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1.

Początki mo rfo me trj
l.
Od daw na czyniono usiłowania w
kie run ku ilościowego, rachunkowego ujęcia form pow
chni ziemi. Szczególniej ·siln
rozkwit tyc h poszukiwań przierz
ypa da na ost atn ie ćwierćwieczey
XIX stulecia. Był to bowiem okr
pojawieniem się w sze reg u państwes, bezpośrednio pop rze dzo ny
szczegółowych ma p top
licznych, na któ ryc h ukształto
ogr a·
wanie tere nu odd ane zos
tało izohipsami. Wielkiem uznaniem cie
szą się wó wcz as licz by
śre
jak np. średnia wysokość
e
ego kon tyn ent u czy kraju, średni
spa dek dna jeziora, i t. d.dan
dni
(9). Powołano do życia krzyw
hipsograficzną i klinograf
e:
iczną, któ re nale:tą do
trwałych pod wa lin gmachu morfometrji.
Por usz eni e, wywołane
przełomie XIX i XX wie ku
now e prądy w geografii, odwna
prz ez
róciło uwagę bad acz y
od morfometrji. Zaczęto mniej zajmować
się opisem pow ierz chn i
ziemi,
więcej zaś sta ran ia poświę
cono usiłowaniom wyjaśn
ienia genezy
rzeźby. W ost atn ich dop
iero lata ch zauważamy znó w
pew ien
naw rót do byn ajm nie j nie wy cze
rpa nyc h pro ble mó w morfometryc zny ch.

2. Ma py wy aok oic l wzslęclny
ch.
Na pie rws zy pla n wysuwają się
niewątpliwie ma py wy sokości względnych, w lite
ratu
niemieckiej zna ne jak o ma py
„energji reljefu". Prz y sporząrze
dzaniu ma p den iwe lac yj
aut orz y
posługują się różnemi me
todami. Rozmaitość ta tyc zy zar
ów no
wielko ści, jak kształtu jed
nostek, któ re służą za podstawę
obliczeń.
do
Inic jato r ma p „en erg ii reljefu",
Partsch, sporządzi
wysokości względnych Do
lnego Sląska (22). Au tor uwzłlllmapę
ędnił

Wladomołel Sł.

Oeo rr. 12.
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·
· ··
unkt terenu dla ćwierci każdego arkusz
najwyższy 1 na1ruzszy P k 11. 1 . 25 OOO następnie zaś zabarwi
zdjęcia stolikowego .w s a
· tern ~ocniejszym, im większą
odpowi~d~i kwadrkacśik. ktorpe~nktów skrajnych, czyli wysokość
była rózmca wyso o c1 o u

1

względna.

d P l k,Ow pierwszy prof. Romer zabrał gło~ w spraZ pośró
oa
d .
kł d deniwelacyJ wysnuwie map wysokości wzgl~ .ne1„ z ri!ie~z~hni Polski (27 i 28).
wając wnioski. ;o do u~e:!k~~~~ !zględnych południowo-zacho
A~y sp~rzą.dz1c .Kiabę (1Ś) dzieli teren na pola regularne o _P<t
dntch N1em1ec, ~e
t
ych kwadratach autor wyrózma
0
wierzchni 100 km ·
~zymanh
rz czem linje podziału wypo kilka jednostek d.r<?bntetz·rc , p bo każdej z otrzymanych
snuwa tym raze~ j/•zrgrad11
o:1:a:ie deniwelacje. Czyżewski
jednostek odnosi re s , 0 . P 1 dn eh Opola opracowaną na
(S) podaje mapę wysokosct wzg .ę \ · 12 5 k~i Na zasadzie
podstawie pól re~kularnyct O Pi;;~e;:i~ :niejsze r~gjony geograosiągniętych w~ru 6 w au or r
.
ficzne w obrębie Opola. d . tudjum Gontarskiej (10) poświęJedyne w swoim ro zaJu s .
1 dn eh po obu brzegach
cone jest rozmieszcz~miu wyso~~c~i"::!iizcz~nego plateau dyluWisły. Z porównama po~1o~m rzeki autorka oblicza wysokowialnego z odnKoś~~m P<ttob tyczy wydłużonego prostopadle do
ści względne.
az a z. tez
.erzchni ok. 25 km 2, Wyznaczerzeki pr~stokąta lubd itma Pc;;•tarska bezpośrednio z map t<;>nia graruc plateau . o ona ~ w sokości względne odnoszą się
pograficznych. Obhczo~e więc 1Y eh linij morfologicznych.
do istniejących w ie~e!łte n td:y~h Beskidów Wschodnich wy~
Mapka wyso oset wze.~ wicza (16) przy pomocy metody
konana została przez ~ub.zJd ostek kwadratowych o powierzKrebsa (13)2 na podst~w:t
Je sługiwał się Ormicki: do swej prachni 16 km • Inną me O ą ~od d ł O (21) maleńką mapkę de.cy geograficzno~goskoda~czew oh!dnich opartą na polach około
niwelacyj polskich rtsow .s~ieckich godną uwagi jest mapa,
980 km' .
nowszyc .. prac ~te l d
h Niemiec połnocno-za
a raczej kartogram wysokośc.Sch:e~ier~yi Kallnera (31). W zwię
chodnich, opracowany przez
d ·a· oparcie mapy na jed1 km2 oraz deklarują
źle napisanym tekście autorzy u~asa
nostkach kwadratowych o p~wt~rzc Dl ..
,
się jako przeciwnicy stosowama mterpolacJt.
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f
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z
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3. Zależność długości boku pola kwadratowego
od tekstury terenu.
. b k kwadratu podstawowego nowe
Na sprawę długości .0 u
od
rof Smoleńskiego (33).
światło rżucaią prze~onyw~1,ące ~;ieolap wi~lkości powierzchni
Autor uzasadnił ko~eczno~c ~zat!:enu względnie gęstości sieci
jednostek od stoprua poci!Zt· j tere~ów na których rzeźbę
dolinnej. Tyczy to szczeE, m:. a rzeczna'. Prnf. Smoleński podpr7:~możny wpkłY"; wywrł~t~~~Jania możliwie małych pól podnosi ponadto orueczno c
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stawowych tak, aby mapa służyć mogła do analizy krajobrazu.
Ewentualna generalizacja, wykonana po uprzedniej drobiazgowej
analizie da rezultaty o wiele bardziej odpowiadające naturze
terenu.
Z inicjatywy i pod kierunkiem prof. Smoleńskiego wykonana
została w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
przez jego uczniów cała seria map wysokości względnych poszczególnych części Polski. Wszystkie one oparte zostały na polach podstawowych czterokilometrowych. Opublikowana przez
Gajdę mapa wysokości względnych w kotlinie Nidy (8) daje pojęcie. o urzeźbieniu tego terenu. Najwspanialej jednak wypadły
mapy Karpat Zachodnich, wykonane przez Czorta i Sarnickiego
(4). Uwydatnia się na nich doskonale rzeźba tego górotworu.
Wyniki, osiągnięte przez uczniów prof. Smoleńskiego na mapach

wysokości względnych, stanowią wymowną ilustrację słuszności
jego twierdzenia, iż w razie użycia jednostek regularnych, tylko
operowanie drobnemi polami podstawowemi prowadzi do celu. /
4. Zalety ł wady regularnych pól podstawowych.

Sieć kwadratowa dzieli rozważany obszar na równe co do
wielkości, prawidłowo rozmieszczone pola podstawowe. Od auto~a zależy wybór wielkości boku kwadratu, początku układu

współrzędnych, oraz kątów, które tworzy sieć kwadratowa ze
współrzędnemi geograficznemi. Po zdecydowaniu tych spraw autor działa w sposób zmechanizowany, stosując zgóry przyjętą
konwencję. Sy~tem ten zapewnia jednolitość przy wykonywaniu
przedsięwzięć zbiorowych. Nawet przy udziale większej liczby
uczestników w pracy, dotyczącej znaczniejszej połaci kraju, uzyskać można materiał jednolity i porównywalny. Na tak wykonanej mapie wysokości względnych mogą się uwydatnić pewne
charakterystyczne rysy rzeźby, o ile oparto się na dostatecznie
riiałem polu podstawowem.
Słabą stroną regularnych pól podstawowych jest ich sztuczqQ§ćJ kwadratowa jednostka terytorialna nie posiada oowieiii
oparcia o istniejące formy terenu. W obrębie jednej i tej samej
kratki znaleźć się muszą częstokroć ułamki rozmaitych regjonów
o różnych typach krajobrazu. Nieraz wystarczy przesunąć nieco
sieć kwadratową, lub zmienić kąt, który tworzy ona ze wspólrzędnemi g_eograficznemi, aby obraz rozmieszczenia wysokości
względnych uległ zmianie. Może się również zdarzyć, iż kwadraty o jednakowej wysokości względnej ustawią się w figury
o kierunku sprzecznym z występującym rzeczywiście w terenie.
Ilustrację tej możliwości widzimy na specjalnie dobranym przykładzie na fig. 1. Przebiegają tu w kierunku południkowym dwa
pasy równin: wyżyny (kropkowane} porozdzielane rozległemi nizinami, Rozgranicza je krawędź o wysokości k metrów (Jinja
ząbkowana}. Każdy z kwadratów, w obrębie którego znajdują
się części obu jednostek, ma wysokość względną k metrów. Deniwelacje pozostałych kwadratów są równe zeru. Na rysunku
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widzimy, że te ostatnie ustawiły się w pasy równoleżnikowe,
a więc poprzec znie do głównych, przewo dnich linij ukształtowa
nia powierz chni. Odosob nione małe wzgórza, położone śró d nizin na pograni czu dwu kwadra tów mogą decydować same jedne
o wysokości względnej obydwu pól. W omówionym wypadk u
1mapa wysokości względnych (fig. 1) nie da nam ani słusznych
podstaw do kwestii podziału regjona lnego kraju, ani nie ułatwi
w zoriento waniu się co do ukształtowania powierz chni. V
Na specjaln ie dobrany m profilu (fig. 2) widzimy po prawej
stronie większe, rozłożyste wzgórze OP, oddziel one równiną NO
od występujących po lewej stronie mniejszych urozmaiceń terenu: zaklęsłości MN i wzgórza KL. Granice kwadra towych pól
podstaw owy~h przebiegają tu w równyc h odstępach: A, B, C, D,
E, F, G i H stanowią zatem granice regularn ych powietz.ehni
jednostk owych, w obrębie których szukać będziemy punktu najwyższego i najniższego. Okazuje się, iż otrzyma ne dla poszcze gólnych kwadrat ów: DW, ER, FG, XH wysokości względne są
między sobą równe, ginie zatem jako jednolit a całość góra,
o wysokości względn ej trzykrot nie większej od otrzyma nej WU.
się
Więcej jeszcze: kwadra ty AB BC i CD, w których znajdują
wymają
KL,
wzgórza
niskiego
i
MN
części płytkiej zaklęsło ści
sokość względną równą BZ, większą od WU. Podziel one kawał
kami między sąsiednie jednostk i, równiny nie uwydatniły się
w wysokościach względnych .
Możliwoś ć podziel enia jednolit ego zbocza przez zbyt małe
pola kwadra towe przewidział prof. Smoleński (33). Z tego wła
śnie powodu autor zaleca stosowa nie długości boku kwadra tu
do gęs_~ości sieci rzeczne j.
W obrębie naszego profilu podział na jednostk i naturaln e
nie nastręcza trudności. Wyodrębniamy kolejno w osobne jednostki: równinę LM, zaklęsłość MN, równinę NO i wreszci e
e
większe wzgórze OP. Teraz wyznac zamy wysokości względn
zgodnie
że
się,
dla każdej z naturaln ych jednoste k. Okazuje
z rzeczywistością, wzgórze OP jest prawie 2 i pół raza wyższe
(wysokość FT) od wzgórza KL i kotliny MN (wysokość BZ).
Teren, przedst awiony na fig. 1 da się równie łatwo i naturaln ie
ć
podzielić na jednostk i. Oddziel ne pola podstaw owe stanowi
etrymorfom
i
jednostk
osobne
utworzą
ie
będą wyżyny; krawędz
czne, każda wreszci e z nizin, wzgl. jej części, będzie stanowiła
niezależne pole podstaw owe.
Stosowa nie sieci wielkich kwadra tów zaciera często isnieące w naturze kontras ty, gdyż z założenia już uniemożliwiona
jest lokaliza cja faktów orograficznych. Dla geojlrafji lokaliza cja
jest zagadni eniem kapitalnem. Możliwie dokładne umiejsc owienie badaneg o zjawiska, wz~lędnie ustaleni e granic jego zasięgu
ma zasadni cze znaczen ie dla geograf a.

n·

łzarytmlcza wy•okołcł względnych.

S. Kartog ram a mapa
Większość autorów uważa dane, rozmies zczone w poszcze ·
gólnych kwadra tach, za surowy kartogram, który należy pod-
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.
aby uzy k ć
zcze.nia wysokości
rozm1es
okapę.
r~zf
am
K~rtogr
ych.
względn
granic sztuczn ie wykraja nych jed:os~~kn.kturdln~śc1ą hkanciastych
.aka ra owyc i uzyskan a
zaś z interpol acji mapa izarytm icz
O boperu1ąca łagodnie
I
~a,
krzyw
liniami
wymode lowanem i
milej wpada w oko i ułatwia d em1 o p~ze iegu harmonijnym,
ning (2) oraz Schrepfer i Kall;e/z (~iwa1; 1e. t Je~na~owoż Briitwierdząc, iż kartogr am jest obrazem m ~·~ OSJJą Interpol acji,
Tw' DldJ ~wo nym, ruz mapa,
bęoąca produkt em interpol acji
ter .zer.11e to ';1Ważam za
słuszne. Słabe strony karto ra~u
Ją nad~I, u~terpolacja
pobosta
ś
dokłfd
bowiem nie powiększa
okal1zac1<! nie jest
razhu.
o
t~·
iza~yo
mapach
na
iejszą
poprawn
amu z karporówn
w
icznyc
togramami.
dać interpol acji

i

t

6. Wyodrębnienie regjon 6w.
·
Stosow anie siatki kw d t
1 .
wiek podziałów na regula ~/a ireJ, wzg ędme użycie jakichko luzasadn ione, gdybyśmy chci!Ji ~ pods~a7o"'.e byłoby logicznie
względn.ych o~i':rać podziały regjo!al ~~ kr::~e map wysokości
Na1słuszrue1szem wyda'e · · · d kJ
regjona lnych wprost z map \op~~r~~c~~iy:h O ~!Jki;.anie g!anic
I podz1ałce.
h d
Kazda mapa morfom etryczna jest t Ik
tdopog~a-\
dapy
n~
.
o
z~~c
e°
ffc~nej, na ~tórej się opiera uzysk!n
z nre1 . ane o pow1edruo uogólm a i unaoczn ia. ~obra
wprost skarbnicę materiału charakt e map~ topogra ficzna zawiera
powierz chni rzeibę terenu' Podzia{yzu1ąc~go ~ każdem miejscu
. l'n~ regJ.on">: J~s! sp~awą, wymagającą wzięcia pod roz~a
szczegółów, ?kreślających rzeibę. N!~ł:s~~;;•e w1el~!eJ 1lośc1.gdybyś
my!
hbyś~y,
postąp1
tylko
kraju
lny
oparh podział regjona
jest
Jakie.ro
amu,.
~prkcow
.na
wyrzek
ych
względn
ci
wysokoś
mapa
Wbrew głosom licznych sce t aJąc s1ę ?rzysta1?1a ze zr6dla.
~śmbelak lin~·t twierdzi~,
h
iż nawet w terenac h niżowyc
11 orografira
m.e
.
owodze
z
być
mogą
które
cznych,
1
iczenia
rozgran
do
~zy!e
em
poszczególnych regjonó w (.fO) T
g
regj,~>nal~ych da się najczęści~j u!a~~d ni? f!kiy ~rzet!e grani.~
'!- a11ps~met~11
wzlkg,ędme rzeźby terenu. Oczywiście uwzglęa;;u.
. . mc n ezy 01e
.
Y o same deniwel acje ale i ·
mne, memmeJ ważne element y
'
krajobra zu.

i:i~e:v
t

t

~racy, dotyczącej krajobr azu Polski Ocho;ka (20)
1zar m1czną mapę wysokoś · w.zgI~ d nych', opartą na regularny ch polach 100 km2 W sk t
tuzykc1a .Pól podstaw owych
w postaci tak wielkich k~adrat óuwea
· ś c1·
,. u or
t
·
p a me była w mozno
.
I
rzeźby
nienia
uwydat
na ezy ego
t~jonal ny~h zapo.mocą mapy wys~kiści :::iędJ;~hcbłnju~granic
prze' ą
· ieg!I gramcy osiągnąć może wartość oł1
kwat~~J
pOrzhekąk
owy
owe
podstaw
drat';J, obraneg o za pole
pracy c oc 1e1 zatem
·
gran,ca błędu wynosi 7 km z
zrezygnowała z rozgran iczenia n~pewn~ wsk~tek ~ego autorka
walniając się jedynie wpisaniem na!:e:ei ::ctlen; cif.'onó w, zada-

dodałDao· swytej

k

W
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7. Naturalne jednostki powierzchni (regjony).

W pracy niniejszej odn.oszę bada':1i~ .mor.fomet~yczne do
uprzednio wyznaczonych regJonów, mozhw1e Jednoho/ch pod
względem ukształtowania powierzchni. W tym celu dzielę dany
wycinek mapy topografic~nej na. jednostki P?Wierzchni ta_k, aby
linie podziału czyli granice regJonów, przebiegały wzdłuz zała·
mań spadków: wzgl. krawędzi terenu, albo r.oz~r~njczały równiny
od terenów falistych, te zaś od obszarów .silnieJ pagórkowatych:
Odosobnione dobrze zindywidualizowane wzgórza mogą tworzyc
oddzielne jednostki, podobnie jak dominujące nad okolicą pojedyńcze większe krawędz~e. Nato~iast zespół licznych, wzajemnie podobnych krawędzi, występuJących towarzysko (np. ~rawędzie tarasów w dolinie rz~~~) można łączy1, we wspólną Jednostkę. Liczne z pośród „hniJ genetycznych R: Lucerny (17)
mogłyby służyć za podstawę do rozgrani~za~ regJonalnych.
r
Należy się starać o takie wykrawanie Jednostek morfome:
itrycznycb, aby w obrębie każdej_ stromość stoków, w~sokoś~
względna i ilość zboczy, przypadaJących na 1 km, oraz kierunki
1
i>rograficzne mało się między sobą różniły. Wówczas poszczególne wartości dla wymienionych. ele~entów .~orfometrycznycp
niewiele będą odbiegały od średmch. Od umieJętnego rozgrani~ zenia jednostek zależy w znacznej mierze wartość uzys~a11;ych
l~yników. Oczywiście, :i.e prowadzenie puez autora gramc Jednostek morfometrycznych jest do pewnego stopnia odbicie~ i wyrazem jego poglądów subjektywnych, samo zaś rozgramczeme
może być przedmiotem dyskusji.
.
.
Sądzę, że wykonany prze.z morfologa podział na re~J?nY
stanowi słuszne ramy do rozważań morfometrycznych. UmieJęt
nie wykrawane jednostki ukształtowania powierzchni stanowić
mogą zarazem morfologicznie jednolite całości. Dopiero wewnqfrz
starannie rozgraniczonych regjonów zaczynamy pracę "!orlometrycznq. Odtąd dopiero obowiązuje nas stosowanie przyJętyc~ konwencyj, które zapewniają objektywność przy rachunkowe) charakterystyce każdego regjonu zósobna,
8. Wysokości względne a typy krajobrazów.

W terenach górskich charakterystyka mo~ometryczna opie-

rać się może w znacznej mierze na wysokościach wzgl~d~ychi
urozmaicona bowiem rzeźba gór pozwala na wydobycie 1 za-

akcentowanie kontrastów. Inaczej przedstawia się sprawa analizy morfometrycznej terenów niżowych. Ogromne poła~ie Niżu
Polski odznaczają się przeważnie, jak wi~domo._ ~ałem~ wysokościami względnemi. Aby zatem P.o~dac analizie .rzez~ę powierzchni niżu i sklasyfikować typy JeJ ukształtowama, me wystarczy oprzeć się na jednej tylko, choćby nawet najważniejszej,
cesze morfometrycznej, jaką stanowi wysokość względn!1·
O rzeźbie niżu decydują niejednokrotnie występuJące masowo formy drobne. Rozpatrzmy tu odpowiednie dwa przykła
dy. Krajobraz pojezierny cechuje niezmierna obfitość drobnych
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wzgórz kopiastych, porozrzucanych bezładnie (Fig. 16, A). Prz-Y.
mamy tu niezmiernie wielkie urozmaicenie krajobrazu. Niewielka liczba wchodzących w grę poziomic ma bardzo zawikłany i pogmatwany przebieg. Jasną jest
rzeczą, że w tym wypadku samo podanie wysoko ś ci względnej
nie charakteryzuje nam krajobrażu (por. fig. 3: a i b).
Pocięte stromościennemi dolinami części Wyżu południo
wej Polski przybierają miejscami w planie wygląd koronki brabanckiej. Gęsta sieć .stromościennych wąwozów lessowych tak
dalece jest rozgałęziona, że miejscami sąsiednie doliny stykają
się swemi źródłowemi częściami (Fig. 17, K, L i P}. I w tym
wypadku, podobnie, jak w poprzednim, samo podanie wysokości
względnej nie wystarcza, na · fig. bowiem 3a mamy tę samą wysokość względną, co na fig. 3c, a przecież krajobraz w obu wypadkach różni się zasadniczo. Charakterystyka morfometryczna
będzie przecież znacznie pełniejszą gdy zaznaczymy, że doliny
są stromościenne, a ilość zboczy, przypadających na kilometr,
bardzo znaczna. Na fig. 3 widzimy zestawienie profili bardzo
rozmaitych typów ukształtowania powierzchni o tej samej wysokości względnej. Nasuwa się oczywiście konieczność wzięcia
pod uwagę innych jeszcze pojęć morfometrycznych oprócz wysokości względnej, które pozwoliłyby scharakteryzować rąchun
kowo rozmaite typy ukształtowania powierzchni, ujmując w liczby różne formy terenu.
małej wysokości względnej

9. Pojęcie zbocza.
Forma terenu stanowi jednak pojęcie złożone i jako takie
trudne do analizy, dające się jednakowoż rozłoży ć na składniki
prostsze, mianowicie na zbocza. Jako najprostsze składniki krajobrazu1 będą tu zbocza oraz ich właściwości przedmiotem dociekań morfometryczno-statystycznych. Praca niniejsza oparta
jest na rozważaniach profili, zatem zbocze będzie tu zawsze
występowało w postaci linji. Górną i dolną granicę zbocza stanowić musi zawsze zmiana spadku. Może to być odwrócenie
zwrotu _spadku, (Fig. 4a, punkt y), -lub też zmiana spad.k u w równinę (Fig. 4 b, punkt y), przyczem za równinę uważam zbocze,
o nachyleniu słabszem od 1°/0 • Różnicę wysokości między dolnym, a górnym krańcem zbocza, (t. j. między z i y na fig. 4)
nazywać będę wysokościq zbocza. Odpowiada jej na fig. 4:
prosta z x = h. Rzut x y nazwać można podstawq zbocza, wreszcie
kąt o:, który tworzy Jinja z y z podstawą, jest miarą stromości
zbocza, oczywiście średniej dla danego stoku. Jasnem jest, że
z pomiędzy trzech wielkości: t. j. wysokości, podstawy i stromości, wystarczy znać dwie (np. wysokość i stromość) aby znaleść trzecią (podstawę).

10. Elementy krajobrazu.
Za najważniejsze i zarazem najbardziej charakterystyczne
cechy, decydujące o typie ukształtowania powierzchni, uważam
następujące:

-

183

•

1) wysokość zbocza - pojęcie, odpowiadające
względnej,
2) stromość czyli stopień nachylen ia zbocza,

wysokości

3) gęstość zboczy, inaczej ilość zboczy, przypadających
na 1 km długości profilu, oraz
4) udział procento wy równin w stosunku do ogólnej dłu
gości profilu.
Rozpatrz ymy wszystki e cztery wyróżnione cechy charakterystyczn e krajobra zu po kolei. Podstawową doniosłość, którą
ma wysokość względna dla urzeźbienia terenu, jest powszec hnie
docenian a jeżeli nie przeceni ana.
11.

Stromo,ć

zboczy.

Rolę stromości zboczy w krajobraz ie doceniają należycie
Krebs (15) i Passar.ge (23). Ostatni poświęca spadkom specjalną
mapę w swym atlasie morfologicznym, oznaczając stromość każ
dego ze zboczy zosobna w miejscu, w którem ono występuje.
Nie wiem zresztą, czy mapa Passargego może być nazwana morfometryczną. Ze swej strony nie zamierza m ujmować sprawy
tak, jak to uczynił hamburs ki profesor. Chodzi mi bowiem
o charakterystykę liczbową jednostek powierzc hni, złożonych
nieraz nie z jednej, ale z całego szeregu sąsiadujących ze sobą
form podobny ch. W ten sposób syntetyzując, umożliwiam stworzenie obrazu bardziej przejrzys tego, niż mapa topograficzna,
a zarazem dającego się generalizować i przedstawiać w mniejszej podziałce.

12. Wy•oko ,cl

\

względne

a nachyle nie terenu.

Pojęcie stromości zboczy stosowan e bywa również w morfometrji mis jeziornyc h (z nowszyc h prac np. 11, 29). Dla nas
jednak najciekawszą jest cenna praca o pochyłościach Kamiń
skiej (12). Autorka sporządziła mapy: wysokości względnych
i nachylen ia stoków Wielkopo lski, obie oparte na polach podstawowy ch 30 km 2 (ćwierć arkusza mapy 1:25 OOO). Z porówna nia mapek wynika, że w okolicach o znacznej wysokości wzglę
dnej autorka znalazła również duże stromości stoków i vice-vers a.
Więcej nawet: powierzc hniom o danem nachylen iu terenu odpowiadają pola o określonej wysokości względnej, choć nieco
mniejsze. Z załączonego zaś wykresu (ryc. 21) widzimy, że więk
szość punktów , odpowiadających nachylen iom 1 - 2°, 2 - 3°,
a nawet 3-4°, odpowia da tej samej wysokości względnej 20-40 m.
Na podstawi e pobieżnego zestawie nia obu mapek Kamiń
skiej mogłoby się wydawać, że skoro obie cechy krajobraz owe
zmieniają się zgodnie, odpowiadając sobie w poszczeg ólnych natężeniach, wystarcz y odtąd badać zmienność tylko jednej z nich.
Kamińska stwierdz a nawet, że „nachyle nie w terenie nizinnym
jest funkcją wysokości względnej" (12, str. 86). Istotnie w wielu
184
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formach terenu, zawdzięczających swe powstani e erozji, stromość stoku wzrasta wraz z wysokością względną i to właśnie
ilustrują obie mapki w terenach nad Notecią i Wartą. Ale
autorka sama zauważa, że drobne formy akumulac yjne, w szczególności ozy i wydmy przy małej wysokości względnej mają
dużą stromość zboczy.
Gdybyśmy się przenieśli dalej ku północy, nie znaleźlibyśmy
w krajobraz ie pojeziern ym tak daleko idącej zgodności nachylenia terenu z wysokością względną, tam bowiem na pierwszy
plan wysuwają się właśnie masowo występujące d'robne formy
akumulac ji lodowcow ej. Podobnie rzecz się ma z polami wydmowemi, spoczywającemi w dnach dolin. Jednakże wobec przyjęcia przez autorkę wielkich trapezow ych pól podstawo wych,
do znacznej liczby jednoste k powierzc hni, pokrytyc h wydmam i
musiały się wplątać również skrawki krawędzi wyżyn, podnosząc
tern samem wysokość względną. Uniknąć możnaby tego pomieszani a tworząc jednostki fizjograficzne.
Przejrzen ie mapek morfome trycznych , załączonych do niniejszej pracy przekony wa nas, że zależnoś ć między stromością
stoków, a wysokością względną bywa dość luźna: jednej i tej
samej wysokości względnej odpowiadają nieraz rozmaite stromości zboczy (fig. 14 - 17 i 20). W rozważaniach tych bardziej
jeszcze, niż mapki, pomocne mi nam będą załączone poniżej tabele. Podane są w nich średnie, dotyczące wszystki ch trzech,
interesujących nas w tym wypadku elementó w: długości podstawy
zbocza i, wysokości p, oraz stromości stoków r.
13.

Dlugo,ć

pod•taw y zbocza.
Długość podstawy zbocza stanowi wielkość bardzo charakterystyczną. W naszych tabelach wahają się wartości na i od
115 do 770 metrów, nie licząc górskiego arkusza Wendels tein,
gdzie i = 1226 m. Około połowa średnich długości podstaw waha
się w granicach od 260 do 360 m.
Trzeba zauważyć, że krótkie podstawy często występują
w terenie wydmow ym (Fig. 17, G, a szczególniej fig. 18, X),
długie zaś charakteryzują jednolite zbocza, najczęściej słabo nachylone, lecz ciągnące się monoton nie na znacznej przestrze ni.
Zbocza te, tak bardzo typowe dla środkowej Polski (por. fig.
17 E, H i J) znamionują krajobra z silnie zdenudow any.
Widzimy , że stosunek wysokości zbocza do jego stromości,
wyrażony długością podstawy , bywa rozmaity dla różnych rodzajów krajobraz u. Dlatego też do scharakt eryzowa nia typu
ukształtowania powierzc hni nie wystarcz a badanie samych tylko
wysokości względnych, lecz k.oniecznem jest również uwzględnie
nie stromości zboczy.
14. Metody oznacza nia •lromo, cl zboczy.
Ze względu na odmienną metodę nie można moich mapek
porównywać z załączonemi u Kamińskiej (12). Autorka nie

..,

objaśnia bliżej sposobu, w jaki wybierała z map dane co do
nachylenia terenu, wspomina jedynie ogólnie, że prowadziła
,,liczne przekroje" oraz zapewnia, że uwzględniła „każde ważniejsze wzgórze", prowadząc profile prostopadl e do izohips.
W jakim stopniu autorka uwzględniała „mniej ważne" wzgórza,
czy brała pod uwagę również linie ściekowe (rzeka też przecina
izohipsy prostopadl e), tego nam nie objaśnia. Obawiałbym się,
że „wybieran ie" krzywych profili w miejscach, które się wydają
ważniejszemi, może dać pole do rozlegle pojętego subiektywizmu, jeżeli nie do dowolności.
Uznając konieczność stosowania reguły obiektywn ej, jaką
stanowi prowadzen ie snopów prostych równoległych profili, musiałem się tu pogodzić ze skośnem cięciem spadków przez profile, jako z mniejszem złem. W skutek tego jednak, obliczony
z profili udział procentow y spadków łagodnych jest większy
w stosunku do ogólnej liczby uwzględnianych zboczy, niż u Kamińskiej. Podane w tej pracy wyniki są między sobą porównywalne, choć wszędzie wartości dla zboczy są zbyt małe. Cyfry
podobne do tych, którebyśmy otrzymali, prowadząc profile prostopadle do izohips, uzyskać możnaby z pomnożenia podanych
przezemni e wartości nachyleń zboczy przez właściwy współ
czynnik.

1.5.

Gęstość

zboczy a

gęstość

sieci dolinnej.

Problemem gęstości zboczy jako takim nie zajmowano się
dotychczas w morfometrii. Znajdujem y natomiast w literaturze
częstokroć prace dotyczące gęstości sieci rzecznej, względnie
dolinnej. Rozumiem y przez to stosunek ogólnej długości rzek
(wzgl. dolin), występujących na obranej jednostce terytorialn ej,
do jej powierzch ni. Pierwszeństwo przypada w tej dziedzinie
L. Neumannowi (19), który oparł opracowan ie gęstości sieci rzecznej na mapach 1:25 OOO Schwarzw aldu. Autor używa dorzeczy
jako pól podstawow ych, do których odnosi uzyskane liczby.
Później dopiero inni autorzy obliczają gęstość sieci rzecznej dla
poszczegól nych kwadratow ych pól podstawow ych. W Polsce
pierwszy prof. Romer (27) poruszył sprawę sporządzania podobnych map. W ostatnich latach pojawiły się prace Medweckiej,
Heynar6wny (18) i Czyżewskiego (6), oparte na regularnyc h polach podstawow ych.
Problem gęstości sieci rzecznej, a jeszcze lepiej dolinnej,
jest kwestią tekstury,ta zaś - miarą rozdolinien ia kraju. Gęstość
dolin i gęstość zboczy są pojęciami spokrewni onemi tylko w terenach, w których erozja jest jedynym z ważnych czynników
modelujących. Natomiast tam, gdzie pojawiają się formy akumulacyjne, np. występujące na niżu gromadnie wzgórza morenowe i wydmy, gęstość zboczy jest miarą ogólnego ożywienia
terenu, spowodow anego przez wszelkie czynniki, podczas gdy
gęstość sieci dolinnej wyraża nadal tylko stopień tekstury, czyli
pocięcia erozyjnego .

..,

Odnośnie Polski stwierdzić należy, że mapy rozdolinien ia

oddawać mogą

obszarów
zboczy.
16.

prawdziwe usługi na Wyżu, podczas gdy dla
najbardzie j celowemi byłyby mapy gęstości

niżowych

Udział

równin. Formy

wklęsłe

i wypukle.

W terenie niżowym, na Wyżu Polski, ale i na pogórzach
spotykamy się często ze współistnieniem śmiałych nawet form
terenu naprzemia n z równinami . Przenikani e tych elementów ,
. oraz wzajemne ich zazębianie się krajobrazo we bywa tak kompletne, że o racionalne m ich rozgranicz eniu terytorjaln em nawet
mowy być nie może.
·
Z równinnyc h den naszych rzek niżowych sterczą nieraz
śmiało liczne wydmy piaszczyste . (Fig. 15: R, S, T; fig. 17: G).
Między ramionami wydmowem i widnieją płaty równiny. Rownież
wśród wzgórz pojezierzy spotykamy gęsto wplątane odcinki
płaskich powierzch ni. (Fig. 16: AJ. W obu wypadkach równiny
stanowią powierzchnię względnie niższą, jakgdyby płaską podstawę na którą ponasadza ne są liczne formy wypukłe.
Odwrotnie przedstaw ia się sprawa na wyżynie, pociętej
erozyjnie (Fig. 17: K, L i P). Pierwotna powierzch nia wyżyny
stanowi równinę względnie wyższą. W cięte w nią liczne stromościenne wąwozy tworzą formy wklęsłe. Podobnie rzecz się
ma z niektóremi wierzchow inami pogórskiemi.
·
Udział procentow y powierzch ni względnie równych jest cechą tak ważną, iż uwzględnić ją musimy w całej rozciągłości.
Natomiast zrezygnować trzeba, przynajmn iej na razie, z morfometryczneg o rozróżnienia form wklęsłych i wypukłych.
17.

Rozwinięcie

powierzch ni.

Gdybym miał scharakteryzować typ ukształtowania powierzchni przy pomocy jednej tylko wielkości, nie wahałbym się
wybrać rozwinięcie powierzchn i. Pod nazwą tą rozumiem stosunek powierzch ni fizycznej czyli rzeczywist ej do jej rzutu. Powierzchnię fizyczną obliczać możemy niekoniecz nie przy pomocy
mozolnych badań wszystkich izohips metodą Finsterwaldera (7).
Znacznie prostszy sposób podał ostatnio Chester K. Wentworth
(37). Zresztą podobne rezultaty osiągnąć możemy przez profUowanie. Stosunek profili (narysowa nych przy nieprzewyższonej
podziałce pionowej) do ich rzutów jest miarą rozwinięcia powierzchni.
Rozwinięcie powierzch ni równiny jest równe jedności. Dla
terenów niżowych różni się ono zazwyczaj ledwie o tysiączne
od jedności. Mimo tak małych różnic bezwzględnych, zachodzących między rozwinięciem powierzchn i różnych typów krajobrazu niżowego, są to liczby bardzo charaktery styczne i mogą
być z powodzeni em używane za podstawę przy klasyfikacji typów ukształtowania terenu. Dla przykładu podaję, że rozwi-
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nięcie powierzch ni kanjonu Kolorado (mierzone według profili
z mapy amerykańskiej 1:48 OOO) wynosi około 1112. Jest to rozw1nięcie wielkie, podobne do właściwego śmiałym formom
alpejskim.
18. Róża kierunków .
Przebieg kierunków orograficzn ych stanowi nieraz ważny
składnik krajobrazu . Wiadomem jest powszechn ie. jak charakterystyczn emi są kierunki pasm NW - SE części Karpat wschodnich. kierunki NWW - SEE dla P.aleozoicznej części, a NW - SE
w ~ezozo!cz nych. pasm~ch gór S~ętokrzy.skich, dalej nadające
swoiste piętno k1erunk1 NW - SE 1 N - S na Podolu. W krajobrazie. niżowym charakterystyczną kierunkowość nadają zespoły
drumlinow e.
Przed przystąpieniem do badań morfometrycznych przeprowadzam przez każdą z jednostek zosobna równoległy pęk profili. bacząc, aby przebieg ich był prostopadły do przeważających
kierunków orograficznych. Często się zdarza. iż wraz ze zmianą
kąta, który tworzy profil z ramką mapy I zmienia się i gęstość
zboczy. Aby zbadać tę zmienność, przeprowa dzamy na mapie
próbne profile, tworzące z ramką mapy (lub z południkiem)
kąty: O°. 30°, 60°, 90°. 120° i 150° (Fig. 5). Obliczamy kolejno dla
każdego z tych kątów ilość zboczy i uzyskane w ten sp_osób
wartości wstawiamy w układ współrzędnych biegunowy ch. Utworzy się figura, którą proponuję nazwać „różą kierunków " {Fig. 6).
Kąt 1 przy którym profil przecina największą ilość zboczy. jest
dla nas miarodajny : profil przebiega bowiem prostopadl e do
przeważających kierunków orograficznych. Odwrotnie zaś, najmniejsza ilość przeciętych zboczy oznacza. że profil jest równoległy do panujących w orografii kierunków .
Oczywiście, że
w wypadku, zilustrowa nym na fig. 5, kierunki są wyraźne i sporządzanie ,,.róży nie jest ·potrzebne do ich wykrycia. Często
się jednak zdarza. iż trudno wprost z mapy ocenić 1 który z kierunków dominuje. W obszarach górskich lepiej oznaczać na
róży kierunków zamiast ilości zboczy, przeciętych przez poszczególne profile. sumę wysokości zboczy, przeciętych przez
każdy z profili. Idea wszakże róży kierunków pozostaje i w terenach górskich bez zmiany.
Zamiast zadowalni ania się stosowanie m snopu profili jednego kierunku. możnaby oczywiście, celem usunięcia wszelkiej
przypadkowości, prowadzić badania morfometr yczne wzdłuż dwu,
(lub nawet większej liczby) wzajemnie przecinających się snopów profili.
19. Rozróżnianie zboczy I równin.
11

W pracy tej opieram się na analizie map. przerobion ych
z materiału rosyjskiego (z wyjątkiem arkusza W endelstein) . Odstęp pionowy izohips ciągłych wynosi tu 4,26 metra. Jeżeli profil przecina parokrotni e z rzędu jedną i tę samą izohipsę (Fig. 7)
biorę pod uwagę tylko pierwsze (A) i ostatnie (B) przecięcie,
odległość zaś między nie1' (AB) uważam za odpowiadającą
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równinie. Podobnie za równinę uważam każdy odcinek profilu.
pochylony mniej. niż na 1°/o w stosunku do poziomu. O zboczu
mówić można tylko w miejscach. w których profil przecina conajmniej dwie z rzędu kolejne izohipsy (np. X metr. i X+ 4,26m;
na fig. 8: EF) i to pod warunkiem . że odstęp poziomy między
niemi jest mniejszy. niż stukrotna wysokość cięcia izohips. Np.
na fig. 8 będzie mowa o zboczu w naszem znaczeniu słowa.
gdy EF< 426 m, lub gdy FG< 426 m.
Jeśli na zboczu, śród izohips. opadających statecznie w jednym kierunku. zdarzy się między dwiema sąsiedniemi izohipsami
,odstęp, większy od 426 metrów. to odpowiedn i odcinek traktuję
jako równinę (Fi~. ~. CD), części zaś profilu, położone powyżej
(BC) i poniżej (DE) uważam za oddzielne zbocza. Podobnie płas
kie dna dolin (Fig. 10, GH) oraz równe wierzchow iny (Fig. 11,
LM), przecinane 'przez profil, uważać będę za odcinki równinne.

+·

20. Analiza morfome tryczna na przykładzie
arkuHa Wendebt eln.
Opisane powyżej zabiegi morfometr yczne • . choć przeznaczone dla terenów niżowych, dadzą się zastosować również
w obszarach górskich. Aby zaznajomić czy.telnika ze sposobem
pracy, zaczynam objaśnienia od łatwiejszego przykładu, którego
dostarcza nam właśnie górski arkusz 92 W (Wendelstein) bawarskiej mapy 1:50 OOO. Izohipsy podane są tu (Fig. 121 I) co 100 m,
a tylko w miejscach, mogących nasuwać wątpliwości, zachowałem również izohipsy dwudziesto metrowe.
. Snop równoległych profili poprowadziłem. zgodnie z kierun~1em południka, co 1 km. Weźmy pierwszy od zachodu profil
1 prześledźmy wartości zboczy od połqdnia ku północy. Wznoszenie się zboczy, albo stoki oznaczam znakiem +, opadnie zaś 1
czyli przeciwsto ki - znakiem - . Odczytujem y kolejno nastę
pujące ilości izohiDS: (Fig. 121
a) 7 X 100 + 4 X 20;
b) 5 X 100 + 4 X 20; c) 4 X 100 + 1 X 20;
d) 4 X 100 + 3 X 20;
e) 3 X 100 + 2 X 20;
f) 2 X 100;
g) 7 X 100 + 1 X 20;
h) 3 X 100 + 2 X 20;
i) 2 X 100 + 4 X 20;
k) 4 X 100 + 3 X 20;
Ogółem zatem profil przeci~ 10 zboczy. Suma wartości izohips.
wchodzących wskład zboczy od a do k wynosi 4580 metrów.
Aby otrzymać rzeczywistą sumę wysokości zboczy, należy odjąć
od 4580 - 10 izohips stumetrow ych, ponieważ obliczałem dla
u~rosz~zen~a ilości izohips, a nie ilości odstępów pionowych
!111ę~zy1zoh1psowych. Dla każdego zatem zbocza mamy o jedną
1zoh1psę za dużo. Ogólna suma wysokości zboczy. przeciętych
przez pierwszy profil. wynosi 3580 m. 1).

m -

') Czytelnik zechce wybaczyć tak szczegółowy opis wielu spraw elementar!1ych. Poniewat jednak opisywane pojęcia mogą być ujmowane w sposób roz~atly, przeto bHtsze omówienie przyjętych reguł konwencjona lnych uwatam za
niezbędne . Brak podobnie szczegółowych objaśnieó 1prawia. te Hczne prace
morfometrycz ne wymykają się wogóle z pod kontroH czytelnika.
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W zupełnie podobny sposób obliczyć można wartości zboczy dla następnych przekrojów. Ogółem na wszystkich 7 profilach mamy 50• zboczy. Suma izohips wynosi 27240 m, po potrąceniu zaś jednej izohipsy dla każdego stoku otrzymamy sumę
wysokości wszystkich 50 zboczy w ilości 22240 m. Ponieważ
ogólna długość profili, zmierzona z mapy, wynosi 61,3 km (w tabeli: rubryka f), przeto gęstość zboczy wyrazi się cyfrą:
5
~tj0i:v = 0,82, którą w tabeli wpisujemy do rubryki m. Podobnie
'
, d mą
• wyso k osc
, , zb ocza: 22 240
b m = 445 m (rub ry·
oznaczamy
sre
50
I.
)
Ś
d
'
dł
'
'
·
d
t
z
oczy 61zboczy=
1226 m
' 3 km
,na p, oraz re nią
ugosc Jego po s awy:
50
(rubryka i w tabeli). Z podzielenia dwu ostatnich wartości otrzymujemy średnią stromość zbocza w setnych: 1 '7n = 36,3°/0 (rubryka r w tabeli). W ten sposób nasze obiiczenie zostało wy·
konane bez potrzeby rysowania profilu.
Wysokości względne terenu, obliczone dla pól regularnych
o powierzchni -1 km 2, mają wartości .,zbliżone .do otrzymanej powyżej średniej wysokości zbocza. Srednia wysokość względna
powinnaby być wyższą nieco od średniej wysokości stoku, obliczonej przeze mnie, ponięważ nie uwzględniałem kot, lecz poprzestawałem na izohipsach dwudziestometrowych. Pozatem pojęcia: wysokości względnej i wysokości zbocza odpowiadają sobie naogół cyfrowo.

'

.

W wypadku, jeśli na danym obszarze występują dwie kategorie wielkości form powierzchni ziemi, np.: większe, rozło
żyste wzgórza, usiane drobniejszemi wypukłościami, lub pocięte
drugorzędnemi wąwozami, może zajść potrzeba dwukrotnego
analizowania, przyczem przy każdej z analiz weźmiemy inny
odstęp pionowy między izohipsami. Przy pomocy bowiem małej wysokości cięcia wyłowimy, jakby gęstą siecią, drobne formy
terenu. Przeciwnie, duży odstęp pionowy między izohipsami,
działając jak rzadkie sito, przepuści formy drobne, zareaguje
zaś tylko na większe .
22. Przykład z arkusza ,,Kielce".

Bierzemy następny zkolei nieco trudniejszy wycinek arkusza „Kielce" polskiej mapy 1:100 OOO. Izohipsy ciągłe (innych nie
wrysowano na fig. 14, II) biegną tu co 4,26 m.
Dzielimy teren na jednostki morfometryczne, dbając o zachowanie jednolitego charakteru każdej (Fig. 14, I), Pasma górskie wyodrębniamy osobno (A, B i C), oddzielnie zaś traktujemy
dno dolinne (E). Ponieważ kierunki orograficzne we wszystkich
jednostkach są naogół równoległe, przeto nie tworzymy oddziel-
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21. Postępowanie w wypadku wspóUstnienia
form wielkich z drobnemi.

Tabela I

c

d=c· b e=4·26Xd

f

Fig. 12. Wycinek z arkusza Wendelslein West, 92.

1 : 50 OOO

Fig. 14'. Wycinek z arkusza Kielce (pas 45 słup 31)

1 : 100 OOO
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nych sieci profili dla każdej, lecz przecinamy cały wycinek mapy wspólny~ snopem pro~li (co 1 km), poprzecznie do kierunków orog~aficznych. Profile tworzą z południkiem kąt 340,
.
}~otuJ.emy ":" odpowied~ich miejscach profili (Fig. 14, III)
ilości i~ohips, ~io~ących udział w każdem zboczu, odgraniczając
staranme od s.1ebie podstawy poszczególnych zboczy. Wartości
~la stokó~. pisze.my pod, .dla przeciwstoków zaś - nad profiJem. Częsci profil.u,. odpowia~ające. pochyleniu mniejszemu niż
1 /o, z~znaczamy )mJą pogrubioną Jako równiny. Dalsze obrachunki uskutec~niam~ dl~ ~aż~ej z jednostek (A, B, C, D, E)
zos~bna. SumuJ.e my ilo.ści , izohips (w tabeli rubryka c), odej·
muJąc zaś od teJ sumy tlo~c z~oczy (b), otrzymujemy ilość pionowych .od~tępów międzyizob1psowych (d). Mnożąc ją przez
wysokośc cięcia = 4,26 m, otrzymamy ogólną wartość wysokości
• zboczy w metrach (w tabeli: rubryka e).
. NastęJ1n.ie obliczamy, pod<?bnie jak w przykładzie poprzedn!m, gęstośc .~boczy, przypada1ących na 1 km profilu (m) i śre.
dmą wyso.kośc zbocz.a (p}. Ale w niektórych jednostkach na
s~eg~ wycm~a (B, D i E) oprócz terenów falistych wyróżniliśmy
row~my.. Mierzym~ długość ich 1" obrębie każdej z jednostek
(g). i obhcza~y u~~iał pro~en!owy równin w stosunku do ogóln~J długości profili, przecma1ących dany regjon (k). Różnica
m!ędzy ogólną dłu~?ścią profili (/J, a długością równin (g) odpowiada , terenom fa~istym, czyli poprostu zboczom. Dzieląc ich
długośc (h) .Przez hc~bę zboczy (b), otrzymujemy średnią długość
podstaw~ h), która Jest nam potrzebna do obliczenia średniej
stromości zbocza (r).
Podobnie jak z arkus~':m „Kielce", postępujemy z wycinkami
n!lstępnych arkuszy polskie) mapy 1:100 OOO. Dzielimy je na regiony wedłu~ ~k~ztałtowania powierzchni i kreślimy profile co
1 km ~a kazdeJ Jednostce zosobna, prostopadle do kierunków
orograficznych.
23. Sygnatury morfometryczne.
Uzyskane wyniki, dotyczące wszystkich czterech cech morfometrycznych,. grupuje~y w odpowiednie klasy. Odróżniamy
przedewsz.ystkiem rówmny, zaznaczone jako pola białe, od terenów ~ahstych, zakre~kow~n_vc~. O równinach mówimy, gdy
s~omo~c zbocza wynosi mnteJ mż 1°Io, lub gdy wysokość stoku
me . osiąga 4,26 m. Wówczas oczywiście gęstość zboczy jest
równą zeru, a udział równin wynosi 1OOO/o.
Stromość. zboczy oznac~am symbolicznie pochyleniem kresek, po~r.vwa1ących daną Jednostkę. Im większe pochylenie,
tem stl!}teJszą oznacza stromość. W celu oznaczenia rozmaitych
g~stości zboczy,. zastosowałem skalę różnej szerokości odstępów
między kreskami. W ten sposób zagęszczenie kresek (odwrotność ~zerokości odstęp'!~ jest tern większe, im znaczniejszą jest
gęstośc zboczy. Grubosc zaś stosowanych przeze mnie kresek
zależy od wysokości zbocza: dla małych wysokości zboczy sto· 192
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suję
dają

cienkie kreski, odwrotnie zaś wysokim zboczom o~pow~akreski grube. Biała przerwa POJ?rzeczna,. przerywaJąca Jednolitą ciągłość kresek, oznacza udział rówmn w stosu1:1ku do
ogólnej dłuj!ości profilu. Przerw~ ta wzrasta wraz. z P?Większa·
niem się udziału równin, natomiast czarne kreski maJą zawsze
tę samą długość 12 mm. Szczegółowe objaśnienie przyjętych tu
sygnatur widzimy na fig. tą.
Po należytem przyswo1emu sobie skah znaków,.przeJśc na·
leży do zapoznania się z mapkami morfometrycznem1. Powstał~
· one ·w wyniku zakrycia od.powiedniemi sygnaturami J?Owie~zchn!
naszych jednostek terytorJalnych, zgodme z cyframi, wz1ętem1
z załączonych tablic.
.
Na wycinku z arkusza „Kielce" (fig. 14, I) g~ube kreski. zaznaczają wyraźnie wysokie pasm~ górski': (A, B i C), ?padaJące
stromemi zboczami, jak o tern świadczy silne nachy~eme kre~e~.
Pasma pooddzielane są terenami o zboczach znaczme łagodmeJ
szych i niższych (D i E).

.
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24. Morfometrja okolic Przasnysza.
Zastosowanie przedstawionych metod do terenów niżowych
widzimy ·na trzech dalszych wycinkach, ilustrujących rzeźbę te·
renu . z okolic Przasnysza, Wilna i Puław. Na tych terenach
występują obficie, miejscami nawet masowo, form~ drobne. Mapa topograficzna umożliwia nam szczegółową analizę .form, mor·
fometryczna zaś może dać obraz do pewnego stoprua syntetyczny. Nie zaznaczając każdej poszczególnej formy zosobna, mapa
taka daje rysy charakterystyczne dla całego. zespo.łu.
Białe plamy na mapce morfometryczne) okolic Przasnysza
(Fig. 15) oznaczają równinne dno niecki Kurpiowskiej. W szcze~ólności jednostka C stanowi niemal idealnie płaskie dno dolmy
Orzyca, oddzielone od reszty niecki (U, W, Z) potężnemi grupa·
mi wydm (R, S, T), rozrośniętemi na tarasie. . Jednostk9: R, pokryta mniej typowemi, częściowo zniszczonem1 wydmanu, cec~owana jest niewielką gęstością i stromością zboczy. Natom1as!
gruQa T wyróżnia się o~ otocz':nia ~ywszym reliefe~. Jednostki
A, D, K. M i N stanowią części wyzyny dyluwJalneJ. Obszary
M i N ukształtowane są najbardziej spokojnie, w jednostce zaś
K dostrzegamy pewne ożywienie reljefu. Obszary E i P st8!1owią wyspy-świadki wyższego poziomu, sterczące z dna doh?Y·
Najbardziej jednak zwracają naszą uwagę moreny czołowe G 1 L:
Chaotyczne rozrzucenie wzgórz morenowych uzyskało tu swóJ
wyraz w znacznej grubości kresek lub gęstem ich skupieniu.
25.

Przykład

morfometryczny z okolic Wilna.

O wiele bardzie~rozmaicony obraz przedstawia wycinek
z arkusza „Wilno" (Fig. 16). Czarna północ przeciwstaw~a s!ę j~snej, południowej części arkusza. W ten sposób przeJaw1a ~1ę
istniejący w naturze kontrast, stworzony przez sąsiedztwo poJeWladomoj cJ Sł. Oeov. 13.
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Fig. 16. Wycinek z arkusza Wilno (pas 30, słup 40) 1 : 100 OOO
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zierza (A) z obszarem sandrowym (P). W miarę oddalania się
ku południowi przybiera sandr coraz spokojniejsze formy (R) .
Podobnie łagodnemi kształtami odznacza się dawniejsze (a zarazem wyższe) plateau dyluwjalne (F). oraz tarasy pradoliny (J i K).
Odczytujemy z łatwością, że pojezierze A ma wielką gęstość,
stromość i wysokość zboczy. Pomiędzy czarne jednostki A, Di E
wciśnięty jest jaśniejszy regjon B. Jest to dolina Wilii. Jedyne
niemal urozmaicenia jej dna stanowią liczne strome krawędzie
jej tarasów. Na sąsiedniej jednostce C krawędzie te osiągają
większą wysokość. w obu zaś (tj. B i C) procent równin jest
·znaczny. Jednostka E, czyli t. zw. góry Ponarskie, jest stromą,
wtórnie pociętą wąwozami krawędzią erozyjną. wzdłuż której
stara wyżyna F opada ku dolinie Wilji B i C. Stromość stoków,
gęstość i wysokość zboczy są tu bardzo znaczne. Jednostka D ma
olbrzymio urozmaicony reljef, gdyż ozdobiona jest nietylko Hcznemi wzgórzami morenowemi jak A. lecz ponadto porozcinana
jest gęsto i głęboko wciętemi dolinkami dopływowemi Wilji. Oba
te czynniki, sumując się, doprowadziły urzeźbienie terenu do maximum. Dwa ciemne pasy, przebiegające z południa ku północy,
zamykają pradolinę dyluwjalną. Wyższe tarasy J i K, o spokojnej
rzeźbie, mają spadek ku południowi, gdyż w tym kierunku odpły
wały wody podczas dyluwium. Niższy poziom H odznacza się
żywszą rzeźbą i prowadzi wody w odwrotnym kierunku, t. j. z S
na N. W cięta weń jednostka O, wąwóz o stromych ścianach,
jest efektem dQstosowania się rzeki W aki do swej nowej podstawy erozyjnej w dolinie Wilji.
Jednostki L. M i N składają się tylko z jednej krawędzi
o jednolitym spadku każda. Krawędzie te musiałem wyodrębnić
w oddzielne jednostki, dołączone bowiem do któregokolwiek terenu sąsiedniego, spowodowałyby wytworzenie liczb średnich,
które nie byłyby charakterystyczne dla żadnej z części składo
wych. Aby zachować czystość i wyrazistość morfologiczną, należało wyodrębnić obie krawędzie. rezygnując w tym wypadku
z przesadnego syntetyzowania. Zarzut, że mapa moja upodabnia
się w tern miejscu do mapy stromości stoków Passarge'go (23).
nie byłby słuszny, ponieważ uwzględniono tu nietylko stromość
stoków, ale i trzy inne niemniej ważne cechy morfometryczne.
Gdzie tylko okazało się to możliwem, łączyłem krawędzie z są
siedoiemi terenami falistemi względnie rówoinnemi. Tak op.
postąpiłem, łącząc tarasy i ich krawędzie w dolinie Wilii w jednostki terytorjalne o „krajobrazie tarasowym" (B i C).

-

26. Morfometrja okolic

Puław.

Podobnie jak Wilno. arkusz Puławy jest terenem silnych
kontrastów morfologicznych. Po środku bieli się ciągnąca w kierunku południkowym jednostka C czyli przełomowy odcinek
doliny Wisły o dnie wyrównanem. Na zachód od Wisły widzimy
skrawek wyżyny. po wschodniej zaś dostrzegamy wielką rozmaitość form. Z łatwością zauważamy linie tektoniczne. przebiega-
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jące z NWW na SEE. Dyzlokacje te odgraniczają tereny o niebywale bogatej rzeźbie wąwozów lessowych od spokojnych wyżyn kredowych na południu i dyluwjalnych na półpocy.
Jednostki K, L i P przedstawiają maximum urzeźbienia erozyjnego. Szczególniej godną uwagi jest wielka gęstość zboczy,
oraz ich stromość i znaczna wysokość. Obszary te pokryte są
lessem w przeciwieństwie do terenów pozostałych, które powłoki
lessowej są pozbawione. Jednostki N i R zawdzięczają dużą
wysokość zboczy okoliczności, iż w skład ich wchodzą strome
krawędzie doliny Wistr~ Na północy dostrzegamy łagodną rzeź
bę jednostek D i F. W ciśnięta między nie jednostka G zdradza
znaczne stosunkowo
ożywienie, obejmuje bowiem grupę wydm
piaszczystych 1}.
27. Zdjęcie morfometryczne terenu nieskartowanego.
Opisane wyżej metody analizowania form terenu mogą mieć
zastosowanie również podczas podróży badawczych w obszarach
nieskartowanych. Podczas wypraw naukowych najczęściej niema
możności wykonywania dokładnych zdjęć topograficznych. Możria
jednak sporządzać kosztem niewielkiej tylko straty czasu przy
pomocy lekkich przyrządów szereg pomiarów, wystarczających
do wykreślenia mapy morfometrycznej.
Również w krajach równinnych, nie posiadających map topograficznych w większej podziałce zdjęcie morfometryczne może
oddać duże usługi. Na podstawie zwykłych map hipsometrycznych o małej skali niepodobna wyrobić sobie sądu o rzeźbie
niżu, nieraz bardzo urozmaiconej zespołami form drobnych.
Rozległe powierzchnie Kanady nie są jeszcze wogóle zdjęte.
O rzeźbie tych terenów mamy tylko ogólnikowe pojęcie. Obszary
te dałyby się przeważnie dobrze scharakteryzować przy pomocy
zdjęcia morfometrycznego. W znacznej części są to tereny
o krajobrazie pojeziernym, oraz obszary, gdzie pocięte rynnami
połacie równin przeplatają się ze śmiało sterczącemi wzgórzami
morenowemi.
Pampa, rozległe bezleśne połacie Argentyny, przykryte lessem, miejscami pocięte są gęstą siecią stromościennych wąwozów,
które nadają tym powierzchniom swoiste piętno. I tu również,
podobnie, jak w Kanadzie, zdjęcie morfometryczne pozwoliłoby
na dość szybkie scharakteryzowanie typu ukształtowania powierzchni, uimuiąc gęstość zboczy, ich stromość, wysokość
względną i udział równin •}.
.
Jasną iest rzeczą, że dopiero przez wykonania solidnego
instrumentalne~o zdjęcia topograficznego uzyskać można rzeczywistą znajomość form terenu. Liczne jedn.a k obszary, nawet
Ze wz~lędu na szcze~ólne trudnoki w odczyłvwa~iu zagęszczonych
)
izohips posługiwałem się arkuszami mapy 1 : 25 OOO: XXVI, 11 , E. F. H. I.
1
W Argentynie zdjęcia w skali 1 : 200 OOO istnieją tylko w niektórych
)
okolicach większych miaet, oraz w nielicznych terenach, szczególniej wdnych
gospodarczo.
1

'

ł

two dostępne i kulturalne nie mają dotychcząs zdjęcia top?;aficznego. Sądzę, że w ta~ich tere~ach _łatwe postępow.an~e
morfometryczne wyprzedzać winno solidne 1 kosztowne zd1ęc1e
topograficzne.
28.

Przykład zdjęcia

morfometrycznego.

W celu zilustrowania przebiegu same.go P?miaru. załączam
(Fig. 18, II). Pom1arow1 ulegaJą w ly~
dk grzędy wydmowe. Dzielimy teren wzdłuż natura neJ
.wyp~cy uAB na dwie jednostki: falistą X i równi~ną Y. _Oczygr.~n~e że tylko badanie pierwszej będzie dla nas mteresu1ącem.
D~~~n'ują tu dwa kierunki orograficzne, odpowiadające obu ramionom wydm.
·
· GH
b· g ·
, . prze 1e. aJące
Wytyczamy w terenie profile CD, EF 1.
w odstępach kilometrowych, poczem ~osuwaJąc ~1ę wzdłuz lyc~
prostych mierzymy i zapisujemy koleJno znalezione w_y_sokośc1
(w całkowitych metrach} i stromości dla każdego . ze z.boc,zy
zosobna) Fig. 18, III). Również mi~rzymy długości odcmkow
równinnych. Pozostałe podstawy <_>bhcz~~y rac~unkowo.
Po opracowaniu całej długości profth, przehczamy uzyskane
wyniki podanym wyżej sposobem na da~e morfom~tryczne, po:
czem stosując przyjętą skalę znaków (F1g. 13) mozemy sporzą
dzić mapkę (Fig. 18, I).
d
·
· · t
Znany fakt asymetrji zboczy wydm .. uw~ atma s1~ i ym
razem, stoki bowiem mają spadek znaczme większy, mz przeciwstoki. Widzimy, jak w wypadku typowych wydm p1~sz.czy1ych
przy małej wysokości zbocza (11,6 m) mamy do czymema z uż~
stromością (ponad 10 °/0 ), oraz gęstością zboczy, wy~oszącą ~z
3,45. Pomimo tak znacznego ożywienia terenu, udział równm
tu

odpowiednią próbkę

sięga aż

60°/o,

29. Wykres morfometryczny.

Prócz notowania na szkicu (Fig. 18, III), stosować moż~~
uzyskanych wielkości w. wyk~~s. Aby spor~ądzic
taki wykres, bierzemy prostokąt z :papieru !111.hme~rowego (Ftg, 19}.
U dołu rysujemy linję poziomą, meco wyzeJ umieszczamy prcstą,
pochyloną na 1 °/0 w stosunku do poziomu, w tym s~y~ odstę~
pie kreślimy wyżej linję, tworzącą z poziomem kąt 2 /o, 1 t: d., az
do kąta, odpowiadaiące~o prze~idywanemu maksymalnemu na. . h
chyleniu zbocza w danym tereme. .
.
h ł h
Pomiary odkreślamy w obrane1 s~ah .na 1m1ac poc Y yc
naszego wykresu, zależnie od stromości zm1erzo~ego kąta. Pr~y/puśćmy, że znaleźliśmy z pomiarów: nachylen!e zbocza 16 o,
Wyszukujemy na naszym wykresie (F1g. 20). ramię_ AC, two~z:'ce
kąt 160/0 z poziomem. Poziomą, odpowiad:11ącą teJ poc~yłeJ Jest
linia AB. Oprócz kąta nachylenia zmierzyhśmy. wys<_>kośd z~:kt~
która wyraża się w skali jako 14 mm. PosuwaJąc s1ę .0 . P AC
A na prawo szukamy takiej pionowej między ram1emem
wkreślanie

a podstawą AB, której długość wynosiłaby 14 mm. Jako taką
określamy prostą BC. Wobec tego AB odpowiada podstawie
zbocza. Długość
podstawy AB przenosimy na ramię kąta o na0
chyleniu 16. /o i z.aznaczamy jako odcinek AD. Podobnie postę
PUJemy z u~nemi ~ąt~~i 12 °/0 , 14 °/0 , 17°/0 i t. d. Z łatwością
odczytamy metyl~o ilosc zboczy, odpowiadającą każdej stromości
stoku, ale rówmez ogólną długość podstaw i wszystkie wysokości
~boczy.. DJa poró~n.ania wkreślić możemy krzywą, odpowiadaJącą zmiame długosci podstaw przy różnych kątach nachylenia
zbocza dla stałej wysokości stoku.
Gd~byśmy chcieli zaakcentować różnicę, zachodzącą między
stromością ~toków {+ ) i. pr~eciwstoków {- ), widoczną w wypadku
wy~ _na fi~. 18, moghbysmy nasz wykres u. .zupełnić, dodając
pomzeJ poziomu dr~gą,. dolną połowę wykresu, symetryczną
w stosunku do górn~J (Fig. 19). W górnej połowie oznaczalibyśmy
wówczas tylko stoki {+ ), w dolnej zaś - same przeciwstoki (- ).
30. Mapy morfometryczne w mniejszej podziałce.

Załączone tu mapki . morfometryczne zostały opracowane
prz~stoso~ane do skal~ 1: 100 OOO, aby ułatwić porównanie
z wycmka~i map topograficznych, na których rozważania oparto.
Jednakowoz ~apy morfom.etrycz?4: zasadniczo przeznaczone są
do wykreślama w znaczme mnie1szych podziałkach. Właśnie
mapa. Jaka, sporządzona ~ i;nniejszej podziałce może należycie
spełmc . s~ą rolę, uzupełma1ącą w stosunku do mapy hipsometryczn~J, mformu1,c o. rozmieszczeniu typów krajobrazowych.
Albowiem na mapie hipsometrycznej w małej podziałce niepodobna. zaznaczyć form drobnych, choćby one występowały masowo i d~cydow.ały o k:aj~brazie. Nie chcąc form tych pomijać
przy zmme!szanm podziałki mapy, musimy się zgodzić na zmianę
oznaczeń hipsometrycznych' na morfometryczne.
P~zejśfie o~ ~ielkiej P?dzi~łki do małej wymagać będzie
odpowie~nio poJęteJ g~nera!i~aCJI, przyczem,. zależnie od skali
d? któ~eJ ~apa m~ hyc zmme1szana, może zaJść potrzeba łącze
nia sąsiaduJących Jednostek w większe.
31. Mapa typó w ukaztaltowanJa po wierzchni
niżu Polaki i t . d.

. . Chcą<: dać obraz rozmieszczenia krajobrazów na obszarze
m~u Polski,. o~ra<:ował~m w r. 1928 odpowiednią mapę_J39). OperuJę tam p0Ję~1a~i, zbhżonemi do morfometrycznych. Wyróżniam
ska!ę urozmaice!"a. terenu poczynając od równin, a kończąc na
kraJobr.azach P~Je.ziernych. Pojedyńcze strome zbocza oznaczyłem ściśle w m1eJscach, w których występują. Natomiast całe
grupy kraw~dzi, tworzące j~dnolity typ krajobrazu, zostały oznaczone łączme przez zakrycie całeJ odnośnej powierzchni.
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Dla tak wielkiego obszaru, jak objęty mapą, ni! byłem
w możności przeprowadzenia ścisłej analizy rachunkow~J· Typy
krajobrazowe zostały wyróżniane w~ros~ na podstawie obserwacyj map i terenu. P rzy tworzemu Jednak typów zostały
wzięte pod uwagę najważniejsze cechy morfometryc~ne: wys?kość zboczy, stromość spadków,. gęstość z~oczy, udział równm
i kierunki orograficzne. Paraboliczne wzgorza wydmowe uzyskały oddzielną sygnaturę.

32.

Z akończenie.

Dalsze udoskonalanie badań morfometr}'.cz~ych doprowadzi~
winno do znalezienia możności na ty!e .As;isł~ charakteryst.yki
li~owej terenu aby danemu .wzorowi odpowiaclał tyllio ściś e
""Określony morfo~etrycznie tJl? uk_ształtowania_Rą.wierzchm i vice-1
versa. Oo pilniejszych na eżalyby SJ?raw~ cyfrowego . u,ęc~a
Icsztaftu naszej typowej wydmy parabohczneJ, oraz rozróznteme I
powierzchni wklęsłych od wypukłych, cz~g? ż.aden z. dotyc~cza! \
podanych sposobów, a nawet mapa rozwmięc1a pow1erzchm dac /
k
ł
·
nie może.
Dając w małej podziałce charakterystykę u szJa towama
powierzchni niżowej, mapa morfo~etryczna m?że byc .pomocni
zarówno przy ogólnych rozważamach morfologicznych, Jak przedewszystkiem przy badaniach, dotyczących wpływu ukształ.towa
nia powierzchni na człowieka, w szczególności zaś na osadmctwo.
Oczywiście, że dla antropogeografa będzi~ ~nacznie bardziej pomocną mapa, opracowan~ na pod~.taw1e Jednostek naturalnych, niż obraz, uzyskany z. i~terpol~cJi, l~b surowy kartogram, oparty na sieci kwadratoweJ. . Jeśh bowie~ m~my w.ysnuwać wnioski ze zgodności, lub też me ~okrywa.ma się, zasięgów
zjawisk ludzkich z typami ukształtowama pow1erzchm, to przedewszystkiem zasięgi te muszą być ściś!e. sprecyzowane. Precyzji tej dać nie może ani kartogram am Jego pochodna - mapa
interpolowana.
.
.
Mapa morfometryczna może. mieć rówmeż znacze~ie dla
wojskowości.
Poszczególne bowiem. typy ukształt~wan~e powierzchni wywierają w różnym stopom wpływ n~ d.ziałama wo-I
jenne. Niektóre Z nich, nawet na ~żu (np. ,POJezierza, ter':nr
rozdolinione, lub pokr}te wydm~ml) stanowić mogą przeciez
przeszkody ruchowe. Odpow1edmo przygotowana mapa morfometryczna, z oznaczonemi w małej podziałce typami ukształto
wania powierzchni może być pomoc_ną przy ogólnych ~ozważa
niach strategicznych, dotyczących większych połaci kraJu.
Pracę niniejszą uważam tvl.ko za_i:µ-ńbę_meJi>d~RQrzadza
nia map morfometrycznych. Świadom Je~tem hc~riych braków
Tnieaociągnięć tej próby, która stano~1 tylko Jeden .krok na
drodze do osiągnięcia morfometryczne) charakterystyki terenu.
Pomimo tego jednak ośmielam się publikować tę. pracę, wobec
doniosłości, którą przypi~uję ~r<?blemom, .postawi~nym n~ P?rządku dziennym. Za naJważmeJsze uwazam stwierdzeme, ze

..,

1/:'zeb~ą:g!icic:v::!z~c~ha,;;;::rn:?t~ liczb?wej. ,:zeźb)!- uwzględnić
krajobrazu: stromość zbocz
, , .ne, memmeJ wazne elementy
powierzchni równinnej. rt:.!:t:~sc zc;kw~r~poi:t~ia, o:az. udział
słuszną podstawę do badań morfopo re ic n ezy, ze Jedyną
nowi najprostszy element krajobra!~yc~k.·st~tystybcznych staRolę pracy uważać b d
Y, J.a 1m !est z ocze.
bności jej krytyki rozwinie :ięę lak sp.ełmoni, Jeśli l?rzy ~posoys USJa na zasadmczem1 problemami morfometrycznemi.
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_ą
om~śct eograficzne, t. VII, Kraków 1929, str.. 63-6~~
.Jk Geog(ap~ts<tE 1Jahrbuch, Gotha. T. 24 za r. 1901, str. 58-62
ammer); T. 26 za r. 1903, str. 420 - 422
• aack); T. 29, za r. 1906, str. 408 - 410 (H. Haack)
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oraz T. 33, za r. 1910 (H. Haack). W zacytowanych,
oraz niektórych dawniejszych rocznikach znajdują się
wykazy ważniejszych prac z dziedziny morfometrii.
Gontarska A. - O rozmieszczeniu wysokości względnych
po obu brzegach Wisły środkowej i dolnej. Badania
Geograficzne nad Polską północno-zachodnią. Poznań
1927, z. 2 - 3, str. 26 - 52. Z dwiema mapk. schem.
ok. 1:2 800 OOO.
Jaczynowski J. - Morfometrja jezior Gostyńskich (z krzywemi batygraficznemi). Przegląd Geo~raficzny, t. IX,
Warszawa, 1929, str. 35 - 66.
Kamińska J. - O pochyłościach w krajobrazie Wielkopolski.
Badania Geograficzne nad Polską północno-zachodnią,
1929, Poznań, zesz. 4- 5, str. 77- 90. Z mapkami izarytmicznemi wysokości względnych i nachylenia terenu
ok. 1:5 milj. Pola podstawowe równe ćwierci ark.
1:25 OOO (ok. 30 km 2).
Krebs N. - Eine Karte der Reliefenergie Siiddeutschlands.
Petermann's Geographische Mitteilungen, Gotha. 1922,
2
str. 49- 53, z mapą 1:1500 000, opartą na polach 100 km ,
dzielonych na kilka jednostek fizjograficznych każde.
Krebs N. - Die Ostalpen und das heutige Osterreich. Bd. I.,
Stuttgart 1928, Engelhorn. Z mapą wysokości względ
nych Alp wschodnich 1 :2 OOO OOO, opartą na polach
25 km 2•
Krebs N. - Mass und Zahl in der physischen Geographie.
Herm. Wagner Gedachtnisschrift. Gotha.1930, J. Perthes.
Kubijowicz Wł. - Rozmieszczenie wysokości względnych
w Beskidach W shodnich. Czasopismo Geograficzne, 1928.
Lwów, str. 5 - 11. Mapa izarytmiczna oprac. metodą
Krebsa. Pola 16 km 2• ·
Lucerna R. - Neue Methode der Kartendarstellung. Peter
mann's Geographische Mitteilungen, Gotha. 1928, str.
13- 18 i 1930, str. 17- 21 z licznemi mapkami, ilustrującemi przykładowo wybór 11linij genetycznych".
Medwecka-Biegańska M. i Heynarówna W. - Gęstość sieci
wodnej na wyżynie Małopolskiej. Prace Instytutu Geograficznego U. J., wyd. przez L. Sawickiego, z. 7. Kra:
ków 1926, Orbis, stron 74 z dwiema mapkami gęstości
sieci wodnej, opartemi na polach trapezowych o wy·
miarach 2,5' na 5' .
Neumann L. - Die Dichte des Flussnetzes im Schwarzwalde.
Gerlands Beitrage zur Geophysik. IV, Leipzig, 1900.
Ochocka J. - Krajobraz Polski w świetle mapy wysokości
względnych. Prace Geograficzne, wyd. przez E. Romera.
Zeszyt XllI Lwów-Warsz. 1931; Książn.-Atlas. Zawiera
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liczne mapki i wykresy w tekście oraz izarytmiczną
mapę barwną wysokości względnych Polski 1:2 500 OOO,
opartą na polach podstawowych 100 km 2.
Ormicki W. - Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polski. Prace Instytutu Geograficznego
Uniw. Jag. wyd. przez J. Smoleńskiego, zeszyt 11,
stron 308, Kraków 1930, Orbis. W załączonym atlasie
znajdują się mapki izarytmiczne 1- 3, oprac. w skali
1:6 milj., oparte na polach podstawowych ok. 980 km 2
(a) Powierzchnia szczytowa, b) Mapa podstawy erozyjnej, c) Mapa deniwelacyj Kresów Wschodnich).
22. Partsch J. - Schlesien. Eine Landeskunde fiir das Deutsche
Volk. II, Breslau 1911 z nieinterpolowanym kartogramem wysokości względnych Dolnego Śląska 1:1 OOO OOO,
opartym na polach podstawowych, równych ćwierci
arkusza 1:25 OOO.
ł 23. Passarge S. - Morphologie des Messtischblattes Stadtremda.
Morphologischer Atlas, I. Hamburg 1914, Friederichsen.
M. in. zawiera mapę stromości stoków.
24. Penck A. - Morphologie der Erdoberflache I, Il, Stuttgart
1
1894.
I 25. Peucker K. Beitrage zur orometrischen Methodenlehre.
Breslau 1890.
26. Rich J. L. - A graphical Method of Determining the Average Inclination of a Land-Surface from a contour map.
Illinois Academy of Science. Transactions 9, 195-99, 1916.
26a. Romer E. - Próba morfometrycznej analizy części Karpat.
Kosmos 1909. Lwów.
27. Romer E. - O potrzebie pracowni geograficznej na naszych
uniwersytetach. Kosmos 1911, str. 525- 536. Lwów.
28. Romer E. - Rzeźba ziem polskich. Encyklopedja Polska.
T. I, dział I i II. Geografia fizyczna i charakterystyka
fizyczna ludności. Kraków 1912. Akademja Umieję
tności. str. 9 - 14.
29. Schaller J. & Stummer Fr. - Die F ormen der Seebecken
der Hohen Tatra. Arbeiten d. Geogr. Inst. d. Deutschen
·
Univ. in Prag. Neue Folge, Hrsg. v. B. Brant, 8. Heft,
Praha 1930 Andre.
Sidaritsch M. - Die landschaftliche Gliederung des Burgenlandes Mitt. d. Geogr. Ges. Wien. 1924, z mapą
wysokości względnych 1:900 OOO.
Schrep__ler H. & Kallner H. - Die maximale Reliefenergie
Westdeutschlands. Petermann's Geographische Mitteilungen 19301 Gotha, str. 225 z barwnym. nieinterpolowanym kartogramem wysokości względnych NW Niemiec. Skala 1:1 OOO OOO.
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I
H _ Grenzen - u. F ormenschatz des Wiener Be32· S ana~ke~s. Heiderich - F estschrift. Wien 1923. z mapą wy2sokości względn. 1:1 OOO OOO, opartą na polach 13,7 km·
S l · k· J
Mapy wysokości względnych w zastosowa33·
mo e:i: 'do. analizy stopnia urzeźbienia (reljefu), PamiPtiik
II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Et.nografów w
~ce w r. 1927. T. I. Kraków 1929, Orbis, str. 353 - 35 ·
"' 34. Sonklar C. - Allgemeine Orographie. Wien 1873.
T,
H - Powierzchnia szczytowa Karpat. Prace
35.
eysscf:: raficzne wyd. pod red. E. Romera zesz. X. Lw?wWar~zawa. Książnica-Atlas. 1928 z barwną mapą izarytmiczną w skali 1:1 OOO OOO.
, . ..
,
Weinberg B . - Les bases possibles d~ defmibon 1!1at~ema36·
ti ue des notions geomorpholog1.9.ues. Pamiętnik II.
Zfazdu Słowiańskich Geografów i Et~ografów, w Polsce
w r. 1927. T. J, Kraków 1929, Orbis, str. 354 - 360
z licznemi rysunkami.
. .
Wentworth Ch. K. - A simplified Method of d!termmmg ,
37.
of the average Slope of Land Surfaces. AmencD{
nal of Science. Nr. 117, str. 184 - 194, zesz.
'
.
New-Haven, Connecticut.
.

{930-

38.

..39,

40.

j/

Woźnowski M. -IPrzzyczdynkSiłdo .geńogk~afhji teo~~~:J!,eitEt::~
Pamiętnik

I . jaz u
owia s tc
6
O b'
rafów w Polsce w r. 1927. T. II. Kraków 1930, r is,
:tr 231 - 235 z mapką wysokości względnych, ,,Opol!1
W ~łyńskiego", ok. 1.800 OOO; pola podstawow~ 2,5 na.2,5. •
b k · B - Mapa typów ukształtowania pow1erzch01 01a or;u'Poiski wschodnich Niemiec i Litwy 1:12bObO~t Waro mapy
szawa, 1928. Spółdzielnia ln~alidzka.
umieszczono 13 typowych wycm~ów z map topograficznych, zredukowanych do skab 1:37 500.
.
b k · B - Próba podziału regjonalnego Niżu Polski
a ori t~re~ów ościennych: Wiadomości <;ieograficzne:U193t
zeszyt 10i str. 139- 144, z mapką reg1onów natur nyc
Polski niżowej w skali 1:5 OOO OOO.

z

z

-

203

·.·.·.·.·.·~
.....
.......
...................
.............
............
..............
........
....·•...
·.·.1.·.·
......-......
.........·~.
.
...........
........
..........
.........
.... ..
................
.......__
..................
.... .....
............................:i
... . .
.................
•

•

' :.:.:.:•:.:,. :.:•:.:.:1
:-:·:·:·:·r-·:·:·:·:·
• • • • ,r • • • • •
....................
• •••••••• •r- •••••••• •1

::::::::::~

•

ł •

-

I

l

I

-

::::::::::
. . . . . . . . . . ... .
.........................
.....
...........
. . . ....
. .......
l ............. .....
. .. .. .. ·>:-:-:-:-~
.......
.
........
.
,r:::.
:
.
:
•:
•
.....
.....
...
.
.
.
.
.
.
...
.' ...... ...... ......
.
..
.
.
.. .
....... . ..............
..·••••••
.
...
•
.
....
.
...
j ....... ..
·....... . . . . .. ..
\ .... .......
......
. .. ·.·.·.·.·.l
.....
..........
...
.
......
.......
....... : : ::: :
-,,

:-:-:-:-:·~
:: ::~

c

d

e

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 2.

y

-

204

Fig. 4.

--·

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 5.

[

F

6

J

H

L

K

N

M

I

I

~

c

--·

6

H

A

N

K

E

Fig. 6. ,

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

-

207

•

•

OBJA5NIENIE ZNAKDW
Srednie ;;achy le2nj e zboczy•

o

.,

•

ą

o.

::>
U-

o
!....
a.

-E
~

~

ft!

I

"'ó
Oń

o·
I
~

...

.....o

t:

>-

N

Ń

\)

..o

.o

~

o

N

-u
-v,

o
.._
IJ)

..,
T

.,.·o

QJ'

{!)

~

*Zboc.za o na<hyleniu < ..f% zostały wyłl\czone z oblicze

Udział pr-0<:.en~owy

n.

Zaliczono je do
rOwn in.

rownin;

Fig. 12, 1.

Fig. 12,

n

..

Srednia wysoKosc.

zbocza w met-rach:

•

.

•

OBJASNIENIE ZNAKDW ·

.

Srednie nac.hylQnle zboczy•

Fig. 12, I.

..

Srednia wysoKosc.

208

-

t'....

Q

zboc.za w met-rach:

•a

I

-,o...,,,tUJ
n

I

j

prt-,,o,,

,........$(0,ł

Fig. 14, L
Fii. łł. U.
F.ig. 14, Ili.

t

.,.

-

-~\P-J.•aiM
,...,. li, B.
FiQ 18, lll.

Fig. 14, I.
Fi~. 14, U.
.III ,H .~H

.

m~1 11

m1m11111111111111111m1111111111111111111111111\111111111111111111

1mmmm111m1111111111111111111111m1111111111111111111i111111~11111111111
-I

.
,.
-

-

210

~tn111v .

E

..

----: '1.'f~ \~!fooJ. · tcolr.

Fig. 18,

n.

. prnc,~

ooe,t ·t

/

'

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I
. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
.
..
.
·

Fig. 141 I.

Fig. 18, l.

.n J,t ,ai'ół

...

"
Przasngsz

1.100000
F ig. 15, 11J ,
Fig. 15, 11.

A

o
------

c

---~ - ~ ---- ---------- ------- ------- ----------------------------------------------------------------------------------------------~
-------------------- ------------- -------

-- B

z

~

----

- - - - K ----

----

- - - - ' > .__.,c-=-,

N

---

~

F

_J
Przasnysz

f , 100.000
Fig. 15, L

.

.

Fil!, 16, 1.

Wilno

O

I

l

J

Fig. 16, I.

•

5k171

1:100.000

Fi~. 17, I.

Fig. 17, II.

c

L
Puławy

Fig. 17, I.

12",

li~

IOY.
9%

8%
7%

7%

6%

6%

5%

54

"~

=
;~=-~~~================ ,~.
1%

0%

07.

Fig. 19.

Fig. 20.

SUMMARY
'

In order to define the most important orogr~phica~ .cłirections of a lan~e we i:ut t he map by a number of parallel prof1les (hg. 5) always at. a. d1fscap ' angle to the meridian. We count the number of the slopes thu~ d1v1ded.
we obtain are set into a system of polar coordinates. The bgure that
ferent.
The 1:s~urMe roae of directions" (fig. 6), shows by its shortest.ra}'. (30) .the. dominah'c directions In order to make morphometnc mveshgahons, we
resu 0s. n
ting
the given unit a number of parll;llel profiles at right angle to the ~oclJ:awf1 g directions that is in accordance w1th the longest ray of the rose wh1ch
auna ~ the maxi~al number of slopes that were divided (fig. 6 : 109).
slope may only thus be called, if the exam!ned profile divides at. least
refers
cceS8ive isohypses (contour lines) and if the d1stance be!ween them is 100
0
1 e:~uperior to the heigbt of the division (fig..8). ~hould this no~ be the 1rse
~ ibrface examined is a plain (fig. 9, C. D). L1kev.:1se the fiat . so1ls of va eys
tg
I
10 G H) andt he fiat ridges (fig. 11, LM) are coos1dered as pla10s. ~very slope
i tbus' bordered by a turn or change '?f the gradient (fJg; 4a, p.oint y; fig .. 9: C,
fr . 10: G. H, fig. 11 : L. M). If a profile repeatedly. ~v1des the same 1sohyps1s
(cgontour lines) (fig. 7), we consider the outermost dms1ons. only (A and B), but the
section between them (AB) is always consider~d as a plam. .
I shall first explain my way of proceedmg morph~metrically by. an easy
exam le takeo from a Bavariui map 1 : SO OOO, Wendelstem ~. 92: The 1sohypses
J:1Jn ivery 100 metres, only in doubtful places. the~e are aux1lia~1es every 20 metres. I draw my profiles vertically in the d1rechon .o~ _the r.1~ges and val~eys .
kilometer. · I then read off the values of the decbv1hes, d1V1ded by the pro·
(fig. 12, I and II). On the first profile we re~d from the b~e u~wards
.the1'.
7 isohypses (contour lines) per 100 metres and 4 per 20 metres s isohypses per 100 metres and 4 per 20 metres = 5, 8; afterwards 4,2, 4,6, 3,4,
2 O· 7 2·0 J 4· 2·8 and 4 6, The total amounts to 4580 metres for 10 slopes. There
a~~ 1Ó is~h~p~es per ioo metres to be substracted, as we always based ~ur ca~·
culations on the number of isohypses for every slope, and not on the vertical di·
,Łances between the isohypses. The total sum of the heights of the slopes amounts
to 3580 lJletres. On every one of the 7 profiles we have 50 slopes, the. sum <?f
the isohypses being to 27 240, that of the heights of the slopes consequently is
22240 metres We put down these fig u res in our table (I) i. e. the numbers of
the slopes di.vided by the profile on the given unit, under r~bric b; the sum of t_he
number of isohypses - under rubric c; the num?er of d1stances under d; :with
d = c - b. Then we pul the same, but employmg the metres •u!1~er rubnc e.
The length of the profiles in kilometres we inscribe under. I. By d1v1d1ng the number of slopes by the length of the profiles we get the dens,ty of the slopes and enter
it under rubric m = ~. Dividing the length of the undulated territory ~·
t~e
number of alopes b we get the medium length of the base of the slopes 1, (ID th1S
case h
The medium height of the slope p
we get by dividfog the total
sum of the heights of the slopes by their number. Finally we find the medium gradient of the slope r = ~ by dividing the medium beight of the same by the me·
dium length of its base.
·
The other illustrations (fig. 14 . 17) are cut from maps of Poland on a scale
1: 100 OOO where the beight of the cutting of the isobypses -;- 4.2~ m. Th~ cut fr~m
the map „Kielce" (fig. 14) is divided first into morphomdrsc unsts, ke~p1n~ th': ID·
dividual character of eacb. We draw profiles vertically to the orograph1c d1recbons
and inscribe into the respective places the number of isoh}'.pses (c~ntour Iines), c~natructing this slope (fig. 14 Ili) and w': make the .calculabon as ID th~ preceed1Dg
case, only with this difference, that ID some unsts (B. D and E) pl~ms .o.ccur. g.
The length of the undulated territories is h = f - g. We proceed hk!?w~se w1th
the cuts out of other maps 1 : 100 OOO, collecting the results of the survey m tables
I and IL
·
·
We cover every unit with morphome.tric signs ":1 acc~rdance. w1th key (~f 13).
From left to right, the lines forming the s1gns, contam an 1Dcreas1~g ang!e w1th \he
level. which indicates a grealer ascent of the slope (1-2% , 2-4 ~o, 4-? to: 7:10 '/o,
10-15%). Working downwards the lines of the key grow dense - th1s md1cates
,the increasing density of slope, per kilometer. (To 0.5; 0,5 to 1; 1 to 2t 2 ~o 3; and
~ to 4 1lopes per 1 k~. profile). Lower down the percentage of pla1ns 1s symbo·
haed by interrupting the lines (0%, 0-10%, 10-33%, 33-66%, 66-90%, 90-99,9% and
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THE IIORPHOMETRIC ANALYSIS
OF THE RELIEF OF A LOWLAND TERRITORY
In order to compare the relief of different terńtońes, one must have a numeral d!scńp~on of. their surface. For this purp~se many authors draw maps of
the relative he1ghts, 1. e. of the strength of the relief. The area examined ii usually divided into a certain number of equal squares. In every square the higheat
and the lowest point are indicated. The difference between these two points corresponds to the Telative height. The different •squares or interpolated surfaces
are painted in accordance with a specially selected scale of colours. When the
sąuares are too small they cut up uniform declivities (f. i. DE. EF, FG, GH, in
fig. 2). The territorial unit limited by the artificial rectangular outline often represents a conglomeralion of different landscapes. The division of a territory
into. regular unita ~oes not !ake into consideration the natural contrasts existing.
In fig. 1 we see strsps of be1ghts (dotted) traversed by strips of lowland. Dented
lines (3) indicate the bordera of a height of k meters. The squarea, contai.n ing
both parts of one unit, have a relative height of k meters; the rest of o meters.
T.be latter are placed in fig. 1 in an equatorial direction, whereaa in reality the
b1ghlands and lowIan ds extend in meridional strips. Small, isolated hills, placed ·
os:i the edges of two squares influence the relative height of both. In this case
(fig. 1) the map of the relative heights is misleading.
To avoid such errors and artificiality, one must always use natura} units, the
boundańes of which correspond to the natural attributes of the territory. Such
boundaries are given by the limita of valleys, (broken slopes), and the limits of
different types of lands~ape.
The relative heights, tbough important, are not the only morphometric element of the landscape. Especially in the case of lowlands the relative heighta do
not sufficiently characterize the configuration of the surface. Namely the same
relative height may correspond to very different profiles (fig. 3 a-e). In the
northern part of fig. 16, II we see agglomerations of small formations of unimportant relative height. To characterize this type of surface formation one muat
refer to the density of fhe different lormation, occurring, i, e: their number in one
unit of the surface.
But it is not the form wbich is the element of the landscape, it is a much
more simple conception: the ,lope. We shall speak about the height of a slope
(relative height), the density of slopes i. e. the number of slopes to be found in
o!łe unit of the examined profile. An element of no less importance is the gradient, or słeepne11 of the slope. I draw special attention to a fourth characteristic of the fandscape: the percentage of plains. I call plains surfaces with an
as cent of less than 1°Io, If the type of a surface were to be deacribed by one
number only it would beat be done by the development of the 1urface: that is the
proportion of the real surface to its projection. In the case of lowland thie
pr<?portion differs from the unit by 0,001 - 0,060 only. For the Colorado Canon
tł IS = 1.12.
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100'/J. F'inally at the bottom the dHferent beight of the tlopes it
by mean,
of the varying thiclmeu of the Une,. The thick lines indicate the1howv
relatJve
heigbt. Thu, we bave heigbt, of slopea as follows: 0-4.26 m.; 4.26-8,5grealer
m.; 8.5-14 m.;
14-20 m.; 20-30 m.; 30-50 m.; and 50-70 m.
The above-de scribed methodt of analyaing the formatio n, of a territory
may
al,o be uaed in investigatory expediUona 011 areas of which no
bave yet
been drawn. On a acientifical expediti on there usually ia no time map,
for a topographical aurvey. But it ił not very difficult to gather the information
needed for
a morphometric map. Likewiae a morphomelric aurvey may be very
useful in flat
plainlike territorie a lhat do not poueu a topographlcal map, 011 a greater
scale,
The big plain, of Conad11 an not yet 1u"eyed . The relief of thue terrilońe, la only approxim alinly lmown. Tbeae artu could be
euily characte riaed
by a morphometric ,u"ey. The areater part contain a freat many
lakea and
areu where plaina, cut by troon, intermingle with moraine-hills.
The Pampa. of Artentin e włde fore,tlea , plain1 covered by loeu. ar• parily
cut by ateep ravinea. In this caae aho a morphomelric ,u"tY could
be uaed to
obtain a quick descrlptlon of the type of the relief of the 1uńace, with
numeral
particula r, with refardt to the denaity of alopes, thelr aaceot, thelr relatJve
heifbt
and the proporti on of plaint.
In fig. 18 Il, I glve an example of a morphometric aurny of dunes.
polot out the profilu 1n the territory at dbtancea of 1 kllometer. We follow Wt
theae
linea one after another. measure them and oole the heifht, and fradienta
of every
alope and the length of the plain aectiona, The remaining element,
we fet by
calculatlon. We afterwar ds change the reaults obtalned
morphometrlc data
and draw the map. Besidu noting on the drawlng (fig.into
18 Il.
one can alao
proceed by nollng the quantitles obtained on a grapbic table. A II1)
aquare of paper
włth młlllmetre scale i, covered (fig. 19) whh lłnes,
inclłned to the lnel at an
angle of 1%, 20/o, 30/q etc. up to the maxłmal anale, resp. gradient
fore1een for
the alope in thls terrłtory. We note the. eurveys in the ,cale adopted
on the
inclined line, of our fraph. in reapect wfth the ascent
the measured angte.
Suppoalnit, we find by surveyln g an ascent of the alope toof16%,
we look on our
graph for the branch AC ~lf. 20). including an angle of 16% witb
level The
horiz.onlal line correapondJDf to the inclined one - i, the fine AB.theBeaidea
the
fradient , we have measured the height of the alope, wbich ie expre11e
acale aa 14 mlUim,trłl Moviog from A to the rillhł. we look for auch d łn our
Une, between the branch AC and the base AB. tliat would bave juat a vertical
the lenfth
of 14 mlllimetrea. The line BC meets this dema.n d. Accordingly
correaponda
with the bue of the alope, We transfer the lenllth of the baseAB
on the brancb
włth an incline of 16% and note it a, aection AD. We
proceed
włth
the angtes 12°/o, 14% , 17% etc. From the grapb we read the number aimilarly
the 1lopea,
accordin g to every ucent of the decli-.ity and alao the total length of
of the bues
and all the helgbt, of the alopes.
The &n11exed map, ar• elaborat ed mo, Uy on a ,cale of 1 : 100000, to facilite
the comparis on witb the topographic mapa used as a baae. The
morphometrfc
mapa are on principle meant to be worked out on a smaller ,cale. Such
mapa are
intended to complete the hypaometrłc mapa and to indicate
distribution of
different typea of landscapes. On a bypaometric map on a amallthe
acale ił
tible to lndicate •mall lormatlona. even wben they occur in groups and la impo,are a prominent feałure of the landscap e. Leat theae formatlons ahould
have to be olllłtted
in the cue of mapa on a emalier ,cale the hypsometrłc tlfb1 muat be
aub,Utut ed
by morpbometric one,. With thia mode of 11enerallaation. ił may be neceuar
y to
toin nelfhbouring terrłtorial unit, into larger one,.
Deairing to give a aurvey of the diatrfbulion of landecae ee on the lowlandt
of Poland, I elaborated. in 1928, a map to anewer tbls purpoae (Index
numh.r 39) 1) .
There I emplor concepts aimilar to the morphometric onea. I establisb
ed a ,cale
of dlveralty o territoriea from piało, to lake dl,trict,. Single sleep
alopea
I iadlcated where tbey oc:cur. But entire group, of bordera, forming
a uniform
1
)
Carte de, types de formatlon superflciellea des plainea
la Pologne,
de l'Alłemafne orientale et de la Lltbuanie. Wanaw 1928, 1: 1 250de
OOO. M. Weg.
Leipzig, Kllnifalr. 3.
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f landscap e are joinUy deacńbed by covering the whole respective .surface.
for ,uch a great area I could note give a strict num~ral analys11. The
f landscap es were made conspicuous at once by observJDg the
typese:ri tor itself. To form the types. the most prom~nent character!s~i~amaps and
!a~~ tinto cJnsider ation i. e. heigbt of the slopea•. fra<µent. of the decliv1!1es,were
oi the slopes. proporti on of pl:nns .and orograph1c clirechons. Paraboh c dens.1ty
dunelike
bill• were indicated by a apec1al 11gn.
Giving the characte riatic of the formation of lowland surfaces , ~n a ama11
I
orphometric mapa may be equally useful for generał morpholog1c
;~~l:n:.1 and in investigations aa to the influepce. of the r elief of the consldesurface on
people, especially on the developm ent of colon1sahon.
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TADEUSZ ZUBRZYCKI

ZAGADNIENIA HYDROGRAFICZNE
NA MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE
GEOGRAFÓW W PARYŻU (wrzealeli 1931)
Odbyty we. w~ześniu b. r. Międzynarodowy Kongres Geografów ~rzyczymł s_ię do podkreślenia roli, jaką w całokształcie
proble.mow geograficznych odgrywają zagadnienia z dziedziny
badanta wód. Wskaz)'.'wał. na to d.o pewnego stopnia już sam
program obrad~ zapowiadaJą~y m. 10. dyskusję na temat: przepływu, ~a~ań t ruc_hu materiału rzek pochodzenia lodowcowego,
nawa~manta w ~raJ~ch o małym opadzie, warunków regulacji
rz~k, 1 wyzy~kania sił ~odnych, następnie - na temat przecią
g!lięc (kapt~ów) rze.k 1 J· p. Treść odnośnych referatów i przebieg d)'.'sk~sJt pogłębiły J~szcze niejeden temat; pozatem także
zagadme~ia .z zakre~u khmatologji wyłoniły szereg momentów,
szczególrue mteresu1ących z punktu widzenia badań odpływu c~arakterystycznem było zwłaszcza ujęcie zagadnienia zmian
klimatu po? k~tem. spostrzeżeń hydrologicznych (ref. prof. Parde).
Wyda1e się więc rzeczą- wskazaną, zebrać i zreferować pokrótce naj~aż~ejsze w~!1iki tych prac Kongresu, które dotyczyły powyzszeJ kategor11 badań, me wszędzie niestety jednakowo rozpowszechnionych.
Pr~y podjęciu t~go zadania wypadło oświetlić, względnie
uzup!łm; W:Ywod~ mektórych re~er~ntów J?Or~wnawczemi spostrzeze01am1, bądzto odnoszącemt się specJalme do sieci wód
polskich,. bądź też mającemi znaczenie ogólniejsze. Część referatów, mewygłoszonych na Kongresie z powodu nieobecności
auto;ów, streszczon'? n~ po~stawie ~ublik.acji kongresowej: ,,Resumes des Comm~n1cabons ; w koleJnośc1 przedstawienia prac
zachowano układ 1 porządek! ustalony w tejże publikacji.
Wśród refer~tów, poświęconych problemowi zmian klimat-rcznych - Sekc1a Oeografji fizycznej - zwraca przedewszystk1em u.wagę. wsp~mniany już referat Prof. Pard e (Grenobla):
„Badame zmian kbmatycznyc!J, szczególnie w erze !Jistorycznej, przv
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pomocy !Jydrologji" (,.Etude avec l'aide de l'hydrologie des variations chmatiques specialement pendant la periode historique").
Tok myśli referenta jest następujący: Ponieważ re gim e wód
płynących odzwierciedla przed~wszys_tkiem ~jawiska ~lim,atyczne,
więc można pogląd na tendencJe zmian khmatu oprzec na datach hydrologicznych, a zwłaszcza na datach, wskazujących porę
występo~ania po~odzi. Zac~~rI?nięte z dawnych . kronik inf.o~macje świadczą, ze we FrancJt (1 wogóle w Europie zachodnteJ)
pora ta nie uległa zmianie. Na uwagę zasługuje fakt, że w pewnych okresach (liczącyc~ po dw~dzi~ścia pi~ć! pięćdziesiąt,
względnie sto lat) powo~z1e z~ar~aJ~ st~ czę~cieJ, poc~em n~stępuje długa przerwa w ich P<?Jawian~u się; obJaw te~ me zdaJe
się jednak wskazywać na zmiany klimatu, lecz nosi charakter
wahań periodycznych. Innego rodzaju zjawisko zaobserwowano
na Rodanie i w zlewni rzeki Adour: wezbrania, pochodzące
z topnienia śniegów i lodów, pojawiają się obecnie wcześniej,
niż przed stu, względnie pięćdziesięciu laty; np. maxima notowane dawniej w sierpniu, przesunęły się obecnie na lipiec. Zarazem wysokości wód w pewnych miesiącach obniżyły się w porównaniu z innemi wartościami miesięcznemi. Powstaje kwestia
czy objawy te wskazują na zmniejszenie się uśnieżenia i zlodowacenia, a jeżeli tak, to czy należy je tłumaczyć wyższą temperaturą zimy i wiosny, czy też zmniejszeniem opadów. W każ
dym razie powód dostrzeżonych zjawisk nie może leżeć w obpiżeniu temperatury letniej, gdyż musiałoby ono pociągnąć za sobą
zwiększenie masy lodowców w Europie zachodniej co nie
odpowiada rzeczywistości.
·
Opierając sit; na analogicznych doświadczeniach co do wód
Polski należy przyłączyć się do poglądu refer~nta, według którego dotychczasowe obserwacje terminów pojawiania się po~odzi nie dają podstawy do wnioskowania o dokonanych zmianach klimatycznych, o ile chodzi o epokę objętą okresem. spostrzeżeń. Tak np. na W arcie pod Poznaniem, według obserwacyj sięgających pocżątku XVI w. 1), wielkie powoązie wystę
pują zawsze o tej samej porze, mianowicie wiosną, podczas tajania śniegów, zaś wahania odnośnych dat mieszczą się naogół
w granicach spostrzeganych obecnie. Fakt, że niezwykła co do
rozmiarów powódź 1736 r. pojawiła się też w niezwykłej dla
wezbrań porze roku (początek lipca), wskazuje przedewszystkiem
na to, do jakiego stopnia wyjątkowym jest układ stosunków
atmosferycznych, sprowadzający katastrofy tej kategorii. Podobny przykład stanowi potężna powódź z sierpnia i września
1813 r., która wywołała katastrofalne skutki wzdłuż całej Wisły,
-pomimo że w środkowym, a zwłaszcza w dolnym biegu tej rzeki
wezbrania letnie (deszczowe) należą w regule do mniej groźnych.
Wyjątkowe zjawiska tego rodzaju nie mogą służyć za punkt
wyjścia wniosków co do trwałych zmian klimatu.
•

1
)

Józef L u k as z e w i cz: Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania
(Poznafl 1838).

w dawniejszych czasach.
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Objaw skonstatowanego przez Prof. Parde kolejnego na-

stępstwa okresów powodziowych i bezpowodziowych nie da się
według naszych obserwacyj ująć ·w określoną regułę; mniemanie
autora referatu, że zjawisko to nie ma związku ze zmianami kli-

matycznemi. należy uznać za słuszne.
Tematem: .,Rzeki lodowcowego pochodzenia; przepływ, char~kter wahań, ruch materjału wleczonego i unoszonego„ zajęli
się: Prof. Collet, L. Gyherardelli, O. Liitschg, Dr. Mónterin i Prof.
Parde.
Prof. Co 11 et {Genewa) w referacie ,,$wieże i dawne odkłady
roczne". (,,Varves recentes et anciennes") komunikuje przedewszystkiem spostrzeżenia nad powstawaniem •• warw" w Jezio-

rze Genewskiem pod wpływem nanosów Rodanu; wskazują one
na to, ie ~rubość narastających w ciągu roku pokładów nie jest
jednakowa, lecz że zmienia się w pewnych wypadkach z roku
na rok. Przyczyny tych zmian należy szukać w statystyce wahań objętości przepływu Rodanu. Poza tem, badając objętość
materjału unoszonego przez Rodan przy jego ujściu do Jeziora
Genewskiego, możnaby znaleźć związek pomiędzy temi wartościami a grubością odkładów rocznych. W dalszej konsekwencji
mogłoby takie studjum doprowadzić do przybliżonego oznaczenia rozmiarów erozji lodowcowej odpowiadającej dawnym „warwom". Studja, wykonane w Cobald (Kanada) i w Squantum
(w ok?licy Bostonu), utwierdziły autora w przeświadczeniu, że
badame odkładów tego rodzaju może posłużyć do oznaczenia
dawnych zlodowaceń.
L. G her ar de 11 i (Parma) przedstawił krótkie streszczenie
referatu: ,,Obszar lodowcowy w dolinie Aosty i ;ego oddziaływanie
na odpływ" (,,Il dominio glaciale nella valle d'Aosta e sua influenza sui regime dei deflussi") zawierającego wyniki oznaczenia
powierzchni lodowcowej doliny Aosty oraz objętości odpływu
potoków Dora Baltea i Lys.
O. L ii t s c hg (Zurych) opracował na powyższy temat trzy
referaty. W pierwszym z nich, zatytułowanym: ,,Przyczynek do
oznaczenia stosunków opadowycb w strefie ~ysokogórskiej" (Zur

Erforschung der Niederschlagsverhaltnisse im Hochgebirge"} wskazuje na różnorodność stosunków klimatycznych w górach, która
odzwierciedla się wyraźnie w znacznych różnicach pomiędzy
wartościami opadu, spostrzeganemi w niewielkich wzajemnych
odległościach. Prócz warunków orograficznych odgrywa tut.a j
rolę nietylko położenie stacji względem kierunku wilgotnych
wiatrów, lecz także sam charakter opadu. W strefach o przewadze deszczów ulewnych (,,Gewitterregen") specyficzne wartości wzrostu opadu ze wzniesieniem są inne, niż w obszarach
nawiedzanych przeważnie przez deszcze długotrwałe (,,Landre:
gen"); jedynie ten drugi rodzaj opadów wykazuje wyraźny zwią
zek z rzeźbą terenu.
Kwestja powyższa zasługuje na szczególną uwagę hydrolo·
gów, ze względu na jej znaczenie dla okteślenia odpływu rzek
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górskich wogóle. Co do końcowego wniosku referenta. to wniosek ten znajduje pewną analogję w obserwacjach w Polsce. według których związek pomiędzy wzniesieniem terenu, a natęże
niem krótkotrwałych deszczów nawalnycb nie da się ustalić.
W referacie: .Przyczynek do badania zimowego odpływu lodowców"' {.. Zum W asserhauschalt der Gletscher. im Winter") zajmuje się f. ii t s c hg prz':dewszystki~m kwestją wzaje~ego s~osunku wody pochodzące, ze źródeł 1 wody pochodzące, z topnienia lodowca- w porze zimowej. Celem wyświetlenia tej kwestji
wykonano w 28 róinych wypadkach (charakterystycznych pod
względem położenia lodowca i jego kształtu oraz struktury geo·
logicznej} badanie temperatury· i analizę chemiczną wody potoków lodowcowych. Linją wytyczną badań było to, że tempera·
tura wody pochodzącej z topnienia lodowca pod wpływem ciepła ziemi. nie może wznieść się nad O°. podczas gdy potok wody
źródlanej może przy wypływie z pod lodowca mieć temperaturę
wyższą od tej wartości. Rezultaty badań wskazują na to. że
potoki lodowcowe pochodzą poczęści ze źródeł, poczęści z topnienia lodowców.
W dyskusji nad referatem Prof. Collet uzupełnił wywody
referenta co do przeprowadzonych w Szwajcarii badań i wypo~
wiedział zdanie, że wyniki analizy chemicznej świadczą raczeJ
o źródlanem pochodzeniu odpływu zimowego badanych potoków.
Referat L ii t s c hg a „O opadzfr1, odpływie i parowaniu w niektóryc/) lodowcowyc/) obszarac/) Alp Szwajcarskie!)" (.,Ueber Nieder·
schlag, Abfluss und Verdunstung in einigen vergletscherten Gebieten der Schweizer Alpen") streszcza wyniki specjalnych studiów przeprowadzonych przez Sekcję hydrologiczną Szwaje.
Meteorologicznego Instytutu nad bilansem wodnym obszarów
lodowcowych. przedstawionym przez referenta w formie wzoru:

N = A + V+ R - B
w którym N oznacza odpływ. A - opad, V - parowanie. R pozostałą rezerwę (.,Riicklage"), zaś B - zużycie rezerw (.,Aufbrauch"). Jako rezultat badań podał referent dla szere~u wypadków różnicę między wysokością odpływu, a wysokością opa·
du (N - A) w mm. Podane cyfry odnoszą się niestety do o~esów obserwacyjnych o różnej długości tr'flania. nie mogą więc
być pomiędzy sobą porówny_wane; niektóre wyniki są Jednak
uderzające same przez się. Tak np. dla trzyletniego okresu b~dań 1920/21 - 1922/23 różnica między odpływem a opadem daJe
wartość ujemną, mianowicie: 2042 - 2338 = - 296 mm. Rezultat
ten tłumaczy autor referatu gwałtownem topnieniem śniegu i lodowca w ciągu lata i jesieni 1921 r. W wypadkach odwrotny~h.
znaczne zwiększenie mas śniegu i lodu podczas surowych zim
daje w rezultacie wysoką róinicę dodatnią.
Wyniki powytsze, poza wnioskami wysnutemi z nich przez
autora, . stanowią jeszcze jeden dowód więcej. że (nie mówiąc już
o bezprzedmiotowości porównywania wyników obserwacyJ roz-
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maitych okresów o niejednakowej długości) oznaczenie przecięt
nych cyfr bilansu wodnego można oprzeć jedynie na rezultatach
odpowiednio długiego cyklu spostrzeżeń - a to przedewszystkiem z powodu znacznych nieraz objętości wody, straconych dla
danego okresu obserwacyjnego, a zasilających okres póiniejs1;y.
Wprawdzie w obszarach lodowcowych różnice te osiągają wartości wyjątkowo wysokie, jednak uwzględnienie wszelkich podobnych opóźnień odpływu jest postulatem ogólnym.
Dr. U. M ó n ter i n (Monte Rosa) podał w swym komunikacie: ,,Badania nad topnieniem i odpływem lottowcowym na połu
dniowym stoku Monte Rosa" (11Ricerche sulla ablazione e sui deflusso glaciale nel versante meridionale del Monte Rosa11) wyniki
szczegółowych badań prowadzonych w czasie od 12.VI do 30.X
1929 nad odpływem wód lodowcowych. Na podstawie tych wyników wyznaczono ubytek masy lodowca Lys wskutek topnienia, oraz wynikłe stąd zmiany w objętości wody w potoku odpływowym.
.
Prof. M. Pard e (Grenobla) w referacie „Rzeki i potoki lodowcowe" (11 Les cours d'eau glaciaires"), scharakteryzowawszy
re gim e wód lodowcowych w sposób ogólny, wylicza następnie
szereg szczególnych cech, znamionujących ich odpływ, mianowicie: 1) bardzo obfite zasilanie wód, 2) wysoki współczynnik'
odpływu (miejscami ponad 8011/ 0), 3) silny odpływ średni, 4) znaczna różnica między średnim odpływem rocznym, a odpływem
180-dniowym, 5) niewielka różnica między skrajnemi wartościami
średniego odpływu rocznego, 6) późne topnienie, 7) kulminacja
krzywej średnich odpływów miesięcznych w sierpniu (dla najwyżej położonych dorzeczy), 8) znaczne wahania skrajnych wartości średniego przepływu miesięcznego, 9) znaczne wahania
dzienne w lecie pod wpływem zmian temperatury, 10) bardzo
słaby odpływ przy stanach niskich, 11) nagłe wezbrania letnie
(bądźto roztopowe, bądi deszczowe), 12) obfity ruch materiału.
Wśród referatów, mających za temat przeciągnięcia rzek
(,,Captures possibles ou probables de rivieres11) odznacza się
ogólniejszem ujęciem zagadnienia referat A. B r i q u e t (Strasburg), Autor zaznacza, że przeciągnięcia, wywołane erozją wsteczną w późniejszych stadjach rozwoju sieci hydrograficznęj tłu
maczą się tylko szczególnemi warunkami, przeciwdziałającemi
erozji w jednem dorzeczu, a sprzyjającemi jej w dorzeczu innem.
Obecnie sieć hydrograficzna znajduje się w równowadze, a spostrzegane we Francji przeciągnięcia pochodzą stąd, że rzeka
tracąca rzekomo część swego dorzecza, w rzeczywistości wtargnęła w dorzecze sąsiednie przez erozję boczną. Kaptaż wła
ściwy, spowodowany przez erozję wsteczną, może powstać, jeżeli
zmieni się prawidło następstwa cyklów erozji. Pozostałe referaty mają za przedmiot specjalne przykłady erozji. ·
Z . pośród innych referatów, omawianych w Sekcji Geografji
:fizycznej - bardzo pouczających także dla hydrologa, lecz stojących w dalszym związku z naszym tematem - należy or~ynajmniej wymienić prace: Prof. Arct o wskie g o (temat: Etude
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· ·
· 1· ti ues") oraz Prof. Le n ce w i cz a, Prof.
de
ie rho ff er a (Etude des terrasses littoS m ovalr1ańhok~~
e s te gc <?,tm1!1 zq
.
rales et fluviales ).
d
t
t
w Sekcji Antropogeograficznej poruszon~ był-y; . wa ) ema V,
·
w badań wodnych, m1anow1c1e: a nawawi~żą_ce s1bę zeówsproa m!łym opadzie b) warunki regulacji rzek.
dniame o szar
'
..
d , ·
·
Referenci wypowiadający się w kwestJ1 ~awa mama, zał. ·
ażnie w odniesieniu do kraJów pozaeuropeJ1·
k~Ji
1 s~ę z~:er:i!e':drębnych cechach klimatologi~~nychd i hyd1:ots ~ '
h ( in czek a Jski: Sur la reparhhon es pu1 s
lo~::di~ts =~be~ et des cultur~; dans l'oasi~ d'O~~rglacJ.'
as dz. In ·wzmiankę zasługuje referat de Mag Is t rt s a
e JO
~e n:wadnianiu w Piemoncie,
charakdtery~tyc~n~
a
d
dł g t h dat roczna suma opa u me Jes
cyfry opre ~iskae ( ~zecfę~na wartość 1886 - 1920 w stacji Ales6~3 mm), katastrofalnym jest natdmiast
niemal brak opadu w okresach posuchy- np. opa 4 mm w P toczu kwiecień - wrzesień,
h ·
k _
Na temat· 111 Warunki regulacji rzek żeglownyc I wyzy~ a
dnych' ( Conditions de l'amenagement des cours d eau
· 'ł
ma
s1 wo
"
• g·l e e1ec-.
en vue
de la navigation
et de la prod uct'10~ d ~ J'e.ner
trique") zgłosili referaty: .Babet, Baver. Vanm, Vilar .1 Zu~rzyck1.
Bab et (Francja) ograniczył się do streszcze01a. op1su wyzyskania sił wodnych we francuski~h kolo~jach Afryki podzwrotnikowej. ogłoszonego już poprzedmo druk1Cem. 1 d N·caragua"·
Ba v e r zapowiedział referat P, t.: ." ana. ~ . 1 d łał
ponieważ jednak nie był obecny na pos1edz~mu I me n~ es
skrótu swej pracy, więc treść jej pozostała meznana.
V a n n i zajmuje się głównie . kwe~tją ochronr. przyrody
w wypadkach użycia wodospadów Jako zródła energ11,
.
V il ar (Francja) podzielił swój referat p. t . .".Wy~yskadme
.
. energ11·· wodn~J·" ("·L'ubhsahon
es
rzek Hiszpanji z. punktu w1dzema
e") na nastęfleuves espagnols au point de vue hydroelectr1qu
f
pujące działy: 1} stan wyzrskania sil wod1;ycb: wy~az rif~' c!zicharakteryzujące produkcJę, zastosowame energ11, sp k' Pg _
· s,·1 wo dnycb·· a) warun
mysłowe· 2) sposób wyzysk ama
. d 1 eo
ś ·
graficzn~ (typowe różnice w charakterze rz~k), b) w1a omo ~
hydrograficzne (niedostateczny materiał dat co do opadukstanó .
wody i przepływu - organizacja badań}, . c} rezultaty ~ oio<hi~
czne· konieczne prace regulacyjne na wielką skalę, '":zg ę d
skut~czność tych robót, ich braki; stosunek między ene~gJą wo Y
a energją cieplną; skutki finansowe; 3} prawod<;1WS~V;°. '· 1!0 e~;
jentacja ekonomiczna: a) punkt wyjścia elektryfi~ac11 1 JeJ . \ lg!
dawne prawo wodne; b) konieczność uzgodmema c~ló~ Je.gł 1
nawadniania i wyzyskania energji wód, c) organizaC)a I z1a a 1ność „syndykatów hydrograficznych".
d' b
ł
· głóDyskusja, zainicjowana przez Prof. Par. e, o rac.a a. się
wnie dokoła sprawy . m_aterjał~w ~ydrograficznych I u1emnych
skutków braku jednohteJ orgamzac11 badań.

zawierający

I~)

::~d~f~1:ynosiła

d~~

zupełgr
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Zubrzycki (Polska) w referacie ,.Warunki geograficznoekonomiczne regulacji rzek żeglownycl, i wyzyskanie sil wodnyc//'
(.,Conditions geographiques et economiques de l'amenagement
des cours d'eau en vue de la navigation et de I a product i o n
de l'energie electrique) poruszył następujące punkty: 1) warunki
fizyczne: związek między geograficzną charakterystyką dorzecza
(położenie, stosunki wysokościowo, cechy klimatyczne, morfologiczne, i t. p.), a re gim e'm rzek i racjonalnem ich wyzyskaniem;
przykłady; nieregularny przepływ rzek górskich i jego konsekwencje; wpływ zamarzania rzek na żeglugę (ograniczenie sezonu nawigacyjnego) i na produkcję hydroelektryczną (względne zmniejszenie energji w stosunku do poziomu wody); różnice w długości
okresu zamarzania i ich skutki: 2) warunki ekonomiczne: a) że
glugi: związek między kierunkiem biegu rzek, a kierunkiem trans·
portu towarów, zależność żeglugi od pewnych gałęzi przemysłu;
porównanie kosztów przewozu wodą i przewozu koleją; b) wyzyskania sił wodnych: rozmieszczenie ośrodków wytwarzania
i zapotrzebowania energji, porównanie kosztów produkcji hydroelektrycznej i termicznej; konieczne wyrównanie energji wód
w czasie (zbiorniki) i w przestrzeni (linje wysokiego napięcia);
podstawy nowoczesnego rozwoju elektryfikcji.
W dyskusji nad referatem podniósł Prof. P a r de kwestie
geograficznych różnic w rocznym przebiegu zmian stanów wody,
częstości i warunków powstawania wezbrań, natężenia opadów
katastrofalnych, warunków przepływu pod lodem i ilości wykonywanych w Polsce pomiarów - co dało referentowi motność
dokładniejszego scharakteryzowania stosunków hydrograficznych
Polski.
Tok powyżej dyskusji unaocznił znaczenie, jakie dla postę
pu badań hydrograficznych ma porównanie materjału obserwacyj i pomiarów dokonywanych nad układem odnośnych zjawisk
w rozmaitych warunkach geograficznych. Tego rodzaju współ
praca na terenie międzynarodowym przyczyniłaby się niewątpli
wie nietylko do wszechstronnego oświetlenia zasadniczej kwestj
związku pomiędzy re gim e 'm wód, a całokształtem cech geo~raficznych, lecz również - do pogłębienia i utrwalenia poglądów
na inne zagadnienia, bardziej szczegłówe, traktowane dotychczas
w poszczególnych krajach ubocznie lub fragmentarycznie.

atsUME

LES PROBLEMES HYDROGRAPHIQUES AU CONGR.ES INTERNATIO·
NAL DE GEOGRAPHIE.
Tade11az Zu brzyekl
Apres avoir exprim~ 1'opinion que le Congres International de głographie
(tenu a Paris au moia de septembre a. c.) a releve, entre. autres, l unportance
des problemes hydrographiques l'auteur passe en revue plus1,e~rs rappo~ta en qu!·
ation _ a savoir ceux . des MM.: Pard e (.,Etude avec. l aid.e d! l ~ydrolog,e
des vańations climatiques specialement pendant la p~r!ode h!atonque -d
coura d' eau glaciairea"), C o ll e t (.. Varves rece1:1tes et anc1ennes ), G h ~ r ar e ... l
("Il dominio glaciale nella valle d'Aosta e sua tnfluen~a sui re.g,me det d~llus!1 ),
( il t s c b g ( Zur Erforschung der Niederschlagsverhiltnłsse 1m Hochgeb1bfl .. Zum Wasser'haushalt der Gletacher im Winter" -: .. Ueber Nieden~hlag,
~~·
und Verdunstung in einigeo vergletscherten Geb1eten de! Schwe1zer Alpen ),
M ó n ter j n ( Ricerche aulla ablazione e sul deflusso glac1ale nel veraante men·
dionale del M~nte Rosa"). Br i q u et ( ..De la posslbilit~ actuel~e de captures de
ńvi~res"). Vila r (nL'utilisation des fleuves eap!gnols au po1nt. de vue hydro·
electrique").
ub r z y ck i (.Conditiona głograph1ques et econom.1que1 dr 1 am~·
nagement des cours d'eau en vue de la navigation et de la production .de ł.nerg1e
electńque"). Les resumh ci-desaus sont accompagn~s des o~servatsona se rap·
portant soit aux rłsultata correspondants obtenus en Pologne so1t aux pbenomlnes
analogues en generał
•
L'auteur finit par la conclusion qu'une etude _approfo':'die d! la ques~on
ńncipale c'est a dire celle du rapport entre le r~~une Ounal et ena~mble .es
facteura .teograpbiques n'est possible qu'au moyen d une collaborahon 1~ternationale aystematique
5
qui, en outre, pourrai•t cont n'b uer a· l a so luUon de mamte queation apeciale.
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EDOUARD DE MARTONNE
PUŁKOWNIK WOJSK FRANC USKIC H

PRACE GEOGRAFICZNE NA MADAGASKARZE
Nie pisząc bynaj mniej histor ji przeb iegu prac geograficznych
wyko nanyc h na Mada~askar.ze,. w niniejszy1!1 artyk ule
pragnę
podać w _ogólnym zarys ie w Jakt sposó b w teJ kolonii
powst
ały
te pr'!-ce 1'czem się. one różnią od podob nych prac w
innyc
kolo?Jach f~~~usk1ch. Prace geograficzne na Mada gaska h
rze
!3alezy .podz1ehc n~ dwa okres y: przed wybu chem wielkiej
wojny
t po JeJ zakończemu. Sposó b rozwiązania zagad
geograficz~ych, narzu c~nyc b przez życie w obu okres achnień
przed
i powo Jennych będzie się różnić znacznie.
I. . OgóJ~ie mówią~, dla ~ada gaska ru oprac owan ie mapy
geogr~1czne1 Jes.t znacz nie łatwie1sze, niż dla pozostałyc
h wielk ich
kolomJ francuskich! dzięki. rozmi arom i konfiguracji samej
M~dagas~ar, o pow1er~chm 600 OOO km odoso bnion y wśród wyspy.
ocean u,
?Pter a s1~ o w~raźnie zazna czony łańcuch górski, tworz
Jakby szkie let teJ wysp y. Jest to zupełne przeciwieństwo ący
wa~unków, w jakich się znajd zie karto graf w Afryc e Zacho do
j!dzie br~k natur alnyc h granic i rzeźba terenu , bardz o małodniej
wy~
datna , me pozw ala na łatwą orientację jego pracy . Jak
to
już
za~naczyłem w POJ?rzednim artyk ule - wiele wysp Ocea
nu
Indyj
skieg o odznacz.a się prostotą kształtu i wyraźną rzeźb
Dla topograf8: Jednak wyrazistość rzeźby teren u będzieą terenu .
tylko; ~ ?sobi steg? doświadczenia mogę twierdzić, że w pozorną
ryc~ m1e1scow?śc1ach na wysp ie teren przed stawi a posta niektó ć nader
złozo~ą tak, z.e !lawe t wytra wny topog raf napot yka wiele
dności przy z~Jęciach. Jedna k twierdzę stano wczo , że karto~ truMada.gaskar~ Jest zn'!-czni~ ła~wiejsza, aniżeli karto grafja np. rafja
kow!J. Ąfr,vk1,. właśnie d~1ę~1 wyraźnej przeważnie rzeźbie Srodterenu ,
umozhwiaJąceJ dobre zd1ęc1a szczegółów tereno wych
.
D? po~ższe~o _należy dodać jeszcze znacz ne ułatwienia
~omu.mkacyJne dzu:~1 pows zech~ emu !JŻywaniu „filan
zany", która
Jest JedYJ?Y~ śro~k1em. komu01kacy1nym poza paru droga
bardz o mehc znem i w pierw szym okres ie zwłaszcza prac mi,
topo224
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graficznych. Filan zana jest to rodza j lektyki, podob nej
wanej ongiś w Europ ie, w które j podróżny, niesio nydo uży
cztere ch tragar zy, przeb ywa góry, rzeki i błota nie potrz przez
ebując
zupełnie z niej wychodzić. Komu nikac ja w „filan
zanie
"
obecn
ie
zanika, w czasie prac teren owyc h nad mapą oddała
znacz
ne
usługi, oszczędzając topog rafom wiele fizycz
nego wysiłku.
II. W niewi elu tylko kraja ch mało zbada nych możn
a było
ustalić racjon alny plan prac kartog raficz nych
tak, jak na Ma·
dagaskarze.
Ustal enie podob nego planu należy zawdzięczać gen. Gallie
ni,
przyszłemu obrońcy Paryża w 1914- 1915 r.,
który w ciągu 9 lat
pozostawał na stano wisku guber nator a Mada gaska
ru. W 1896 r.
gen. Gallieni zastał Mada gaska r w okres ie wygasające
pows tania, które go epilogiem było zbroj ne zajęcie wyspy; w r. go
1905
Gallieni opuszczał Mada gaska r, pozostawiając po sobie r. gen,
zorga nizowaną kolonię z dobrą administracją,
przystosowaną do
przyszłego rozwo ju życia.
W 1903 r. poznałem generał Gallieniego w czasie jedne j z jego podróży. Gen. Gallie
ni pod pozorami surow ego zwier zchni ka, odznaczał się ogromną
wyroz umiałością dla podwładnych, wielk im talent
em admin istrac yjnym
ogromną znajomością ludzi i zagadnień, które
przed nim
ały.
W stycz niu 1896 r. Gallie ni zorganizował „Biur o powst
topog
ficzne Sztab u gener alneg o", organ wojsk owy, które go zadan ra·
iem
była ścisła współpraca z działaniami wojen
nemi i pacyfikacją
kraju. Gen. Gallieni osobiście kierował praca mi
. O tych
praca ch Gallieni wydał obsze rne dzieło w 1900 Biura
r.
pod
.,La pacifi cation de Mada gasca r". W pocz, tku pracytytułem
Biura ,
t. j. w 1896 r. można uważać, że więcej niż /, wielkiej wysp
y
były prawi e zupełnie niezn ane - przyn ajmni
ej z punkt u widze nia kartog raficz nego, aczko lwiek władze posiadały pewn
e „informacje", które jedna k nie mogły być uważane za inform
acje
graficzne o wysp ie. Należało tedy jak najprędzej przys geo·
do opisu geograficznego całej wysp y, pozostawiając na tąpić
przy·
szłość zdjęcia szczegółowe najba rdziej cieka wych
jej części.
III. Przed ewszy stkiem należało poznać kartografję wysp
y.
oraz charakterystykę jej powie rzchn i; do tych właściwośc
i samej
wyspy należało przystosować sieć topograficzną opartą na
tńan·
gulacji. Mada gaska r kształtem swoim przyp omina jakby
lewą
~topę ludzką postawioną na płask. Konie c
stopy na północy
Jest to Przylądek Bursz tynow y (Cap d'Ambre), tył stopy
południowy konie c · wysp y - przylądek Sw. Marii
.
Oś większa
wyspy, t. j, prost a łącząca oba te punk ty z północy na połud
nie,
długości 1600 km, jest skiero wana pod kątem 19° do
połud
nika.
Oś mniej sza prostopadła w przybliżeniu do poprz ednie
j, a więc
w kierun ku wschó d-zac hód, oosia da długość 500 km. Obie
one
przecinają się dokładnie w Tanan arive .
Znacz nie upraszczając, możnaby powiedzieć, że
wielk a
wyspy jest uwido cznio na w teren ie przez łańcuch górskoś
i.
w
którym znajdują się najwyższe szczy ty. Ten grzbi et górsk i
biegn
cokolwiek bliżej wscho dnieg o. aniżeli zacho dnieg o wybrz ie
eża
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wyspy; stoki wschodnie tych gór są bardzo strome, zachodnie
zaś łagodnie zstępują ku wybrzeżu morskiemu.
OglądaJąc ze
znacznej odległości tak uproszczony obraz wyspy, zauważymy
że kartografja wyspy da się sprowadzić do następujących wytycznych: przedewszystkiem musimy wyznaczyć punkt centralny
dla wyspy, który będzie wyjściowym dla prac triangulacyjnych,
jak również i topograficznych, oraz ustalić kontur zewnętrzny
wyspy.
Prace w terenie były wykonywane przez grupy pomiarowe,
składające- się z oficera geodety i dwu oficerów topografów.
Takie grupy, odznaczające się znaczną ruchliwością, bez trudności
mogły przeprowadzić zdjęcia we wszystkich okolicach, przez
które przechodziły, bez potrzeby powtórnego przebywania na
tych samych punktach. Następnie, zadaniem kartografji było
składanie poszczególnych zdjęć topograficznych w układ map
jednorodnych; pospieszne drukowanie w ten sposób pozostałych map i przekazywanie ich dowództwu: prace bowiem rysunkowe i reprodukcja, która jak wiemy jest trudna i żmudna,
były wykonywane w „Biurze topograficznem" w Tananarive.
IV. W 1905 r. gen. Gallieni powrócił do Francji, przekazując całą administrację wyspy, dotychczas wojskową, w ręce
cywilnego gubernatora. Zadania kartograficzne w większej części
były zupełnie rozwiązane - coprawda może nie w ostatecznej,
lecz tymczasowej postaci. Obserwatorium w Tananarive, którego
spółrzędne astronomiczne zostały, jak na owe czasy, bardzo dokładnie wyznaczone, było odrazu punktem centralnym sieci geodezyjnej dla całej wyspy. Sieć triangulacyjna składała się z następujących łańcuchów: trzy łańcuchy południkowe, jeden z nich
w kierunku od północy do południa: Diego Suarez-Fort-Dauphin,
dwa pozostałe wzdłuż wybrzeża zachodniego i wschodniego
wyspy. Te łańcuchy były związane ze sobą trzema łańcuchami,
idącemi ze wschodu na zachód: jeden na wysokości Mażungii
drugi na wysokości Tamatave, o długości ogólnej 5 OOO kilometrów (patrz fig. 1).
Jednym z wyników, osiągniętych z prac geodezyjnych w Madagaskarze w czasie około 1902 r., jest stwierdzenie, że najwyż
szym szczytem wyspy nie jest szczyt Ankaratra (2644 m), na połu
dniu od Tananarive, lecz szczyt Tsaratanana (2880 m) 220 km na
południe od Diego. Powierzchnia dokładna Madagaskaru wynosi 592 OOO km2 , jest zatem większą od obecnej Francji wraz
z Belgją.
Personel biura topograficznego opracował mapę ogólną
Madagaskaru w skali 1 : 500 OOO w 21 arkuszach, rysowaną na
cynku w 6 kolorach. Mapa była wykonana przez rysowników
malgaszów, wykształconych już przez nas i całkowicie drukowana
w Tananarive. Mapa ta była wystawiona w Marsylii w 1905 r.
na wystawie Kolonialnej, w rozmiarach 1 m 25 cm szerokości
i 3 m 25 cm wysokości.
Z punktu widzenia współczesnego naukowego należy uważać powyższą mapę za najzupełniej prowizoryczną. Triangu-

-

22&

470 E. Grnnwld1 , ,r

Capd'Amhre

Le gen de

...........

~ ln9eni~urs h,ydrosr1ph~s
~ Clt.1inea ·m;ridiMnea

Im

.d~ łran~veraales

WlJł Tri11n9ulation drcompleta9~
Analalava

c.

47

°

Rys. 1. Prace geodezyjne na Madagaskarze.

lacja była wyko nana pospi eszni e, jeszcze w czasi
kiedy wysp a
nie była całkowicie uspok ojona po jej zajęciu, e,przy
mniej dokładnych narzędzi aniżeli obecn ie, może więc pomo cy
być uważaną jedyn ie za triangulację przybliżoną.
Zdjęcia topog raficz ne
też nie przedstawiają jedna kowe j warto
ści dla całej wysp y:
mian owic ie 2/s wyspy, t. j. 400 OOO km 2, są to zdjęc
ia wyw iadow cze, 40 OOO km - zdjęcia zwykłe topog raficz ne i reszt
czyli około 150 OOO km, zdjęcia tylko przeglądowe. a, t. j. 25 °/0
Lecz gen.
Gallieni wiedział do czego dążył: chodziło bowi
em
o
stwo
rzeni e
w najkr ótszy m czasi e mapy ogólnej wysp y, która
dopomogłaby
niety lko do pacyfikacji wysp y, ale także do jej admi
stwo rzeni a i wyko rzyst anja sieci dróg. Należy przyznistro wani a,
nać, że cel
ten został w zupeł
ności osiągnięty.

Zarząd
działalność. W

V.

cywilny Mada gaska ru w 1906 r. rozpoczął swoją
zakre sie karto grafj i stopn iowo zami enian o mapę
wywiadowczą, opierającą się na mało dokła
dnej triang ulacj i, lecz
zupełnie wystarczającą dla działań woje nnyc
h na wysp ie - na
mapę dokładniejszą, które j podstawą
była siatk a geod ezyjn a,
ściśle wym ierzo na. Utwo rzono „Służbę geogr
aficzną Mada gaska ru"
(Serv ice geograph. de Mada gasca r), w które j podo
bnie jak i w poprzed nim „Biurze Trian gulac yjnem " przeważał perso
nel wojskowy,
jedna k środki na jej utrzy mani e były asygn owan
e nie przez
metropolię, lecz przez zarząd wysp y.
Środki te, często nie wystarczające, niere gular
nie asygn owane przez różne kiero wnic ze urzędy admi nistra
cyjne
, powo dowały, że nowo powstała „Służba geog raficz
na" nie mogła tak
spraw nie pracować, jak poprz ednio biuro . Podo bny
stan rzecz y
działał hamująco na rozw ój badań geod
ezyjno-geograficznych
Wiel kiej Wysp y. Od 1906, t. j. od chwili pows
geograficznej", aż do wybu chu wielkiej wojny, podtania „Służby
wyko nano mapę Mada gaska ru w skali 1: 100 OOO, jej zarządem
najzupełniej
wystarczającą dla krajó w kolon ialny ch
świeżo zdob ytych , aby
na niej zaznaczyć szczegóły bądź z plani metrj i, bądź
też z altymettj i. Na tej mapi e teren jest przed stawi ony przez
co 25 metr ów z wars twica mi głównemi co 100 metró wars twice
w. W okolicac h o niewielkich wzni esien iach rysow ano interp
olacy jnie
wars twice w różnych odległościach z bezpośredniem
zazna czeni em
na każdej wars twicy koty w metra ch.
Do tej mapy zasto sowa no rzut Bonn e'a,
eż stoso wany
dla mapy Fran cji w skali 1: 80 OOO, a takżerówni
dla map Algie ru,
Tunis u, wyko nany ch w najba rdzie j, jak na
czasy , udosk onalon ej techn ice. Każdy arkus z o rozm iarac howe
30
X
48 cm obejmował 30 X 48 km, czyli 1440 km1 . Siatk
a tej mapy jest gradowa,
a nie stopn iowa , z wyjściowym południkiem parys kim.
Zesta wienie ogóln e zawi era 508 arkus zy, z który ch 133 częśc
iowych, t. zn.
częściowo obejmujących ląd, reszt a zaśmorze. Mapa Mada gaskaru w skali 1: 100000, jako całość, zajmuje pole
15 m wysokości i 7 m 70 cm szerokości. Jak wiemy, prostokątne
trian gulac ja
dopełniająca, będąc podstawą dla topografii,
musi być zakończona
dla dane j okolicy o rok wcześniej, aniżeli zdjęcia topog
raficzne.

Triangulacja dopełniająca opier a się na siatc geod
ezyjn ej wykonanej od 1896-1905 r. Zagęszczenie punk tówe 3-go
rzędu różne
w zależności od teren u - przeciętnie jeden
punk t 8-12 km.
Sygnały są budo wane przy pomo cy środków
cowy ch z gła
zów ułożonych do wysokości 2,50- 3 m, namiejs
który ch w czasi e
obs~rwacyj ustaw iano miry, wyko nane z liści, pleci
onki bamb usowej z mat miejscowych j t. d. Największe trudn
ości należało
przez~yciężyć, jak się łatwo domyśleć, w dziew
iczyc h podzwro tniko wych lasac h.
Także ze względu na chara kter kraju ,
należ
w jakiej skali miały być wyko nane zdjęcia topog raficz ało zbadać
ne. W Europie zazwyczaj te zdjęcia są wyko nywa ne w skali więks
w tej, w które j są te zdjęcia następnie publi kowa ne.z~i'-aniżeli
rze i Tunis ie, gdzie topog rafia franc uska zdołała zebra W Algieć najwięcej
materiału w ciągu przeszło pół wiek u,prace w
ie są wykona ne w skali 1 : 80 OOO, a publi kowa ne w skali 1 : 1teren
OO
OOO,
w celu
uzysk ania wyrazistości szczegółów rysun ku. Podo
bną zasadę
także przyjęto dla mapy Indoc hin w skali
1 : 100 OOO.
W przyp adku zdjęć Mada gaska ru, dla większego pośpi
echu,
p_~stanowiono robić zdjęcia topog raficz ne odraz u w skali
1:
100
OOO.
Wyn iki tej pracy były zupełnie zadawalniające. Zdjęc
ia w małej skali można uważać jako pewi en tryum
f topog rafii francuskiej,
w żadnem bowi em państwie nie były one stoso
wane na tak
szeroką skalę
.

Podo bne zdjęcia wymagają znacz nego wysił
od topografa, umiejącego szybk o się przerzucać ku fizycznego
miejsce i odraz u znaleźć dla bada nego teren u odpowz miejs ca na
iednią generalizację i interpretację. Doświadczenie pokaz
ało, że tylko niektórz y topog rafow ie zdołają się tak wyszkolić, aby móc
korzy stnie
wykonywać podo bne zdjęcia.
Zresztą właściwość teren owa Mada gaska ru,
kraju o wielu
wysokich płaskowzgórzach i powi erzch ni wulk anicz
nej,
potw ierdz a
celowość obran ej skali, pozwalającej
dokładnie przedstawić
rzeźbę bada nego teren u.
VI. Po ustal eniu chara ktery stycz nych dany ch karty
w skali
1 : 100 000 i oprac owan iu meto dy pracy w teren
ie,
należało ustalić kolejność poszc zegól nych prac geog raficz
nych Przed ewsz ystkiem posta nowi ono dokonać zdjęć okoli c najwa. żniej
szych pod
względem wojsk owym , kolon izacj i europ
ejski ej i miejscowej
ludności, a więc okoli c większych mias t i dróg
komu nikac yjnyc h.
Stopn iowo przy powiększeniu perso nelu techn iczne
go i gdy służba
geograficzna rozporządzać będzie wystarczającemi
środkami,
zdjęcia syste maty czne zostaną rozsz erzon
e na pozostałe miejscowości, unikając jedna k doko nywa nia zdjęć
niepołączonych ze
sobą, fragm entar yczny ch.
Opierając się na tym plani e, rozpoczęto prace
następujące:
zajęto się zdjęciami w pasie objętym przez
drogi i koleje, łączące
Tama tave, wielk i port na wsch odnie m wybrzeżu
- ze stolicą
Tananańve; następnie, okolice otaczające drogę
od Tananańve do
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Mażungi, największego portu na zachodniem wybrzeżu 1) i wreszcie okolice drogi od Tananarive do Fianarantsoa, stolicę bogatej

prowincji Betsileo 1). Ta ostatnia droga, idąca od północy ku
południowi, przebiega na przestrzeni paruset kilometrów oś więk
szą wyspy, przez najbogatsze, bardzo urodzajne i najbardziej
zaludnione okolice. Te trzy pasy terenu, każdy o 60-80 km
szerokości, tworzy jakby gwiazdę o trzech promieniach dookoła
stolicy Madagaskaru, dzięki czemu najbogatsze i najgęściej zaludnione okolice tej wyspy są objęte przez zdjęcia.
VII. Program powyższy został wykonany od 1901 - 1914
przez niewielki personel w stosunku do obszaru, objętego przez
pracę topograficzną. Należy stwierdzić, że zasady postępowania
przy tem nowem zdjęciu były odmienne od przyjętych poprzednio, gdy wykonywano pierwszą mapą Madagaskaru. Personel
techniczny składał się z dwóch grup oddzielnych: brygada geodetów w składzie dwu oficerów i brygada topografów, składa
jąca się z 6 techników. Ponieważ uważano, że wstępna przeglądowa triangulacja jest już zakończona, przeto geodeci w okresie prac polowych, w ciągu 4 - 5 miesięcy, winni byli zbudować
sygnały i zaobserwować kąty na 3 arkuszach mapy, czyli na
obszarze 4500 km'. Sześciu topografów w ciągu 5 - 6 miesięcy
wykonywało w skali 1:10 OOO zdjęcie 3 arkuszy triangulowanych
w roku poprzednim, co daje przeciętnie na jednego topografa
zdjęcie 150 km2 miesięcznie. Z trzech pasów zdjęć, przewidzianych przez ogólny program początkowy, ukończono zupełnie
pas terenu Tananarive - Fianarantsoa, który został przedłużony
za Tamatave. Drugi pas terenu Tananarive-Mażunga był wykonany tylko do połowy, do posterunku w Andriba z dwu powodów: 1° za tym punktem kraj jest mało zamieszkały i przedstawia niewielką wartość ekonomiczną i dlatego mógł być póź
niej opracowany, po strefie 3-ej ustalonej w programie prac,
2° w miarę oddalenia się od T ananarive, wyniki triangulacji dawały coraz mniejszą dokładnoś ć.
Prace w 3-ej strefie (Tanarive-Fianarantsoa) zostały także
wstrzymane w połowie drogi wskutek wypadków 1914 r. opodal
miasta. W reszcie kilka prac zostało zapoczątkowanych w okolicy Diego-Suarez - wielkiego portu wojennego, będącego jednym z punktów oporu dla floty, na północy Madagaskaru.
Całokształt prac wykonanych obejmował około 42000 km', czyli·
7°/0 powierzchni Madagaskaru, rozmieszczonych na 40 arkuszach
sąsiednich mapy w skali 1:100 OOO. Te 40 arkuszy były wydane
w sześciu barwach w Tan,narive, w zakładach służby geograficznej, w których większość robotników składała się z tubylców, jak również rysownicy, grawerzy i drukarze byli to malgasze, wyszkoleni przez specjalistów podoficerów francuzów.
Miasta na Mada~askarze. wskutek rozrzucenia mieszkańców na całej
wyspie, są stosunkowo mało zaludnione, op. Tananarive ma 70 000 mieszkadców;
Tamatave - 13 OOO mieszkańców, Mażunl!a 18 OOO mieszkadców.
') Prowincja powierzchni 150 OOO km 1 i 1 300 000 ludności. Patrz mój artykuł o Madagaskarze „Morze" Nr. 5-6 1930 r.
1
)
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Rys. 2.

Nowa triangulacja I-go rzędu (1925 -

1931).

Dla obszarów Kolonji, w których w czasie najbliższym nie
było zamierzone wykonanie dokładniejszych prac topograficznych,

opracowano nową przeglądową mapę w skali 1:200 OOO, dającą
więcej szczegółów aniżeli dawniejsza mapa w skali 1:500 OOO.
Ta mapa powstała nie drogą bezpośredniego opracowania terenu,
lecz przez kompilację materjałów uzyskanych z wywiadów
i marszrut wojskowych różnych formacyj, oraz danych, otrzymanych od podróżników i różnych urzędów publicznych. Od 1909
do 1912 wydano i wydrukowano w Tananarive około tuzina
arkuszów tej mapy w skali 1:200 OOO, dotyczących okolic połu
dniowo-wschodnich wyspy, pomiędzy Fianarantsoa i Fort-Dauphin.
Po wojnie wydawanie tej mapy nie miało być wznowione.
Aby zakończyć ten krótki przegląd prac geograficznych
z okresu przedwojennego, należy zauważyć, iż dzięki pomiarom
geodezyjnym pomiędzy T ananarive i Mażunga okazało się koniecznem przeprowadzenie nowej tńangulacji I - go rzędu pomiędzy temi punktami. Ten nowy łańcuch, uzupełniając dawniejszą sieć triangulacyjną, pozwolił w 1910 i 1911 r. z większą
dokładnością przedłużyć uzupełniającą triangulację i topografię
poza Andriba, opierając się o bazę pod Tananarive, długości
9462 m, zmierzoną w doskonałych warunkach przy pomocy
drutów inwarowych. w·yjściowy azymut astronomiczny został zaobserwowany przy pomocy przenośnego koła południ
kowego na północnym końcu tej bazy. Łańcuch TananariveMażunga, o większej znacznie dokładności aniżeli poprzednio
zmierzony, daje możność ciekawego sprawdzenia wyników,
uzyskanych na kilku łańcuchach całej sieci i jest jakby przygotowaniem do ponownego pomiaru całej triangulacji I-go rzędu,
stanowiącej już pracę z okresu powojennego, Wreszcie inży
nierowie służby hydrograficznej od 1895 r. badali wybrzeża Madagaskaru, uzyskując w wyniku szereg map morskich wybrzeży
Madagaskaru, obejmujących na wschodzie wybrzeża od DieguSuarez do Vohemar i na zachodzie do Maintirano z uwzględnie
niem trzech zatok dokoła Tamatave, Fort-Dauphin i Tulear.
VIII. Od 1914-1926 prace geograficzne na Madagaskarze
zostały przerwane, zwłaszcza w terenie, w biurach jednak praca
posuwała się w dalszym ciągu przy pomocy sił miejscowych,
dzięki czemu zdołano uniknąć dezorganizacji w pracy, którą
zazwyczaj trudno po przerwie w ruch wprowadzić. Postarano
się o wydanie wszystkich map przygotowanych przed wybuchem
wojny, następnie wydrukowano na nowo arkusze wyczerpane,
uporządkowano i uzupełniono archiwum.
Mianowicie Biuro Topograficzne Sztabu Głównego w czasach Gallieni'ego miało do swojej dyspozycji średnio około
1OO OOO fr. roczniej w okresie 1906 - 1914 Służba geograficzna
dysponowała sumą zaledwie o połowę mniejszą. Trzeba było
ze strony generalnego gubernatora znacznego wysiłku i wielkiego
zrozumienia dla doniosłości prac geodezyjnych, aby uzyskać na
ten cel w 1927 r. 1000000 fr.; w 1928 r. 1360 000 fr. zaś w 1929 r.1 600 OOO fr. W tym okresie należało całkowicie jak najprędzej
232
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zmienić materiał instrumentalny, przestarzały i zniszczony przez
wieloletni użytek. Przestarzałe narzędzia zostały zamienione
przez najbardziej nowoczesne teodolity Chasselon'a lub Wilda
astrolabje pryzmatyczne, tacheometry i t. p. Na zakup instru~
mentów od r. 1926 przeznaczano corocznie 200 OOO fr.
. ~rogram prac,. zakreślony poprzednio, uległ także całkowitej
zm1ame z następuJących powodów: przedewszystkiem dokła
dność, .z którą zmierzono dawniej łańcuchy I rzędu, była niewystarczaJąca dla wymagań nowoczesnych, nawet z punktu widzenia potrzeb wojskowych. Łańcuchy triangulacyjne I-go rzędu
winny służyć również do badań górnicLych i pomiarów katastralnych, a nietylko dla przygotowania mapy w skali 1:100 OOO.
Zdecydowano więc przystąpić do pomiarów triangulacyjnych od
podstaw, opierając się na nowo zmierzonych dokładnych bazach.
W topografii nie zaniechano pracy nad mapą 1:100 OOO, jako dającej prawdziwy obraz geograficzny kraju, jednak rozwój szeregu pr~edsiębiorstw przemysłowych i górniczych (kopalń węgla,
nafty etc.) spowodował zmiany w zamierzonej kolejności zdjęcia
poszczególnych obszarów. Następnie do grupy topograficznej
wprowadzono nowy rzut i nowy podział na poszczególne arkusze. Te zmiany w kartografji Madagaskaru spowodowały konieczność wydania i zreambulowania wszystkich map, co dotychczas jeszcze nie zostało całkowicie wykonane.
IX. Nowa triangulacja Madagaskaru, rozpoczęta w 1925 r.
przy udziale około 10 obserwatorów oficerów, ze względu na
uzyskaną dokładność pomiarów, jakość wyników i rozpiętość
całej sieci, zajmuje pierwszorzędne miejsce wśród prac geodezyjnych kolonialnych. Łańcuch trójkątów obejmuje około 16000 km
i tworzy czworobok, którego wierzchołki znajdują się w miejscowościach: Andriba, Betroka, Benenitra, Morafenobe. Naogół
zbudowano 70 sygnałów i zmierzono przeszło 100 stacyj I-go
rzędui poza ciężkiemi warunkami klimatycznemi ńie napotkano
żadnych nadzwyczajnych trudności; obserwatorzy mieli również
dobre warunki bezpieczeństwa i łatwość wynajęcia robotników,
natomiast warunki atmosferyczne, mgły i opary, często utrudniały
widoczność odległych sygnałów. Nowy środkowy łańcuch połu
dnikowy biegnie od północy na południe w odległości 100-200 km
od wschodniego wybrzeża wyspy prz'ez: Andriba, T ananarive,
Ambositra, Fianarantsoa i Betroka.
·
Pomiędzy Andriba i Tananarive ten łańcuch schodzi się
z łańcuchem 1911 r. pomiędzy Tananarive-Mażunga, oraz na południe od Tananarive z triangulacją przedwojenną, biegnącą
wzdłuż osi wyspy. Z poprzednich obserwacyj zachowano jedynie obserwacje wykonane w 1911 r., wykonane na pierwszym
odcinku pomiędzy Andriba i Tananarive. Łańcuch południkowy
zachodni w głównych zarysach przebiega równolegle do kanału
Mozambickiego w odległości 80 - 120 km od wybrzeża, mając
tylko kilka wierzchołków wspólnych z poprzednią triangulacją
z lat 1900-1901. Oba łańcuchy południkowe są związane ze sobą
trzema łańcuchami równoleżnikowemi o długości 200 - 300 km,
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przechodzącemi przez szereg miejscowości na pół~ocy n~ wysokości Andrib~ w środku Ambo~itra i na południu pomiędzy

Betroka i Benenitra.

.
h b
h
triangulacyjna . opiera s!ę na tr.zec
azac
geodezyjnych· baza Tananarive zmierzona p1erwotme w 1911 r.,
lecz przedłużona o 1902 m (całkowita dł~gość. 1136_6 .m!, baza
kontrolna zmierzona, w 1930 r. w połu~10weJ ~zęsc1 srodkowego łańcucha południkowe~<;> i wreszci~ trzecia baz~, dotąd
jeszcze nie zmierzona w pobhzu styku łancucha połudmko~~~o
zachodniego i trzeciego łańcucha poprzeczn~go. ?unkt wyJscia
spółrzędnych pozostał ten sam co poprzedmo, t. J. obserwatorjum w T ananarive, którego długość geograficzna ~ostała przy
pomocy sygnałów radjowych wyz~aczona P<?nowme ~ 1925 r.
Różnica z poprzedniem wyznaczemem wynosi około 5 .
X. Od 1925 r. wykonano także szere~ triangul~cyj miejscowych, uzupełniających, jak również zdJęc topograf1cz~ych. Te
prace1 prowadzone na znacznym obszarze mało ,zalud~onym na
zachodzie wyspy, zamieszkałym pr~ez Sakala~ow zostały przeprowadzone przeważnie ze względow ekonom~cz~ych: ~P· pr~y
poszukiwaniu źródeł nafty lub przeprowadzemu irygacJi okohc
suchych a bardzo urodzajnych. Na południo-wschód od Tulear
badania' topograficzne objęły mało znane i zbada~e tereny ~ę
glowe wreszcie badanie złóż złotonośnych, pomiędzy A~drkba
i Mae~atanana, spowodowały powstanie dokładnych map teJ o o.
licy obejmując około 20 0000 km'.
' W niektórych okolicach rów~ież .ze wzgl_ędów ekonomicznych (Tananarive, Antsirabe Br1c~aville) ~z1ęto . szereg planów w skali 1:20 OOO oraz plany miast Ants1rabe 1 M:anakara
w skali 1:5 OOO. Te nowe mapy i plany są oparte bądz na dawnej triangulacji. bądź na nowych punktach.
.
Powyższe prace przeważnie były prowadzo!le zg~dme z poprzedniemi zasadami - tylko tytułem próby 't' 1edne1 z grup
zastosowano uproszczony sposób zdjęć w .~kah 1:100 OOO, '!-wz_gljdniając jedynie rzeźbę terenu bez niwelac)l. W, ten sposob J~ en
topograf w ciągu 5 miesięcy może opracowac ar~usz o~eJ!llujący 1400 km', co daje jako wydajność pracy yv ~1ągu m1es1ąca
300 kmt (dwa razy tyle co w przypadku zd1ęc1a normalnego
w skali 1:100 OOO).
.
• l
Również w ostatnich latach zorgamzowano pr~ce . mwe acyjne. Dwa mareografy zostały ustawione w dwu wielk1c~ portach wyspy Tamatave i Mażunga. Te przrrządy po dłuz~zym
okresie obserwacyj pozwalają na wyz~ac~eme śre_d~1eg~ poz10!11u
Oceanu Indyjskiego i kanału Mozambickiego. Siec mwelacy1na
wzdłuż linii kolejowej Tamatave -Tananarive (368 km) została
zaobserwowana w 1927- 28 r.
.
.
Następnie w czasie najbliższym zostame zakończny ciąg
niwelacyjny w'zdłuż „Szlaku Zachodniego''. na długo~ci 500 ~
od Tananarive do Mażungi. Wszystkie te ła?cuchy _mwelacyJrt
są obserwowane tam i z powrotem. ~racE; mwel~cy1ne poz~o ą
na wyznaczenie wysokości dokładne) wielu m1e1scowośc1 na
Powyższa sieć

-

235

wyspie, jak również wysokości bezwzględnej punktu wyjściowego
całej triangulacji - Obserwatorium T ananarive.

RESUME

W wielu miejscowościach są założone repery niwelacyjne,
będące pod opieką bądź Ministerstwa Robót Publicznych, bądź
Służby Hydraulicznej rolniczej. Zamierzono prowadzić dalszą

niwelację wzdłuż linij komunikacyjnych.
XI. W porównaniu z okresem poprzednim, w pracach geograficznych wprowadono po wojnie szereg ważnych zmian. Przedewszystkiem w 1925 r. wprowadzono zgodnie z uchwałami
Międzynarodowej Unji Geodezyjnej elipsoidę Hayforda, jako
elipsoidę odniesienia, oraz zamiast spółrzędnych geograficznych,
systematycznie używano spółrzędnych prostokątnych, Wreszcie
major Laborde, szef służby geograficznej Madagaskaru, opracował nowy rzut kartograficzny, bardzo dogodny z punktu widzenia geodezyjnego, w którym zniekształcenia długościowe są jak
najmniejsze. Rzut Laborde'a jest to rzut wiernokątny typu parabolicznello, Oś rzutu tworzy z kierunkiem południka kąt 21 °
(llradów} i przechodzi równolegle do wschodniego wybrzeża wyspy. Środek rzutu znajduje się na przecięciu równoleżnika 21 gradów na południe z południkiem 49 gradów na wschód od Paryża.
Wprowadzenie tego rzutu spowodowało również pewne
modyfikacje w układzie kartograficznym, który jest pochodnym
rzutu, zastosowanego do miljonowej międzynarodowej mapy
świata: jeden arkusz tej mapy obejmować będzie tutaj 200 arku. szy w skali 1:100 OOO, Każdy arkusz w rzucie wielościennym
zawiera 24' w szerokości i 18' w długości, co daje dla średniej
szerokości Madagaskaru powierzchnię 1400 km2, bardzo bliską
tej, którą obejmował arkusz prostokątny dawnej mapy w skali
1:100 OOO. Ramka arkusza jest podzielona na stopnie (długości
odniesione od Greenwich), zaś siatka na mapie jest gradowa
w odniesieniu do południka paryskiego. Oprócz tego, na nowych
arkuszach wrysowano w czerwonej barwie sieć kwadratów kilometrowych. Ogólne zestawienie mapy w skali 1:100 OOO obejmuje 488 arkuszy, w których na 116 częściowo zajmuje ląd.
Dotychczas w tym układzie w skali 1:100 OOO wydano 15 arkuszy.
Xll. .Streszczając nasze wywody w 1930 r., stan prac geo..:
graficznych na Madagaskarze
jest następujący: prace topograficzne obejmują 62000 km 1 (10°/0 ), 25000 km1 (4°i0 } pokrywają
zdjęcia topograficzne mniej dokładne; zdjęcie wywiadowcze pokrywają 4501 OOO km• (75°/o), zdjęcie wywiadowcze bardzo przybliżone 65000 (11°/0 ). Z powyższego widać, że prace geograficzne
na Madagaskarze znajdują się na dobrej drodze rozwoju; prace
te rozwijały się równolegle do postępów okupacji francuskiej;
śmiało rzec można, że prace topograficzne w tym przypadku
bezpośrednio owocnie współdziałały ze zwycięstwem i kolonizacją. Należy życzyć, aby prace geograficzne na Madagaskarze
w dalszym ciągu stale się doskonaliły i Madagaskar, pod wielu
względami uprzywil~jowany co do swojego położenia i bogactw
naturalnych, stał się także krajem wyjątkowo uprzywilejowanym
pod względem doskonałości opracowania geograficzneS!o.
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(Przełożył. J. Kr.).

LES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES

a

MADAGASCAR.
CoL Ed. de Martonne.

I Les conditions locales sont plus favorables pour .l'lex~cut}on de~ travaux
.hi ues a Madagascar que dans les autres grandes co on1es ran~atses.
e
g ograp q
• . l G ll'e .
. a ete le premier gouverneur de Madagaacar.
i:p:r~~n~1 a posseder aussitót que possible une carte
accord~it t:e
•
d'ensemble.
.
hl e et qui
111. c·est Gallieni qui etablit le pr!mter protramme geograp qu
accorda lea credits necessaires a son execuhon.
t
ra hi ue
IV. La realisat~on de .c~ progra.mme est l'~e~;:: 1sJur~905tp:tbtt !ne
de Etat-'!1ajor, or!l~msme mih~ate f qui, e~e!:~~le nde l'il~. dressa et impńma une
lńangulabon ex~ed1ee donn5a00n 000.:r:eecouvrant
la totalite de la colonie.
•
B
t
h·
carte de reconna1ssance au
V En 1906 apres la rentree en France de Gallieni, le ureadu„ opdogratp die•
hique · de ff'Madagascar,
an
aue est. remplace • par le S erv i ce geograp
t s C'est "pen
a ce service
l'adminiatration civile, mais dote de ressources m!u isan e :
qu'il appartiendra d'entreprendre la carte topog~apbique re~ut.er;,
tt
art
VI. Le 2-e plan aensemble fixe l'ordre d urgence swvant eque1 ce e c e
1 'te de 1906
reguliere devra etre conduite.
VII. L'execution de ce programme .a ete poursuivie ave~a:!u; ; feuilles au
alClO1914.
Les re,ultats geogrt!phiques ~ondt1stenlt en,.:n: !:~:fe de l'ile, qui est la
000-e, couvrant 42 OOO kilom. carr„s a~s a r.,,.,o
.
t
plus importante au point de vue demographaque et econom1que.
VIIl. Les operations sur le terrain, .i~terrompues en 1914: neet~=pd::e:u
qu'en 1925. Les moyens materiels et płcun1a1res accordde; 1epuls c
Service geographique de Madagascar sont tres ~argement vet:PP/ ' 1925 a 1931
IX. Une nouvelle triangulation primordrale est exec~ e e
b u ou
dans d'excellentes conditions techniques et en utilisant des 1nstruments ea c P
plus precis que ceux employes anterieurement.
.
l'
X. Les leves topographiques retuliers au 1~0 ~-e sont execu::s :i!:re~
de 1.925, no~ plus dans le~ r6gdion• .rfu ~entr: d!ł!n~,c~:: e;o~=i~fte,' d'avenir
plus,eurs pomts 4e la Region e 1 ues pr se
e ) _ Le niveUement de
(iusqu'a present 12 feuilles couvrant 20 OOOd kil~meldes c::1'm~~ication exislantea.
precision est commence en 1927 le 1ong es vo1es e
.
XI Adoption en 1926 d'une nouvelle projection conforme tres perfecht'?nee
(ProJecti~n Laborde pour Madaga,carł .et .d'un nouveau systeme cartograp ique
derive de la Carte internationale au milliorueme.
f . t t
1
xn. En resume, actuellement u~ peu plus de l /lO L~: \~a~iu': ~~:gr~pbi~
de l'lle est recouverte par la carte reiuhere. au 100 ~:e· d'ttre acbevh.
ques a Madagascar sont en bonne vo1e malS encore 01n

g;::~de

r
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U NAS I ZACiRANICĄ
.Jdcb ze względu '?'a ~kurcz papie~u a~kuszy, od~ywa si~ w. ten sposób, ż.e nanosi
się warstwice part1am1, dopasowu1ąc Je dokładme do s1atk1 arkuszy orygmalnych.
Następnie treść dopełnionych warstwicami oryginalnych arkuszy przenosi
lic sposobem prześwietlenia na płyty aluminjowe. Pó:tniej zapomocą grawiury
wykonywa się 2 płyty drukarskie - klisze: jedną z planem warstwicowym, drugą
z planem sytuacyjnym. Przy pomocy tych dwóch płyt o jednakowej podziałce
motna wykonać dalsze plany z warstwicami lub bez nich.
Od 1927 do 1929 roku zaopatrzono w ten sposób w Austrji Dolnej i w Styrii
w warstwice szereg nowych planów, pomierzonych metodą poligonową, służących
dla celów rozbudowy, regulacji, meljoracji i t. p.
W skali 1 : 1 OOO i 1 : 2 OOO (warstwice co 1 m) wykonano: 3152 ha. o łącznej
powierzchni rysunku 5,5 m 2•
Do tych prac użyty 393 pary klisz i wykonano 153 stanowisk fotogrametrycznych, oraz 896 punktów fotogrametrycznych (puntów kontrolnych).
Wzniesienie nad poziom morza wynosiło od 40-450 m.
Opracowany teren zawierał: 26 % roli, 31 % łąk i pastwisk. 32 % lasów
oraz 11 % winnic.

PRACE F OTOGRAMETRYCZNE W AUSTRJI.
Austrjackie Towarzystwo Fot g
t
•
zostało w marcu 1907 roku przez r~f rade rtczne istnieje od . 23 lat. Załotone
tego rodzaju zrzeszeniem naukoweui. . r. dwarda Doletala 1 było pierwszem
Towarzystwo to w 1908 r. zacz ło
d
.
Photogrammetrie", a w 1910 r. przeksitałcil~ ~wać 'Mi'~as Internabonale Archiv fur
~ na
ędzynarodowe Towarzystwo
Fotogrametryczne, którego zrze
.
.
~a d,zięki inicjatywie prof. dr. D~~;a~ust;~at~J:\ zos,tało pierwszą sekcją. Sekcja
;c~1k Tl owarzystwo Fotogrametryczne, iicząc 8;•c:tęk~nowu
1928 r. w Au~tro a u towarzystwa w okresie zimow m O db on w: w em 21 z zagramcy.
członków, połączone z odczytami
Y
ywały się co miesiąc zebrania
.
Austrjacki Państwowy Ur; d p .
.
I stereofotogrametrję (dla celów kaiastral;aho) wJi s;osu1e
!otogrametrję naziemną
w gospoparce rolnej jak równiet w celachc t ' : sf:worzenaa podstaw technicznych
opo 5 ra 1cznych.

t

I. Ste reofotogrametrja
t
nie starych planów katastraln eh w zaa ~·o~anla do kata.tra. Odnawiaj ?granicza się prawie wyłącz!ie do ~~:nVUJe Się dla całych gmin lub ich części
mieść, celem przygotowania podstaw d
rnz'!aczonych do zabudowania przednych, dla których nie wystarcza skala t?stniW.Y. onanhta planów zabudowy i reguJacyfe1ącyc planów 1 · 2880
K
.
..
.
oszt nowych pomiarów ponoszą z kl ó
czem wydatló gmin ograniczają się do do (5
e r. wnom1ern1e rząd i gminy, przyków lokomocji, oraz mater'ału d
arcz~ni:i, tądanych pomocników i środ
cyjny~h i poligonowych, jak rów~}:i~t<j~w::11ic I zbrd~~ania punktó_w triangulaczęśc1owo ~ naturze, częściowo w gotówce.
ance arJę, koszty gminy ponoszą
Orygmały planów książki polo
k'
d
się własnością państwa 'gminy zaś ot:':yem,s~ aced, . aw_nek plany, klisze i t. P· stają
S
'
u1ą o p1sy I
opje.
tereofotogrametrja znajduje głó ·
t
•
warstwicami nowych planów katastraJny:h•e zkst'i°~~: b1) w celu uzupełniania
1u 1 : 2 OOO w odstępach
do 1 m, zależnie od ukształtowania t
ws a 1 ·
nowych pomiarów katastralnych.
erenu, oraz 2) w celu stworzenia podstaw dla

1

1. Uzupełnianie warstwicami now h l d ~
wykonania planów katastraln eh
yc P an W Ratastralnych. Podstawę do
gonometryczna i poligonowa. y Dokł:Jn~;;ioc) ~ter~of.otogramefri_i stanowi sieć trygrametrycznych odpowiada nao ół d kł po O .ema I wy~o~o§c1 stanowisk fototrygonometrycznej; dokładność pu!któw o k ad~ośc1 liołotema t wysokości podstawy
wyn9si średnio ± 10 cm w przesunięc'i~ be onyc (zadohmol c~ zdjęć f~tograficznych,
± 16 cm w odległości i ± 6 cm w w kocśz'?'em O c Y en1e od kierunku), oraz
Zdj ęc1a
· s tereof otogrametryczne wykonyw
yso o c1. . ł
.
ł?wemi. Autogramełryczne O racow . ·
a się ąc;1m~ z pomi~rami szczegós1ę na niebieskich odbitkach/
hn1e m.apin (uzupełnienie warstwicami) odbywa
przerwy uzupełnia się sposobe~o";!ch . o~gma ych pSlanów kata~tralnych. Powstałe
yme rycznym.
porządzame matryc drukar-
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2. Stwarzanie podstaw dla nowych pomiarów katastralnych. Polega ono
przedewszystkiem na określeniu punktów podstawowych wzdłuż linji granicznych.
mierzonych obszarów. Zamiast dawnej metody stolikowej, używa się stereofotogra·
metrji, która, ze względu na swą dokładność, znajduje zastosowanie w rejonach
wysokogórskich, przy pomiarach lasów na stokach górskich hal. jak również na
nieutytkach. a więc na terenach małowartościowych. z mniej lub więcej niepewnemi
lub trudnemi do oznaczenia linjami granicznemi, dla przedstawienia których wystarcza skala 1 : 4 OOO lub 1 : 5 OOO. Linje graniczne w terenie ustala komisja, następnie
zostają one uwidocznione zapomocą odpowiednich znaków. Położenie stanowisk
i fotogrametrycznych punktów pomocniczych jest wyznaczane z punktów triangulacyjnych, a do wyrównania błędów obserwacyjnych używa się metody najmniejszych kwadratów.
.
Przy obieraniu stanowisk fotogrametr ycznych zwraca się uwagę, aby wszystkie. nowe punkty, uwidocznione zapomocą znaków. mogły być wyznaczone conajmmej z dwóch stanowisk. Rysunek wykonywa się na papierze z naniesioną siecią
hektarową. Współrzędne nowych punktów odczytuje się wewnątrz sieci kwadratów.
. W okresie sprawozdawczym wykonano w Tyrolu kilka prac, służących dla
podziału obszarów leśnych, założenia katastru, lub ustalenia granic własności.
Prace te w skali 1 : 2880 lub 1 : 4 OOO wykonano na obszarze 9764 ba. Użyte przytem 362 pary klisz i określono 120 stanowisk fotogrametrycznych oraz 1155 punktów fotogrametrycznych (kontrolnych).
•
Wzniesienie nad poziom morza wynosiło od 1400-2870 m, a wzdlędne róż
nice wysokości od 1000- 1500 m.
Opracowany teren zawierał: 17 % łąk i pastwisk, 60 % lasów, oraz 23 % skał.
Ogółem w okresie sprawozdawczym pomierzono dla celów katastralnych
11 426 ha, dokonywując zdjęć na 273 stanowiskach fotogrametrycznych przy użyciu
75~ par klisz. Na jedno stanowisko fotogrametryczne przypadają przeciętnie 3 pary
klisz, 55 fotogrametrycznie wyznaczonych znaków granicznych oraz około 42 ha
powierzchni.

O. Stereofotogrametrja w zaatoaowanla do atworzenla pod·

•ław technicznych dla celów agrarnych. Stosowanie stereofotogrametrii
o~r~nicza się głównie do terenów wysokogórskich. Prace pomiarowe na wniosek
muusterstwa rolnictwa i lasów przeprowadza się wspólnie z pracami urzędów
rolnych w ten sposób, że intynierowie rolni zajmują się ustaleniem starych i noW:Ych granic, jak równiet umowami z właścic!ielami gruntów, zaś in.tynierowie-miernicy - jedynie pracami pomiarowemi. a przedewszyslkiem triangulacją i zdjęciami
stereoskopowemi.
Urzędy rolne otrzymują od państwowego urzędu pomiarowego współrzęned
Punktów triangulacyjnych i punktów fotogrametrycznych (punktów kontrolnych),
odręczne kopje autogrametryczne rysunku w skali 1 : 4 OOO i siatkę dalszego ciągu
map .w lej samej skali, jak również kopje zdjęć stereoskopowych z naniesionemi
na nie fotogrametrycznie znakami i linjami
Zdjęcia stereoskopowe opierają się równiet i tu na nowej tńangulacji.
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. Do uwidocznienia punktów granicznych używa się drewnianych białych
tablic formatu 70 X 100 cm, Tablice te są wykonane z lekkich deseczek, złączo
nych drutem i dają się składać. Są one bardzo tanie i dają się łatwo przenosić
z miejsca na miejsce. Umieszcza się je przeważnie na drzewach, znajdujących się
na punktach granicznych, albo w ich pobliżu. Określenie ich położenia wzl!lędem
wyznaczonych punktów granicznych odbywa się w ciągu ich budowy. Wybór
stanowisk fotogrametrycznych odbywa się tak, aby wszystkie nowe punkty i linje
graniczne mogły być wyznaczone conajmniej z dwóch stereogramów, Określenie
położenia i wysokości stanowisk fotogrametrycznych odbywa się zapomocą teodolitu na podstawie sieci trygonometrycznej IV rzędu. Pracę autogrametryczną przeprowadza się na papierze rysunkowym z naniesioną na nim siecią hektarową.
Konstrukcję położenia punktów nowych z dokładnością do 1/ 10 mm przeprowadza
się zapomocą stereoautografu.
Współrzędne stereofotogrametrycznie wyznaczonych punktów odczytuje się
wewnątrz sieci kwadratów. Rysunek autogrametryczny zawiera wewnątrz sieci
hektarów punkty nowe, wyznaczone trygonometrycznie i fotogrametrycznie, wszystkie nowe punkty i linje graniczne, oraz wszystkie dane wzięte z fotografji, potrzebne
do dalszych technicznych prac rolnych, a więc dotyczące pokrycia gruntów
i ukształtowanie terenu, z warstwicami 10 m, wzgl. 1 m, odpowiednio do tego
w jakiej skali został wykonany rysunek, a więc 1 : 4 OOO lub 1 : 5 OOO, względnie
1 : 1 OOO - 1 : 2 ooo.
W okresie sprawozdawczym wykonano kilka prac w Przedarulanji (Vorarlberg).
Karyntji i Salzburgu w skali 1 : 1 000, 1 : 4 000 i 1 : 5 OOO dla celów komasacyjnych
i regulacyjnych. Do pokrycia 12 700 ha, o łącznej powierzchni rysunkowej 14,9 m',
użyto 425 par klisz i określono 155 stanowisk fotogrametrycznych, oraz 2651 punktów fotogrametrycznych (punktów kontrolnych).
Wzniesienie ponad poziom morza wynosiło od 800- 2600 m, względne róż
nice wysokości od 200 - 1700 m.

m. Stereofotopametrja na udugach topopafjl. Założony
w 1921 r. Paóatwowy Urząd Pomiarowy dostał polecenie przeprowadzenia przerwanych prac nad odnowieniem starych map, oraz stworzenia podstawowego materjału dla wykonania nowych map, któreby jednocześnie mogły zaspokoić potrzeby wszystkich gałęzi administracji i nauki, obrony paóstwa i gospodarki narodowej.
Cel ten mógł być osiągnięty przedewszystkiem przez wykonanie nowej
triangulacji I - IV rzędu, przez użycie odpowiednich przyrządów topograficznych,
oraz przez zastosowanie stereofotogrametrji.
Przy współpracy auatrj. rady pomiarowej postanowiono wydać nową mapę
warstwicową w skali 1: 50 OOO w kilku kolorach. pod nazwą „mapa austrjacka".
Prace pomiarowe w terenie wykonywują urzędnicy Paóstw. Urzędu Pomiarowego,
czystorys prac polowych, drukowanie i powiększanie należy do instytutu karto·
graficznego, (dawniejszego Wojsk. Instytutu Geograficznego w Wiedniu). Zdjęcia
stereoskopowe, poprzedzające pomiary topograficzne, wykonywa się według ustalonego na kilka lat naprzód programu prac, który przedewszystkiem uwzględnia
potrzebę map dla turystyki i podróży.
Geodezyjną podstawę zdjęć stereoskopowych stanowi sieć trygonometryczną
IV rzędu, na podstawie której wyznacza się położenie i wysokość stanowisk fotogrametrycznych, oraz wszystkich innych fotogrametrycznych punktów pomocniczych.
Stanowiska fotogrametryczne i inne punkty pomocnicze stabilizuje się w terenie
i opisuje tak, że stanowią one dla topografa cenne uzupełnienie sieci trygonometrycznej ze względu na swe dokładne określenie.
Pomiary stereoskopowe wykonywa się według programu pracy, ułożonego
na podstawie istniejących map, który przewiduje pokrycie zdjęciami od 75° / do
0
90 % terenu. W gęsto zaludnionych (bardzo rozcdonkowanych) terenach stosuje
się autogrametrję w podziałce 1 : 12 500, a w terenach wysokogórskich w podz.
1 : 25 OOO. W pierwszym wypadku pomniejsza się fotograficznie plany dla celów
pal'latwowego urzędu pomiaru kraju do skali 1 : 25 OOO.
W latach 1927 - 1929 wykonano l!łównie w Alpach szerel! prac fotogrametrycznych dla celów topograficznych o łącznej powierzchni 4128 kmi, przyczem
użyto 529 stanowisk fotogrametrycznych, 1464 par klisz. oraz 1025 punktów fotogrametrycznych (znaków kontrolnych).
Prace te obejmują 61 arkuszy o powierzchni rysunkowej 11 m 2•
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Na jedno stanowisko fotogrametryczne przypada przeciętnie 3 zdjęcitryasteowe na jedną zaś parę klisz, oprócz istniejących punktów trygonome czreos:-o\Oło' 1 punkt kontrolny fotogrametryczny i okrągło 2,8 kml ter~nu_.
.
nyc '
ośród prac dla celów naukowo-doświadcza~nych nale~y wyn_iienić to.mia~
,tereofot~grametryczny położenia lin pro~u na Duna1u przy róznych Jego o ciąże
niach i położeniach względem nurtu rzeki.

z

z

IV. Aerofotogrametrja.
powodu braku odpo"?edniego samolotu
1
1 8
prace ae~ofotogramet~~~:k~ 7er!:i:~ ;oiu~~:;it:_
lend::ed~w':t
zb·y~~
0 ~0
::!~~!uardnakrz;~t; teren Austrii specjalnie nadaje
~do .POD>;iarów
n eh Jeszcze od przedwojennych czasów znaJ u1ą się .w
~:~J~gr~fy · Orei-Zeiss, których pełne wyzyskanie leży w interesie paóstw~.
Aerofotogrametrja w Austrji ogranicza się do tej pory do sporządzania fo_t>"
planów na terenach płaskich i fotoszkiców na terenach gór.rstycb h (b_ek w::\:;fai
Zdjęcia lot ic.~e :łużą b P::!en:i~tki;:mii cde~ó';;0t!~~tra
to~;g:aficznych,
:cl~r:n~~c
przez:
ly~o.
k r 1 4 OOO Jako podstawy do przetwarzania używa się P an w
k!~:tr~fu;b~ :~ie/szony~h do odpowiedniej sk.i.li, które dają taką ilość punktów
wpasowania, że tylko w rzadkich wypadkach trzeba oiu:e~lać ~owe..
Główną cechą tak przeprowadzonej pracy jest 1e1 taniość i . dos!ateczna
dokładność . Do zdjęcia służy szeregowa k_amera lotnicza na ~tony ~e ssa
kamera Heydego z kasetami na błony i khsze. Do opracowarua ~pec1a nyc i
lotniczych Zeiss-Ikon używa się aparatu Correx; do l?rzetwarzania zaś - przet'7'or2404 zdjęcia
nika Hugershoffa (16 przetworzeó w ~-godzinnym dniu pracy\
W ten sposób zostały w okresie sprawozdawczym wy onane
1
na obszarze 1074 km •

!!

b~!t
się

:~~z~;~iJ:1

nieobjętych

1~:~t 1~::

:~1:r

terrofotogrametrję. _Przetwarzlł!1ie

1 hfi~~n..;

Streścił

z „Archiv f.

Photogrammełrie",

tom III,

cztść

I z 1930 r.

Mjr. Z. Paluch

lrt14o111otc1 Sł. Oeov, 16.
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SPRAWOZDANIE

MIĘDZVNARODOWY KONGRES GEOGRAFICZNY W PARYŻU.

Szybkie tempo współczesnego życia nie pozostaje bez wpły
wu na świat naukowy. Zwiększyło się i tutaj tempo prac i szybciej po sobie następują ich kolejne etapy.
Oto zaledwie trzy lata minęło, jak zaznajamiałem czytelników „Wiad. Sł. Geogr. 11 z przebiegiem i rezultatem kongresu
geograficznego w Cambridge. 1) W ciągu tych trzech lat, ileż
nowej drogi przebyto, ileż nowych, nieoczekiwanych otwarło się
przed nauką geograficzną horyzontów. Niestrudzone wysiłki
szkół, służb i warsztatów naukowych wszystkich krajów cywilizowanych mogą poszczycić się naprawdę wspaniałemi wynikami,
których imponującą rewją był Kongres międzynarodowy, odbyty
we wrześniu r. b. w Paryżu.
Kongres Paryski wyróżnił się przedewszystkiem nadzwyczaj
starannem przygotowaniem. Komitet Organizacyjny Kongresu.
-:V por.ozumieniu z Zarządem międzynarodowej Unii Geograficznej
1 wybitnymi uczonymi, pracującymi w dziedzinie geografii, już
na rok przed kongresem ustalił program jego prac w postaci
czterdz~estu pytań, rozesłanych następnie wszystkim przyszłym
uczestmkom.
Pytania były następujące:
a) w dziedzinie topogralji i kartogralji. Jak ulepszyć metody
topografji wysokogórskiej? Jak zorganizować prace aerofotogrametryczne celem ich zastosowania do topografii?
Jak ulepszyć przedstawianie terenu na mapach? Jak osiąg
nąć w krótkim czasie dostatecznie dokładne mapy krain
podzwrotnikowych?
b) w dziedzinie geogralji fizycznej: Jak badać dawne zmiany
klimatu? Jak określać i studjować klimaty lokalne? Jak
przezwyciężyć trudności, nastręczające się przy badaniach
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hydro~raficznych rzek wypływających z lodowców? Jak wytłumaczyć stałe powtarzanie się tarasów rzecznych na pewnych określonych wysokościach? Jak wyróżniać i badać dawne powierzchnie erozji? Jak przewidzieć możności i skutki
samorzutnych zmian kierunku rzek i jak im przeciwdziałać?
Jak odróżnić skutki erozji podziemnej od naziemnej? Jakie
szczególne warunki erozji panują w krajach podzwrotnikowych i jak wpływa na tę erozję okres suszy? Jaki jest
wpływ podłoża oraz klimatu na przebieg rozwoju wydm?
c) w dziedzinie geogralji roślin i zwierząt: Jak zorganizować
badania flory i fauny górskiej? Jakim jest wpływ człowieka
na rozsiedlenie innych istot żywych? Jakiem jest pocho·
dzenie roślin uprawnych?
d) w dziedzinie geogralji człowieka: Jak klasyfikować i porównywać ze sobą osiedla wiejskie rozmaitych krain świata?
Jakie prawa rządzą rozmieszczeniem przemysłów? Jak powstają i rozwijają się miasta? Jakie zmiany zachodzą obecnie
w rozsiedleniu i sposobie życia ludzi w krajach podzwrotnikowych? Jak zorganizować szybkie transporty w tych krajach? Jak ulepszyć sposoby nawadniania pól, używane przez
ludność krajów ubogich w wodę? Jak badać możliwości zużyt
kowania wód płynących dla otrzymania energji elektrycznej?
e) w dziedzinie geografii historycznej: Poznanie podstaw dzisiejszej kartografii, zaczynając od XVI wieku; badania krytyczne dawnych itinerarjów oraz dokumentów kartograficznych; opracowanie map paleo-geograficznych, przedstawiających środowisko, w którem przebywał człowiek przedhistoryczny; opracowanie mapy Imperium Rzymskiego w skali
1: 1 OOO OOO; publikowanie reprodukcyj dawnych map.
f) w dziedzinie nauczania geogralji: Miejsce geografii w szkolnictwie powszechnem i średniem; rola ćwiczeń praktycznych
w tem nauczaniu.
.
Widzimy, że program przewidziano nadzwyczaj szeroki
1 ~óżnorodpy. Poza kwestjami, długi czas już będącemi przedm!otem badaó, dla których nieraz tworzono specjalne komisje
m~ędzynarodowe (tarasy rzeczne, osiedla wiejskie, wahania
kdlim";tu, flora i fauna górska, mapy paleo-geograficzne, reproukcie dawnych map) - widzimy tu cały szereg zagadnień
n.owych,Snieporuszanych jeszcze dotychczas w literaturze geogra1.1cznej. wiadczy to o tem, że jesteśmy obecnie istotnie w fazie
!D~ensywnego rozwoju geografji i ciągłego rozszerzania się pola
JeJ dzjałalności.
Srodowiska naukowe całego świata odezwały się na to
wezwanie. Na kongres zapisało się 900 członków, z których
sześc!uset kilkudziesięciu przybyło do Paryża. Z czterdziestu
8
.ześc1? krajów1 należących do Międzynarodowej Unji Geograficznei. zgłoszono 287 referatów1 jako odpowiedź na postawione
Pftania.
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Kongres otwarto we środę 16-go września, o godzinie 15-ej,
w wielkiej auli Sorbony, w obecności marszałka Franchet-d'Esperey. Generał Bourgeois, dawny szef Wojskowej Służby Geograficznej, a obecnie wiceprezydent Akademii Umiejętności, ogło
sił otwarcie kongresu, witając przybyłych członkówj następnie
przemawiali w imieniu delegacji włoskiej generał Vacchelli, amerykańskiej - prof. Bowman, polskiej - prof. Romer i egipskiej
Fakhry Pasza. Po przerwie, w czasie której przygrywała muzyka Gwardji Republikańskiej, oraz po informacjach udzielonych
przez sekretarza generalnego Kongresu, prof. de Martonne'a, zabrał w imieniu Rządu. głos minister oświaty p. Mario Roustan.
Dziękując delegatom cudzoziemskim za liczne przybycie, wyraził on
żal, że niektóre kraje, ja~ Niemcy, Austria, Bułgaria, nie zdobyły
się dotąd na współpracę z innemi narodami przez przysłanie
swoich delegacyj; wyrażając swój podziw wobec nadzwyczajnego
rozwoju nauki geograficznej i wspaniałych osiągniętych przez
nią rezultatów, zaznaczył on, że lwią część tego powodzenia
zawdzięczać należy głębokiemu zamiłowaniu geografów do przedmiotu ich badań, które wciąż ich pobudza do coraz dalszych
niestrudzonych wysiłków.
Właściwe naukowe obrady Kongresu otwarto 17-go września
rano, w nowym kompleksie gmachów Sorbony przy ulicach Piotra
Curie i Saint-Jacques. Sekcja I, topograficzno-kartograficzna,
obradowała w audytorjum instytutu matematycznego imienia
Henryka Poincare; sekcja II (geografii fizycznej) i V (geografii
historycznej) - w Instytucie Geograficznym, gdzie urzędowały
również biura kongresu; sekcje III (geografii roślin i zwierząt)
i VI (bibljograficzno-wychowawcza)- w małem audytorium instytutu matematycznego, wreszcie sekcja IV (geografji człowieka) w instytucie hiszpańskim.
W sekcji I obrady zaczęły się od wielkiej debaty na temat
fotogrametrii powietrznej. Płk. De Fontanges z Francuskiej
Służby Geograficznej zdaje sprawozdanie ogólne z zastosowania
tej metody do zdjęć w dużych skalach (1: 10 OOO i 1: 20 OOO}, wykonywanych przez Służbę. Metody, wypracowane w czasie
Wielkiej Wojny, od roku 1918-go zostały zastosowane do zdjęć
zarówno katastralnych, jak i topograficznych. Od roku 1921 wykonywane są corocznie zdjęcia aerofoto dla celów zarówno zdjęcia
oryginalnego jak i reambulacji. W ciągu dziesięciu lat zdjęto
fotogrametrycznie ogółem około półtora miliona hektarów, przeważnie w skali 1: 10 OOO. Wyprostowane zdjęcia, odbite w kolorze niebieskim, służą za podstawę topografowi, który je dopeł
nia metodą stolikową i wykreśla ostatecznie. Koszt zdjęć wy·
nosi około 20 fr. za hektar.
Szwajcarzy również stosują metodę aerofoto zarówno w katastrze, jak i w topografii. Zdjęcie wysokościowe, otrzymane
sposobem aerofoto, zostaje u nich dopełniane przez zdjęcia stereoskopowe powietrzne tam, gdzie powstają luki skutkiem niedostępności albo trudnej widzialności pewnych partyj. Przy reambulacji wprawni topografowie posługują się zdjęciami niewyprostowanemi.
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We Włoszech oraz w Anglji fotogrametria nie wyszła
jeszcze całkowicie ze stadium eksperymentowania. W obu ty~h
krajach poszukiwane są najekon<?miczniejsze metody połączema
topografii ziemskiej i powietrzne),
Służba geograficzna Maroku, która już przed trzema laty
w Cambridge przedstawiła bardzo ciekawe re~ultaty swyc~
zdjęć wywiadowczych, obecnie może s~ę poszczycić n~dzwycza~
szybkiem zakończeniem prowizo.ryczneJ mapy tego ~r.aJu w skah
1 : 200 OOO. Mapa ta, wystarczaJąca dla potrzeb biezących, zawiera błędy lokalizacji dochodzące czasem ~o . _2 km, ale to
w miejscowościach, odległych o 90 km od na1bhzszego reperu
geodezyjnego.
.
.
Wiele zainteresowania wzbudził referat Węgiersluego Instytutu Geograficznego p. Jefedvey'a. Na ró_wninach stos~je się ta~
fotografje powietrzne zd1ęte z wyso~ośc.i 3600 m, a wi~c w skali
około 1 : 17 500; fotografie te następme się wyprostow'-!Je, równocześnie powiększając je do skali 1: 10 OOO. _Sprawdzenie sz~zegółów i zdjęcie rzeźby terenu wykonywane Jest metodą stohkową.
W górach stosuje się stereofotogrametrię powietrzną, opracowywaną zapomocą stereoplanigrafu Zeis~'a. Syt~ację otrzymuje
się z dokładnością do 0,3 mm,. w:arstwi~e w kazdym razie m~
mniej dokładnie, niż przy zdJęciu stohkowem, a oszczędnośc
kosztów wynosi 20°/o•
Pp. Aufrere i Cholley (Francja) oraz Sziits (Węgry) dali cieka~e
przykłady najrozmaitszych zastosowań, jakie aerofotogrametr!a
może znaleźć w geografii. Na skutek tych referatów SekC)a
przedłożyła Kongresowi do zatwierdzenia r.ezolucję, aby zważywszy ogromny pożytek tych zastosowań ~ postępy aerof~t<;>grametrji we wszystkich krajach, us~ano~~ono stałą komisJę
dla międzynarodowej współpracy w dzie~zm1e ~astosowań fotografii lotniczej oraz dla międzynarodoweJ wymiany uzyskanego
tą drogą materiału naukowego.
.
..
W następnej sprawie przedłożonej ~o. rozważama se_k cp,
mianowicie kwestii topografji wysokogórskie) - głos oczywiście
przypadł Szwajcarom, którzy n~jbardziej od~zu~ają wady map
wykonanych dawnemi sposobami. Dla zastąpiema tych starych
map przez nowe stosują oni wszędzie W: górach ~etodę terrofoto,
wysyłając co roku w góry 5 do 7-mtu oddziałów fotogrametrycznych, z instrumentami _Wil~a i Zeissa. Ot~zy~ywane w ten
sposób materjały opracowuJe się stereoautograf1czme.
W trzeciej dziedzinie, mianowicie dziedzinie ~r~eds~awi.ania
terenu na mapach, Szwajcarzy znów przedstawili na1obf1tsz':
doświadczenia. Zarzuciwszy próby rozłożenia na kolory dawn~J
mapy kreskowej Dufour'a, zwrócili się oni do metody warstwr
cowej połączonej z cieniowaniem, która jedynie przedstawic
może teren w sposób matematyczn~e ś~isły, a jednocześn~e wyraźny i zrozumiały bez potrzeby obJaśmeń. Na przedstawionych
próbkach map 1 : 100 OOO i 1 : 50 OOO cieniowanie, wykonane w kolorze jasnofijoletowym, znakomicie uwydatniło .rzeź~~· zarówn.o
na białem, jak i na zielonem tle (lasy), nie zaciemmaJąc w naJ-
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mniej~zym stopniu. ry~unku mapy, ~pecjalną uwagę poświęcono
s~rawie przedstawi~a skał na mapie. Najpiękniejsze przedstaw!one plansze szwaJcarskie wykonane były w bronzowych warstw,cach, połączonych z czarnym rysunkiem charakteryst} cznych
kr~wę~z! skał, oraz. ~ lekkiem cieniowaniem. Referaty w tej
~ziedz1~ue przedst~wtl1 również Włosi, którzy urządzają dla swoich .kres!arzy specJalne studium rysunkowe w górach oraz Francuzi, . ktorzy wypr~cowują u siebie metody podob~e do szwajcarskich. Stany ZJednoczone, nie posiadając odpowiednio wyszkolonych kreślarzy, używa!y rysunku cieniowego, otrzymanego
przez fotografowame modeli plastycznych; dopiero w ostatnich
czasach su~?gat t~n zac.zęto zastępować przez rysunek wykona!]~ ołówlbem htograf1cznym. Z Polski zgłoszono w tej dziedzm1e trzy referaty, z których wygłoszono dwa. Dr. Zaborski
zwr~cał uwagę ~ongresu na konieczność przedstawiania specjalnem1 symbolami roz~aitych kategoryj drobnych form rzeźby,
spoty~anych na równmach Europy, Ameryki Północnej, Argentyny, Jak wydmy, moren.Y, wąwozy lessowe; autor niniejszego
sprawozd~m~ przedstawił sposoby wykorzystywania kolorów dla
prz~dstaw1ama te~e1;1u na mapach, przyczem słuchaczom rozdano
t~bhce, przedstaw1aJące wycin~k arkusza „Lwów" naszej mapy
1 , 300 OOO, wykonany rozma1tem1 sposobami. Pod koniec dyskusji
za~r~ł ~łos prof. Romer w kwestii międzynarodowego ujednostaJmen1a sposobów przedstawiania terenu.
Sprawa m':tod wykonywania zdjęć krajów podzwrotnikowych okazała się bardzo aktualną i ważną ze względu na spo!Ykane .tam nadzwycza~ trudne warunki terenowe, uniemożliwia
Jące °;teraz. ~ompl~tme ~awet przeprowadzenie triangulacji.
W dośc dług.1~J pośw1ęconeJ temu debacie najwartościowsze refewygłos1h Francuzi, mianowicie: płk. de Marlonne j kpt.
ouylau z Frru_icuskiej Afryki Zachodniej, ppłk. Laborde z Madag!lskar_u or~z !nspekto! Hubert z Kolonialnej Służby MeteorologiczneJ. ZdJęc1a kolonialne francuskie opierają się na gęstej sieci
pu1;1któw wyz1;1aczonycb astronomicznie, zapomocą obserwacyj
gwiazd teodolitem lub astrolabją pryzmatyczną oraz kontroli
zegarka przez odbi?r sy~nałów radiowych. Prze~trzenie pomię
d.zy. tem1 punktami zdeJmowane są dość pobieżnie zapomocą
~1ec1 marszr~t, ale same punkty podstawowe są na tyle gęste
dokładne, ze ?tr~yman~ ma~a przedstawia wartościowy materiał.
. ego typu zdJęc1a posiadaJą Afryka Zachodnia Madagaskar
! znaczł!a ~zęść Sahary; natomiast kolonie bardziej ~cywilizowane
Jak Alg1erJa,.Jndochi1;1_Y_, posiadają już mapy szczegółowe 1: 100
oparte na tn~ngulacJ1 1 normalnych stolikowych zdjęciach. Bardzo
piękne próbki tych map oraz imponujące wykresy postępu robót
wy~taw~ono n:1 ~ystawie Kolonjalnej, w pawilonach Armii KolonJaln~J, AlgierJ1, .Maroku, Indochin i Madagaskaru. Służba
geo2gra~czna Indochin, która wykonała największą pracę (350 OOO
km zd.1.ętych w skalach: 1 :20 OOO, 1 : 40 OOO i 1 : 80 OOO}, wydała
z okazu Kongresu sprawozdanie ze swych robót. Również i centralna Francuska Służba Geograficzna opublikowała dla Kongresu
24.
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sprawozdanie z prac topograficznych i kartograficznych,
rowadzonych przez nią we Francji, w Algierii, Tunisie, Maroku
Syrii, Sprawozdanie to, krótkie lee~ bardzo t~eściwe, ~ostało przez
Kongres uznane za wzorowej w związku z mem SekcJa I przedstawiła na plenum Kongresu rezolucję, wyrażającą pragnienie, żeby
podług tego wzoru wszystkie państwowe Służby geograficzne całego
świata prze~staw~ły swoje. sprawozdania na następny kongres.
Sprawozdama takie, ponawiane co trzy lata, będą naturalnem doełnieniem sprawozdań, przedstawianych w Międzynarodowej Unji
Ceodezyjnej i Geograficznej, i znakomicie ułatwią międzynaro
dową współpracę w dziedzinie kartografji.
Z pośród poszczególnych prac kartograficznych, przedstawionych na Sekcji I, na specjalną uwagę zasługują: nowa mapa
Wielkiej Brytanji 1 : 63360, oraz wielkie geograficzno-statystyczne
atlasy Czechosłowacji i Francji.
Nowa mapa Wielkiej Brytanji łączy warstwicowy obraz
terenu z rysunkiem kreskowym, cieniowym i nawet hypsometrycznym. Ta zbyt wielka ilość użytych naraz metod nie pozwoliła żadnej z nich dać dostatecznie wyraźnego obrazu: żółto
brunatne kreskowanie jest niedostateczne samo przez sięi plastyka występuje tylko tam, gdzie wspomaga ją fioletowe cieniowanie, i gdzie nie zaciemniają rys~nku brunat~e tony bypsometryczne, lub zieleń lasów. Mapy me można więc nazwać udaną,
niemniej jednak stanowi ona bardżo ciekawy eksperyment.
Atlas Czechosłowacji, drukowany w Praskim Wojskowym
Instytucie Geograficznym pod kierunkiem Akademii Umiejętności,
jest wielkiem wydawnictwem, złożonem z czterystu map w skalach od 1 : 1 250 OOO do 1 : 5 OOO OOO, na 54-ch arkuszach duże~o
formatu. Atlas uwzględnia zarówno geografję fizyczną, z geologJą
i meteorologją, jak również geografię historyczną, polityczną,
społeczną i gospodarczą. Jednostką opracowania jest okrąg
sądowy, a więc dokładność przedstawienia zjawisk. kilkak:~tnie
większa, niż w naszym „Atlasie Statystycznym RzplteJ PolskteJ .Atlas Francji, który zaczęto obecnie drukować pod auspicjami
Narodowego Komitetu Geograficznego, przy udziale Sekcji Kartograficz.nej Wojskowej Służby Geograficznej, będzie miał również podobny charakter.
Kilka prac przedstawionych Sekcji I wyszło poza pierwotny
jej program. Tu należą: wygłoszony przez prof. Romera referat
o nowym sposobie hypsograficznego wykresu, dającego wysokościową charakterystykę terenu; sprawozdania z nowych eksploracyj w Abissynji i w Azji Środkowej, przedstawione przez
Włochów· oraz sprawozdanie prof. Samojlowicza o rezultatach
słynnego 'rajdu polarnego okrętu „Małygin" i sterowca uGrafZeppelin".
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W Sekcji II najważniejszemi i najbardziej płodnemi w rezultaty naukowe sprawami były: studjum tarasów nadrzecznych
i nadmorskich oraz badania dawnych powierzchni erozyjnych.
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Pierwsza z tych prac, prowadzona od lat sześciu zgodnym
rozsianych po całym świecie obserwatorów, doprowadziła już do pewnych konkretnych rezultatów. Ustalono mianowicie, że na powierzchni ziemi istnieją pewne określone strefy,
charakteryzowane przez takie lub inne ukształtowanie się tarasów.
I tak, wzdłuż osi Morza ~ródziemnego, poprzez Azję Mniejszą,
Grecję, Sycylję, ciągnie się strefa, gdzie tarasy nie wykazują
żadnej prawidłowości; na zachód natomiast od tej strefy, w Afryce nadśródziemnomorskiej, Hiszpanii i znacznej części Francji,
nad wszystkiemi rzekami układają się one nadzwyczaj prawidłowo, na pewnych określonych wysokościach. Taką prawidłowością odznaczają się również atlantyckie wybrzeża Skandynawji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Afryki i Ameryki Połud
niowej. Świadczy to o istnieniu tam długich okresów spokojnej
pracy wyrównania erozyjnego, przerywanych pewnemi, wspólnemi, jak się zdaje, dla znacznych części globu okresami wahań
poziomu morza. Takie cechy okazały się charakterystycznemi
we wszystkich geologicznie starszych, wytrzymalszych na ciśnie
nia i napięcia, partiach skorupy ziemskiej, chaotyczność natomiast obserwowana na morzu Sródziemnem charakteryzuje strefy
młode, słabe, niewytrzymałe i poddające się działalności olbrzymich napięć, istniejących we wnętrzu ziemi. Z całości spostrzeżeń bije w oczy nietrwałość cienkiej i elastycznej skorupy ziemskiej, która pod wpływem tych napięć ciągle oscyluje i rusza
się. Obserwacje tych drobnych ruchów przyniosą być może
więcej dla poznania wnętrza ziemi, niż studium olbrzymich,
skomplikowanych, ale nie przedstawiających tak dogodnych warunków spostrzeżeń, łańcuchów górskich.
Badania dawnych powierzchni erozyjnych są pracą zupeł
nie nową, rozwinięta na większą skalę przez geografów francuskich pod wodzą prof. de Martonne'a. Te płaskie, monotonne obszary
zajmują geografów dziś więcej, niż strefy górskie - a to dlatego,
że mamy tutaj powierzchnie, zachowane z pradawnych okresów
dziejów ziemi, i nieraz bardzo wiernie odtwarzające wygląd danego kraju z tych niezmiernie odległych czasów. Cały szereg
opisów takich dawnych powierzchni został przedstawiony przez
geografów francuskich z rozmaitych części Francjj, prócz tego
jednak referowano również analogiczne badania z Ameryki,
z Hiszpanii, z Czech, wreszcie z Karpat, gdzie rozmaity stopień
nachylenia tych dawnych powierzchni dostarcza ciekawych danych do odtworzenia ostatnich stadiów wypiętrzania się gór.
Mniej może płodnemi teoretycznie, ale zato ważniejszemi
praktycznie były pozostałe dziedziny zajęć sekcji Il: badania
klimatów lokalnych, rzek wypływających z lodowców, zmian
biegów rzek oraz wydm. Pierwsze są nadzwyczaj ważne ze
względu na rolnictwo, które~o powszechna dziś intensyfikacja
wymaga wykorzystania wszelkich możliwości dawanych np. przez
usłonecznione zbocza, zasłonięte od wiatru doliny, zraszane obfitemi deszczami wyżyny; drugie ze względu na możliwość wykorzystania rzek dla uzyskania energji elektrycznej; w tym sawysiłkiem
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celu projektuje się też instalacje,. zmieniaj~ce .sztucznie
biegi rzek. Szereg przykładów przed~tawi1:mo z d~iedzmy n~tulnvch zmian biegów - drogą przeciągania części zlewisk Je~ra eh rzek przez drugie, szybciej erodujące. Wreszcie b~dama
~dm doprowadzają dziś d<;> .u~talenia szereg~ ka.tegoryJ ty.eh
utworów, zależ0:ie od mech.amki. ich powstawama (kierunek wiatrów 1 grubość piasku, podsiąkame wód).
Polskie referaty zostały w sekcji II przedstawione przez
prof. Arctowskiego.. - o ~adan~ach. zmi_an klimatu, prof. Len.cewicza - o korelacJi tarasow Wisły I Dmepru, oraz p~zez A. Zrerholfera i prof. J. Smoleńskiego - o badaniach dolm północno
karpackich zablokowanych przez dawny lądolód. .
Najobfitszą ze wszyst~ich w .referaty była ~ekC)a IV. trzedstawiono tu 93 prace z naJrozmaitszy~h d~1ed~rn .g~o~afi1 czło
wieka. Główną kwestią było badan~e 0~1edh ~!.eJsk.ich, scentralizowane już od roku 1925 w speC)alnei komisii międzyn.aro
dowei której przewodzi prof. Demangeon z Paryża. B~dame. to
ma n; celu regestrację typów osiedli, zachodzących zmian Vf ich
charakterze oraz ustalenie wyników, wpływających na te zmiany.
Ogólny ob;az, uzyskany . na p~dstawie studium map i staty~ty~
oraz spostrzeżeń w tereme, słu.zy t.u za _POd~~a~ę d.o rozwaz_a~,
wkraczających zarówno w dziedzinę historii, Jak 1 ekonomiki.
Również i osiedlom miejskim poświęcono cały szereg prac, ,dą
żących do wyjaśnienia, . jakie ~zynniki r~ąd,z~ P?wstawamem
i rozwojem miast oraz Jak mozna prze~1dz1ec kierunek !ego
rozwoju i rozumnie nim kierować. W związku z t!m r~zwaz~ną
była kwestia umiejscowienia przemysłów, w zaleznośct ~d zródeł surowców, podaży rąk roboczych, rynków zbytu. Kilka referatów poświęcono kwestii użytkowania siły wó~ płynących dla
uzyskania energii elektrycznej. Osobną wres~c1e g~upę stanowiły tematy kolonialne: rozpatrywano głębokie ~miany, kt?re
pod wpływem cywilizacji europejskiej zasz.ły w c1,gu ostatnich
lat pięćdziesięciu w życiu krajowcó~ Afryk1; kwestię no~o~zesnych środków transportu w koloniach, z któr~ch naJpo~yt~czniejszem okazało się auto ciężaro~~; wr~szc1e zagadnteme
nawadniania obszarów suchych. W sekc)l IV-ei cały szereg referatów wygłosili Polacy: J. Czyżewski, M..Ki~lczewska .i prof. Pawłow.:
ski - w dziedzinie badania osiedli wie1sk1ch, W. Winid - w kw!stJi
znaczenia wody dla rozwoju miast, J. Czekalski - o studmach
w oazach, oraz dyr. Zubrzycki o technicznych i gospod~.rczych warunkach użytkowania biegów wód do c.elów naw1gacJ1 o~az uzyskania energji. Sekcja uchwaliła rezolucie o ko_ntynu~wan~u ba~a~
osiedli wiejskich oraz o konieczności stworzema specJalneJ kom1sJi
dla badania akt~alnej dziś kwestii przeludnienia w wielu krajach.
W Sekcji Ili-ej międzynaro~owa komisja p~le~geograficzna
przedstawiła szereg map1 obrazuJąc~ch .w~ru~t, 1ak1e. panowały
w okresie czwartorzędu, od czasu z1aw1ema się ~złow1eka prz.edhistorycznego. Pozatem kilka referatów poświęcono b~damo!ll
flory i fauny górskiej, oraz wpływowi człowieka na rozs1edleme
zwierząt i roślin.
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W sekcji V przedstawiono całą serję monografij dawnych
map i atlasów, bądź obrazujących poszczególne fazy rozwoju
nowoczesnej kartografji, bądź też dających materiał dla odtworzenia dawnego obrazu rozmaitych krajów. J. Wąsowicz wygło
sił tu referat o atlasie Vandermaelen'a, wydanym w Brukseli
w latach 1825- 27 i obejmującym cały świat w jednolitej skali
1 : 1641836. Inne referaty dotyczyły dawnych itinerarjów- drożni ~rancuskich, oraz mapy lmperjum Rzymskiego, której wykonano JUŻ11 parę próbnych arkuszy, m. in. bardzo ciekawy arkusz
..Rzym • Sekcja uchwaliła rezolucję, wzywającą wszystkie pań
stwowe służby kartograficzne do publikowania reprodukcyj dawnych map, stawiając za wzór wydane niedawno 11Monumenta
Italiae Cartographica 11•
Wreszcie w sekcji VI, gdzie debaty dotyczyły głównie programów nauczania geografii w szkołach, uchwalono rezolucje,
żądające wprowadzenia ćwiczeń praktycznych z dziedziny geografii, oraz współpracy wszystkich krajów świata w międzyna
rodowej bibljografji geograficznej.

*

*

*
Z okazji . K?ngresu zorganiz.owano V! Paryżu cały szereg

wystaw. W B1bhotece NarodoweJ wystawiono szereg nadzwyczaj
rzadkich rękopiśmiennych map żeglarskich, m. in. mapy Kolumba
i Chabot'a; w Służbie Hydrograficznej Marynarki francuskiej dawne mapy wybrzeży i kolonij, oraz tablice obrazujące przebieg
opracowywania map morskich. W lokalach kongresowych rozwieszono najrozmaitsze mapy Francji i kolonij · francuskich bardzo piękną serię map i sztychów japońskich, oraz różne 'mapy
związane z pracami poszczególnych sekcyj Kongresu. Istniejące
w rozma!tych pawilonach Wystawy Kolonjalnej działy geograficzne
były zwiedzane przez członków Kongresu pod przewodnictwem
specjalistów, wreszcie zwiedzano również wspaniały zbiór modeli
plastycznych, przechowywany w Muzeum Wojennem w Pałacu
Inwalidów.
W pr~e~wach pomiędz~ posiedzeniami sekcyj odbył się
szereg przyJęc: 16-go wrześma w teatrze Wystawy Kolonjalnej;
17-go w Ratuszu, 18-go w Chantilly (posiadłość Akademji Francuskiej w <?kolicach faryża), 21-go w Towarzystwie Geograficznem. SpecJalne przy1ęc1e urzędzone zostało przez delegację
P<?lską ~ Bibljotece Polskiej_ w Paryżu, gdzie urządzono przy
teJ okaz11 wystawę map polskich; honory domu czynił prof. Romer,
obecnym był p. ambasador Chłapowski.
Przed rozpoczęciem Kongresu i po jego zakończeniu odbył
się cały szereg wycieczek naukowych. Doskonale prowadzone
przez specjalistów, dały one możność uczestnikom Kongresu
w warunkach wielkiego komfortu poznać najrozmaitsze części
Francji i nawet Algierię wraz z częścią Sahary. Brakło niestety
wycieczek w bliższą okolicę Paryża, nadzwyczaj ciekawą i piękną.
Zamknięcie obrad Kongresu nastąpiło we czwartek, 24-go
września, w wielkiem audytorjum Instytutu Oceanograficznego.
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p0 zagajeniu zebrania przez generała Bourg~ois, zabrał ~ło~ S!kretarz generalny, stwierdzając ogromne zamteresowan1e, 1ak1e
towarzyszyło debatom Kongresu: przeci~tnie każd~ r'7ferat wywoływał po trzy repliki. Z ostateczme ustaloneJ hczby 924
członków Kongresu zapisanych było bez mała 300 Fr~cuzów,
następnie 101 Anglików, 67. Ameryk~nów,. 67. Włochów 1. 37 Polaków· następnemi podług bczebnośc1, kraJarm były B.elgJa, Czecbosł~wacja, Szwajcaria i Hiszpanj~. Z pośród 287-mtu ogł<_>sz.o
nych referatów 237 (wtem 13 polskich) wygłoszono rzeczyw1śc1e,
pozostałe zgłoszono tylko na ~iśmie.
.
Po przyjęciu przez zebranie rezolucyJ, uchw~lo~y~h przez
sekcje zabrał głos prof. Romer, prosząc Kongres w 1m1emu Rzą~u
polski;go o następne zebranie się w roku. 1934-ym w War~z:1w1e.
Prośba ta przyjęta została przez aklamacJę, długotrwałem1 1 serdecznemi oklaskami.
.
.
.
Po zamknięciu zebrania odbyło się jeszcze pos1edzeme M~ę:
dzynarodowej Unji Geograficznej, na którem wybran? nowy JeJ
zarząd. Prezydentem Unji został prezes ~erykańsk1e~o Towarzystwa Geograficznego prof. Bowman, w1ceprezesam1 - gen.
Bourgeois, gen. Winterbotham i prof. Romer, sekretarzem general. .
.
nym - prof. de Marlonne.
Po wieczomem pożegnalnem przy1ęc1u powracaliśmy do
Polski z uczuciem radości i dumy, że wyróżniono nas z pośród
tylu współpracujących narodów; ale równi!ż i z poczuciem wie.1kiej odpowiedzialności, która na wszystkich nas, na wszystkie
instytucje i służby z ~eografją w Polsce związane spada. Pr~y~
jadą do nas ludzie usposobieni dla nas życzliwie, ale rówmez
i bardzo krytycznie; ludzie o bystrem oku i ~ surowym, .chłod
nym sądzie; ludzie, których nie łatwo będzie .za~owohć, ale
którzy napewno potrafią ocenić, choćby skroxpny 1 me.efektowny,
ale prawdziwie wartościowy rezultat rzetelne) twórczeJ pracy.
Stanisław

Pietkiewicz.
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BAŁTYK.

lkrzyniach żelbetowych przed wejściem
do Basenu Południowego w Porci e Gdynia. (Urząd Mors ki Nr. Il. 2568/31).
wejściem do Basen u Południo

Przed
portu Gdynia, wykłada się 300 m.
blet. ,krzy ti żelbetowych (kesonów), równolegle do istniejącego faloc hronu , oraz
w odstępie 100 m od niego.
Oprócz ,krzyil. wymi enion ych wyżej,
nia odwyłożona jest jeszcze jedna skrzy
na
dzielna. zwan a kierunkową. która leży łu
południe i na odległości 50 m w przed
temu kieru nku wyłożonych skrzy ó.
Skrzynie skrajn e nowe j budo wli oświe
d one Sił w nocy jak następuje: północna
skrzynia skraj na białem światłem błysko
wem (z błyskami co 3 sek.). na południo
wej skrzy ni białe światło stałe.
Mapy: polak a Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51.

~

Zat oka

Gdd •ka.
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- MER BAL TIQUE,

20. Zato ka Gdańaka. Światła na

21.

Ż E GLARSKIE

Zmia na

porł~atla i nabieżników wejściowych w

ae Hel. (Urząd Mors ki Nr II. 2603/ 31).
go faI l) Z powo du przedłużenia nowe
ochro nu (~acbodniego) i zmian y kieru nku
kanału do1azdowego, miejsce i sylwe tka
~~ływy~b . znakó w nabieżnikowych zo.... zm1en1one.
ki Nowe znaki nabieżnikowe wytyczają
do
w~~~ ek neczy wisty 150 i prowadzągłę
"'k,-.;aa. porto wego przez kanał 5 m.
bo oścL
Io KAlt utwor zony przez ten kieru nek i mote wschodnie wyno si 5~.5 na zachó d od
to ost.tn iego.

20. Golfe d e Gchu i• k• Feux sur
les caiss ons en bHon arme, en avan t de
de l'entr ee au Bassi n Sud du Port de
Gdyn ia. (Offic e de la Mari ne Nr. ll.2568/31).
En avan t de l'entr ee au Bassi n Sud du
Port de Gdyn ia on proce de a la pose de
300 m. linea ires de caiss ons en beton
ianne , parallłlement au brise- lamea ex.
ce
de
m.
100
de
ce
distan
une
a
stant,
derni er.
E11 plus des caiss ons preci tes, il a ete
pose un autre caisso n a part, nomm e caisson de direc tion. qui est situe au sud
a une distan ce de 50 m. dans l'allongement
de la direc tion des caisso ne poses .
La nuit lee caiss ons extr~ mes de cetle
const ructio n soot eclai res comm e suit:
le caiss on nord, par un feu blanc a eclat
(eclat cbaqu e 3 secon des),
le caisso n sud, par un feu blanc fixe. .
Carte ,: pol. Nr. 1, allem. Nr. 29 et 51.
21. G olfe d e Gdań•k• Modi fica-e
tion du feu et de l'alig neme nt d 'entre
e
au Port du Hel. (Offi ce de la Marin
Nr. IL 2603/31.
1) Par suite du rallon geme nt du nouveau brise- lames (oues t) et de la modificatio n de la direc tion du chen al d'entre e,
la posit ion et l'aspec t des signa ux teme.
porai res d'alig neme nt ont aussi changdonLes nouv eaux signa ux d'alig neme nt
t
nent la direc tion vraie 15°, et młnen
a l'entr ee du port par un chen al de 5 m.
de profo ndeur .
L'ang le forme par la jetee E,t, et par
e
cette direc tion est de 520,5, et se trouv
du cOte Ouea t de cette jetee.

I

Prze dni znak nabieżnika posiada
syldo dawnego zn. romb
czer won y z białym pionowyml pase
hod ku i stoi na koilcu mola wsc m po
hodn iego, w miejscu doty chcz uow ego
atałego
światła zielonego, któr e zost
ało usunięte.
Tyln y znak atoi w porc ie
w odległo6ci 293 m. od prze na brzegu,
dniego i ma
kutałt wąskiego trap ezu rów
nora
go czerwonego, z białym pase m po mienneśrodku.
wetkę podobną

Stałe światła naft owe czer
won
tych znak ach jak dotychczas bez e są na
przy czem wysokość prze dnie go zmiany,
tylnego 12 m nad poziom morza. jest 9, a
Pozy cja przybliżona znak u prze
dniego:
'I' = 54° 36' 13" N.
). = 18° 48' 17" Osl
2) W częściowej zmianie
szenia podanego w Wiadomościachogło
Żegl
Wyd . 1/31 pkL 7, par 6), doty arskich
czącego
światła na ko11cu nowego
budu
mola zachodniego w porc ie Hel,jącego się
- zaw iadamia się, że doty chcz asow e
tło czerwone stałe, prze,tawiane naświa
koni ec budow li w miarę jej postępu, zostało
zamienion e na białe światło błyskowe
, z błys
kiem co 2 sekundy, któr e umie
szczone
jest na palu drewnianym, na wyso
kości
około 7 m nad poziom mor
za.
Pozy cja przy blito na:
<p = 54° 36' 04" N.
). = 18° 48' 12" Ost.
Mapy: poL Nr. 1. niem. Nr. 29 i
51.

22. Gol fe de Gdańsk. Pon
own e
w kana le wjaz
w Nowymporcie (Rad a Port u dowym
Wod nych w Gdailsku S. I. Nr. i Dróg
3454/31).
Pława świetlno-dzwonowa
zdjęta w swo im czasie (pat rz Wia d. Żeg. Wyd
pkt. 11) na zakręcie kanału wjaz . Il/31.
w Nowymporcie, została pono wniedowego
wyło
żona w tem sam em miej
scu, przyczem
jednocześnie zdjęto prowizor
yczną czer woną pławę z kulą szczytow
ą.
Cha rakt erys tyka światła pono wnie
wyłotonej pławy pozostał
a jak daw niej,
l j. - białe trójbłyakowe.
wysławienie pławy

Błysk • • • . 0,5
Kró tka prze rwa . 2,5
Błysk • • • . o.s
Krótka prze rwa 2,5
Błysk • • •• 0,5
Długa prze rwa 13,5

sek.
„

"

"
"
"

Okres: 20,0 sek.

Il

L'as pect du slgn e avan t de ceł
alignement ress emb le a l'anc ien, c'ea
t un loaan.
ge raye de blan c au millieu. Il
•• trouve
au bou t de la jetee Est, 6 la
fixe vert. qui a ete ,uppńme.plac e du feu
Le aigne arńere est plac e aur la cole
6 l'int erie ur du Port. A une
nce d~
239 m. du aigne ava nl Il a la diata
fonne d'un
trap eze isoscele, rouge, avec
une raie
blan che au milieu.
Les feux fixea rouges a petr ole
de ce,
signes, n'on t ,ubi aucu ne modifica
feu du signe avan t est A 9 metres.tion. Le
lui du sil!ne arńere A 12 metr es et ceau-d eJsus du nive au de la mer .
Position approxirnative du sign e
avant:
'I'

= 54°

36' 13" N.

). = tSo 48' 17" E.

2) Comme modification part
l'Avia aux Navig. Edit. 1/31, par. ielle de
au sujet du feu de l'ext rem ite de 7 art. 6),
Oue st en construction, au Port la jetee
on fait savo ir que le feu roug du Hel
jusqu'ici a ete tran spla ce A l'exte fixe qui
rem ite de
la construction, au fur et a
ure de aa
prog reui on. est rem plac e mes
par
blan c a ecla t aimple, avec repe titioun feu
n chaque 2 seco ndes . Il est plac e sur
teau en boia A une baut eur d'en viroun pon 7 m.
au-d.essus du nive au de la mer.
Posi tion approximative:
'P = 54° 36' 04" N.
>. = 1So 48' 12" E.
Cartes: pol. Nr. 1, allem. Nr. 29
et 51.
22. Gol fe de Gdańak. Nou
velle
pose de la boue e dans
chen al d'en trie
a Nowypor t {Conseil du lePort
et dea Voiea
Navigables a Gdailsk S. I. Nr.
3454/31).
La boue e lumineuse sono re enle
vee
anteńeurement (voi r Avi s
aux Nav
11/31. par. 11) qui se trou vait . Edition
du chen al d'en tree a Nowyport, au coud e
a ete remise en plac e, tand is que la bou
visoire, rouge, surmontee d'un ee proe boule
a ete ,imultanement enle vee.
La cara cter istique du feu de
repl acee n'a subi aucu ne modla boue e
c. a. d., que ce feu e,t b1'n c a troilfication,
, ecla b.
tcla t • , . • • • O.S eec.
Cou rte inte rrup tion 2,5
tcla t. . . , • . 0.5 „„
Courte inte rrup tion 2,5 "
t clat . • • • • . 0,5 „
Longue inte rrup tion 13.S „
Peri ode: 20,0 sec.

a na czer won o poaia-....
- alowan
..
-•a ..-Neu fahr wus er ...
.
l,lały oap l•~l izacji dtwiękowel
da1e
AP- rat e ·~er zen ia co 20 sek. .
pale'łytac:z L Nr 1 niem. Nr. 29 1 St.
M-(>Y: po
• •
•
ka Gclań•k•· Wvłoten1e
,S.
S" i zgaszenie czerwonego
płaWJ " e lu
yspu Hel (Urząd
.... .. na cyp półw
t)
Monkl Nr. lłe~4~1udniowym półwyspu
Przed c:yp głębokości 22
~e go , na ową pławę białmą zwyłotono
czar nym
~::__._.1„0 .dzw on
k'
~ .,Hel S" i czerwon
ym zna ie m
IICZYtowvm SUD,
Cha rakt erys tyka światła:
I błysk biały co 2 sekundy.
Pozycja przy blito na:
cp
540 35' 30" N.
>.
tSo 48' 36" Ost.
c:bczuowe światło błyskowe czer
l)oty na cypl u półwyspu Hel:
zostało
woae, aowo zQaszone, (pat rz
Wiad. Żegl.
l':r' JJ3 1 pkt. 8).
.
\V razie nastania 01ebezp1· ecz~ńs twa
. li la pławy prze z lody, będz
:;:. ..•a czerwone światło błys ie ona
kowe na
lu zOlllanie pon'?wnie zapalone
, bez

„

Zff

=
=

~go

ogłoszenia.

Mapy: pc,L Nr. t, niem . Nr. 29

.
l

51.

Szef Biura Hydrograficznego:
K. Sliw•rslri. kpL mar.
Wydanie IV

19/X

Rok 1931

La boue e pein te en roug e po~t
e l'inscri ptio n blanche .,,Neufahrwasser
L'appareU de signalisation sono re• d
onne
un coup simple chaq ue 20 sec,
Cart es: poL Nr. t, altem Nr. 29 et
51.
23 Gol fe de Gdańak. Pose
de
la
b e • Hel S" et e:di ncti on du feu
rouge,
; : : ;ap de la pres qu'l
1
le HeL (Office
1
de la Mańne Nr. Il 2747/31).
Une boue e blan che lumineu
port ant l'ins crip tion noir e „Hese :ono re
l S ,ur. mon tee d'un signe rouge sunia.
a ete ~
see deva nt le cap Sud de
pres qu e
Hel a 22 m. de fond.
Cara cter istiq ue du leu:
1 ecla t blan c chaq ue 2 seco ndes
.
Posi tion approximative:
'P = 540 35' 30" N.
>.
18° 48' 36" E.
Le leu roug e a ecla t plac e sur.
de la pres qu'll e Hel. a ete temp orai le cap
etein t (Voir Avis aux Nav. Ed. 1/31 rem ent
, par. 8).
En cu de danger de charńe du glac
es
on proc eder ait a l'enl evem ent
de ~t~e
bou ee et le łeu roug e a ecla
t
nouve~u allume sur le cap, sanasera ,d e
en onner avis.
Cartes: poi, Nr, l , allem, Nr, 29 et
51.
Le Cbef du Bure au Hydrographi
que:
K . SUwerski, Ll de Vaisseau

=

19/X

Edit ion IV

Ann ee 1931

BAI:.TYK . _ ME R BA LTI QU
E.
Bal e de Puc k. Determinalion
14. ZAT OK A PUC KA . Wyznacz
24
de
•
zOne du cham p de tir, (Cm
obn aru pod poligon. (Kom. Porteu
Port Mil. Gdy nia 41/31 St. b. p.) dt. du
Wot. Gdynia 41/31 SI. b. p.).
En vue des exer cice s de la Mar1.
Dla cel6w ćwiczebnych Mar ynar ki
nde ~
WoGue
rre on a proc ede a la pose
lane l zostało ustawionych 20 b_ecz
ek
bou ees' dans la baie de Puc k. C~s e
w zatoce Puckiej. Beczki te
le~ą na
se trou vent dans la zone com pnseboe: e;:
oha arze zawartym między punkłanu
:
les pointa suivants:
I:
f = 540 35' 24" N.
I:
'P = 540 35' 24" N.
). = 1So 36' OO'' Ost.
>. = 18° 36' OO" E.
'I' = 54° 35' 36" N.
cp = 54o 35' 36" N.
Il:
). = ISo 38' 30" Ost.
). = t8° 38' 30" E.
Dl:
,p = 54o 40' 42" N.
cp
540 40' 42" N.
ID:
). = 1So 35' 12" Ost.
>. = 1so 35' 12" E.
IV:
,p = 54° 40' 48" N.
'P = 540 40' 48" N.
IV:
). -= 18° 31' 42'' OsL
>. = 18° 31' 42" E.

1:

=

Ill

W zwi,zku z powyższem wzbronione
jest wszystkim okrętom i łodziom rybackim
cumowanie się do wymieniony ch beczek.
przechodze nie między beczkami blisko
siebie połotonemi, oraz zbliżanie się do
tego obszaru jeżeli okręt wojenny odbywa
tam ćwiczenia z podniesioną na rei lub
maszcie czerwoną flagą (flagę "B").
Mapy: poi. Nr. 1. niem. Nr. 29 i 51.

25. ZATOKA GDAŃSKA. Zmiana

świateł

w !?orcie Gdynia. (Urząd Morski ,
Nr. II 3174).
1) Z powodu zamknięcia północnego
wejścia do portu Gdynia, światła ozna·
czające to wejście zostały zgaszone, a mianowicie:
a) światło zielone na głowicy mola pół
nocnego o charakterys tyce:
Blask .
Przerwa
Okres:
Pozycja
f

3 sek.
1 "
4 sek.

przybliżona:

= 54° 32' 24" N.

). = 18° 34' OO" Ost.

Par sulte du precite il est interdit a łoUI
les vaisseaux et a toutes les barquea de
pecheurs d 'amarrer a ces bouees. de pa,ser entre celle• qui sont placeea a petite
diatance l'une de l'autre, ainsi que d'approcher de cetle zone en tant qu"un bltimenl de guerre est en cours d'exercice
de tir, et a hisse le pavillon rouge (pa.
villon "B") soit aur la vergue, soit sur le
mat.
Carles: p oi. Nr. 1, allem. Nr. 29 et 51.
25. Golfe de Gdań•k. Modiflcation des feux dana le port de Gdynia.
(Office de la Marine Nr. Il.3174).
1) Par suite d e la fermeture de l'entrłe
Nord du Port de Gdynia. les feux qui la
marquaient one ete eteints, notamment:
a) le feu vert a la tete de la jetee Nord.
dont la caracterjstq ue etait la suivante:
Edat . • • . .
Interruption . . •
Periode:

3 secondea
1
„
4 aecondea

Position approximati ve:
f = 54° 32' 24" N.
" = 18° 34' OO" E.

(patrz Wiad. Żeg. Wyd. lX/30 pkt. 32).
b) światło czerwone na gfowicy północ
nej falochronu północnego z charakterystyką identyczną do powyżej podanej.
2) Usunięto trzy kesony wyłożone przed
przed wejściem do Basenu Południowego
wraz ze światłem czerwonem stałem, które aię tam znajdowało.
3) Światło błyskowe na kesonach, wyłotonych w południowej częłci Basenu
Prezydenta, zamieniono na stałe, białe.
Mapy: poi. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51.

(voir Avis aux Nav. Ed. IX/30 par. 32)
b) le feu rouge A la tete Nord du briselames Nord. dont la caracteristiq ue łtait
ident.i que a la precitee.
2) Les trois caissons posb en avant de
l'entree au Batsin Sud. y compris leur feu
rouge fixe, ont ete enlevea.
3) Le feu ś eclat des caissons posła
dana la partie Sud du Baasin du Prelident a ete remplace par un feu blanc fixe.
Cartes: poi. Nr. 1. allem. Nr. 29 et 51.

Szef Biura Hydrografieznego
K. Sliwer,lń, kpt mar.

Le Chef du Bureau Hydrograpb ique
K. Siiweraki Lt. de Vaisseau
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DRUK U.
być

('30/o)
podizolowy wanych
tarasów Skawy
Górnej
tnirowe
(8% )
Rys. Meandrowanie
Rys.
Górnej
Przegląd taruów

(30/oo)
p oodizolowy wanych
tarasów dorzecza Skawy
górnej

i tarasy

skreślić

(por. fotogr.)
nieco bliżej
(4)

skreślić

(869)

(869 m)

iwiry więc znalezione
(str. 53)
(444 m)
(por. profil)
Bystre
(por. fotogr.)
Tasas
812
d)
18%
70/o
(por. fotogr.)
Taras Jll.
666
zwanym

zn.a lezione więc twiry
(str. 157)
(644 m)
(por. ryc. 10)
Bystra
(por. ryc. 11)
Taras
612
a)
180/oo
10/oo
(rys. 15)
n a przeciwległym
Taras IIL [35 - 40 m]
564
z wanem

koło

poniżej

naprzeciwległym

:żwirowe

(8% o)
Ryc. Meandry (Podz, 1: 150000)
Ryc.
górnej
Przeitląd tarasów Skawy
jej
dopływów

por. ryc. 6

(IV)

(c)
(b)
W celu zaokrąglenia i oatate- w celu zaokrąglenia obrazu
ostateczneg o .• . •
czneQo .... .

Str.

142
142
143
143
144
144
144
144
146
146
147
148
148
148
148
152
152
154
154
154
155
155
155
158
158
158
158
158
158

158
158
158
158
158
158
159
159
159
159
159
159

jest

wiern

1
26
16
20
13 od
5
2 "

b)

dołu

1

16
2 od
1

dołu

..

28
17 od
3
2
1 "
11

6 od
1
5
16
27

dołu

"
dołu

dołu

21
21

14 od

dołu

10
8

6 „
4
2
8
9
11

7 od
6 "
5 "

dołu

ustna)

głównej

Fleszar
Beskidach

środkowym

Beskidzie

145

155

Kosinówka
opuszczono
Styszowem
politu
Muchocza

Kasinówka
(ryc. 21)
Strzyszowem
poblitu
Muchacza

H.

M.

(przepływ

(przepływ Skawy)2
por. str. 147.
haute
celui-ci

ou

ou

Skawy)
opuszczono
Haute
il
Haute
des aHluents
La terasse IV se fait remarquer
s~us forme de niveaux d'aplan1ssement (50 - 60 m) et on y
ti:ouve souvent des eboulis fiuv1aux. Une terasse V (80-100 m)
est frequente, elle est caracterisee p~r le m:'nque complet
du materie} fluv1al.

21
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.,iót.TE KSIĄŻKI Z TRZEMA TRÓJKĄTAMI''

(ryc. 20)

"
Górnej
Fleszer
środkowym

28

1 od
13
14
17

Ostrzysza
Sicineczna
dziale
str. 46
str. 48, 55
ludowa
dyluwjalne
str. 126
o brzegu równoległym do
brzegu warstw
opuszczono

ma być
c)
Ostrysza
Sieć rzeczna (Podz. 1 : 400 OOO)
Dziale
str. 146
str. 148, 155
lodowa
dyluwium
str. 127
równoległej do biegu warstw

de la Raba primordiele
Haute
Kaczkowa
chaine
chaine
Haute
Haute
30
chaine
mais se
Haute
et causee

haute
skreślić

Les tarasses IV et V se font remarquer sous forme de niveaux
d'aplanissement (50 - 60 m),
(8 - 100 m) et on y trouve
souvent des eboulis fluviaux de,
terasses VI (110-120 m) et Vll
150 - 170 m) sont assez frequentes, elles sont caracteriseea
par le manque complet du materie} fluvial.
de la Raba le primordiale
haute
Keczkowa
chaine
chaine
haute
haute
20
chaine
mais elle se
haute
et est causee
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