1862 r. otrzymał on odznaczenie od Akademii Nauk w Madrycie, podczas
konkursu na najlepszą metodę stosowania fotografii do sporządzania planów. Rozporządzając 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 dopiero, 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 marynarki francuskiej, szefa Służby Geograficznej w Kanadzie, zmarłego w 1924 r.
Na początku XX wieku zaczęły rozwijać się poza Francją metody stereoskopowe. Rzeczywiście, zastosowanie zjawisk stereoskopowych do wykorzystania
jednocześnie dwóch klisz było narazie przedmiotem badań, wysuniętych przez wyżej wymienionego E. Deville'a. Nie uzyskawszy jednak koniecznego poparcia, Deville 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 ostatnich 10 lat, zawarte w czterech rozd.ziałach:
1. Metody i przyrządy.
2. Wykonane prace.
3. Różne zastosowanie fotogramettji.
4. Kontrola prac i przyrządów.

..,

Metody I

przyrządy.

System Roussilhe'a. Wprowadzone w pallstwie metody i przyrząd do wykorzystywania 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 zastosowaniem 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 pr yzmatów, aby okulary lunet obserwacyjnych nie były porusz:ane. Specjalny system mechanizmu pozwala na wykreślenie planu.
Z każdego punktu wykorzystanego można odczytać wprost dane kątowe.
Dokładność osiągnięta z pomiarów kontrolnych zapomocą zwykłych metod topograficznych 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 fotografii 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. Boucard). Wykorzystanie wykonuje się graficznie punkt po punkcie; ruchy odpowiadają 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, pokrywając 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.
Wladomo•cl
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W Marokko. w rejonach mało dostępnych, mapy przeglądowe, wykonane
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 punktach. Wielkie usługi oddają nietylko te mapy przeglądowe, ale nawet i poszczególne zdjęcia.
W Kochinchinie pomierzono przy pomocy zdjęć lotniczych w latach 1922 1928 - około 22 OOO km 1 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.
zapomocą fotograłji

Plany Kata•tralne.
W prowadzenie metody fotogrametrycznej do prac pomiarowych Biura Katastralnego 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 terrofotogrametryczną 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. Wystawie w Zurychu.
Aby dać pojęcie o wpływie prac aerofotogrametrycznych i o metodzie ich
stosowania do planów, dajemy poniżej wyniki badań, które otrzymaliśmy od instytucyj 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 pomników, (z których bardzo często pozostały jedynie szczątki lub fotografie, a często

-

182

tylko pocztówki, robione bez pomocy przyrządów pomiarowych). Często wspomniane 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 dokładnego, niż sam oryginał, zapomocą klisz, na które przenosi się pomiar. Minist.
Roln. postanowiło wprowadzić pod dyrekcją Andre Leroy'a bardzo ciekawy system 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 wybranych 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 Utrechcie, przeprowadził z ramienia wspomnianej Unji szczegółowe pomiary grawimetryczne na morzach Holenderskich Indyj Wschodnich.
Dr. Meinesz podał przebieg prac tej wyprawy, oraz przegląd wyników i wyprowadzonych z nich wniosków na posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Geograficznego 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 redukuje do minimum szkodliwy wpływ kołysania okrętu na rezultaty obserwacji. Jego
również wynala.zkiem jest udoskonaiony aparat wahadłowy do pomiarów grawimetrycznych 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 chronologicznej 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 Atlantyckiego, morza Sródziemnego. Czerwonego i oceanu Indyjskiego.
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2. Wyprawa łodzią podwodną K - IX wyjechała z Helder 15 patdziern ika
1925 roku do Aleksandr ji przez Sewillę i Tunis. Celem lei. wypra~y było wypróbowanie zmian metod i aparatu, wprowadz onych na podstawie doświadczeń z pierwszej wyprawy. Przeprow adzono 11 pomiarów na Atlantyku i morzu Sródziemn em.
3. Wyprawa na łodzi podwodne j K- XlU opuściła Helder 27 maja 1926 r.
i przybyła do Soerabay a 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 obserwacy j na oceanie Atlanlyck im morzu Antylskie m I oceanie
1
Spokojnym . Bezpołrednio po. tej wyprawie n~stąpila
kilku~ygodnio~a podrót na
południc od Jawy dla zbadama rowu Jawatisk1cgo, w czasie które1 dokonano
26
obserwacy j.
4. Wyprawa na łodzi podwodne j Stanów Zjednoczo nych S. 21. dokonaną była przez Meinesza na zaproszen ie Instytutu Carnegiego. Wyprawa wyruszyła
"!/a·
shingtonu 1 patdziern ika 1928 roku i, wykonaw szy podrót wzdłut brzegów St.zZ1ednoczonyc h i po zatoce Meksyka6-skiej, wr_ócila do Wasbi!łgtonu 27 lis!op~da 1928
r.
W czasie wyprawy dokonano 49 pomiarów na oceanie Atlantyck im I w zatoce
Meksykailskiej.
5. Piąta wyprawa d-ra Vening Meinesza wyruszyła z Holandii w kwietniu
1929 roku na okręcie pasatersk im w kierunku Jawy, gdzie dopiero zost!-1y wykonane właściwe pomiary na łodzi podwodne j 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 ~rchipela gu,
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 grawitacy jnego w okolica.eh .Arch.1pelagu Indyjskieg o. stanowiącego jeden z najrozlegl ejszych obszarów na z1em1. gdzie
zachodzą intensywn e procesy tektoniczn e.
Są to pierwsze systematy czne badania dla wykrycia związku pomiędzy
zjawiskiem grawitacji i procesam i tektooiczn eml.
Na obszarach , na których zachodzą. z~b~rze~ia tekt?nic~n e, !korup'.1 zi!msk~
podlega, poza działaniem siły odśrodkowe1 1 nły c1 ężkośc1. dz1a~an1om w1e.lk1ch
sił
wewnętrznych, wskutek czego muszą na tych. ob!z:1racb zachodzić odchyłki
od równowagi izostazyjn ej, gdyż równowag a taka 1st01e1e tylko w tym w~padku,
gdy
poza dwoma pierwszem i 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 zaburzeni e równowagi, oraz: wnioski ogólne co do całokształ
tu
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
izostatycz ne, lecz materjał był zbyt szczupły dla wyprowad zerua konkretny
ch
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 tektoniczn y h, wykonyw a~o pomi~ry wz?łut
pr_o7
filów, równoległych do prawdopo dobnego kierunku
dz1alan1a tych s~. czylt o~óln1~,
kierunek profilów był prostopadły do łańcuchów wy1p. W oko~cach , .g~1e
rue
motna było uzyskać wskazówe k, co do przypuszc zalnego przebiegu Sił, J~k np.
w obszarze na wschód od wyspy Celebes, zakładano sieć punktów, pokrywaJą:ych
o ile motności równomie rnie cały obszar.
W ciągu wyprawy przeprow adzono pomiary na 234 punkta~h ,. co razem
z 50 punktami, zaobserwo wanemi 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 grawimetr ycznych. pomierzon ych dotychcza s na tym ~bszarze.
Równocześnie z pomiaram i grawimetr ycznemi przeprowa dzono pomiary głębokościowe zapomocą sondy echowej.
.
.
Rezultaty pomiarów nie zostały do!ycbcza s ~c1śle obhczon.e
, Jednakte jut
nawet przeprowa dzone wyrównan ie prowuory czne I wprowadze.ru.e przybliżonych
redukcyj izostatycz nych, dało ogólny pogląd na uzyskane wymki. Wnioski, wy·
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prowadzo ne na podstawie tymczasow ych obliczeó, nie ulegną prawdopo dobnie
zasadnicz ym zmianom po przeprowa dzeniu ścisłych obliczeó, gdyt zasadnicz
e
cechy dotychcza sowych wyników są jasne i nie nasuwają zastrzeteó .
Jak to było do przewidze nia na podstawie przytoczo nych rozwataó ogólnych, pole anomalij, po przeprowa dzeuiu redukcji izostatycznej. wykazuje wielkie
odchyłki, przekraczające wszystkie znane dotychcza s.
Te odchyłki wykazują
jednakte na całym obszarze prawidłowy charakter . Wynik ten wydaje się dziwnym wobec wielkiej nieprawidłowości topografji i skompliko wanej budowy geologicznej powierzch ni tych obszarów skorupy ziemskiej, co raczej powinno powodować nieprawidłowość przebiegu anomalij. Również uderza
brak zgodności pomiędzy anomaljami, a topografją. Cechy te muszą więc bezwzględ
nie wskazywać
na istnienie pewnych potężnych zjawisk o charakter ze prostym, zachodzących pod
skorupą ziemską.

r

Wybitną cechą pola anomalij stanowi to, te tworzą one
pas o wielkich
anomaljach ujemnych, które daje się prześledzić na przestrzen i 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 niektóryc
h 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 przybliten
iu równoległ
do osi fałdów. W pewnych miejscach biegnie on zfodnie .z kierunkie m łaticuchóy
wysp, lub grzbietów podwodny ch, w innych zaś przebiega po głębszych częściachw
morza.
Przebief pasa anomalij daje cenne wskazówk i, dotyczące dróg. wzdlut których zachodzą procesy tektoniczn e. Motna śmiało przyjąć, te kierunek osi fałdów
jest zgodny z kierunkiem pasa anomalij. W ten sposób pas wskazuje linie głó
wnych zaburzeil tektoniczn ych. Pogląd ten potwi erdzają badania nad rozlokowa
waniem centrów trzęsienia ziemi, na archipelag u Indyjskim. przeprow adzone w tach 1920 - 1926 przez dra S. W. Vuser'a z Batawskie go Instytutu Metereolo lagicznego. 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 zaburzeni a, musi leteć
w niezbyt znacznej
głębokości (Dr. Meinesz: oblicza ją najwytej na 65 km).
W edlug d-ra Meinesza. za jedyne prawdopo dobne wyllomac zenie przyczyny
przebiegu pasa anomalij ujemnych wzdlut linij zaburzeó tektoniczn ych,
należy
przyjąć fakt, te projekty tektoniczn e powodują akumulację
lekkich materjałów
w górnych warstwac h skorupy ziemskiej. Materjały le, cisnąc na letące pod niemi
materjały warstw głębinowych, wyciskając je i powodując powstanie
w głębi ziemi fałdów synklinaln ych, które mają przebieg zgodny z linją zaburzeó tektoniczn ych.
Kilkukilom etrowa górna warstwa skorupy ziemskiej nie uczestnicz y w tem fałdo
waniu synklinaln em, lecz fałduje się antyklinal nie. Te faldy powierzch niowe kryją
efekt procesów głębinowych i wypełniają synkliny. wytworzo ne przez fałdowani
e
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 głębinowe
j
jest najprawdo podobniej wypełniona przez fałdowanie powierzch niowe. 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 dotychcza s 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 przedstaw ia wczesne
stadium procesów górotwórc zych, podobnyc h jakie zachodziły w Alpach w okresie
kredowym . Jest ona równiet zgodna z wyjaśnieniem izostazji, podanem przez
Airy. który przypuszc za, te systemy górskie kompensują się przez złota lekkich
materjałów powierzch niowych. znajdujących się pod niemi. Te złota
musiały być
utworzone w czasie procesów fałdowania, a wobec tego, te objętościowo przekraczają one wielokrot nie 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 przytoczon a powyżej daje wyjaśnienie w jaki sposób powstają te
i co się dzieję w głębi ziemi podczas fałdowania cienkiej zewnętrznej powłoki 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 przypuszcz enia, :te warstwa simy le:tąca pod
skorupą ziemską posiada własności ciała ciekłego, niema zbytnich trudności
do
wyobrateni a sobie tego zjawiska. gdy ono zachodzi \\ odpowiedni o powolnem
tempie.
Nale:ty tu zwrócić uwagę na jedną stronę hipotezy, mianowicie, że fałdo
wanie głębinowe posiada mniej lokalny charakter, nit fałdowanie górnych warstw.
Wynika to z wielkiej gęstości gtównej częś ci skorupy, co przeszkadz a przej~wi~niu skomplikow anych procesów fałdowań lokalnych. Wynikiem tego są w1elk1e
anomalie izostatyczn e, zachodzące w czasie procesu fałdowania.
Gdyby kaida fałda powierzchn iowa antyklinaln a 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 powierzchn iowych w wielkich masach ponad fałdami głębino
wemi. W ten sposób przebieg zjawiska dą:ty do wytworzen ia kompensac ji 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 izostatycine j, starając się wydźwignąć cały obsiar
fałdowania wraz z sąsiedniemi częściami skorupy ziemskiej.
Anolol!iczne wyniki zostały uzyskane z obserwacji w zatoce Meksykańskiej,
przeprowad zonych w latach 1926 - 1928 z ra.m ienia Instytutu Carnegie'go , Ministerstwa Marynarki Stanów Zjednoczon ych, Służby Pomiarów Brzegów i Geodezyjnych, oraz Służbę Geograficzną i Klimatologiczną w Meksvku. Obserwacje były
wykonywan e między innemi przez dra Fred. E. Wright Elmer B. Colina i dra
Meinesza. Przeprowad zone pomiary na przeszło atu punktach. I tu równie!
,twierdzono pas anomalij ujemnych, otoczony polem anomalij dodatnich o cechach
zbliżonych do pasa anomalij lndyj Holendersk ich.
Zestawiając uzyskane wyniki badań w Indiach Wschodnic h i Zachodnich
,
nale:ty stwierdzić, że kierunek przebiegu linij fałdowań górotwórcz ych nie wykazuje w obu wypadkach kształtu linij prostych, lecz posiada, podobnie jak i pneważnie we wszystkich linjach zabuneń tektoniczny ch na ziemi.
ksilałt krzywoli·
nijny, łukowaty.
S~dząc powierzcho wnie, 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 prostolinijn em 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 prostolinijn a.
Dr. Meinesz kładzie nacisk na konieczność przeprowad zenia 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 tektoniczny ch, 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 tektonicznych. Nale:ty przypua~czać, ~e ~e wnętrzu . skorupy zi.emi ~rzemią wielkie s!ły
zupełnie innego rzędu w1elkośc1, mż odpychame ku równikowa, spowodowa ne
siłą
odśrodkową na skutek obrotu ziemi.
złota
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INSTYTUT GEODEZYJNY I KARTOG R.AFICZNY
W MOSKWIE I JEGO ZADANIA
Przy Głównym Wydziale Geodezyjny m Wyższej Rady Gospodarcz ej Z.S.R.R.
w Moskwie został utworzony Instytut Geodezyjny i Kartografic zny celem zorganizowania badaó naukowych w dziedzinach geodezji i karlol!rafji. Instytut ten
usiłuje rozwiązać następujące zagadnienia : wyszukiwan ia nowych metod
dla prac
badaó geodezyjny ch i kartografic znych i doskonalen ia istniejących metod, wyekwipowanie, umożliwiające jak najlepsze wykonanie prac astronomicz nych, geodezyjnych i topograficz.nych, a takie aporządiania i wydawania map przeznaczo nych
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-lotnic zych w Leninl!radzie
4. Bibliotekę, kartotekę i archiwa.
Prócz tego do Instytutu naldy takie przedsiębiorstwo przemysłowe prób
"Goskartog eodezija", które składa się z dawnego Wydziału Kartograficznego, Wydziału Głównego Geodezji i dawnego wydziału "Goskartog rafija" w Leningradz
ie.
Instytut Geodezji i Kartol!rafji projektuje rozpatrywa nie 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; opracowani em 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 geodezyjne j i geometrycz nej; badanie teoretyczne zagadnie6 dotyczą
cych skutku błędów obserwacyj nych w triangulacji i niwelacji.
2. Opracowan iem racjonalnyc h symbolów dla znaków l!eodezyjnych i znaków stabilizacyj nych.
3. Badaniem metod dla prac astronomicz nych, wykonanyc h na punktach
triangulacji państwowej, a także dla określenia miejsc w okolicach mało zamieszkałych ; określeniem punktów podstawow ych dłul!oki (ba.zy).
4. Wykonanie m prac grawimetry cmych na punktach triangulacji I-go rzędu,
prac astronomji-geodezyjnej, a także pracami grawimetry cznemi dla badania rejonów wraz z anomaljami miejscowem i siły przyciąl!ania ziemi.
5. Zal!adnieniami dotyciącemi kosztów i kalkulacji triangulacji paóstwowej
wykorzysta niem rezultatów prac astronomicz nych i geodezyjny ch dla następujących;
celów: ustalenia danych geodezyjny ch dla Z. S. R. R., oznaczenia najodpowie dniejszej elipsoidy i badania kształtu geoidy.
6. Wnioskiem konkluzyjny m reiultatów prac astronomicz nych I geodezyjnych w trianl!ulacji 1-l!o rzędu ; materjałami astronomicz nemi i l!eodezyjnemi Z.S.R.R.
wraz z zagraniczne mi w celu rozwiązania zagadnień naukowych geodezji.
7. Badaniem wyliczenia izostatyczn ego w Z. S. R. R. współpracy w pracach nad atudjami rozmieszcze nia biegunów.
8. Ustaleniem zarzutów naukowych i praktyczny ch geodezji ze strony geolol!ji, seismologji, geofizyki i wol!óle nauk o Ziemi.
9. Traktowani em konkluiyjne m rezultatów niwelacji ogólnej Z. S. R. R..
opracowani em typu reperów podstawow ych, umieszczaniem tych reperów, wykonaniem niwelacyjne m tych reperów, mając na celu studjowanie ruchów skorupy
ziemskiej.
10. Badaniem konstrukcji i optyki instrumentó w geodezyjny ch.
11. Wiadomościami z geodezji wraz z nowemi wynalazkam i i instrumentoznawstwe m.
12. Zajmowaniem się metodami zdjęć lotniczych i ur~dzaniem prób fotografii lotniczej.
a) Racjonalną organizacją różnych rodzajów prac fototopograficznych, zwłasz
cza dla zdjęć w małej skali dla celów karlol!raficznych.
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b) Użycie zdjęć foto-topograficznych d la katastru gruntowego i leśnego.
c) Studjowanie aparatów istniejących dla zdjęć fotolotniczych i opracowywanie 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 hypsometrycznych.
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 topograficznemi; próbami dla ułożeni a napisów topograficznych, biorąc pod uwagę wyniki wypraw polowych geomorfologicznych; metodami zdjęć kartograficznych w wyprawach geograficznych; wysyłaniem specjalnych wypraw dla badań geograficznych
i kartograficznych.
19. Sprawozdaniami naukowemi z urządzeń geodezyjnych w Z. S. R. R.
i zagranicą.

,..
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DZIAŁ

URZĘDOWY

SPRAWOZDANIE
Z PRAC WYKONANYCH PRZEZ KOMISJĘ
W ROKU BUDŻETOWYM 30/31.

[!!)

NORMALIZACYJNĄ

W.I.G.

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. opracowała 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 zarachoWł\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.
P ozatem Kom. Norm. W. I. G. przystąpiła d o opracowania wlelkie.J ta.blicysystematyki, którl\ będzie obejmuwał11. według klas, rzędów, grup I t. d. wszystkie możliwe rorlzaje I gattinki papierów z jednoczesnem załączeniem wyczerpuJącego spisu alfabetycznego papierów pod względem przeznaczenia. Scalenie
takle pozwoli w przysz łości 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 przemysłem 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. przedstawiła 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;

L. p.

PRZEDM l 0 1' PRACY
w/g grup

1

2

3

Podkomlsj11. Trl1mg11lacyjna

,.

Topogr~flczna

9
10
11
12
13

Trlangulncyjna

14
H'>

lf>a
Topograficzna

16

To-pograł.

17

i Fotogram.

Podkomisja Kartograflcznn.

.."

18
19
20
21

Triangulacyjna
Topograficzna

22

Tri ang; Iacyj lll\

2!>

23
24

Komisja Normalizacyjna W. I. O.

26

Podkomisja Knrtograflczna

27

28

..

-

W. I. G.

Nazwa
Komisji wzgl. Podkomisji

Komisja Normalizacyjna W. I. G.
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Norm..UzacyJną

Topograf. i Fotogram.

29
30

Grupa „pap" - papier.
Papier mapowy typu W. I.G. szmacinny
Metody bndnnin pnpieru
.
Pnpier mapowy typu W.I.O. pó łszm aciany
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
P łyty stolllrowe - komplet, statyw, głowica I płyta stollkowa
Parasol ręczny
Or11.blna wywiadowcza
Żórnw do drabiny wywladownlków do
n ormy „Drabina wywind."
Parasol duży
Grupa „prz" - przyrządy.
Przyrząd do nakł uwnnln. siatki kilometr.
Grupa „lit" - litogralja.
Pł yty litograficzne glinowe
Płyty miedziane do celów graficznych
Klej rybi
Płyty li togrnficzne cynkowe
Grupa „opk" - opakowanie.
Skrzynia do narzędzl budowlanych
Torba do p łyt 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

Rorlznj normy wzgl.
projektu § 8 P.S. 195-!>
Symbol

I

Orupa

4

PNW
PNW
PNW
PNW
P;'{W
PNW
PNW

sprz- 1
sprz-2
sprz - 3
sprz-4

PNW

sprz-

PNW
PNW

PNW
PNW
PNW

Stnn
pr11.cy

w

u

Zatw. P. S. Hlf>
Zatw. P. S. 195
ZRtw. P. S. 19{>
Zatw. P. S. 195
W uzgodnieniu

,,
6
ó

A

19!ł1

roku.

G

6

4

pm. -1
pm.-2
pap-3
pap-4
pap-5
pap - 6
pap -7
pap-8

PNW

PN Wproj. woj

1950/31 - do dnia 15 kwietnia

z

óOS
óOS
510
MO

przemysł.

z I. T~ I.
z I. •r. I.

Zntw. P. S. 195 - 510
Przedst. M. S. Wojsk.

program
,,
..
..
•
..
.,
..

..

()

30/31
30/31
30/31
30/31
30/31
30/31
31/32
31/32

r.
,,
"
.,
,,
,,
,.
,,

30/31 „
30/31 „
30/31 „
30/31 "

2

W ~1zgodnlenlu"

sprz-7
prz-8

2
6

W uzgod nieniu
Zatw. P. S. 195 -

!'>08

poza pro.s-r. 30/31 r.
progr. 30/31 „

PNW

prz-1

6

Zatw. P. S. 195 -

510

poza progr. 30/31 „

PNW
PNW

lit lit lit -

1
2
3
4

6
6
1
6

Zn.tw. P. S. 195 -

f>lO

skrz -1
opk-2
opk-3
skrz-2

1
1

W opracowaniu

PNW
PNW
PNW
PNW

PNW
PNW

L. -

1
1

-

W " oprncowaniu
Ze.tw. P. S. 19ó -

.

..
508

..

program
.,
..
,,

30/31
30/31
30/31
30/31

r.
..
,,
..

30/31 „
30/31 „
30/31 „
30/31 „
30/31 „

PNW

kr -

PN\V

repr-1

31/32 r.

P;>.W

far -

1

30/31 r.

PNW
PNW

fot -

1

1

rot - 2

1

\V uzgodn. z Dep. Aeron1rnt.

,.
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 wykazie 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 przedmiotem normalizacji, gdyż są objęte kntalogaml firm i wobec tego podlegają
tylko unifikacji, a 3 pozycje (Lata miernicza, Podstawa do łaty mierniczejniwelacyjnej I Tus:i; laseczkowy) podlega.Ją skreśleniu z programu, jako -wstawione omyłkowo. W ten sposób praca Kom. Norm. W. I. G. w roku 30/31 obejmowała fnktycznie 23 przedmioty. Z tej liczby 13 przedmiotów (-56%) otrzymało 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 szeregu nieznormalizowanych jeszcze przedmiotów, materjałów I sprzętów mnsoweg9 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) .,Przykrywki dermatoidowe do płyt stolikowych", 7) "Płyty glinowe do zlljęć stollkowych" {typ szwnjca,·skl), fi) "Futernl polowy do ołówków" i 9) .,Puszka blaszana 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.

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 nowoczesnych 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~dczas 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 rozwiązanie 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), niemieckiej, 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, których 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 obywatela. Jest to bowiem niezwykle zaborczy sąsiad zachodm, który marz}'. o od~bra-
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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 zasadniczo 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 najnowszyc_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.R LAG ARTARIA

Auf der Donau und Wildwassern Inn, Salzach, Traun, Ager, Enns, Drau und Mur.
Wien 1930.
Przewodnik składakowy po Austrji, wydany przez Austrjacki Związek Kajakowy, 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.n o·
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 Faltboostfiihrer" na czele tego typu wydawnictw. Wierzymy te Polski Związek Kajakowców, krzątający się około przewodnika po wodach Polskich, skorzysta z wzorów 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 oddawna 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 odległości 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 temperatury 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 urnoI

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 teodolitem uniwersalnym Wild'a otrzymać jednym pomiarem. otrzymujemy dla różnych odległości następujące błędy:
Odległość

50 m
70 m
100 m
150 m
200 m
250 m
300 m
350 m

Średni błąd

Odległość

0,006 m
0,012 m
0,024 m
0,055 m
0,10 m
·0,15 m
0,22 m
0,29 m

400 m
450 m
500 m
550 m
600 m
650 m
700 m

Średni błąd

0,38
o.49
0,60
0,72
0,86
1,01
1,18

m
m
m
m
m
m
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 uniwersalności tej nowej konstrukcji w porównaniu z innemi
dalmierzami.
Inowacją, zasługującą na szczególną uwagę, .jest w konstrukcji łaty możliwość składania jej, co jest niemożliwe w dotychczasowych 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:eszczone są śruby do rektyfikacji łaty. Pudełka metalowe, w których umieszczone są sygnały, przylegają sygnałami do siebie,
gdy łata jest złożona, co zabezpiecza je od uszkodzenia. Uszkodzenie 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 punktem. ~tac11 przy ~omocy p10n~. ~astępnje umocować łatę, otworzyc J,, zamknąc zam!k, . ś~1!kaJący . obie połowy łaty, spoziom?wac przy pomocy ltbeh 1 srub nastawniczych i wreszcie ustaw~ć łatę prostop~dle do. kierunku instrumentu. W tym celu nalezy 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 metrach (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 komparatora. ~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 uniwersalnego 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).

Obserwator A
Położenie lunety I
1° 59' 9" 4
I
1° 59' 8'' 1
II
1° 59' 11" o
II
1° 59' 11" o
Średnia
1° 59' 9'' 8 ± O" 7
D=
57.693 ± 6mm
Średnia
1° 59' 9" 4 ± O" 46
57.696 ± 4mm
Wartość dokładna 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

5° 43' 26" 1

I

24" 8
21" 2
28" 7

n
n
Średnia

5° 43' 25" 2 ± 1" 6
20,004 m ± 1,5 mm

D=

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 niekorzyst ne 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

68.073 ±
103.966 ±
74.925 ±
90.794 ±
97.091 ±

0,011
0,026
0,030
0,018
0,025

1 - 5 434.849 ± 0,051 m

IV

Cała odległość

434.7 ± 0,44 m
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1. Zatoka Gdańska. Sygnały zawe: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 sygnałów optycznych. lecz i dźwiękowych, podanych 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 odpowiedzi nie daje.

....

2. Zatoka Gdańska. Sygnał czasu
w Gdyni - sprostowanie (Wydział Morski Państw. Inst. Meteor. l. 678/31).
W Wiadomościach Żeglarskich angielskich „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, nadawanym przez Obserwatorjum Morskie
w _Gdyni, jako już obecnie stale funkcjoo_u1ącym. Na skutek powyżsiego ogłasza
11ę sprostowanie. że sygnał ten jest jeszc~e w okresie instalacji i prób. Rozpoczę
cie funkcjonowania stałego będzie ogło
szone we właściwym czasie. System sygWłu 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/IVt. i 13/IV-1931 r.
ż Nin.iejszem podaje się do wiadomości.
e Wisła na terenie w. m. Gdańska zo-

Longitudea geogr. Gre•r,wioh. Coo„ et rt1llvemente

°
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MER BALTIQUE.

t. Golfe de Gdań•k· Signaux d"appel des pilotes dans le port de Gdynia
(Office de la Marine Nr. 2020/31).
Les vaisseaux de commerce qui arrivent en rade du port de Gdynia, pourront demander un pilote en employant
non seulement les signaux optiques prescrits mais aussi les signaux sonores donnes
par sifflets.
Le signal d'appel pour pilote se compose de sifflets: 1 sifflet long d'environ
5 secondes et 4 sifflets courts en intervalles de 2 secondes ( - .... ).
La station des Pilotes ne repond pas
a ce signal.
Golfe de Gdańsk. Signal d"heure
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'Observatoire Maritime a Gdynia. comme fonctionnant 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.
2.

a Gdynia-

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

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 torpedowy.
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 wystawione następujące letnie znaki morskie:
a) Przed wjazdem do portu w Neufahrwasser:
1) Pława wejściowa czerwona, świetlna
z napisem "Neufahrwasser".
Charakterystyka:
Błysk .
Przerwa

•

2 sek.
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:dowego.
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 signes 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 Construction 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 inscriptions, 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 peUngu światła rybackiego i masztu sygnałowego 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 lampami.
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.
0,3 sek.
Błysk .
2,7
Przerwa
Okres: 3 sekundy
Pozycja:
54° 32' 12" N.
i. = 180 36' 18" Ost.

'fi

=

2) Z południowej strony mieliz:ny oksywakiej, 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 donne 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!ltree: 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 sunultanement 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 aupres 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'!mbouchure 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 sonore GD" en rade de Gdynia a ete remplace; 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 sonore. 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
_.:.1.::2:.-......::.-lnterruption
Peńode: 1.5 seconde

=

Pozycja:
'f

>.

=

=

. Bez dodatk ow4:go ogłoszenia będzie ona
niebaw em zastąpiona przez białą świetlno
dzwon o:ą. pławę z czarny m napise m
.,OKS.S I czerwo nym znakie m szczyto wym .Sud".
3~ Wyłożono bia~ pławę z czarny m
n~p1se m „Redłowo O i czerwo nym znaluem szczyto wym Osi, na pozycji:
'f' = 54° 29' 18" N.
,. = 18° 34' 42" Ost.
4) Pławy zimowe oznaczające kanał
.Dep k e" zostały zamien ione na letnie
o wyglądzie zewnętrznym następującym :

Pławy drążkowe czerwo ne z białą literą:
Pozycj a przybliżona:
A:

B:
C:

= 54° 38' 54" N.
i. = 18° 32' 48" Ost.

= 54° 33' 12" N.
i. = 1So 36' 30" E.

Sans avis comple mentai re celle boułe
sera sous pe~ rempla cee par une bouee
~lanche: lununeuse, sonore avec inscription no1re „OKS. S." surmon tee d'un aigne rouge „Sud".
ł) . Une bouee blanch e portan t l'illllc~pb~ n „Redłowo 0" en noir et surmon lee d ~? signe rouge Est. a ete poaee a
la pos1hon approximativ e suivanłe :

=
>. =
'f =
i.. =
'f

2:

<r
i.

=
=

18° 34' 42" E.

=

4) Les bouees d'hiver determinant le
chenal „Depke" ont ete rempla cees par
des bouees d'łłe dont I'exteńeur se prł
sente comme suit:
3 bouees rouges a perch e portan t une
lettre blanche:

A:

Positio n approx imativ e:
'f = 54° 38' 54" N.
i. = 18" 32' 48" E.

8:

54° 39' 12" N.
18° 31' OO" Ost.

= 54° 39' 06" N.
). = 18° 31' 54" E.

C:

54° 39' 12" N.
,. = 18° 31' OO" E.

= 54° 38' 48" N.
>. = 18° 32' 30" Ost.

'f

= 54° 29' 18" N.

54° 39' 06" N.
18° 31' 54" Ost.

Pozycj a przybliżona:

1:

'f'

i..

54° 39' OO" N.
18° 31' 54" Ost.

'P = 54° 39' 06" N.
A = 18° 31' 06" Osi.

5) Zo!tała wyłożona biała pława z czarnym. napisem „Rzuce wo O" i czerwo nym
znakiem szczytowym .Ost".

Pozycj a przybli żona:

= 54° 42' 18" N.
i. = 18° 29' 24" Ost.

'f'

'f

2:

,. =

Mapy: Pol. Nr. 1. adm. niem. Nr. 29 i 51.

.
Przerw a

'I'

>.

=
=

'f

= 54° 39' 06" N.

5) On a proced e a la pose d'une boułe
blanch e avec inscrip tion noire Rzucewo
O" et surmon tee d'un signe rou~e . Osi".
Position approximative:
t = 54° 42' 18" N.
'! = 18° 29' 24" E.

Dans le port du Hel. le feu blanc
qui se trouva it au bout de la nou·
velle jetee ouest en construction, a ete
enlevł et rempla ce par un feu rouge fixe
lransporte au bout de la constru ction, en
vue de ne pas eotrav er lęs travaux .
6)

a eclat

przybUżona;

Wydan ie U

>..

BAŁTYK.

Gdańeka,

=

54° 35' OO" N.

Cartes : poi. Nr. 1, allem. Nr. 29 et 51.

Edition Il

=
,. =

,;>

54° 35' 12" N.
lSo 35' 36" Ost.

Aonee 1931

9. Golfe de Gdańek. Balisem eol
du champ de tir pour torpill es (Mag. Nav.
202/ 31).
Comme comple tement a l'Avis aux Navigateurs Nr. 1/ 31. § 4 du 27-VI- 1931, on
fait connai tre que les travau x relatifs a la
p ose des bouees de bal.isem ent du champ
de tir pour torpille s sont termin es. Il a
ete pose en t oul 5 paires de bouees .
La p osition approx imative du centre de
chaqqe paire de bouees eet la suivan te:
I:

i. = lSo 35' 36" Ost.

ll:

18/VIII

- MER BALT IQUE .

Oznac zenie
poligonu torped owego (Mag. Naw. 202/31).
W uzupełnieniu ogłoszenia umieszczonego w Wiadomościac h Żeglarskich Nr.
1/31, pkt. 4 z dn. 27-VI-1931 r., p odaje
lię do wiadomości, że roboty związane
z ustawieniem beczek dla strzeln icy torpedowe j zostały ukoilczooe. Ogółem polławiono 5 par beczek .
L_!rzv blitone pozycj e środka każdej pary
-zek ~ następujące:

t. Zatok a

= 18° 48' 48" E.

Le Chef du Servic e Hydrograph ique:
K. Sliwerski, Lt. de Vaisse au

Rok 1931

18/ VUI

54o 35' 36" N.

'I' -

Szef Służby Hydrograficznej:
K. $1iwer1ki. kpt. mar.

,;>

Une lantern e posee sur un poteau eo
bois, visibili te un '/ 1 miJle marin.\
Positio n approximative:

54o 35' 36" N.
tSo 48' 48" Ost.

Mapy: pot Nr. 1, adm. niem. Nr. 51 i 29.

I:

8. Golfe de Gdań ek. Pose d·un
nouvea u feu sur la pointe du Hel (Office
de la Mańne Nr. 3938/ 0 /1931).
En vue d'orien ter le pecheu rs un feu
rouge a eclat a ete place sur la pointe
sud de la presqu 'ile Hel. dans la directi on
196° et a dialanc e de 850 m. du phare
du Hel
Caract eristiq ue du feu:
Eclat . . . . • 0,3 second e
Interru ption . . . _1_.1___ __
Period e: 2.0 second e

na słupie dreLatarni a umieszczona
1
wnianym, widzialnoś~ / 2 mili morskiej.
Pozycj a

pol. Nr. 1, allem. Nr. 29 et 51.

Cartes :

0,3 sek.
t ,7 „
Okres: 2,0 sek.

Błyak

= 54° 39' OO" N.

). = 18° 31' 06" E.

(Urząd

nowego łwiatła na cyplu Hel
ski Nr. 3938/11/1931).
Na cyplu południowym półwyspu Hel
został ustawi ony dla orjeola cji rybakó w
Ollieil czerwony błyskowy w kierun ku 196°
i odległości 850 mtr. od latarni morskiej
Hel.
Charak terysty ka światła:

A = 18° 31' 54" E.

3:

Ustawienie
Mor-

Gdańska.

540 36' 06" N.

,. = 1So 48' 12" E.

tSo 48' 12" Ost.

1. Zatok a

=

'f'

= 54° 36' 06" N.

'f'

=

3 bouees noires coniques portan t chlcune un chiffre blanc:
Position approximative:
'f = 54° 38' 48" N.
1:
,. = 18° 32' 30" E.

'f'

6) W porcie Hel. ogień błyskowy biały,
na końcu nowego budującego się mola
zac~odniego został usunięty z powod u dalsze, budow y mola i zastąpiony przez ogień
czerwo ny siały przesta wiany na koniec
budow li.

'f'

Position approximative:

Pozycj a przybl itona:

'f'

'f'

Pławy stożkowe czarne z białą cyfrą:

3:

Positio n approx imative:

54° 33' 12" N.
18° 36' 30" Ost.

II:

'I'

=

>..

= tSo 35' 36" E.

cp
i.

= lSo 35' 36" E.

=

54° 35' OO" N.
540 35' 12" N.

IU:

= 54° 36' OO N.
= 18° 35' 18"" Os
t
cp = 54° 37 ' 54 "
N.
>.. = 18° 34 ' 42"
Ost.
,p = 54° 38' 48 " N.
'I'

lll :

>..

IV:

V:

>..

IV:

dro

gi jezdnej o głę
4 me tr. wynosi
35 me tr•• z:aś o głę bokości
bokości
3 me tr. - 65 me
tr.

Mapy: po l Nr. l ,
nie m. Nr. 29 i 51.
11 . Za to ka Gdań
.aka . Zmiana
wy w ka na le wj az
pła
cie (Mag. Naw. 13 dowym w No wy mp or3/ 31}.
Pława świetl
no-dzwonowa
wyłotona na
zakręcie kana
łu wj
po rci e została cz aso azdowego w Nowymwo
zdj
ęta i zastąpion
prz ez zw y~ pław
a
ę
szczytowym w po cz erw on \ ze zn ak iem
sta ci kuli.
M ap y: poL Nr. 1.
niem. Nr. 29 i St .

12 . Za t ok a Pu

(U rz\ d Mo rsk i 1674 ck a.
W za toc e Pu ck iej /31).

stępujące pław
y:

Wyłotenie pław

zostały wyłoż
one

na -

1) pława mo rsk
a św ietlno - dz:won
,.O ep
ow

a
ke -C en tra lna
wone i cz arn e " po ma low an a w cz ernapisem „O ep ke "pa sy pio no we . z białym
któ rej cb ara kte rya
światła białeg
tyk a
o jes t następują
c.a:
Błysk •
Pr ze rw a . . . 0.3 sek .
1.2 „
Ok res : 1.S sek .
Po zy cja pnybliżona
:

'I' = 54° 38 ' 54 " N.
>.. = 18° 32' 12 "
Ost.
2) w ka nale wejś
ciowym w Ja sta
wa mo rsk a dz wo
no wa na cz erw onrnoi pła
malow an a, z białym
po or u zn ak iem uc zy na pis em „Ja sta rni a"
tow ym w postaci
kuli.
Po zy cja pnybliżona
:
'I' = 54P 41' OO" N.
= 180 40 ' 48 " Ost.
Mapy: poi. Nr. 1.
niem. Nr. 29 i 51.
>..

cp
>..

>.. = 18° 34 ' 30 "
Os l
Mapy: po i. Nr. l,
niem. Nr. 29 i 51.
10 . Za to ka Gd
ańaka. Wyło
tenie
pław pn ed Ne
uflihr
Dl a oz na cz en ia wj. (Mag. Naw. 216/31).
azd
u
do
ujścia Wisły
koło Neuflihr,
wyło
wy dre wn ian e z tono 2 cz erw on e pła
na
pis
em
: Ne
względnie 2 i
umieaz:cz:ono je naufa hr l,
dn im kra itc u dro gi
za ch ojez
dn
ej, na głębokości
4 me tró w.
Szerokośt

cp

V:

= 54° 36 ' OO" N.

= 18° 35 ' 18 " E.

= 54° 37 ' 54 " N.

= 18° 34 ' 42 " E.

cp = 54° 38' 48 " N.
).. = lSo 34 ' 30 " E.

Ca rte s: po i. Nr . 1.
allem. Nr. 29 et 51
.
10. Go lfe de
Gdańak. Po
ae
bo ue ea de va nt Neufa
br (Mag. Na v. 216/3 de
En vu e de de ten nin
1).
er
l'e
ntr
ee a l'e mbo uc bu re de la Vi
stu
le
au
pre
s de Neuflihr
on a pro ce de a
rou ge s en bo is pola po se de de ux bo ue ea
rla
nt
l'i
nsc
ńption: Ne ufih r 1, rel ati ve me
nt
de a au bo ut ou est 2, qu i on t ete pla du
ch en al, a 4 me tre s
de fond.
Ce ch en al a un e lar
ge
ur de 35 m. a 4 m.
de fon d et de 65
m. a 3 m. de fond.
Ca rte a: poi. Nr. 1,
allem. Nr. 29 et St .
11. G ol fe de Gd
ańak. Re mp
me nt de la bo ue
lac ee
No wy po rt (Mag Na du cb en al d'en tre e a
v.
133
/31
).
La bo ue e lum
co ud e du cb en alineuse so no re po see au
ete tem po rai rem en d' en tru a No wy po rt a
pa r un e aimple t en lev ee et rem pla ce e
bo ue e rou ge turm
d'un signe en forme
0Dłee
de bo ule.
Ca rte s: poi. Nr. t.
a.Dem. Nr. 29 et 51.
12. Ba le de Pu
ck . Po se de bo uee s (Office de la
Ma
Les bo ue es su iva rin e 1674/31).
da ns la ba ie de Pu nte s on t ete po see s
1) un e bo ue e lum cic
ine us e so no re „O ep
Ce ntr ale " ra yi e
ke ve
et no ir, po rta nl l'in rti ca lem en t de ro uf e
scr
ipt ion „Oep ke
bla nc . La ca rac tm
sti qu e du feu bla nc" en
la su iva nte :
est
Ec lat • • . • .
0,3 sec .
Int err up tio n . .
. 1,2 „
Peńode: t.S se
c.
Po sit ion ap pro xim
ati ve :
,p = 54° 38' 54 " N.
>.. = 18° 32 ' 12 "
E.
2) da ns le ch an al
d'e
ntr
ie
il Ja sta rni a
un e boułe so no re
tan t l'in scr ipt ion pe int e en rou ge po rsu nn on tee d'u n sifbla nc he „J ast arn ia" et
ne en forme de bo
ule.
Po sit ion ap pro xim
ati ve :
'P = 54° 41' OO" N.
>.. = 18° 40' 48 "
E.
Ca rte s: po i. Nr. t,
alt em. Nr . 29 et St.

15 0 Za to ka G clańaka. Ogranicz eści ob sza ru rnie ruchu okręt~w(U
:Z:dęMoraki 1774/po
towego w Gd yn i
31).
W połudn.iowe 1. czę ści zewnętrznego po r; na ob sza rze będ•cego w bu ·
t u w Gd...,
„
, -·
dowi~ Ba se n~P: i:t de nla roz:pocz:ęlo us taow y~ h (kesonów)
wieroe skrzYP e kie
po d
względnie mo lo
ab rze ie om
po ni dn iow e z falors
ochronem.
u
·
bo
tam
i
ob
ua r, z:a.m•
Objęły nowdlemi r~
u ws ze lki ch sta tkó
knięty 1es t
w.
a ruc nn
ros
tok
llla o ro :Ob sza r ten m~ło
trę
~ł
ożonego dłuz
miarac~ 400 :,t . .
m
' " osll\ s~ et tji w ~edłuieniu prz ys takró
tsz
ą osią w od loni osobowe1, oraz:
t . .....vst.ani w leg
ści
str o350 mtr. od końca e1 .,.
-,
nę morza.
.
eh lal l\ ke so w.
W gru pie uslawian
yrnianowicie p6n6
lno 1.ewn4;trzmodnie~4 :•c ;!t
dn iow o-w sch
cno-wsch
~ au tom aty cz ne, nieod ni za op atr zo ne . sąb. ł
dozoro;wa ne o~roe ia e I·ednob ł yskowe, t. l·
_ inn e zaś wy
st.az błyskiem co 3
i11ce ke so ny • a '!"!e ty tem i za ch od ni ę
...., • zwycza1ne , b·iałe na fto we .
w .,.r oe
to te • ke so ny wy .
Ze względu na k.
nue' sta nie wo dy ma
niooe, pr z! wy so
tą
im
pow
ier
się pogrąz;Yć. pod gó zcliniłl . wo dy
lne
niebezp
i sllld stanowić sz:
cze zających sięiecz!{lw ich
stw o dla sta tkó w
~
~
mi dzy ke so na po bli tu, prz eto . prze1A
Dc
1e
ę
st.a
ni os ob o• ·
0
ne ,
1111 1e st ·-b
prz y
... ro.niodo
6łnocn
ej częśc i· B~~e·
wei, względnie
nu Pr ez vd e.n ~ .~ k i mogl\ się ~bzać
tylko po omm1ęe1u .,.,,ienionego ob sza ru.
w,Mapy: poL Nr, 1• · m. Nr . 7,9 i St
nie

to ka Pu
~ 4.~t ni ko w yc ck a- Na pra w! zn ah bp y szybkości
(O ddział Po mi ar. 61/31 ).,
ie zn ak prz eUu .ko dz on y w sw ou
n~ s mili po mi aro
dni p61nocnego
brz e ra~ ion y (pr
wei na He lu zosna
tał na p d stanu ze bu dowany) i ~o pro wa
pełnej
dz on y o
utywalnoścL
zn ak u jes t tak i
Wytlłld zewnętrz
ny teg olk ótn
,.1,
icą te
ll&l 'D ,.. . po przed ni, z łll ty O r
. • h
zamiaat bo cz ny ch po dp óre k drewn1a
nyc '
.
zu tos ow an o cz ter
y ści~acze z lin stalow yc b.
.
z.ego w ce lu lep Niezaletn1e od p
o ~ ( a' tądz:ie) zn
ne j widzialn.ości. ty
aeg
:
wa no na pr ze ku tq ot na b1~tn1k!,
O
dlu ten iu linii na b1 ~' -u • na tle lasu.
ieu cz e jed en zn ak e= o~ e1 , w kształcie
rom ba zwróconego dr~wn~łi
Jem ku g6wi erz O
. tr6 "i kll
ne , a nad mm
t wierzchołki!m d O
ał . dr wnian
YlD~~
pkt. 18 z dn .
4-lX-1930 r.).

d

u;r:ti;t wv;vi.

tS . Go lfe d e Gdań9k Re du cti on
va iss ea ~x dans
du mo uv em en t ddc
s Gd yn ia (Office deun e
pa rti e du po rt
la
e
Ma ,in e 1774/ 31) ;
d du po rt extłri
eur
Da ns . la pa rti e ::b
1 ne de co ns tru c~ ~
a Gdyni~, tn •P
re
sid
en
t.
on
a pro ce de a
du Ba sam u.
la po ae de cal.SSO 05 en be ton comme ba se
l du mol o sud
de la jctłe Po mo ki
.
rs e e
av ec les bri se-lam
ea.
.
T ou te ł•"'-ten d e qu i compren d les trast fermee ur tou
vaUJt de co ns truucti.
s
on ezóne fo nn epoun
rec·
les vaisseawc. ~
te
do
nt
le
plu
s lon g
tan gle de
:;t~ se tro e au pr
de a ue s e xsy me
o. t. de s vouv
ya ge urs , et
lon ge me nt de l~
dis
tan
ce de 350 ro.
le plu s co ur t a .
du bo ut de ce lle 1e te du có te de l a mer.
e
d
up e
Le s ca1· ssons e xte rie urs e ce "ro
"
no tam me nt ce u~ du No rd- Es t et du Su dEs t, so nt mu ms d feu:,t au tom ati qu es
e
(no n ,ur vcillea )db1an cs a. un
.. seu l • ec lat
ch aq ue 3 aecon es _ \es au tre s ca iss
on s
d
- ess us de \'e au - do nt
qw. ło0;t s ailli.e auide
ntau:,r _ po rte qt d
\ es ca1s~on~ oc bla
es
nc s. de pe tro le.
feu:,r ord1DA1res
•
Et an t d on e qu en ca s de ha ute me r•
ce s ca iss on snpo urr . t ·tr e co uv ert s p ar
aie
\es ea ux et pre sen n e da ng er ev ide nt
se tro uv era ien t
po ur les va1sseau: ter
ex pre sse me nt ~eda ns ce s pa rag ea .,ru"
t
ux Ce n' est qu en
fen du de passe(~ e.i
pa ssa nt ou tre VI :a: ~t la. dil e zó ne qu e
t ap pro ch er de la
les va iss ea ux po ur
. ete e de s vo ya ge ro n de la pa rti e Nord
~ ou
~u Ba ssi n du Pr en
n! u
Nr 29 el 51,
Ca rte s: po l. Nr. de
1,
em.
.
d Pu ck Re fec
tio n de s
14 . ł;'~e e t de
ba se de vitesse
eignes d align
emen
)
(S ec tio n de s lev ee
s 6~/3~ ~e me nl No
rd de
Le signe a':'ant de 1
qu i av an t ete
l a ba se de v1l ess e
au
tru
it et mis en
endommage a ete
rec on s
eta t.
•
st l e me
L' as pe ct de ce s1g
qu e
ne e tte dilme
fer en ce
ce lui de \'a nc ien ,
a
ete r em pla
qu e les iup po rll l etn
os1s en fil d'a cie r. •
ce s pa r qu atr e re en ue
en vu e
lnde pe.nd am me nt d~ pr ec1•te . et
de fac .1bt
eu re visi•bilile du
er un e me illlite
on
a co ns trw· t
signe ar, ier e su r 1
su r le pr olongemena c ~elte alignement
t
qu i se de tac he
un au tre signe
su r le fon d de l aeł · td 'c· es t un losange
ore
e ve rs le ha ut.
do nt le so mm f! d!
et es t surmon , !: i~ g\ e, \ e sornmCet
du qu el es t auasi tou e ve rs le ha ut. e
rn
po tea u en bo is.
sittne es t .pl ac e N,
uryj.::eurs Ed . VI,
(Voir \'A vis au lt
par.
a r.
l8, du 4-l X-1930).

4f

I~::

!st::t

1:

jf!i_

1,e~

:e.

::1

15. Zatoka GdauJu a. Wystawienie ognia na przystani kwaranta nowej
,,Babi Dół". (Urząd Morski" 1998/31).
Na północnym koócu pnysfani kwarantanowej dla dobijania motorów ek w
miejscowości "Babi Dół", zoatało ustawione i zapalone światło automatyczne acetylenowe, migawkowe, białe z czerwonym
sektorem . Swiatło to jest umieszczone na
drewnianym ,łupie białym U dołu słupa,
jako podstawa - czworokątna budka biała dla umieszczenia w niej flasz z gazem
i aparatury .
Pozycja przybliżona:
cp = 54° 35' 12" N.
). = 150 32' 48" Ost.
Charakte rystyka światła:
1,0 sek.
Błysk .
1.0 „
Przerwa

15. Golfe de Gdańak. Poee de
feux sur le qua.i de _quaranta ine „B a bi
D 6 ł" (Office de la Marine 1998/31).
Sur Je bout Nord de Ja fetee de quarantaine pour l'accostag e des embarcations o „Babi Dół", on a poee et allume
un feu aufomałique, a acetylene et a interruptio n, 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.

Wysokość światła ponad średni stan
morza 7,5 mtr.
Widzialność światła:

białego

czerwonego -

5 mil morskich
3 „

Sektory widoczne:
biały - od kierunku rzeczywi stego 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 Gdaiisk a. Zmiana pła
w Gdyni (Urząd Morwy przed f.ortem
ski 1998/31 .
Pława morska świetlno-hucząca "GD"
na redzie Gdyńskiel została zdjęta (z powodu defektu aparatu świetlnego) i łym• czasowo zamieniona przez pławę morską
czerwoną, świetlno-dzwonową bez znaku
szczytowego z białym napisem „GD", któr ej charakte rystyka światła je.st nastę
pująca:

Błysk biały .

Przerwa

0,3 sek.
1.7 „
Okres: 2,0 sek.

Pozycja przybliżona:
54° 32' 12" N.
cp
180 36' 18" Oat.
X

=
=

Po usunięciu defektu w aparacie świetl
nym, poprzednia pława świetlno-bucząca
"GD" zostanie wystawiona na awą pozycję

bez dodatkowego ogłoszenia.

Peńode: 2,0 sec.
La hauteur du feu est de 7,5 m. au-dessus du niveau moyen de la mer.
Visibilite
5 milles marina
du feu blanc 3
du feu rouge 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. Remplacement de la bouee devant le p ort A Gdynia (Office de la Marine 1998/31).
Le bouee lumineus e sonore nGD" en
rade de Gdynia a ete enlevee (pour cause
de d~faut dans l'apparei l lumineux), et
temporai rement remplacee par une bouee
rouge, lumineuse sonore sans signe au
sommet. avec inscńption blanche „GD",
dont Ja caracteństique du feu est la suivante:
Eclat blanc • • . 0,J sec.

lnterrupłion • . • 1,7 "

P erlode: 2,0 sec.
Position appro:dmative:
54° 32' 12" N.
cp
A = 180 36' 18" E.
Apres correctio n du defaut de l'appareil lumineux, l'ancienn e bouee lumineus esonore „GD" sera remise en place, aans
en donner avis.

=

łą wiechą morską

(Urząd

r-

_ 540 39' 42" N.
1So 27' 36" Ost.

a pozycja wiechy:
_ 540 39' 36" N.
cps ·
). = 1So 29'56"0t

Caracterietique du feu:
Eclat . • • • . 1,0 sec.
Interrupt ion . • . 1.0 „

Okres: 2,0 sek.

l Nr. 1, niem Nr. 29 i St.
.
Mapy. pod·~ .,I Wyd. 1/31 pkt. 7).
(Patrz Wia · L.e,. •
17 Zatoka Pucka. Wyloten ie pław
• Morski 1998/31).
z czerb"
yt ""'"' Ost" z
t) Wyłotoną ,a
"
o~,aldem azczielizny - 1,7 mt r.
wonym zn
:i 1,2 mili morskiej
wschodni.ej atdctJto
O e . tym
950 od górnego
połotonef w
Osłaninie, któ5
. kierunku rze.czyw1
ku nabietmk owego w
I
: : ;0 pozycja przyblito na:

pławy morskie:
. dwie stotko2) Wyłotono cztery
do pordowym
:~~d:;:Z
k
drąźkow
dwie
we czarne, w a
t ·e bez zmian,
tu Puck.
Pozycja tych pław p~:b~ a~lska Nr. 1,
lak pokazano na map •
niem. Nr. 29.

ie
k Gdańeka. UstawienIL
· (Urud
18. Za~o
-. Morski
JJ w •Gd flll,
radjolatar1
Gd i na p6ł2076/31).
U wejścia do f:J~~b:n u ~.~bodni e.go
łowie zuzłego m1enocnym koflcu
(oajdłutazego)ęlw po działanie radjolatarei4ca rozl)O';z a swe ł0 we dane są ogło
oia o kt6re1 szczegó • d o •P'ISU radjo•at
' w IX uzu-łniem
. du słutb speCJ ...ezone
tełecraficznego stacYJ o rzez MiędzyW Bert;·
:::d~~P Bi~!o

włj:;:f1~cine

di~~

om;ł;
Radjolatarnia nad~je sygnał;
50 Watt oraz na f~ 97S m~cZ:tku katdej
zaczyna nadawam~ na fit2 minuty.. t.t. zn.
d.
todziny i powtarza 1e co
w minutach OO; 07.S; 15,0; 22•5• 30•0 1
czasu średniego.
Podczas pogody kna:;j!gty«!~n~z !, s:;::
Dały Da początku a e10300 0600 i t. d.
emin doby, o godz. 0000, . d · ł
Die z radjolatamd'Ił Dz!ałama~ laJednoczd
b
z1a na repodwoóbna.. dlale"o
ranowa syrena .
li ć
5
łanai je,t w stadium pr 1
tułarnołć jej działania tymczaso wo czy
Die nalety.
lt. Zatoka Gdańeka. Radiostacja

w GdynL

Poda.Je ,ię do wiadomości. te czynnpoś-

uce'1w
•
. k resci r adjoalacji Maryna~k l W ~Jeon
o

ku, dołJCZ4ce płatne, publiczne,

St.
29 et1/31
N 1 Uem NrEd't.
Carlea: pol. ' · ' .a
•
(Voir Avis aux NaVtgateurs
par. 7).
Pese de bouees.
99S/JI)
17. Bale d e Puck.
1
· tee d'un
(Office de la Marine
du cote
1) Une balise „blan~~:
1igne rouge „dost 8•bi de 1,7 m, situe ala
Est du banc e '. e in. dana la direcdistance de 1.2 malle. mar d' alignement sula position appro~u
vraie095ło
tio~
a s anin,
perteur
suivante:
la
xfmative est
cp = 540 39' 42" N.
>. = 150 27' 36" E.
, at'tve de la bali1e:
Position approxnn
_ 540 39' 36" N.
cp). = 18° 29'56"E•
rt de Puck OD
al du
~ouees •a perche,
le chben,.
2) Dans
ou„es.• 2
e quatre
a pos et 2 bouees coniques no1res. .
rougea, . . d ces bouees est celle inNr. 1,
La po11tionl
aur ese carles·· polonaiae
diquee
a llemande Nr. 29.
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d!:~

Gdańek. Construc (Office d e
18.du Gol~e
are a. Gdynia
radiophde
lion
la Marine II. 2076/ 3 1).
bout
·
rł de Gdyma au
A l'entree. au po Est. (le plus long)
Norł du bnae-lam es ·s dn fonctionnepublies au IX-e
un radiopha re .a ete t
ment. Les deta1ls ?D radiotele graphlqu e
speciaux (grouappendic e de la liste.
au Internatio nal
dee la
e
parSelrvBc::e
publiedes
B),statio'!
. la
.
~e Telegrap hie a Berne.
e des s1gnaux a
d
.
Le radiopha re tf!:viron , sur une. o~de
puissanc e 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. ..O etc. du temps
.
2
chaque
OO; 07,5; 15.0; 22•5• 30'

i:~~

eat beau, l'emiasion
moyen.
Lorsque le temp~ trois signaux au comcompren d seduleben ue heure. au cours de!
menceme nt e c aq 0000 h a 0300 b.. a
24 heures, soitu a sirene.• sous - marine
e simultanemenł
ne .
0600 h. etc.
a membran.es foncbo:io nclionne ment du
L • d' essais on ne
avec le radtopha re. cour
.
adi h e eit en
sa regulante .
a
r
li
ar
r op donc se e
devra

lt. Golfe d e ._Gdańek. La T. S. F.
ue leJ 15-IV-1931, la
.
de Guerre 8 Puck
On fait savr![ ,
T. S. F. delala di~:::ion de Gdy~a ~es
A la commun1cation
r~
passe111a relatives
afonctio

a Gdyni~.

pond encji z okrętami Mary narki Hand lowej (patrz: Wiad . Żeg. Wyd . Vll z dn.
15/Xl . 1928 r.) z dniem 15/IV. 1931 r. przejęła radjo slcja w Gdyn i, która
pracu je
na tych samy ch waru nkach . Sygnał z:awez:wawcz:y międzynarodowy dla tej stacj
jest S. P. H.. a blitn e dane o niej za-i
miesz czane są w międzynarodowej
menk laturz e stacji stałych i pobrz:etnynoch,
wyda wane j przez: Międzynarodowe Biuro
Radjo teleg raficz ne w Bern ie.
Szef

Służby

Hydr ograf iczne j

K. Stiwersltl kpt. mar.

•

publi que. pour corre spon danc e taxłe avec
les vaiss eaux de la Mańne de Commerce
(voir Avis aux Navig. Ed. VII. du 15-XI-28).
Les cond ilions de łonctionnement de la
stalio n de Gdyn ia sont les młmes. Le aignal intem ation al d'app el pour cetle station est S. P, H. On trouv era des dłtail
a
dans la nome nclat ure intem ation ale
statio ns perm anent es et terres tres, publides
łe
par le Bure au Inter natio nal de Radiotelł
graph ie a Bern e.
Le

Cheł

du Servi ce Hydr ograp hique :

K. Stiwerski, Lt. de Vaiss eau

,,ŻÓŁTE KSIĄŻKI Z TRZEM A TRÓJKĄTAMP'

BIBL IOTE KA SŁUŻBY CiEOC iRAFI CZNE J
STARANIEM I SUMPTEM SEKC JI
WIE·
TOWA RZYS TW A
GEOG RAFIC ZNEJ
DZY WOJS KOW EJ W W AR SZA WIE
WYCHODZĄCA

\

WYD AJE PRACE, WCHODZĄCE W ZAKRES:

•

GEOGRAFJI, GEOLO GJI, GRAFIKI, FO·
TOGRAMETRJI, KARTOGRAFJI, TERE·
NOZNAWSTWA, TOPOG RAFJI, TRIAN·
GULACJI, UJMOWANIE ZE STANO WI·
SKA POTRZEB WOJSK OWEJ SŁUŻBY
GEOGRAFICZNEJ LUB OGÓŁU WOJSK A.

wKSIĘGARNI

WOJSK OWEJ UL
NOWY-ŚWIAT 69 I W SAMOPOMOCY INWALIDZKIEJ
UL SIENKIEWICZA 2, LUB W SEKCJ I GEOGRAFICZNEJ TOWARZYSTWA WIEDZY WOJSK OWEJ UL.
WILCZA 64.

DO NABY CIA

•

